Office of Academics (အကယ္ဒမီမ ်ားရ်ား)
Department of Specialized Services (အထ်ား ဝန္ေဆ ာ္မမ

န)

6620 W. Capitol Dr.
Milwaukee, WI 53216
(414) 438-3648 • mps.milwaukee.k12.wi.us

ေက ာ္်ားမ ထထ္တယ္ယသာ္်ား အ္းေတ်ားသ က္
ေအ က္ေ

္ယတတပပါ ေက ာ္်ား္ ်ား/္ ၏ မးဘ/အတ္ထးန္်ား္သာ္္ -

Student Name
Street Address
Milwaukee, WI 53210-2920
ရက္္စ-ြဲ Today
ေက ာ္်ားအမအမည္ေက ာ္်ား္ ်ား/္ နတပပါထ္-

အထန္်ား-

ေမစ်ား္ကကရ ာ္

Wisconsin ေက ာ္်ား္ ်ား/္ က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားေရ်ား ဥတေဒ အရ Grade 12 ထး ေက ာ္်ား္ ်ား/္ မ ်ားအ ်ားလ်ား္အမည္ ေက ာ္်ား္ို႔း
မလ ေရ က္မီ က ကစယ္ေဆ်ားထး်ား္အမည့္္ အနအမည္်ားဆ်ား အႀကးမ္အေရအထစက္ထး ထး်ား ်ားထ ်ား္ယ ္္ရမအမည္္။ အဆးတပပါလးအတ္သ က္မ ်ားကး
က န္်ားမ ေရ်ားရး၊

ဘ ္ ေရ်ား

္းို႔မဟထ္

ကးယ္ေရ်ားကးယ္ထ

သယသ က္ထးို႔ေၾက ာ့္္

ကာ္်ားလစထ္္ႏိုးာ္

တပပါ္အမည္္။

2019

သ္ႏို္္ရး၊ ေအ က္ထဘ
း
လ 14 ရက္ေနို႔ေန က္ဆ်ားထ ်ားထတီ်ား လးက္န ယသာ္်ားမရေ
း ္ K5 မ Grade 5 ထး ေက ာ္်ား္ ်ား/္ မ ်ားအ ်ား
က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားထတီ်ားေၾက ာ္်ား ္ ရစက္္ ထမ္်ား ေက ာ္်ား္းို႔မတးို႔္ႏိုးာ္တပပါက 2019 သ္ႏို္္ရး၊ ေအ က္ထဘ
း
လ 15 ရက္ေနို႔ မ 2019
သ္ႏို္္ရး၊ ေအ က္ထဘ
း
လ 18 ရက္ေနို႔ထး ေက ာ္်ားမ ထထ္တယ္မအမည္ယ ္္္အမည္္။
ေန က္ဆ်ားအသ က္အလက္မ ်ားရး၊

ေမ်ားသစန္်ားမ ်ား

္ႏိုာ့္္

အယသ ်ား

္းရ္
း ရ မ ်ားကး

ေမ်ားယမန္်ား္ႏိုာ္
း ရန္အထစက္

ေက ်ားာ်ားယတ ထတီ်ား

္ာ္ို႔

ကေလ်ား၏ ေက ာ္်ားထ ဆက္္စယတ
္ ပပါ္။
ကၽစ္ႏို္တ္ထးို႔၏ မထ္ထမ္်ားမ ်ားအရ ္ာ္ို႔ကေလ်ား္အမည္ (1) က ကစယ္ေဆ်ားထး်ား္အမည့္္မထ္ထမ္်ား ေက ာ္်ားထစာ္ မရးယသာ္်ား ္းို႔မဟထ္ (2)
ထ္္မ း ်ား ္းို႔မဟထ္ ထ္္မ း ်ားထက္တးေ္ က ကစယ္ေဆ်ား(မ ်ား) မထး်ားထ ်ားယသာ္်ား (ေအ က္ေ
အေၾက ာ္်ားယတသ က္မ ်ားကး

ၾကအမည့္္တပပါ)

ထးို႔ေၾက ာ့္္

လးက္န မမ

္ယတတပပါ လးက္န မမ တ က္ကစက္ယသာ္်ားဆာ္
း ရ

မရးေၾက ာ္်ား

ထထ္တယ္သရယသာ္်ားအ ်ား ေရ ာ္လြဲ္ႏို
လ ာ္
း ရန္အထစက္ ္ာ္ို႔ ဆရ ဝန္ ္ႏိုာ့္္/္းို႔မဟထ္ က န္်ားမ ေရ်ား

ေထစို႔ရတပပါ္အမည္္။

ေက ာ္်ားမ

နထးို႔မ ္ာ္ို႔ကေလ်ား က ကစယေ
္ ဆ်ား

(မ ်ား) ထး်ား္အမည့္္ လရး၊ ရက္ ္ႏိုာ့္္ ္ႏို္္ တပပါရ္
း အမည့္္ အေထ က္အထ ်ား ္ ရစက္
္ ထမ္်ားကး ေက ာ္်ား္ို႔း ေတ်ားတပပါ ္းို႔မဟထ္
ကာ္်ားလစထသ
္ စာ့္ေ
္ ရစ်ားသ ယ္္ရ မ ်ား ကး ၾကအမည့္္တပပါ (F-04020L မ WI DPH ကး ၾကအမည့္္တပပါ)္။
Wisconsin ယတအမည္နယ္ ဥတေဒ အရ Milwaukee ေက ာ္ထီ သရးာ္ ေရွေနမ ်ားရ်ားအေနယ ာ့္္ က ကစယေ
္ ဆ်ားထ်ားး ေရ်ား ဥတေဒ ကး

္း်ားမး်ားေအ ာ္ ေဆ ာ္ရစကရ
္ န္ ထ ဝန္ရတ
း ပပါ္အမည္္။ ္ာ္ို႔ကေလ်ားအ ်ား က ကစယေ
္ ဆ်ားထ်ားး ရန္ တ က္ကစကတ
္ ပပါက ေအ က္တပပါ ယတ္္ဒဒ္မ ်ား
က သရမအမည္ယ ္္္အမည္1. Wisconsin

က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားေရ်ားဆးာ္ရ

ဥတေဒအ ်ား

သ း ်ားေ

က္္အမည့္္

္ာ္ို႔အ ်ား

ထရ ်ား္ဆ
စြဲ းရန္

္ာ္ို႔အမအမည္အ ်ား

သရးာ္ ေရွေနမ ်ားရ်ား္းို႔ ေတ်ားတးို႔ယသာ္်ား္။
2. ္ာ္ို႔ကေလ်ားအ ်ား က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားေတ်ားရန္ မလးက္န ္အမည့္္ ေနို႔ရက္ထ္္ရက္သ ာ္်ား္အ
ီ ထစက္ ထ္္ရက္လ ာ္ $25.00
သန္ို႔ထး ောစဒဒ္က ္ာ္ို႔ေအ ာ္ ထရ ်ား္ဆ
စြဲ းယသာ္်ား္။
ဥတေဒေရ်ားရ

ကး္ၥရတ္မ ်ားကး ေရ ာ္လလြဲ္ႏိုးာ္ရန္အထစက္ ေက ်ားာ်ားယတ ထတီ်ား ္ာ္ို႔ကေလ်ားအ ်ား က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားေတ်ားတပပါ္။ ္ာ္ို႔ကေလ်ား
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အထစက္ က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားရမအမည့္္ က ကစယ္ေဆ်ားအမ း ်ားအ္ ်ားမ ်ားကး ရာ္်ားယတထ ်ား္အမည့္္ ေအ က္ေ
္ာ္ို႔ေက ာ္်ားအေနယ ာ့္္

ေအ က္ေ

္ယတတပပါ

က ကစယေ
္ ဆ်ားထး်ားယသာ္်ားမ ်ားအထစက္

္ယတတပပါ ာယ ်ားကး ၾကအမည့္္တပပါ္။

္က္ဆာ္
း ရ

အေထ က္အထ ်ား

္ ရစက္
္ ထမ္်ားမ ်ားကး ေထ ာ္်ားသ္စ ်ားမအမည္ယ ္္္အမည္က ကစယေ
္ ဆ်ား

က ကစယေ
္ ဆ်ားအဆာ္ို႔အထန္်ား

ေဆ်ားထး်ား္အမည့္္ ရက္္စြဲ

အမအမည္
DTaP/DTP

က ကစယ္ေဆ်ားထ္္သသ ာ္်ား္ီကး
ရာ္်ားလာ္်ားသ က္မ ်ားထြဲမ

ေအ က္ေ

ထ္္သယ ာ့္္

္ယတတပပါ ေက ာ္်ားထာ
စ ္

္ ရာ္်ား္ာ
စ ္်ား က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားယသာ္်ားမ ်ားအ ်ား

တပပါမအမည္-

Polio
MMR
Hep B
Varicella
Tdap

မထ္ထမ္်ားထ ်ားရး္အမည့္္

္ ရာ္်ားရး္အမည့္္

ထတီ်ားသြဲို႔္အမည့္္

က ကစယ္ေဆ်ား

ေနရ ထစာ္

္ ရာ္်ား္ာ
စ ္်ားမအမည္

မ ်ားအေနယ ာ့္္

ေအ က္တပပါထးို႔ကး

ယ ္္္အမည္္။
အသ းန္ာယ ်ားထ္္သ

အဆက္လးက္

္းို႔မဟထ္

ယတအမည့္္ရန္အထစက္

ထ္္သထက္

တးေ္

က ကစယ္ ေဆ်ား လးအတ္မအမည္ယ ္္္အမည္
လးက္န မမ- အဆက္လးက္ ယတအမည့္္္္အမည္
ေက ာ္်ား္ ်ား/္
ေဆ ာ္ရစက္ဆ-ြဲ

မၾက ေ္်ားမီက

က ကစယ္ေဆ်ား(မ ်ား)

္းို႔ေ္ ္

ထး်ားထ ်ားေ္

ကာ္်ားလစထ္သစာ့္္ရးတပပါ္အမည္-

ေန က္ဆက္ထစြဲ

ထ္္သပပါ ေ္ က္ေဆ်ား(မ ်ား) လးအတ္ဆယြဲ ္္္အမည္

Code (D) - ေရ ာပပါ
Code (M) – ေဆ်ားဘက္ဆးာ္ရ

လးက္န ရန္မလးေ္

္အမည္်ားမ ဥ္်ား္အမည္်ားကမ္်ားမ ်ား- Code (P) – ကးယ္ေရ်ားကးယ္ထ

က ကစယ္ေဆ်ား မလးတပပါ

Code (R) – ဘ ္ ေရ်ား

လးအတ္သ က္မရး- က ကစယ္ေဆ်ား မလးတပပါ
ကာ္်ားလစထ္သစာ့္္- က ကစယ္ေဆ်ား မလးတပပါ

လးအတ္္အမည့္္ ေက ာ္်ား္ ်ား/္ က ကစယ္ေဆ်ားထး်ားယသာ္်ားကး ရယ္ႏိုးာ္ရန္အထစက္ ေက ်ားာ်ားယတ ထတီ်ား ္ာ္္ႏိုာ့္္္က္ဆးာ္္အမည့္္ အထ်ားက
ထ

္းို႔မဟထ္

Milwaukee

ထမး ွ

က န္်ားမ ေရ်ား

(http://city.milwaukee.gov/immunizations/ClinicServices.htm
က ကစယ္ေဆ်ား ထး်ားထတီ်ားတပပါက က ကစယ္ေဆ်ား(မ ်ား) ၏ ္က္ဆးာ္ရ
္ႏို္္သ္လ်ားကး ေအ က္ေ

)္။

န
ေက ာ္်ား္ ်ား/္

္းို႔

ဆက္္စယ္တပပါ

အေနယ ာ့္္

လးအတ္္အမည့္္

္ ရစက္္ ထမ္်ားမ ်ားကး ယသ တ္္ ရစက္္ႏိုာ့္္အထ တ်ားထစက
ြဲ

္ယတတပပါ လးတ္္ ္းို႔ ေတ်ားတးို႔တပပါ-

SCHOOL NAME
SCHOOL ADDRESS
CITY, STATE ZIP CODE
္ာ္၏ တ်ားေတပပါာ္်ားေဆ ာ္ရစက္မမအထစက္ ေက ်ားာ်ားထာ္ရးတပပါ္အမည္္။
ဘ ္ ယတန္ထ ်ားေ္ လမ္်ားအမညလန္္ ေ္ ာ္မ ်ားကး ၾကအမည့္္ရန္အထစက္ mpsmke.com/immunization ္းို႔ ဝာ္ေရ က္ၾကအမည့္္ရတပပါ္။
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