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 ာ္်ားသ ်ား/သ က ကြယ္ေဆ်ားထု်ား ာ္်ား
ေအ က္ေ

္ ာ္ျာ္ျပပါ ေက ာ္်ားသ ်ား/သ ၏ မုဘ/အာ္ျ္ထုန္်ားသ ာ္္ -

Student Name
Street Address
Milwaukee, WI 53210-2920
ရက္္ြ-ြဲ Today
ေက ာ္်ားအမအမည္ေက ာ္်ားသ ်ား/သ နာ္ျပပါတ္- XXXXXXX

အတန္်ား-

ေမြ်ားသကကရ ာ္-

ေက ာ္်ားသ ်ား/သ က ကြယ္ေဆ်ားထု်ားေရ်ား ဥာ္ျေဒ အရ Grade 12 ထု ေက ာ္်ားသ ်ား/သ မ ်ားအ ်ားလ်ားသအမည္ ေက ာ္်ားသုို႔ မလ ေရ က္မီ
၎တုို႔တက္ေရ က္ေနသအမည္ည့္ အတန္်ားအလုက္ သာ္ို႔ေလ ္သအမည္ည့္ က ကြယ္ေဆ်ားထု်ား ာ္်ား အနအမည္်ားဆ်ား အႀကုမ္အေရအတြက္ထု
ထု်ား ်ားထ ်ားသ ္္ရမအမည္္။ အဆုာ္ျပပါလုအာ္ျ္ က္မ ်ားကု က န္်ားမ ေရ်ားရး၊ ဘ သ ေရ်ား သုို႔မဟတ္ ကုယ္ေရ်ားကုယ္တ

ယ က္တုို႔ေၾက ာ္ည့္

ကာ္်ားလြတ္္ႏိုုာ္ာ္ျပပါသအမည္္။ ကၽြ္ႏို္ာ္ျ္တုို႔၏ မွတ္တမ္်ားမ ်ားအရ သာ္ို႔ကေလ်ားသအမည္ ေန က္ဆ်ားော္ျုးေပၚ က ကြယ္ေဆ်ားထု်ား ာ္်ား္ႏိုွာ္ည့္ာ္ျတ္သက္သအမည္ည့္
္ ရြက္္ တမ္်ားမ ်ား ေက ာ္်ားတာ
ြ ္ မွတ္တမ္်ားမရွု ာ္်ား သုို႔မဟတ္ တ္္မ ုမ်ား သုို႔မဟတ္ တ္္မ ုမ်ားထက္ာ္ျုေသ က ကြယ္ေဆ်ား(မ ်ား) ထု်ားရန္
လုအာ္ျ္ေန ာ္်ား (ေအ က္ေ

္ ာ္ျာ္ျပပါ လုက္န မမ ာ္ျ က္ကြက္ ာ္်ား ဆုာ္ရ

အေၾက ာ္်ား ာ္ျ က္မ ်ားကု ၾကအမည္ည့္ာ္ျပပါ) တုို႔ေၾက ာ္ည့္ လုက္န မမ

မရွုေၾက ာ္်ား ေတြို႔ရာ္ျပပါသအမည္္။ ဥာ္ျေဒအ ်ား လုက္န ရန္အတြက္ 2019

္ႏိုွ္ရး၊္ ေအ က္တဘ
ု
လ 15 ရက္ မတုာ္မီ သာ္ို႔ ဆရ ဝန္

္ႏိုွာည့္/္ သုို႔မဟတ္ က န္်ားမ ေရ်ား
္ ရြက္္ တမ္်ားကု

နတုို႔မွ သာ္ို႔ကေလ်ား က ကြယ္ေဆ်ား (မ ်ား) ထု်ားသအမည္ည့္ လရး၊ ရက္ ္ႏိုွာည့္္ ္ႏိုွ္္ ာ္ျပပါရွုသအမည္ည့္ အေထ က္အထ ်ား

ေက ာ္်ားသုို႔ော္ျ်ားာ္ျပပါ

သုို႔မဟတ္

ကာ္်ားလြတ္ ြာ္ည့္ေရြ်ား ယ္္ရ မ ်ားကု

ၾကအမည္ည့္ာ္ျပပါ

ထုို႔ေန က္

ာ္ျ္္ ရြက္ကု

သာ္ို႔ကေလ်ား၏ ေက ာ္်ားသုို႔ ော္ျ်ားာ္ျုို႔ာ္ျပပါ္။ Wisconsin ာ္ျအမည္နယ္ ဥာ္ျေဒ ္ႏိုွာည့္္ Milwaukee ေက ာ္တီ နယ္ေ မတရ ်ားရ်ားအမုန္ို႔ အရ
Milwaukee

ေက ာ္တီ

ရုာ္

ေရွွေနမ ်ားရ်ားအေန ာ္ည့္

က ကြယ္ေဆ်ားထု်ားေရ်ား

ဥာ္ျေဒ

ကု

္ု်ားမု်ားေအ ာ္

ေဆ ာ္ရြက္ရန္

တ ဝန္ရွုာ္ျပပါသအမည္္။ သာ္ို႔ကေလ်ားအ ်ား က ကြယ္ေဆ်ားထု်ားရန္ ာ္ျ က္ကြက္ာ္ျပပါက ေအ က္ာ္ျပပါ ာ္ျ္္ဒဒ္မ ်ား က ရမအမည္ ္္သအမည္K5 မွ Grade 5 ရွု ေက ာ္်ားသ ်ား/သ မ ်ားကု 2019 ္ႏိုွ္္ရး၊ ေအ က္တုဘ လ 10 ရက္ မွ 2019 ္ႏိုွ္္ရး၊ ေအ က္တုဘ လ 18 ရက္
ထု ေက ာ္်ားမွ ထတ္ာ္ျယ္ထ ်ား ာ္်ား္။
1. တရ ်ားရ်ားေဆ ာ္ရြက္မမ ္ႏိုွာည့္/္ သုို႔မဟတ္ ာ္ျ္္ဒဒ္ အသုမ္်ား ရ ာ္်ား တုို႔အတြက္ သာ္ို႔အေန ာ္ည့္ တရ ်ားရ်ားသုို႔ လ ေရ က္္ာ္ျီ်ား
သာ္ို႔

ကေလ်ား၏

က ကြယ္ေဆ်ားထု်ားထ ်ားသအမည္ည့္

မွတ္တမ္်ားမ ်ားကု

Milwaukee

ရုာ္တရ ်ားရ်ား

သုို႔ ော္ျ်ားာ္ျုို႔္ႏိုုာ္ရန္အလုို႔ာွ ေက ာ္်ား၏ ဆ်ား တ္ က္မွ က ကြယ္ော္ျ်ားရန္ ေတ ာ္်ားဆု ြာည့္ရ
္ ွုာ္ျပပါသအမည္္။
က ကြယ္ေဆ်ားအမအမည္

က ကြယ္ေဆ်ား

က ကြယ္ေဆ်ားထု်ားသအမည္ည့္ ရက္္ြြဲ

အမ ုမ်ားအ္ ်ား
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လုအာ္ျ္သအမည္ည့္ ေက ာ္်ားသ ်ား/သ က ကြယ္ေဆ်ားထု်ား ာ္်ားကု ရယ္ႏိုုာ္ရန္အတြက္ ေက ်ားာ်ား ာ္ျမ္ာ္ျီ်ား သာ္္ႏိုွာည့္သ
္ က္ဆုာ္သအမည္ည့္ အထ်ားက ထ သုို႔မဟတ္
Milwaukee

္မုမွ

က န္်ားမ ေရ်ား

န

သုို႔

ဆက္သြယ္ာ္ျပပါ

(http://city.milwaukee.gov/immunizations/ClinicServices.htm

)္။

ေက ာ္်ားသ ်ား/သ အေန ာ္ည့္ လုအာ္ျ္သအမည္ည့္ က ကြယ္ေဆ်ား ထု်ား္ာ္ျီ်ားာ္ျပပါက က ကြယ္ေဆ်ား(မ ်ား) ၏ သက္ဆုာ္ရ ္ ရြက္္ တမ္်ားမ ်ားကု ယ
ာ္ျ္္ ရြက္္ႏိုွာည့္အ
္ တ ာ္ျ်ားတြက
ြဲ
္ႏိုွ္္ ္လ်ားကု ေအ က္ေ

္ ာ္ျာ္ျပပါ လုာ္ျ္္ သုို႔ ော္ျ်ားာ္ျုို႔ာ္ျပပါ-

SCHOOL NAME
SCHOOL ADDRESS
CITY, STATE ZIP CODE
သာ္၏ ာ္ျ်ားော္ျပပါာ္်ားေဆ ာ္ရြက္မမအတြက္ ေက ်ားာ်ားတာ္ရွုာ္ျပပါသအမည္္။
ဘ သ ာ္ျန္ထ ်ားေသ လမ္်ားအမညန္္ ေ္ ာ္မ ်ားကု ၾကအမည္ည့္ရန္အတြက္ mpsmke.com/immunization သုို႔ ဝာ္ေရ က္ၾကအမည္ည့္ရွာ္ျပပါ္။
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