REVISED FAMILY ENTRY LETTER

ေလားစားရပေသစ MPS မိသစားုမ္စာခင ္စာ၊
ကၽြႏုရ

ေအေနငင့္ Milwaukee

းိုားေက္စငာမ္စာ

အစဝအယူေအနရကေနးေသစေၾကစငင့္
ိရမကမ္စာြႏငင့္

ဲဒက

လူငယေမစငမယမ္စာ

းစေအကို

းကသစာမလဲ ဆိသ
ု ညင့္

အက ၾကစာေနအ္ေက္စငာ

ေၾကစငာ

အက

အကကာ

ကဲ အး္ကာ

ကၽြႏုရအိို
ု ္ေမ္စလငင့္ခ္ကမ္စာ၊

မအအကယေနးလစြႏိုငနိို ကၽြႏုရအိို
ု ကက မညကဲသ
င့္ ို
းစကို မ္ေဝလိုရပသည။ ကၽြႏုရ

ြႏးအစ သကအမာအးေလ္စကအင ဆးစ

အူအက္ေဆစင

ုရအကကာ၊

ုရခ္ႇဳရေးာ

ုရခ္ႇဳရေးာမ ာခ္ႇဳရ

အကကာ

စကအင သငအိို
ု ကေလာမ္စာကို ယုၾကညးစ

ခ္ိႇဳ႕မစ ကၽြႏုရု္ေက္စငာသစာ္ေ

အကကာ

ကဲ

ေနးလညာေကစငာ

းသညေနငင့္ အယရယးုမ အစဝအထမာေဆစငခဲင့္နရကာ္ေက္စငာေရပငာ ၁၆၀္ ေက္စြႏငင့္္ေက္စငာ
သညင့္ လူအကကာမငာအိိထ
ု ဲက

းိအကူာ

ေအေနငင့္ MPS အင္ ေမႇဳရြႏခိဲသညင့္ ၂၈

ေနးလညာေကစငာ၊္ေက္စငာ

ေရင မၾကစေသာခငကစလက ထမာေဆစငခဲိနရကာေနးသညင့္္ေက္စငာ
ုရခ္ႇဳရခဲိရပသည။ MPS ု္ ေးစငင့္ေးစကမကေ

ေနး းအင

ကဲမ္စာကို
ရြႏထစာၾက

စငာမ္စာရင္ေနးေကစငာေနးြႏိုငရပသည။

းိုား ရညစေးာသည ကၽြႏုရု ုဝကို္ ေေရစငာလဲေရာခဲိရပသည။ ကၽြႏုရု ကိယ
ု ရိုငကမၻစကို ခ္ဲ႕ထငေရာခဲိရပ
သည။ ကၽြႏုရ

ေအေနငင့္ MPS က္ ေက္စငာသစာ/သူ

ထူာခၽအထကေမကေးးအ ကၽြႏုရးးိခိသ
ဲ ညင့္
ခ္ကေရညင့္ဝနိုိ

အကလညာ

လုရေဆစငၾကေခငာေနငင့္
ကၽြႏုရ

ခငင့္
ကၽြႏုရ

ေအိ

ုရအကကာ

အကကာၾကရေအရပသည။

ကၽြႏုရအိို

ဆိုရပ းညမအာ

စာလုာ

အူအက

အကႇဳမ္စာ

ေနး းအငအစဝအထမာေဆစငးအ းိအလုရးစာလ္ကးရ
ိ ပသည။

စငေမငမကထက

စာလုာ Milwaukee

ေးာအကကာသညင့္

ေခစာေသစ

းစ မးိြႏိုငေအစင့္ရပ။္ေက္စ

းိုားေက္စငာမ္စာအင ရညစသငယူးငာ ကုိယရိုင

ေရင ရညစေးာဆိုငးစ ထူာခၽအေ

ေးာမ္စာကို္ေသခ္စးးိြႏိုငးအ

အက

လို

းည

ေသာ

စငေမငမကမ္စာကိုလညာ္ေဆစငက္္ာေရာြႏိုငသညင့္

ရသညင့္

းစမအသမ္ကို

လုရေဆစငသစားအ

ေအ္ေနငင့္္ေရငဆငာထစာနရကာ္ေနးရပသည။

ေက္စငာသစာ/သူအင
ို ာု္ေ
ကၽြႏုရ

စာ းးိေးလိုရပသည။

ဆိရ
ု ပ းညမအာခ္ကကို္ေရညင့္ဝေးြႏိုငရပသည။

ကၽြႏုရအိိ္ု ေက္စငာသစာ/သူမ္စာု္ ေ
ဆိုငးစ

ေးာမ္စာကို ၎အိို

မိမိကယ
ို အိုငကိလ
ု ညာ

ေအေနငင့္ ၾကစာေနအေက္စငာ

ေက္စငာသစာ/သူ

ခငင့္

စာလုာကို အိုာအကေးးအ၊ သငယူေလင့္လစြႏိုငၾကးအအငင့္

ေအေနငင့္္ေ

စငေမငမကးးေ
ိ းေးာကိ္ု ေးားကေဆစငးကလ္ကးိးစ

စကအင္ေနစေရထစာေသစ္ေ

စငေမငမက

အက

္ကားစာေရာ

ခ္က

(၅)

ခ္က

ေရၚ

စးုးိုက္ေဆစငးကသစာမည္ေနးရပသည

ရညစေးာဆိုငးစ္ေ



ခးိင
ု ြႏငေ
င့္ က္စငာု ရညစေးာဆိုငးစ လကရးစာေဆစငးကမက အညားအးကို အိုာအကေးေခငာ



ကၽြႏုရအိို
ု ္ေက္စငာဝအထမာမ္စာကို အိုာအကလစေးေခငာ



ု႑ာႏစြႏး အစဝအယူေဆစငးကေခငာြႏငင့္ ရငင့္လငာေမငသစမကးေိ ခငာကိ္ု ေသခ္စေးေခငာ



ဆကသယေးာြႏငင့္ ရူာေရပငာေဆစငးကေးာကို အအာ

စငေမငမကြႏငင့္ အစဝအခမကအိုကို အိုာေမငင့္ေရေခငာ

စာေရာေခငာ
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မိသစားုမ္စာခင ္စာ၊

ကၽြႏုရအိိ္ု ေလ္စကလမာေအသညင့္

ကိယ
ု းစာ သငအိိသ
ု ညသစ ကၽြႏုရအိို
ု
အိို
ု

ကေလာမ္စာ

းစသငခအာ

းးေဆာေရာ္ေခငာြႏငင့္
သငင့္ကေလာ

ေးာအကကာဆုာြႏငင့္

အငာ္ေအိ း္

သငုေက္စငာြႏငင့္

စာ္ေက္စငာု

ရညစေးာ

ေးာရပမကကို

ခးကာလမာအကကာအင္ေက္စငာသစာ/သူမ္စာ

ယုၾကညးဆုာ မိအေဆမ္စာရင္ေနးရပသည။ သင

ရညစသငၾကစာမကကို္ ေသခ္စေးေခငာ၊

ေရအ လအ

ဆက

သိးိေးြႏိုငမညင့္

သယးိေးေခငာ

ေးာရပေသစ

ိမးစမ္စာကို
းသညအိိသ
ု ည

လရ
ု းစာေဆစငးကမကမ္စာရင္

ေနးရပသည။
ကၽြႏုရ

ေအေနငင့္္ေက္စငာမ္စာသိို လညင့္လညၾကညင့္းုေခငာြႏငင့္ ခးိုငေက္စငာမ္စာု

ဆိုငးစ ကၽြႏုရအိို
ု
သငအိိထ
ု မ

လစာ

လစြႏငင့္ အိုာအကမကဆိုငးစ

ခငင့္

ေးာမ္စာ းသညအိိက
ု ို းးြႏ
ိ င
ုိ းအ

ၾကေရႇဳခ္က္ေအစငာခေခငာအိိက
ု ို္ေရႇဳလုရသစာမည္ေနးရပသ

ည။

mpsmke.com/feedback သိို သစာေးစကနရကာ သငု ထငေမငယူဆခ္ကကို
ကၽြႏုရအိို
ု ကေလာမ္စာသည

အစဂအ္ ေခပငာေဆစငမ္စာရငေနးရပသည။္ေ

အိုငာသည ၎အိုိြႏငင့္ ထိက
ု အအရပသည။္ ေ

စငေမငမကးးေ
ိ းမညင့္

စာသစခ္ကမ္စာ၊ နိနနိႇဳာမက

ခငင့္

ကၽြႏုရအိို
ု

အက

ဝကုဆိဒ
ု

သိေရာြႏိုငရပသည။
စငေမငမက

အက

ခငင့္

ေးာ

ေးာကို ကေလာအိုငာ နမာဆုရ

မိြႏင
ုိ ေးးအမစ ကၽြႏုရအိို
ု အစဝအဝအၱးစာရင္ေနးရပသည။

ေလားစားစေနငင့္၊

Keith P. Posley, Ed.D.
ၾကစာေနအ္ေက္စငာ

အကကာ

ကဲ
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