ဆႏွာၵခယ
ံ ူပြဲ ဦးစာီးေပီး စစ္တမ္ီး
ခ်စ္ခင္ရပါေသာာေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီး၊ ဝန္ထမ္ီးမ်ာီး ႏွာင္င့္ အသင္ီးဝင္မ်ာီး ခင္ ်ာီး2019 ခႏွာစ္၊ ဒဇင္ဘာလ 19 ရက္ေနနတင္ Milwaukeeာေက်ာင္ီးအမအေဆာင္ မ်ာီး ဘတ္အဖနအ
ြဲ ေနျဖင္င့္
Milwaukee အစီးရေက်ာင္ီးမ်ာီးအတက္ ဘ႑ာေင တီးပာီးလာႏွာင္မ္္င့္ မြဲဆႏွာၵရင္အတ္္ျပ မအျဖင္င့္ာျပ လပ္သ္္င့္
ဆႏွာၵခံယူပတ
ြဲ စ္ခကာေဆာင္ရက္သာီးရန္အတက္ တ္တ္တ္တ္္ီး ထတ္ျပန္ခြဲနပါသ္္္။
ဆႏွာၵခံယူပာြဲ ေမီးခန္ီးက 2020ာျပ္္င့္ႏွာစ္၊ ဧၿပလ 7 ရက္ေနနတင္ မြဲေပီးမအတင္ ထ္္င့္သင္ီးသာီးမ္္ျဖစ္သ္္္။
Milwaukee အစီးရေက်ာင္ီးမ်ာီးအေနျဖင္င့္ ကၽႏွာ္ပ္တန၏ာေက်ာင္ီးသာီး/သူ မ်ာီး၊ မသာီးစမ်ာီး၊ ဝန္ထမ္ီးမ်ာီး ႏွာင္င့္
အသင္ီးအဖနြဲ စသ္္တနအတက္ လက္လမ္ီးမေရီး ႏွာင္င့္ အခင္င့္အေရီးမ်ာီး ရရေစေရီးတနက တီးျမင္င့္ေပီးႏွာင္မ္္င့္
သာတူ္မ်သ္္င့္ ခရင္ေပါင္ီးစံ ယဥ္ေက်ီးမအတစ္ခကာေဆာင္ရက္လ်က္ရ ပါသ္္္။ ထသနရရႏွာင္ရန္အတက္
MPS အေနျဖင္င့္ာေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီး၏ လအပ္ ခ်က္မ်ာီးက အေကာင္ီးဆံီးျပ္္င့္မႏွာင္ရန္အတက္
အရင္ီးအျမစ္ခေ
ြဲ ဝမအဆင္ရာာျဖစ္ႏွာင္သ္္င့္ ဆႏွာၵခံယူပက
ြဲ ဦးစာီးေပီးကူ္သာီးရန္အလနငာ အသင္ီးအဖနြဲ
အာီးထတ္မအက ရာေဖေဆာင္ရက္လ်က္ရပါသ္္္။ာေအာက္ေဖာ္ျပပါ လအပ္ခ်က္မာတကာမ်ာီးက
ချြဲ ခာီးသတ္မတ္ႏွာင္ရန္ အတက္ သင္ီးအဖနအ
ြဲ ာီးထတ္မအက ကူ္ေဆာင္ရက္ၿပီးျဖစ္ပါသ္္•

ကေလီးမ်ာီးအတက္ အရ္္အေသီးပမျမင္င့္မာီးျပ္္င့္မသ္္င့္ အေစာပင္ီး
ပ္ာေရီးကာေထာက္ပံနေပီးျခင္ီး

•

ဝန္ထမ္ီးအင္အာီး ႏွာင္င့္ စာသင္ခန္ီးမ်ာီး ဆက္လက္တ္္တံနအဆင္ေျပေစရန္ အတက္ အသအမတ္ျပ
ပ္ာရင္မ်ာီးက ဆြဲေဆာင္ျခင္ီး ႏွာင္င့္ ထန္ီးသမ္ီးထာီးာျခင္ီး

•

အရ္္အေသီးျပ္္င့္မသ္္င့္ K-12 ပ္ာေရီးတစ္ခအတက္ မရမျဖစ္အေရီး
ပါသ္္င့္ာေက်ာင္ီးအ္ကံေပီးမ်ာီး၊ စတ္ပ္ာရင္မ်ာီး၊ လူမအေရီး လပ္သာီးမ်ာီး၊ သူနာျပ မ်ာီး ႏွာင္င့္
အထူီးပ္ာေရီး စသ္္င့္ာေထာက္ကူေရီး ဝန္ေဆာင္မအမ်ာီး က ပမာေထာက္ပံနေပီးျခင္ီး

•

ေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီးအာီး စာ္က္္င့္တက္ဝန္ေဆာင္မအ၊ အႏွာပ္ာ၊ ဂတ ႏွာင္င့္ ရပ္ပင္ီးဆင္ရာ ပ္ာေရီး
စသ္္တနတင္ ပါဝင္လအပ္ရာီးလာေစႏွာင္မ္္င့္ အခင္င့္ အလမ္ီးမ်ာီး တီးျမင္င့္ေပီးျခင္ီး

•

ကမၻာင့္ဘာသာစကာီးအစအစဥ္မ်ာီး၊ အရ္္အေသီးျမင္င့္မာီးသ္္င့္ာေနရာထာီး ရမအ (AP) အတန္ီးမ်ာီး ႏွာင္င့္
လူမ် ီးစာေလနလာေရီး၊ ဘာသာစကာီးႏွာစ္မ် ီး၊ ဘာသာစကာီး စတ္ပါဝင္စာီးျခင္ီး ႏွာင္င့္ Montessori
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အစအစဥ္မ်ာီး အျပင္ အျပ္္ျပ္္ဆင္ရာာေကာလပ္ (IB) သင္တန္ီး စေသာ အရ္္အေသီး
ျမင္င့္သာီးသ္္င့္ ပ္ာေရီးဆင္ရာ အခင္င့္အလမ္ီးမ်ာီး ရရေစႏွာင္ေရီးက ခ်ြဲ႕ထင္ာေပီးျခင္ီး
•

ေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီးအေနျဖင္င့္ အရ္္အေသီးျမင္င့္ ၿပီးျပ္္င့္စံသ္္င့္ အသက္ေမီးဝမ္ီးေက်ာင္ီးမအ ႏွာင္င့္
န္္ီးပ္ာပင္ီးဆင္ရာ ပ္ာေရီးက ရရသ္္မာာေသခ်ာေစျခင္ီး

•

စာသင္ခန္ီး အရယ္အစာီးကာေလ်ာင့္ခ်ျခင္ီး

ယခစစ္တမ္ီးမတစ္ဆင္န သင္၏ အာီးထတ္ပါဝင္မအက 1-7 အတင္ီးာေပီးထာီးမ္္ျဖစ္ၿပီး ဦးစာီးေပီးမအ
အျမင္င့္ဆံီးအတက္ 1 ဟ သတ္မတ္သာီး မ္္ျဖစ္သ္္္။
သင္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရက္မအအတက္ာေက်ီးဇူီးတင္ရပါသ္္္။
ယခလပ္ငန္ီးစဥ္ႏွာင္င့္ပတ္သက္ၿပီးာေမီးျမန္ီးလသ္္င့္ေမီးခန္ီးမ်ာီးရပါကာေက်ီးဇူီးျပ ၿပီး
feedback@milwaukee.k12.wi.usက ဆက္သယ္ပါ္။
ဆႏွာၵခံယူပႏွာ
ြဲ င္င့္ပတ္သက္သ္္င့္ အခ်က္အလက္မ်ာီးအတက္ mpsreferendum.comသန ဝင္ေရာက္
္က္္င့္ရအႏွာင္ပါသ္္္။
ရီးသာီးစာျဖင္င့္

Dr. Keith P. Posley
ေက်ာင္ီး ကီး္ကပ္ေရီးမမီး
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သင္နအေ္ကာင္ီးေျပာျပပါ

ယခစစ္တမ္ီးကာေျဖဆေနစဥ္ သင္ကယ္စာီးျပ ေနသ္္င့္ ကနဦး အခန္ီးက႑ ကာေရီးပါ္။

o ကၽႏွာ္ပ္သ္္ာေက်ာင္ီးသာီး/သူ တစ္ဦးျဖစ္သ္္္။
o ကၽႏွာ္ပ္သ္္ လက္ရ MPSာေက်ာင္ီးသာီး/သူတစ္ဦး၏ မဘ / အပ္ထန္ီးသူ တစ္ဦးျဖစ္သ္္္။
o ကၽႏွာ္ပ္သ္္ အသင္ီးအဖနဝြဲ င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသ္္္။
o ကၽႏွာ္ပ္သ္္ MPS ဝန္ထမ္ီးအဖနဝြဲ င္တစ္ဦးာျဖစ္ပါသ္္္။
o အျခာီး-________________________________________________
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဦးစာီးေပီး 1 မ 7 ကာေရီးခ်ယ္ေပီးၿပီး အျမင္င့္ဆီးသ
ံ န #1 မ #7 ထေရီးခ်ယ္ေပီးပါ
______ ကေလီးမ်ာီးအတက္ အရ္္အေသီးပမျမင္င့္မာီးျပ္္င့္မသ္္င့္ အေစာပင္ီး ပ္ာေရီးကာေထာက္ပနေ
ံ ပီးျခင္ီး
______ ဝန္ထမ္ီးအင္အာီး ႏွာင္င့္ စာသင္ခန္ီးမ်ာီး ဆက္လက္တ္္တနံ အဆင္ေျပေစရန္အတက္ အသအမတ္ျပ
ပ္ာရင္မ်ာီးက ဆေ
ြဲ ဆာင္ျခင္ီး ႏွာင္င့္ ထန္ီးသမ္ီးထာီးျခင္ီး
______ အရ္္အေသီးျပ္္င့္မသ္္င့္ K-12 ပ္ာေရီးတစ္ခအတက္ မရမျဖစ္ အေရီးပါသ္္င့္ာေက်ာင္ီးအ္ကံေပီးမ်ာီး၊
စတ္ပ္ာရင္မ်ာီး၊ လူမအေရီး လပ္သာီးမ်ာီး၊ သူနာျပ မ်ာီး ႏွာင္င့္ အထူီးပ္ာေရီး စသ္္င့္ာေထာက္ကူေရီး
ဝန္ေဆာင္မအမ်ာီးက ပမာေထာက္ပနေ
ံ ပီးျခင္ီး
______ာေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီးအာီး စာ္က္္င့္တက္ဝန္ေဆာင္မ၊အ အႏွာပ္ာ၊ ဂတ ႏွာင္င့္ ရပ္ပင္ီးဆင္ရာ ပ္ာေရီး
စသ္္တနတင္ ပါဝင္လအပ္ရာီးလာေစႏွာင္မ္္င့္ အခင္င့္အလမ္ီးမ်ာီး တီးျမင္င့္ေပီးျခင္ီး
______ ကမၻာင့္ဘာသာစကာီးအစအစဥ္မ်ာီး၊ အရ္္အေသီးျမင္င့္မာီးသ္္င့္ာေနရာထာီး ရမအ (AP) အတန္ီးမ်ာီး ႏွာင္င့္ လူမ် ီးစ
ေလနလာေရီး၊ ဘာသာစကာီးႏွာစ္မ် ီး၊ ဘာသာစကာီး စတ္ပါဝင္စာီးျခင္ီး ႏွာင္င့္ Montessori အစအစဥ္မ်ာီး အျပင္
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အျပ္္ျပ္္ဆင္ရာာေကာလပ္ (IB) သင္တန္ီး စေသာ အရ္္အေသီးာျမင္င့္သာီးသ္္င့္ ပ္ာေရီးဆင္ရာ
အခင္င့္အလမ္ီးမ်ာီး ရရေစႏွာင္ေရီးက ခ်ြဲ႕ထင္ာေပီးျခင္ီး
______ာေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီးအေနျဖင္င့္ အရ္္အေသီးျမင္င့္ ၿပီးျပ္္င့္စံသ္္င့္ အသက္ေမီးဝမ္ီးေက်ာင္ီးမအ ႏွာင္င့္
န္္ီးပ္ာပင္ီးဆင္ရာ ပ္ာေရီးက ရရသ္္မာာေသခ်ာေစျခင္ီး
______ စာသင္ခန္ီး အရယ္အစာီးကာေလ်ာင့္ခ်ျခင္ီး

ေရီးခ်ယ္ႏွာင္သ္္- သင္ေဝမ်လသ္္င့္ အျခာီးအခ်က္မ်ာီးက ထ္္င့္သင္ီးပါ္။
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ကၽႏွာ္ပ္တနေက်ာင္ီးသာီး/သူမ်ာီး၏ လအပ္ခ်က္မ်ာီးက အေကာင္ီးဆံီးာျပ္္င့္မ ႏွာင္ေရီးအတက္ သင္၏
ပါဝင္ေဆာင္ရက္မအႏွာင္င့္ အာီးထတ္မအအာီးာေက်ီးဇူီးတင္ရပါသ္္္။ာေနာင္လာမ္္င့္ လအေတာ္္ကာတင္ သင္တနအေနျဖင္င့္
2020ာျပ္္င့္ႏွာစ္၊ ဧၿပလ 7 ရက္ေနနာေရီးေကာက္ပြဲႏွာင္င့္ ခရင္၏ လ္္ပတ္မဆ
အ င္ရာ ဆႏွာၵခံယူပြဲ အေ္ကာင္ီး
မ်ာီးစာ္ကာီးသရမ္ျဖစ္သ္္္။ ဆႏွာၵခံယူပြဲႏွာင္င့္ပတ္သက္ၿပီး ပမသရလပါကာေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘဆ
္ ဒ္ တင္
ဝင္ေရာက္ေလနလာပါ
http://mpsmke.com/referendum္။
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