BURMESE
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ကံစမ္းမဲ လြတလ
္ ပ္စြြာ ေလ ြာက္

ြားားႏိုင္သည့္ ျပကၡဒန
ိ ္

ေန႔စြဲ
ဇန္နဝါရီ ၇ရက္ ၂၀၂၂

ပြအ
ဲ စီအစဥ္
မနက္ ၉း၀၀ နြာရီ

School Choice လြတလ
္ ပ္စြြာ ေလ ြာက္

ြားားႏိုငသ
္ ည့္ ၂၀၂၂ ေလ ြာက္လႊြာတင္ားႏိုင္သည့္

ကြာလ စတင္္ ိန္
ေဖေဖြာ္ဝါရီ ၄ ၂၀၂၂

ညေန ၄း၀၀ နြာရီ

School Choice ေလ ြာက္လြာႊ မ ြားကို ေနြာက္

ုံး

ြား ေလ ြာက္

ေဖေဖြာ္ဝါရီ ၄ ၂၀၂၂
ညေန ၄း၀၁ နြာရီ
ှ
မှ

ေနြာက္က ေလ ြာက္လြာႊ မ ြားကို လက္္ံပါသည္။ ေစြာင့္

ၾသဂုတ္ ၃၁ ၂၀၂၂

ေ

ညေန ၄း၀၀ နြာရီ

မတ္လ ၂၁ ၂၀၂၂
မတ္လ ၂၂ ၂၀၂၂

ၿပီး

ုံးသြြားသည့္ေနြာက္

ိုင္းမႈစြာရင္း

ိုင္္ုံေနရြာက န္မသြာလ င္ ေနြာက္က ေလ ြာက္လႊြာမ ြားကို

ြာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
က္တန္းေက ြာင္း ပ

မ

ေ႐ြး္ ယ္မႈ ကံစမ္းမဲ

အလယ္တန္းေက ြာင္း ပ

မ

ေ႐ြး္ ယ္မႈ ကံစမ္းမဲ

အ

မတ္လ ၂၄ ၂၀၂၂

မူလတန္းေက ြာင္း ပ

မတ္လ ၂၅ ၂၀၂၂

ပ

မ

ေ႐ြး္ ယ္မႈ ကံစမ္းမဲ

မဦးစြားေပး ကံစမ္းမဲရလြာဒ္မ ြားကို မိဘမ ြား၏ အီးေမးလ္လပ
ိ စ
္ ြာားႏင့္ ေလ ြာက္လြာႊ

ဒက္ရ္ဘတ
ု ္ စြာတိုကပ
္ းုံ သိ႔ု ေပးပိ႔ပ
ု ါမည္။ **ပ
ညေန ၅း၀၀ နြာရီ ေနြာက္ပိုင္း

ြားရမည့္ အ္ ိန္

ကံစမ္းမဲတြင္
ေစြာင့္

ည့္သြငး္

တိယ

ြားပါသည္။ ဒု

မ

ဦးစြားေပး ေ႐ြး္ ယ္မမ
ႈ ြားကိသ
ု ြာ ကနဦး

ားႏင့္ တတိယ ဦးစြားေပး ကံစမ္းမႈမ ြားကို

ိုင္းစြာရင္းားႏင့္ ေနြာက္က ေလ ြာက္လႊြာမ ြားကို ေ

ြာင္႐က
ြ ္ၿပီးသည့္ေနြာက္

အစီအစဥ္အတြက္ ေက ြာင္းသြားေနရြာမ ြား လစ္လစ္ေနမသြာ ေ
ဧၿပီလ ၁ရက္ ၂၀၂၂

ေနြာက္

ြာင္႐ြက္ပါမည္။

ုံးေပးပိ႔ရ
ု မည့္ေန႔စမ
ြဲ တ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေပးပိ႔္
ု သ
ဲ့ ည့္ ကနဦးကံစမ္းမဲအတြက္

လက္္ံမည့္

ိုင္္ုံေနရြာ ေ႐ြး္ ယ္မႈစြာတြင္ ေဖြာ္ျပ

လက္္ံရရိျ္င္း မရိသည့္

ိုင္္ုံေနရြာ္

ယင္းေနရြာမ ြားကို ေစြာင့္

ိုင္းစြာရင္းပါ ေလ ြာက္

ြားသည့္ ေနြာက္

ုံး

ြားေပးပို႔ရမည့္ေန႔စြအ
ဲ မီ

ြားမႈမ ြားသည္ အလိုအေလ ြာက္ပ က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္ကြာ
ြားသူမ ြားအြား ေလ ြာက္

ြားသည့္စြာရင္းပါ

အစီအစဥ္အတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇြန္ ၁ - ၃၀ ၂၀၂၂

ဝန္

မ္းေက ြာင္းသြား အလုပ္ ေျပြာင္းလဲျ္င္း အတည္ျပဳ္ က္ားႏင့္ ေနရြာ္

အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပိ႔ပ
ု ါသည္။ **အ္ န
ိ မ
္ ီ ေလ ြာက္

ြားရန္ ေနြာက္

းုံ

ြားေရး အတည္ျပဳစြာမ ြားကို

ြားေပးပိ႔ရ
ု မည့္ ရက္မြာ

ေဖေဖြာ္ဝါရီ ၄ရက္ ၂၀၂၂ ္ုားႏစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ္ြင့ျ္ ပဳ္ က္မြာ ေနရြာရရားႏ
ိ ိုငမ
္ ေ
ႈ ပၚ မူတည္သည္။

ေက ြာင္းတြင္
School Choice မတ္ပတ
ုံ င္ရမည့္ေန႔စမ
ြဲ ြားကို

ေက ြာင္းမ ြား၏ ဝက္ဘ္

သိရားႏ
ိ ိုငရ
္ န္ ေက ြာင္းတစ္္္
ု င္းစီ၏

ေနြာက္

ဝက္ဘ္

ိုကသ
္ ႔ို သြြားေရြာက္ၾကည့္ရပ
ႈ ါ

ိုက္တင
ြ ္ ေဖြာ္ျပ

ြားပါသည္။ ေက ြာင္းဝက္ဘ္

ိုက္တင
ြ ္ ေဖြာ္ျပ

ုံးသတ္မတ္ရက္တြင္ မတ္ပုံတင္ရန္ " ေရြာက္မလြာသည့္ မည္သူမ

ိုင္္ုံေနရြာကို
ေလ ြာက္

•

င
ို ္
္ ေ
ုံ နရြာ ရယူရန္အတြက္ မတ္ပုံတင္ရမည့္ ေနြာက္ ုံးသတ္မတ္ရက္ကို

ုံးရႈံးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရြာမ ြားကို ေစြာင့္

ြားသူမ ြားအြား ေလ ြာက္

School Choice အစီအစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အ

ညေန ၄း၀၀ နြာရီ

ဤရက္အ

ုံးသတ္ျ္င္း ေစြာင့္

ေနြာက္က ေလ ြာက္လႊြာမ ြားမ ေက ြာင္းသြားမ ြားကို ေနရြာ္
ြားျ္င္း မ္ံရေသးသည့္ ေလ ြာက္

လြာမည့္စြာသင္ားႏစ္အတြက္ ျပန္လည္ေလ ြာက္

အကူအညီရယူရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီ ၇ရက္မ ဧၿပီ ၁၅ ၂၀၂၂

ို" သည္ ၎ ၏

ိုင္းစြာရင္းပါ

ြားသည့္စြာရင္းပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၂၂

ိ ေနရြာ္

ိုင္းစြာရင္းားႏင့္

ြားေပးမည့္ ေနြာက္
ြားသူမည္သူမ

ုံးရက္ျဖစ္သည္။

ိုသည္

ြားရမည္ျဖစ္သည္။

ိ ရရိားႏိုင္ပါသည္။

တနလၤြာ - ေသြာၾကြာ အြားလပ္ရက္ားႏင့္ စေန တနဂၤေားႏြမ ြားမလြ၍
ဲ ေန႔စဥ္ မနက္ ၉း၀၀ နြာရီ မ ညေန ၅း၀၀ နြာရီၾကြားတြင္
ေ္ၚ

ိုားႏိုင္ပါသည္။

678-676-0035 / 0050

ြားသည့္

