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မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ- ဤအချက်အလက်သည် အေရး�ကီးသည့် အချက်အလက်ြဖစ်သည်။ 
ေကျးဇူး�ပ၍ ဖတ်��ေပးပါ 

 
မိမိကေလးငယ် ပညာ သင်�ကား�ုိင်ရန် မိမိ သက်ဆုိင်ရာ ေကျာင်းမှ လက်ခံရ�ိှသည့် ရံပံုေငွ တုိးြမ� င့် �ုိင်ရန် လူ�ကီးမင်းသည် အစားအေသာက် 
ေလ�ာက်လ�ာ ြပည့်စံုစွာ ြဖည့်�ပီးေနာက် ကေလးတက်ေရာက်သည့် ေကျာင်းစားေသာက်ေဆာင်ဌာန သ့ုိမဟုတ် W.4th Avenue, Denver, 
CO 80223 သ့ုိ ြဖစ်�ုိင်သမ� ြမန်စွာ ေပးပ့ုိရန် အလွန် အေရး�ကီးပါသည်။ 
 
သင့်ေကျာင်းသည် အစားအေသာက် ခံစားခွင့်များ  အတွက် သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီှသည့် ေကျာင်းသားများမှ ေကျာင်းက စီစဥ်သည့် အစားအေသာက်များ မသံုးေဆာင်သည့်တုိင် 
ထုိေကျာင်းသားများထံမှ ရံပံုေငွေြမာက်များစွာ ရ�ိှပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များြပည့်မီှ�ပီးေနာက် သင့်ေကျာင်းသည် ပညာ သင်�ကားေရး လုိအပ်ချက်များအရ ေငွများ လက်ခံ�ိှသည်၊ ထ့ုိြပင်  
စာအုပ်အခမ့ဲ၊ အခမ့ဲ ပညာေတာ်သင်ေ�ကး၊ ေ�ွရာသီအပန်းေြဖစခန်း ေလ�ာ့ေဈး၊ အားကစားေ�ကး ေလ�ာ့ေဈး၊ ACT စမ်းသပ်ခများ၊ ဘတ်စ်ကားစီးခေလ�ာ့ေဈးများ�ှင့်  
အြခားခံစားခွင့်များက့ဲသ့ုိ အခမ့ဲ (သ့ုိ) အစားအေသာက်ေလ�ာ့ေဈးအတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီှလ�င် ခံစား�ုိင်သည့် အြခားခံစားခွင့်များလည်း ရ�ုိင်သည့် အစီအစဥ်များ �ိှပါသည်။ 
ဤအစီအစဥ်များမှာ စာသင်ေကျာင်း အေြခခံစံ��န်းများအရ ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းက ကမ်းလှမ်းြခင်း ြဖစ်သည်။- အစီအစဥ်အေသးစိတ် သိ�ိှလုိပါက ေကျးဇူး�ပ၍ မိမိကေလးတက်ေရာက်ရာ 
ေကျာင်းသ့ုိ ဆက်သွယ်ပါ။ 
 
အစားအေသာက်အစီအစဥ်ေလ�ာက်ထားြခင်း စိစစ်�ပီးေနာက် က��်ု ပ်တ့ုိသည် အခမ့ဲ၊ ေဈး��န်းေလ�ာ့�ပီး (သ့ုိ) ေဈး��န်းအြပည့် ေပးေချရမည့် အစားအေသာက်အစီအစဥ်တွင် လူ�ကီးမင်း၏ 
ကေလးက မည်သည့် အစီအစဥ်ရ�ုိင်ေ�ကာင်း လူ�ကီးမင်းထံ အသိေပးစာ ေပးပ့ုိမည် ြဖစ်ပါသည်။  ေကျးဇူး�ပ၍ သိမ်းထားေစလုိပါသည်၊ အြခားရ�ိှ�ုိင်သည့် အကျ ိုးခံစားခွင့် များအတွက် 
မိမိကေလး သတ်မှတ်ချက် ြပည့်မီှေ�ကာင်း ြပသရန် အသိေပးစာကုိ လူ�ကီးမင်း သံုး�ုိင်ပါသည်။ 
 
ေကျးဇူး�ပ၍ မှတ်သားရန် – ယခင်စာသင်�ှစ်မှစ၍ ယခုစာသင်�ှစ်၏ ပထမ ရက် ၃၀ အထိ ေကျာင်းသားများသည် မူလ အေြခအေနအတုိင်း �ိှေနမည် ြဖစ်သည်။ ြပည့်စံုစွာ ြဖည့်�ပီးသည့် 
ေလ�ာက်လ�ာကုိ မရ�ိှသြဖင့်  သတ်မှတ်ရက် ၃၀ ကာလအတွင်း ေလ�ာက်လ�ာစိစစ်ြခင်း မလုပ်ေဆာင်�ုိင်ပါက ေလ�ာက်လ�ာ မရ�ိှမီ�ှင့်  အဆင့်အတန်းသစ်တစ်ခု မဆံုးြဖတ်မီအထိ စရိတ် 
အြပည့်အ၀ ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ကျသင့်ေငွသတ်မှတ်ြခင်း မူဝါဒ- အတန်း ECE ၅ တန်း တွင် သူ/သူမ မိမိပုိက်ဆံအား ေမ့ေလျာ့ြခင်း သ့ုိမဟုတ် ေပျာက်ဆံုးြခင်း�ိှပါက $၅.၅၅ အထိ ကျသင့်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
ကန်သ့တ်ချက်မေရာက်မီတွင်၊ မိဘ/အုပ်ထန်းသူထံ အေ�ကာင်း�ကားရန် စာြဖင့် ေရးသားသည့် သတိေပးစာကုိ ေကျာင်းသားသ့ုိ ေပးရမည် ြဖစ်သည်။ ေနာက်တစ်ေန ့ေကျာင်းတက်ရက်တွင် 
ကျသင့်ေငွေပးေချြခင်း မေရာက်�ိှပါက၊ အစားအေသာက်အစီအစဥ် ေြပာင်းလဲစီစဥ်မည် ြဖစ်သည်။ ၂ ရက်ေကျာ်လွန်�ပီး ကျသင့်ေငွ မေပးေချပါက၊ အစားအေသာက်မဟုတ်ဘဲ အာဟာရြဖစ် 
မုန်တ့စ်ခု ေပးမည် ြဖစ်သည်။ မည်သည့် ကိစ�ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ကျသင့်ေငွများကုိ ြပန်လည်ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်သည်။ လူ�ကီးမင်း၏ အစားအေသာက်ေလ�ာက်လ�ာကုိ ြဖည့်�ပီး က��်ု ပ်တ့ုိ၏ ဗဟုိ 
�ံုးတွင် မစိစစ်မီအထိ လူ�ကီးမင်းသည် ေနလ့ည်စာကျသင့်ေငွအားလံုးကုိ ေပးေချရန် တာ၀န်�ိှသည်ကုိ ေကျးဇူး�ပ၍ သတိရေစလုိပါသည်။ 
 
၆ တန်း�ှင့် အထက် ေကျာင်းသားများသည် ကျသင့်ေငွေပးရန် မလုိပါ။ ကေလးတစ်ဦးဆာေလာင်မွတ်သိပ်သည်ကုိ က��်ု ပ်တ့ုိ မေတွြ့မင်လုိပါေသာေ�ကာင့်၊ ေကျာင်းတက်ရက် ပထမေနတွ့င် 
စားေသာက်ေဆာင်ဌာနသ့ုိ မိမိကေလး/များ�ှင့် အတူ ေငွများ ေကျးဇူး�ပ၍ ထည့်ေပးလုိက်ေစလုိပါသည်။ ေအာက်ပါေဈး��န်းများကုိ �ကည့်��ပါ။ 
 
ေကျာင်းသားများ�ှင့် / သ့ုိမဟုတ် မိဘများ/အုပ်ထိန်းသူများအား အစားအေသာက်၀ယ်ယူမ�များအတွက် �ကိတင်ေပးေချရန် တုိက်တွန်းပါသည်။ ေကျာင်းသားများက မိမိတ့ုိ ေနလ့ည်စာ 
ကျသင့်ေငွကုိ ေမ့ကျန်ြခင်း၊ ေပျာက်ဆံုးြခင်း သ့ုိမဟုတ် အခုိးခံရြခင်း ြဖစ်နိ◌ု်င်ေြခ ေလ�ာ့ချရန် မည်သည့် အာမခံေငွပမာဏြဖစ်ေစ ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ ကုိယ်ပုိင် ေငွစာရင်း၊ 
ေကျာင်းစားေသာက်ေဆာင်ဌာန သ့ုိမဟုတ် myschoolbucks.com တွင် ထည့်ေပး�ုိင်သည်။ ေကျာင်းသားများသည် ေငွေပးေချရန် တန်းစီရာတွင် ေငွေပးေချနည်းများ ေ�ွးချယ်စရာ 
�ိှသည်ြဖစ်ရာ၊ �ကိတင်ေငွေပးေချြခင်းြဖင့်  လုပ်ငန်းများ ပုိမုိ သွက်လက်ေစမည် ြဖစ်�ပီး တန်းစီေနသည့် လူတန်းများ ပုိမုိသွက်လက်ေစကာ မိမိတ့ုိ အစားအေသာက်များ စားရာတွင် အချနိ်ပုိမုိ 
ရေစသည်။ မိမိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ (အခမ့ဲ၊ ေလ�ာ့ေဈး သ့ုိမဟုတ် အြပည့် ေဈး��န်း) ေငွေပးေချြခင်းကုိ မစဥ်းစားပါက ေကျာင်းသားအားလံုးတွင် ကုိယ်ပုိင်ေငွစာရင်းများ �ိှ�ကသည်။  

ဆာေလာင်ေနေသာ ကေလးငယ်သည် ပညာသင်ယူ�ုိင်မည် မဟုတ်ပါ 
လူ�ကီးမင်းက ေနလ့ည်စာအကျ ိုးခံစားခွင့် ေလ�ာက်လ�ာမြဖည့်လ�င် သ့ုိမဟုတ် အခမ့ဲ သ့ုိမဟုတ်ေလ�ာ့ေဈးအစားအေသာက်များ ရ�ိှရန် သတ်မှတ်ချက် မြပည့်မီှလ�င် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
စာသင်�ှစ်အတွက် ေဈး��န်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သည်။  
 
နံနက်စာ  ေနလ့ည်စာ  အတန်း 
မူလတန်း ေကျာင်း များတွင် ပါ၀င်သင်ယူြခင်းအခမ့ဲ မူလတန်း ECE – 5 $၁.၈၅ 
အလယ်တန်းေကျာင်း  ေကျာင်းများတွင် ပါ၀င်သင်ယူြခင်းအခမ့ဲ  အလယ်တန်းေကျာင်း ၆ - ၈  $၂.၁၀ 
အထက်တန်းေကျာင်း  အစီအစဥ်တွင် ပါ၀င်သည့် ေကျာင်းများတွင် အခမ့ဲ အထက်တန်းေကျာင်း ၉ - ၁၂ $၂.၆၀ 
 
ေလ�ာ့ေဈးေနလ့ည်စာများမှာ အတန်းအားလံုးအတွက် .၄၀ ¢ ြဖစ်သည် 
 
ေကျးဇူးတင်ပါသည်၊ 
 
Theresa Hafner၊ စီမံခန်ခဲွ့ေရး ဒါ�ုိက်တာ၊ စီမံခန်ခဲွ့ေရး အဖဲွအ့စည်း  


