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မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ - ဤအချက်အလက်သည် အေရး�ကီ းသည့် အချက်အလက်ြဖစ်သည်။
ေကျးဇူ း�ပ၍ ဖတ်��ေပးပါ

မိ မိကေလးငယ် ပညာ သင်�ကား�ို င်ရန် မိ မိ သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းမှ လက်ခံရ�ှိသည့် ရံ ပုံေငွ တို းြမ� င့်�ို င်ရန် လူ �ကီ းမင်းသည် အစားအေသာက်
ေလ�ာက်လ�ာ ြပည့် စုံစွ ာ ြဖည့် �ပီ းေနာက် ကေလးတက်ေရာက်သည့် ေကျာင်းစားေသာက်ေဆာင်ဌာန သို ့မဟုတ် W.4th Avenue, Denver,
CO 80223 သို ့ ြဖစ်�ိုင်သမ� ြမန်စွာ ေပးပို ့ရန် အလွ န် အေရး�ကီ းပါသည်။
သင့်ေကျာင်းသည် အစားအေသာက် ခံ စားခွ င့ ်များ အတွ က် သတ်မှတ်ချက် ြပည့် မှီသည့် ေကျာင်းသားများမှ ေကျာင်းက စီ စဥ်သည့် အစားအေသာက်များ မသုံးေဆာင်သည့် တို င်
ထို ေကျာင်းသားများထံ မှ ရံ ပုံေငွ ေြမာက်များစွ ာ ရ�ှိပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များြပည့် မှီ�ပီ းေနာက် သင့်ေကျာင်းသည် ပညာ သင်�ကားေရး လို အပ်ချက်များအရ ေငွ များ လက်ခံ�ှိသည်၊ ထို ့ြပင်
စာအု ပ်အခမဲ့ ၊ အခမဲ့ ပညာေတာ်သင်ေ�ကး၊ ေ�ွ ရာသီ အပန်းေြဖစခန်း ေလ�ာ့ ေဈး၊ အားကစားေ�ကး ေလ�ာ့ ေဈး၊ ACT စမ်းသပ်ခများ၊ ဘတ်စ်ကားစီ းခေလ�ာ့ ေဈးများ�ှင့်
အြခားခံ စားခွ င့ ်များကဲ့ သို ့ အခမဲ့ (သို )့ အစားအေသာက်ေလ�ာ့ ေဈးအတွ က် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မှီလ�င် ခံ စား�ို င်သည့် အြခားခံ စားခွ င့ ်များလည်း ရ�ို င်သည့် အစီ အစဥ်များ �ှိပါသည်။
ဤအစီ အစဥ်များမှာ စာသင်ေကျာင်း အေြခခံ စံ �� န်းများအရ ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းက ကမ်းလှမ်းြခင်း ြဖစ်သည်။- အစီ အစဥ်အေသးစိ တ် သိ �ှိလို ပါက ေကျးဇူ း�ပ၍ မိ မိကေလးတက်ေရာက်ရာ
ေကျာင်းသို ့ ဆက်သွယ်ပါ။
အစားအေသာက်အစီ အစဥ်ေလ�ာက်ထားြခင်း စိ စစ်�ပီ းေနာက် က��်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ ၊ ေဈး��န်းေလ�ာ့�ပီ း (သို )့ ေဈး��န်းအြပည့် ေပးေချရမည့် အစားအေသာက်အစီ အစဥ်တွင် လူ �ကီ းမင်း၏
ကေလးက မည်သည့် အစီ အစဥ်ရ�ို င်ေ�ကာင်း လူ �ကီ းမင်းထံ အသိ ေပးစာ ေပးပို ့မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျးဇူ း�ပ၍ သိ မ်းထားေစလို ပါသည်၊ အြခားရ�ှိ�ိုင်သည့် အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်များအတွ က်
မိ မိကေလး သတ်မှတ်ချက် ြပည့် မှီေ�ကာင်း ြပသရန် အသိ ေပးစာကို လူ �ကီ းမင်း သုံး�ို င်ပါသည်။
ေကျးဇူ း�ပ၍ မှတ်သားရန် – ယခင်စာသင်�ှစ်မှစ၍ ယခုစာသင်�ှစ်၏ ပထမ ရက် ၃၀ အထိ ေကျာင်းသားများသည် မူ လ အေြခအေနအတို င်း �ှိေနမည် ြဖစ်သည်။ ြပည့် စုံစွ ာ ြဖည့် �ပီ းသည့်
ေလ�ာက်လ�ာကို မရ�ှိသြဖင့် သတ်မှတ်ရက် ၃၀ ကာလအတွ င်း ေလ�ာက်လ�ာစိ စစ်ြခင်း မလုပ်ေဆာင်�ိုင်ပါက ေလ�ာက်လ�ာ မရ�ှိမီ�ှင့် အဆင့်အတန်းသစ်တစ်ခု မဆုံးြဖတ်မီအထိ စရိ တ်
အြပည့် အ၀ ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
ကျသင့်ေငွ သတ်မှတ်ြခင်း မူ ဝါဒ- အတန်း ECE ၅ တန်း တွ င် သူ /သူ မ မိ မိပိုက်ဆံအား ေမ့ေလျာ့ြခင်း သို ့မဟုတ် ေပျာက်ဆုံးြခင်း�ှိပါက $၅.၅၅ အထိ ကျသင့်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ကန်သ
့ တ်ချက်မေရာက်မီတွင်၊ မိ ဘ/အုပ်ထန်းသူ ထံ အေ�ကာင်း�ကားရန် စာြဖင့်ေရးသားသည့် သတိ ေပးစာကို ေကျာင်းသားသို ့ ေပးရမည် ြဖစ်သည်။ ေနာက်တစ်ေန့ ေကျာင်းတက်ရက်တွင်
ကျသင့်ေငွ ေပးေချြခင်း မေရာက်�ှိပါက၊ အစားအေသာက်အစီ အစဥ် ေြပာင်းလဲ စီစဥ်မည် ြဖစ်သည်။ ၂ ရက်ေကျာ်လွန်�ပီ း ကျသင့်ေငွ မေပးေချပါက၊ အစားအေသာက်မဟုတ်ဘဲ အာဟာရြဖစ်
မုန်တ
့ စ်ခု ေပးမည် ြဖစ်သည်။ မည်သည့် ကိ စ�ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ကျသင့်ေငွ များကို ြပန်လည်ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်သည်။ လူ �ကီ းမင်း၏ အစားအေသာက်ေလ�ာက်လ�ာကို ြဖည့် �ပီ း က��်ု ပ်တို့၏ ဗဟို

�ုံ းတွ င် မစိ စစ်မီအထိ လူ �ကီ းမင်းသည် ေန့လည်စာကျသင့် ေငွ အားလုံးကို ေပးေချရန် တာ၀န်�ှိသည်ကို ေကျးဇူ း�ပ၍ သတိ ရေစလို ပါသည်။

၆ တန်း�ှ င့်အထက် ေကျာင်းသားများသည် ကျသင့်ေငွ ေပးရန် မလို ပါ။ ကေလးတစ်ဦးဆာေလာင်မွတ်သိပ်သည်ကို က��်ုပ်တို့ မေတွ ့ြမင်လိုပါေသာေ�ကာင့်၊ ေကျာင်းတက်ရက် ပထမေန့တွင်
စားေသာက်ေဆာင်ဌာနသို ့ မိ မိကေလး/များ�ှ င့်အတူ ေငွ များ ေကျးဇူ း�ပ၍ ထည့် ေပးလို က်ေစလို ပါသည်။ ေအာက်ပါေဈး��န်းများကို �ကည့် ��ပါ။
ေကျာင်းသားများ�ှ င့်/ သို ့မဟုတ် မိ ဘများ/အုပ်ထိန်းသူ များအား အစားအေသာက်၀ယ်ယူမ� များအတွ က် �ကိ တင်ေပးေချရန် တို က်တွန်းပါသည်။ ေကျာင်းသားများက မိ မိတို့ ေန့လည်စာ
ကျသင့်ေငွ ကို ေမ့ကျန်ြခင်း၊ ေပျာက်ဆုံးြခင်း သို ့မဟုတ် အခို းခံ ရြခင်း ြဖစ်နိ◌ု ်င်ေြခ ေလ�ာ့ချရန် မည်သည့် အာမခံ ေငွ ပမာဏြဖစ်ေစ ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ ကို ယ်ပိုင် ေငွ စာရင်း၊
ေကျာင်းစားေသာက်ေဆာင်ဌာန သို ့မဟုတ် myschoolbucks.com တွ င် ထည့် ေပး�ို င်သည်။ ေကျာင်းသားများသည် ေငွ ေပးေချရန် တန်းစီ ရာတွ င် ေငွ ေပးေချနည်းများ ေ�ွးချယ်စရာ
�ှိသည်ြဖစ်ရာ၊ �ကိ တင်ေငွ ေပးေချြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းများ ပို မို သွ က်လက်ေစမည် ြဖစ်�ပီ း တန်းစီ ေနသည့် လူ တန်းများ ပို မို သွ က်လက်ေစကာ မိ မိတို့ အစားအေသာက်များ စားရာတွ င် အချိန်ပိုမို
ရေစသည်။ မိ မိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ (အခမဲ့ ၊ ေလ�ာ့ေဈး သို ့မဟုတ် အြပည့် ေဈး��န်း) ေငွ ေပးေချြခင်းကို မစဥ်းစားပါက ေကျာင်းသားအားလုံးတွ င် ကို ယ်ပိုင်ေငွ စာရင်းများ �ှိ�ကသည်။
ဆာေလာင်ေနေသာ ကေလးငယ်သည် ပညာသင်ယူ�ို င်မည် မဟုတ်ပါ
လူ �ကီ းမင်းက ေန့လည်စာအကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်ေလ�ာက်လ�ာမြဖည့် လ�င် သို ့မဟုတ် အခမဲ့ သို ့မဟုတ်ေလ�ာ့ေဈးအစားအေသာက်များ ရ�ှိရန် သတ်မှတ်ချက် မြပည့် မှီလ�င် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စာသင်�ှစ်အတွ က် ေဈး��န်းများမှာ ေအာက်ပါအတို င်း ြဖစ်သည်။
နံ နက်စာ
မူ လတန်း ေကျာင်း
အလယ်တန်းေကျာင်း
အထက်တန်းေကျာင်း

များတွ င် ပါ၀င်သင်ယူြခင်းအခမဲ့
ေကျာင်းများတွ င် ပါ၀င်သင်ယူြခင်းအခမဲ့
အစီ အစဥ်တွင် ပါ၀င်သည့် ေကျာင်းများတွ င် အခမဲ့

ေလ�ာ့ ေဈးေန ့လည်စာများမှာ အတန်းအားလု ံ းအတွ က် .၄၀ ¢ ြဖစ်သည်
ေကျးဇူ းတင်ပါသည်၊
Theresa Hafner၊ စီ မံခန်ခ
့ ွဲ ေရး ဒါ�ို က်တာ၊ စီ မံခန်ခ
့ ွဲ ေရး အဖွဲ ့အစည်း
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