သူငယးတနး့သညး ကေလ့မ္ာ့ အတျကး :



မိမိကိုယးတိုငး ႏြငးံ သူမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတးၿပီ့ ေကာငး့မျနးၿပီ့
သကးေတာငးံသကးသာ ခဵစာ့ေစရေသာ










အ်ခာ့သူငယးခ္ငး့အသစးမ္ာ့ ႏြငးံအတူ ကစာ့ရနးႏြငးံ အတူတကျ
လုပးေဆာငးတတးရနး သငးၾကာ့ေသာ
လဵု်ခဵဳစိတးခ္မြုကို ခဵစာ့ရေသာ
သငးယူႏိုငးေသာ
လြပ
ု ရ
း ာြ ့မြမ
ု ္ာ့ႏြငံး သငးၾကာ့မြမ
ု ္ာ့တျငး ေအာငး်မငးမရ
ုြ ေစေသာ
ေပ္ားရႊငးေသာ သငးၾကာ့မြုကို ရြာေဖျေတျ႕ရြိေစေသာ
တာွနးယူတတးမြုကို ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေစေသာ
မိမိကိုယးကို တီထျငးဖနးတီ့စျာ်ဖငးံ ေဖား်ပႏိုငးေသာ
ဆရာ/ဆရာမမ္ာ့ ထဵမြအကူအညီ
အမိနး႔အာဏာကို ေလ့စာ့တတးရနး သငးၾကာ့ေသာ
အကူအညီ်ပညးံွေသာ၇ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမြုရြိေသာ
စာသငးခနး့တျငး့ပတးွနး့က္ငးတျငး အလုပးလုပးႏိုငးေသာ




ေပ္ားရႊငးေသာေန႔ေလ့်ဖစးပါေစ၈

အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ :







ပထမအမညး ႏြငးံ မ္ိဳ့ရို့အမညး ေ်ပာႏိုငးရမညး၈
စာရိုကးထာ့ေသာ သူ/သူမ ၏အမညးကို မြတးမိရမညး၈
ေမျ့ေန႔ ႏြငးံ အသကး ေ်ပာႏိုငးရမညး၈
စာလဵု့အခ္ိဳ႕ႏြငးံ နဵပါတးအခ္ိဳ႕ မြတးမိရမညး၈ (ွ- ှွ)
အေရာငးအခ္ိဳ႕ကို မြတးမိၿပီ့ အမညးေ်ပာႏိုငးရမညး၈
အမြတးစဥး ှွ ထိေရတျကးႏိုငးရမညး၈
အရာဝတၳဳ ၂ ခုကို ေရတျကးႏိုငးရမညး၈
ABC ကို ်ပနးေ်ပာႏိုငးရမညး၈ လျယးကူေသာ စာေၾကာငး့ႏြငးံ
ဆကးသျယးႏိုငးရမညး၈
သူ/သူမ၏ အလြညးံႏြငးံ ေွစုကို ေစာငးံႏိုငးရမညး၈
ဿ ဆငးံ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးကို လိုကးနာႏိုငးရမညး၈
အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးရမညး၈
ပဵု်ပငးကို အသဵထျကးရျတးဖတးေသာ အတနး့ကို တကးေရာကးရမညး၈
ႏြိပးၾကယးသီ့၇ ဇစး ႏြငးံ ၾကယးသီ့တပး ဂ္ာကငးအက္ၤီ (အ်ခာ့
အွတးအစာ့ပစၥညး့မ္ာ့)






မိမိကိုယးတိုငး သနး႔စငးခနး့သဵု့ႏိုငးရမညး၈
ခဲတဵ၇ ေရာငးစဵုခဲတဵမ္ာ့ သဵု့ၿပီ့ ပဵုဆဲျဖူ့ရမညး၈
ကတးႀကီ့သဵု့ဖူ့ရမညး၈
ႀကီ့မာ့ေသာေဘာလဵု့မ္ာ့ကို ခုနးၿပီ့ဖမး့ႏိုငး်ခငး့၈

သူငယးတနး့
မြတပ
း ုတ
ဵ ငး်ခငး့

ႏြငးံ ေ်မာကးမ္ာ့စျာေသာ အချငးံအလမး့မ္ာ့

ဿွှ၆-ဿွဿွ

ေက္ာငး့ဒါရိုကးတာမ္ာ့ဘုတးအဖျ႔ဲ

Burmese

ေက္ာငး့အုပး……………...……………..….David J.Solenday
ဒု-ေက္ာငး့အုပး……………………..….Dr. Anthony DiCesaro

အျနးလိုငး့ေက္ာငး့အပးွဘးဆိုကး

တ-ေက္ာငး့အုပး…………………………..…..Karen L. Brown
Robert Achtzehn
Peter D. Giglione
Dan Knezevich
Gerald G. Pantone
Janice Tarson
Louise M. Wolf
ဘုတးအဖျ႕ဲ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး...................Theanita Hampsay

မြစတငးဖျငးံလြစးမညး

ေရြ႕ရပး...............................Weiss, Burkardt, Kramer, LLC

ကစာ့ရငး့ ေွမ္ြႏိုငးေသာ အချငးံအေရ့ရရြိႏိုငးေသာ

သူငယးတနး့သို႔ လာေရာကးေသာ ကေလ့မ္ာ့တျငး ရြိသငးံေသာ










ထဵု့တမး့စဥးလာတနးဖို့မ္ာ့၇ အရညးေသျ့်မငးံပညာေရ့

အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ စိတးလြုပးရြာ့ဖျယးေကာငး့ေသာ အယူအဆ အသစးမ္ာ့

ႏြငးံလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ေတာငး့ခဵေသာအခါ



Baldwin-Whitehall ေက္ာငး့ခရိုငး

ေက္ာငး့မ္ာ့၏ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့
Dr. Randal A. Lutz
၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ၇ လိုငး့ချဲ-၄ဿ၁ွ
လကးေထာကးႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့
Ms. Denise L. Sedlacek
၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ၇ လိုငး့ချဲ-၄ဿ၂ွ

ေဖေဖားွါရီလ ဿှ- ဧပရယးလ ၂၇ ဿွှ၆

လိုအပးေသာစစးေဆ့်ခငး့ေန႔စျဲမ္ာ့
McAnnulty မူလတနး့ေက္ာငး့
ေမလ ၄ရကး၇ ဿွှ၆
Paynter မူလတနး့ေက္ာငး့
ေမလ ၆ရကး၇ ဿွှ၆

သငးရို့ညႊနး့တနး့ဒါရိုကးတာ
Mrs. Andrea Huffman
၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ၇ လိုငး့ချဲ-၄ဿ၃ှ
အုပးခ္ဳပးေရ့ရဵု့မ္ာ့
4900 Curry Road
Pittsburgh, PA 15236
၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ
McAnnulty သူငယးတနး့ေက္ာငး့
5151 McAnnulty Road
Pittsburgh, PA 15236
၁ှဿ-၄ှ၁-ဿွဿွ
Paynter သူငယးတနး့ေက္ာငး့
3454 Pleasantvue Drive
Pittsburgh, PA 15227
၁ှဿ-၅၅၂-၄၂၀၂

Baldwin-Whitehall
ေက္ာငး့ခရိုငး

၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ

www.bwschools.net

သငး၏ကေလ့ကို

လိုအပးေသာစစးေဆ့်ခငး့ေန႔စျမ
ဲ ္ာ့

မြတးပဵုတငး်ခငး့

သူငယးတနး့တျငး အပးႏြဵ်ခငး့

McAnnulty မူလတနး့ေက္ာငး့
ေမလ ၄ရကး၇ ဿွှ၆

အျနးလိုငး့ေက္ာငး့အပးွဘးဆိုကး အတျကးလိုကးနာရနး လိုအပးေသာ
အခ္ကးမ္ာ့ကို www.bwschools.net, Our District, Kindergarten

အျနးလိုငး့ေက္ာငး့အပးွဘးဆိုကး

ှ. အျနးလိုငး့ေက္ာငး့အပးွဘးဆိုကး မြတဆငးံ အႀကိဳ မြတးပဵုတငး်ခငး့
ကို်ပညးံစဵုေအာငး်ဖညးံပါ၈

ေဖေဖားွါရီလ ဿှ- ဧပရယးလ ၂၇ ဿွှ၆
www.bwschools.net

အထကးတနး့ေက္ာငး့ ၁၃၂၀ Clariton Bouleuard တျငး
ဗဟိုမြတးပဵုတငးႏြငးံေတျ႕ဆဵု တငးသျငး့ ရနး ဿွှ၆ ေဖေဖားွါရီလ ဿှခ္ိနး့ဆိုမြုတစးခု်ပဳလုပးပါ၈

လိုအပးသညးမ္ာ့
သူငယးတနး့အပးႏြဵရနး ကေလ့တစးေယာကး၏ မ်ဖစးမေန

 စကးတငးလာလ ှရကး ေန႔မတိုငးမီ အသကး ၂ႏြစး်ပညးံ
ရမညး

 ေမျ့စာရငး့၇ ေရႏြစးမဂၤလာႏြငးံဆိုငးေသာ၇ ေဆ့ရဵုေထာကး
ခဵခ္ကး တစးခုခု ရြိရမညး

သိ႔မ
ု ဟုတးပါက ေနာကးတစးႀကိမး ်ပနးလညး ခ္ိနး့ဆိုရမညး၈
ကာကျယးေဆ့ထို့

မြတးတမး့

(သငးံတျငးမရြိလြ္ငး သငးံကေလ့၏ ဆရာွနး ထဵမြ မိတၱဴ
ရရြိႏိုငးသညး)

 ပငးစယးေဗ့နီ့ယာ့်ပညးနယးကာကျယးေဆ့ထို့
 ေက္ာငး့ေ်ပာငး့်ခငး့မဟုတးလြ္ငး၇ေႏျဦ့သိုမ
႔ ဟုတးေက္ာငး့
ရကး

မတိုငးမီ ေက္ာငး့အပးႏြဵရမညး
ေနထိုငးချငးံ
ေက္ာငး့ခရိုငးသညး က္ဴရြငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ လကးမခဵပါ၈
ကေလ့အာ့ ေက္ာငး့အပးႏြဵရနး ေက္ာငး့သာ့မိဘ/အုပးထိနး့သူသညး
Baldwinၿမိဳ႕နယး၇ ခရိုငးတျငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး Whitehall ၿမိဳ႕နယး၇
ခရိုငးတျငး့ ေနထိုငးသူ်ဖစးရမညး၈ မိဘမ္ာ့သညး မိမိတို႔၏ကေလ့မ္ာ့
မညးသညးံေက္ာငး့တျငးတကးေရာကး ရမညးကို သိရြိေစရနး

ကးခဵခ္ကးစာရျကး

 ေနထိုငးေၾကာငး့ေထာကးခဵခ္ကး
အငြာ့သေဘာတူညီမြု

ႏြငးံ

(စာခ္ဳပး

သို႔မဟုတး

ေအာကးပါတို႔မြ

ဿခု-

လတးတေလာ အသဵု့်ပဳမြု ်ဖတးပိုငး့ (ဖုနး့ ်ဖတးပိုငး့
မဟုတးရ)၇ လတးတေလာ ခရကးဒစးကတး ်ဖတးပိုငး့၇
ပိုငးဆိုငးမြု

အချနး

်ဖတးပိုငး့၇

ွငးေငျချနး

်ပနးရမြု၇

လတးတေလာ ဘဏးေၾကညာခ္ကး
၀. သငးံကေလ့၏ ေက္ာငး့တျငးစစးေဆ့မြု်ပဳလုပးရနး
ဗဟိုမြတးပဵုတငးမြတစးဆငးံ သတးမြတးခ္ိနးတစးခု ေပ့မညး၈

အုပးခ္ဳပးေရ့ရဵု့သို႔ဆကးသျယးရမညး၈
က္နး့မာေရ့ႏြငးံသျာ့ဘကးဆိုငးရာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့
သူငယးတနး့သိ႔ွ
ု ငးေရာငးမညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အာ့လဵု့သညး
ခႏၱာကိုယး ႏြငးံ သျာ့ဘကးဆိုငးရာ စစးေဆ့မြုမ္ာ့လိုအပးသညး၈

(D P T )

ေဆ့ေလ့လဵု့၇

စတုတၳေ်မာကးေမျ့ေန႔

သို႔မဟုတး ေနာငးတျငး တစးလဵု့

 ပိုလီယို ကာကျယး ေဆ့ေလ့လဵု့၇ စတုတၳေ်မာကးေမျ့ေန႔
 ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ

ွကးသကး/ပါ့ခ္ိတးေရာငး/ဂ္ိဳကးသို့

အ်ဖစးေပ့ထာ့ေသာ

ေသခ္ာစျာ

(MMR)

ချဲ်ခာ့ထာ့သညးံ

ွကးသကးပါွငးေသာ ကာကျယးေဆ့ ႏြစးခု

 ေသခ္ာစျာချ်ဲ ခာ့ထာ့သညးံ အသညး့ေရာငး အသာ့ွါဘီပို့
ကာကျယးေဆ့ သဵု့ခု

 ေနာငးတျငးသို႔မဟုတးေမျ့စေနာကးပိုငး့တျငး သို႔မ
ဟုတးဆရာွနး/တာွနး

 ေမျ့စာရငး့၇ ေရႏြစးမဂၤလာႏြငးံဆိုငးေသာ၇ ေဆ့ရဵုေထာ

လိုအပးခ္ကး ႏြငးံ ်ပညးံစဵု ရမညး
ေနာကးဆဵု့

ခ္ိနး့ဆိုမြုသို႔ယူေဆာငးလာရမညး၈

 သငးံကေလ့၏

 ဆဵုဆို႔နာ/ေမ့ခိုငး/ၾကကးညြာေ်ခာငး့ဆို့ေရာဂါ

သို႔မဟုတး ေနာငးတျငး တစးလဵု့

သငးသညး်ပညးံစဵုေသာ ေအာကးပါစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို

လိုအပးသညးမ္ာ့မြာ-

ကာကျယးေဆ့ထို့်ခငး့
ပငးစယးေဗ့နီ့ယာ့တျငး ေအာကးပါ ကာကျယးေဆ့ထို့်ခငး့မ္ာ့
လိုအပးသညး-

ဿ. အႀကိဳ မြတးပဵုတငး်ခငး့ အၿပီ့တျငး အျနးလိုငး့မြ Baldwin

ဧပရယးလ ၂၇ နဵနကး ၅ နာရီ မြ ညေန ၀နာရီ ၀ွ အတျငး့၇

ဒုတိယပတး

ေမလ ၆ရကး၇ ဿွှ၆

လိုကးနာရနး-

မြစတငးဖျငးံလြစးမညး

စတငးၿပီ့

Paynter မူလတနး့ေက္ာငး့

Registration တျငးရယူႏိုငးပါသညး၈ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို

အဆငးံမ္ာ့အာ့လဵု့ကို မူလမိဘ/တရာ့ွငးအုပးထိနး့သူမြ
လုပးေဆာငးရမညး၈ ကေလ့၏ မိဘမဟုတးေသာ
တစးဦ့တစးေယာကးမြ ကေလ့အာ့မြတးပဵုတငးလြ္ငး၇ ထိုသူမြ

ပဵုစဵကို ေက္ာငး့လာေရာကး/ကၽျႏးုပးတို႔၏

မြီခိုေၾကာငး့ သိ႔မ
ု ဟုတး အုပးထိနး့မြု တရာ့ွငး

ွဘးစာမ္ကးႏြာတျငး ေဒါငး့လုတးရယူႏိုငးသညး၈

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ ်ပသရမညး၈

ရြိသူမြေရ့သာ့ေဖၚ်ပထာ့ေသာလႏြငးံႏြစးသိရြိသညးံ ေရေက္ာ
ကးေရာဂါ ကာကျယးေဆ့ ႏြစးလဵု့

 ဇနးနွါရီ-ှရကးမြစတငးအက္ိဳ့သကးေရာကး၈
မွငးေရာကးမီ

သို႔မဟုတး

ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့

သူငယးတနး့သို႔

အသကးေ်ခာကးႏြစး

ေသျ့တျငး့ခဲပါွငးမြု

မ်ပညးံမီ
စစးေဆ့ၿပီ့

အေထာကး အထာ့ ်ပသႏိုငးရမညး၈

စစးေဆ့်ခငး့
မြတးပဵုတငး်ခငး့၏

အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး ေက္ာငး့သို႔ ွငးေရာကးေသာ

ကေလ့တစးဦ့တိုငး့သညးတစးဦ့်ခငး့စစးေဆ့မြုတျငးပါွငးေဆာငးရျကးႏိုငး
ရမညး၈စစးေဆ့်ခငး့၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ

ေအာကးပါအရာမ္ာ့၏အရညး

အေသျ့ကိုခဲျ်ခာ့သကးမြတးရနး်ဖစးသညး-မြတးဥာဏး၇ဘာသာစကာ့၇
သိ်မငးမြုစျမး့ရညးမ္ာ့၈

ရလဒးမ္ာ့သညး

သူငယးတနး့

တျငး

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ အတျကး အဆငးသငးံ်ဖစးမြုကို ဆဵု့်ဖတးရနး အေထာကး
အကူ်ပဳလိမးံမညး၈
လိုအပးသညး၈

စစးေဆ့်ခငး့

ၿပီ့ေ်မာကးရနး

ေတာငး့ဆိုမြု်ပဳလုပးပါက

၁၂

ထိုအခ္ိနးအတျငး့

အ်မငးအာရဵု စမး့သပးမြုမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့မညး၈

လိုအပးသညးမ္ာ့ရြိပါက ဆကးသျယးရနး
၁ှဿ-၅၅၁-၃၀ွွ၇ ဗဟိုမြတးပဵုတငးx၄ွှဿ

မိနစးခနး႔
အခမဲံ

