
SALT LAKE ျမ ိဳ႕ေတာ္ေက ာငး္ခရ ိုင ္အခေၾကးဆ ိုငရ္ာ မ ူါဒ ႏွင့္ အခေၾကး ေလ ွာေ့ပူါသ့ကသ္ာခြင့္ဆ ိုငရ္ာ အက ဥး္ခ ိုပေ္ဖာ္ျပခ က ္

ဤအသ ေပးအေၾကာင္းၾကားခ က္အား နားလည္သ ရွ ရန္အတြက္ သင္ အက အညီ လ ိုအပ္လွ င္ ေက းဇ းျပိဳျပီး BOB MUENCH ထံ (801) 578-8378 သ ို႔ ဆက္သြယ္ပူါ။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ က္သည္ စာသင္ေက ာင္း အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ား ႏွင့္ ၎ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈတ ို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Salt Lake 
ျမ ိဳ႕ေတာ္ေက ာင္းခရ ိုင္၏ မ ၀ူါဒမ ား ႏွင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားတ ို႔က ို သင္ လမ္းညႊန္ခ က္ရယ ႏ ိုင္ေစရန္ အက အညီျဖစ္ေစဖ ို႔ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။   

ျခံိဳငံိုေလ့လာခ က္ 

1. Utah ဥပေဒသည္ ဂရ တ္ ခိုႏွစ္တန္း မွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္တန္းအထ အတြက္ အခေၾကးမ ား ေကာက္ခံမႈက ို ခြင့္ျပိဳထားသည္။  ဆ ိုလ ိုသည္မွာ ေက ာင္း 
က ရ ယာပစၥည္းမ ား၊ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ ားတ ို႔အတြက္ သင္၏ေက ာင္းသားအား အခေၾကးမ ား  ေကာက္ခံမႈ 
ျပိဳလိုပ္ေကာင္း ျပိဳလိုပ္မည္ဟို ဆ ိုလ ိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

2. အားလံိုးေသာ အခေၾကးမ ားသည္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္သတ္မွတ္ခ က္မ ားအရ ျဖစ္သည္။ 
3. အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ ေတာင္းဆ ိုရာတြင္ ျငင္းဆန္းခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးသည္ အယ ခံ၀င္ႏ ိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွ ေပသည္။ 

ခရ ိုင္၏ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ဆ ိုင္ရာ မ ၀ူါဒ 

ဆ ျောော့လိတ်စ ီးတ ီးဆ  ျောငီ်းခရိိုငပ်ညျောဆ ီးဘိုတ်အဖ  ွဲ့သည် ပပည်နယ်ဥပဆေနငှ်ော့အည  ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့မူဝါေနငှ်ော့ ဆ  ျောငီ်းလခအစ အစဥ် ိို အတည်ပပြု ပပဌျောနီ်းလိို ်ပါသည်။  

အ ိိုပါ မူဝါေ၊ လိုပ်ထ ိုီးလိုပ်နည်ီးမ ျောီးနငှ်ော့ ဆ  ျောငီ်းလခအစ အစဥ်မ ျောီး ိို ခရိိုငဝ် ်ဘ်စျောမ  ်နျှော - https://www.slcschools.org/board-of-education/board-policies တ င ်

 ယူနိိုငပ်ပ ီး အ ိိုပါစျောမ  ်နျှောတ င ်ဆအျော ်သိို ော့  ်လ ်ဖတ်ရှုပပ ီး S-10  ိို ရှျောပါ- ဆ  ျောငီ်းလခနငှ်ော့ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့မ ျောီး။ 

ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ လိုပ်ငနီ်းစဥ် 

ဆ  ျောငီ်းတိိုငီ်းတ င ်ဆ  ျောင်ီးလခသ ်သျောခ င်ော့ ိိုင ်ျော သတ်မှတ်စ မ ဆ ီးမ ီးတစ်ဥ ီးစ ထျောီးရှိပပ ီး သူတိို ော့သည် ဆတျောငီ်း ိိုလျောသည်ော့ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့မ ျောီးနငှ်ော့ပတ်သ ်ပပ ီး 

သ ိုီးသပ်က ည်ော့ရှု၍   ိုီးပဖတ်ခ  ်ခ မှတ်ဆပီးက သည်။  သင်ော့ဆ  ျောငီ်း၏ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ ိိုင ်ျော စ မ ဆ ီးမ ီး ိို   ်သ ယ် မည်ော့ အခ  ်အလ ်မ ျောီး ိို 

သင၏်ဆ  ျောငီ်းဝ ်ဘ် ိို ် သိို ော့မဟိုတ် ဧည်ော့က ိြုရ ိုီးဝနထ်မ်ီး  သင်ော့ ိိုပ ော့ပိိုီးဆပီးသ ျောီးမှျောပဖစ်သည်။ ဆ  ျောင်ီးလခသ ်သျောခ င်ော့ ယူသည်ော့လိုပ်ငနီ်းစဥ်သည် မျှတ ထိဆ ျော ်ပပ ီး 

ဆနျှောင်ော့ဆနီှးပခငီ်းမရှိဆစ န ်ဆသခ ျောက  ီးက ပ်ဆပီးသ ျောီးမည်ဟို ခရိိုင ်  တိ ဝတ်ပပြုထျောီးပါသည်။  ထိို ော့အပပင ်အ ိိုပါလိုပ်ငနီ်းစဥ်သည် နျောမည်ပ  ်ပခငီ်း၊ အရှ ် ပခငီ်း၊ 

မ  ်နျှောသျောဆပီးပခငီ်းမ ျောီးမရှိဆစနငှ်ော့ ဆ  ျောငီ်းသျောီး/သူမ ျောီးနငှ်ော့မိဘမ ျောီးအဆပေါ်   ိြုဆက ျောငီ်းမ  ဆလ ျော်သည်ော့ ဝနထ်ိုပ်ဝနပ်ိိုီးမ ျောီးမရှိဆစ န ်ခရိိုင ်ဆသခ ျောစ ျော လိုပ်ဆ ျောငဆ်ပီးသ ျောီးမည်။  

အ ိိုပါလိုပ်ငနီ်းစဥ် ိို လျှိြုွဲ့ ဝှ ်ဆပီးထျောီးမှျောပဖစ်ပပ ီး မည်သူတစ်ဥ ီးတစ်ဆယျော ်မှ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ဆလျှျော ်ထျောီးသူမ ျောီး ိို ဆဖျော်ပပခ င်ော့ပပြုမှျောမဟိုတ်ပါ၊ 

ခရိိုငဆ်  ျောငီ်းသျောီးမ ျောီး (ဆ  ျောင်ီးလခသ ်သျောခ င်ော့ဆလ ျော ်ထျောီးသည်ော့ မိသျောီးစို/မိဘ၏ ဆ  ျောငီ်းသျောီး/သူမှလ  ၍)  ိိုလည်ီး အ ိိုပါ ဆလျှျော ်ထျောီးသည်ော့လိုပ်ငနီ်းစဥ်တ င ်

ဝငဆ် ျော ် ူည ခ င်ော့ဆပီးမည် မဟိုတ်ပါ။  မိသျောီးစိုမ ျောီး/မိဘမ ျောီးထ မှ သည်ော့ အခ  ်အလ ်မ ျောီး ိိုလည်ီး လိုပ်ငနီ်းစဥ်လိုပ်ဆ ျောငဆ်နစဥ်တစ်ဆလျှျော ်လ ိုီးတ င် 

အတငီ်း  ပ်  ိုီးလျှိြုွဲ့ ဝှ ်ဆပီးထျောီးမှျော ပဖစ်ပါသည်။ 

ထ ို႔ျပင္ ေက းဇ းျပိဳျပီး သ ရွ ထားေစလ ိုသည္မွာ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအား လက္ခံရရွ ေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအား အျခားေသာ ေက ာင္းသားမ ားျဖင့္ 
ကြြဲျပားစြာ ခြြဲျခားဆက္ဆံမည္ မဟိုတ္ေပ၊ ထ ို႔ျပင္ ၎ေက ာင္းသားအား အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ ရရွ သည့္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ အျခားေသာ ေက ာင္းသားမ ား၊ 
၀န္ထမ္းအဖြြဲ႕၀င္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ အဆ ိုပူါအခ က္အလက္မ ားအား သ ရွ ဖ ို႔မလ ိုအပ္သည့္ အျခားသ မ ား အစရွ သည္တ ို႔ထံသ ို႔ ဖြင့္ဟထိုတ္ေဖာ္ျခင္း ျပိဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ေပ။ 

အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည္မီမႈ 

အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပူါ အေျခအေနမ ားရွ လွ င္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေပသည္ - 

1. ေက ာင္းသားျဖစ္သ သည္ USDA စည္းမ ဥ္းသတ္မွတ္ခ က္မ ား လက္ေအာက္ရွ  အခမြဲ ့ေန႔လည္စာအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္ 
2. ေက ာင္းသားျဖစ္သ သည္ SSI အား လက္ခံရရွ လွ င္ 
3. ေက ာင္းသားျဖစ္သ ၏ မ သားစိုသည္ TANF အား လက္ခံရရွ လွ င္ 
4. ေက ာင္းသားျဖစ္သ သည္ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ရွ ေနလွ င္၊ သ ို႔မဟိုတ္ 
5. ေက ာင္းသားျဖစ္သ သည္ ျပည္နယ္ အိုပ္ထ န္းမႈအတြင္း ရွ ေနလွ င္ 

ထ ို႔ျပင္ အကယ္၍ အလိုပ္ ဆံိုးရံႈးမႈ၊ အၾကီးစား ဖ ားနာမက န္းျဖစ္မႈ၊ သ ို႔မဟိုတ္ သင္၏ ထ န္းခ ိဳပ္ႏ ိုင္စြမ္းထက္ေက ာ္လြန္သည့္ အျခားေသာ ၾကီးမားစြာေသာ ၀င္ေငြဆံိုးရံႈးမႈ 
အစရွ သည့္ တစ္ခိုခိုေၾကာင့္ သင့္တြင္ အေရးေပၚ ေငြေၾကး ျပသနာတစ္ခို ရွ ခြဲ့လွ င္ သင္၏ ကေလးသည္ အျခားေသာ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆ ိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ က္မ ားျဖင့္ 
ျပည့္မီက ိုက္ညီျခင္း မရွ သည့္တ ိုင္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္း ျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီႏ ိုင္ပူါသည္။  ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ 
ဤစံခ  န္စံညႊန္းမ ားေအာက္တြင္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈ မရွ သည့္တ ိုင္ အကယ္၍ အခေၾကး ေကာက္ခံမႈျပိဳျခင္းသည္ ေက ာင္းသားမွ အခေၾကး   ေပးေခ ရန္ 
မတတ္စြမ္းႏ ိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက ာင္းသား၏ အျပည့္အ၀ ပူါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္ခြင့္ သ ို႔မဟိုတ္ လ ိုအပ္ခ က္အား  ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏ ိုင္ခြင့္က ို  ျငင္းဆန္မည္ဆ ိုလွ င္ 
ေက ာင္းသားထံသ ို႔ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအား ေက ာင္းမွ ဆက္လက္   ေထာက္ပ့ံေပးရမည္  ျဖစ္သည္။ 

သ ို႔ေသာ္လည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီရန္ အတြက္ငွာ ေက ာင္းသား၏ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈအား အတည္ျပိဳရန္အတြက္ 
စာသင္ေက ာင္းအေနႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား လက္ခံရရွ ရမည္ ျဖစ္သည္။    သင့္အေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခေၾကး  ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ဆ ိုင္ရာ ေလွ ာက္လႊာ 
တစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြက္ျပီး၊ ၎အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပိဳခ က္ ရရွ ရန္အတြက္ ေက ာင္းအိုပ္ထံသ ို႔ ၎ေလွ ာက္လႊာအား တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။  



ေလွ ာက္လႊာမ ားအား ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းစီ၏ ပင္မ ရံိုးခန္း ႏွင့္ Utah ျပည္နယ္ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြြဲ႕၏   ေဖာ္ျပပူါ စာသင္ေက ာင္း အခေၾကးမ ား ၀က္ဘက္ေပ့ဂ ္တြင္ 
ရရွ ႏ ိုင္ပူါသည္ -  https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3 ။ သင္မွ ျပီးျပည့္စံိုေသာ ေလွ ာက္လႊာေဖာင္မ ားအား ေပးပ ို႔လာျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပ ိဳင္နက္ 
အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ သင့္ေက ာင္းသားျဖစ္သ ၏ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဆံိုးသတ္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္တစ္ခိုအား မျပိဳလိုပ္ရေသးမီွအထ  
အခေၾကးဆ ိုင္ရာ လ ိုအပ္ခ က္မ ားအား ဆ ိုင္းင့ံထားမည္  ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာက္လႊာသည္ ျငင္းဆန္ခံရလွ င္ စာသင္ေက ာင္းအေနႏွင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မႈ ႏွင့္ 
အယ ခံ၀င္မႈ   ေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား သင့္ထံသ ို႔ ေပးပ ို႔မည္ ျဖစ္သည္။  အဆ ိုပူါေလွ ာက္လႊာေဖာင္အတြင္းတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလွ ာက္လႊာ ျငင္းဆန္ခံရေၾကာင္း 
ႏွင့္ အဆ ိုပူါ ဆံိုးျဖတ္ခ က္အား မည္သ ို႔ အယ ခံ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတ ို႔က ို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။  အကယ္၍ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ သင္၏ 
အယ ခံ၀င္မႈသည္ ျငင္းဆန္ခံရလွ င္ သင့္အေနႏွင့္ ၎အယ ခံ၀င္မႈအား မဆံိုးျဖတ္ျပီးမီွအခ  န္အထ  အခေၾကးမ ားအား ေပးေခ ရန္ လ ိုအပ္မည္ မဟိုတ္ေပ။ 

အကယ္၍ သင္၏ေက ာင္းသားသည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္ အားလံိုးေသာ အခေၾကးမ ားအား  ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္   
ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပူါတ ို႔ – အကန္႔အသတ္မရွ  – ပူါ၀င္ေပသည္ -   

"သ ်သျောခ င်ော့ မရှိ" သိို ော့မဟိုတ ်"ဆ  ီးခ ယ်ခ င်ော့"  ိိုသည်ော့ ိစစမ ိြုီးလည်ီး ရှိမည်မဟိုတ်ဆသျော်လည်ီး တခ ိြုွဲ့ဆသျော ိစစမ ျောီးတ ငမ်ူ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့မ ျောီးအတ  ် 

တပချောီးနည်ီးလမ်ီးမ ျောီး ိို စ စဥ်ဆပီးနိိုငမ်ှျောပဖစ်သည်၊ သိို ော့ဆသျော် ၎ငီ်းတ င ်ဆ  ျောင်ီးဖတ်စျောအိုပ်ဆက ီးမပါဝငပ်ါ။  အ ယ်၍ သငသ်ည ်ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ ရှိထျောီးသူပဖစ်လျှင ်

ဆ  ျောငီ်းအဆနပဖင်ော့ သင်ော့ ိို အ စ်  လခဆပီးသ ငီ်းပခငီ်း၊ IOUs သိို ော့မဟိုတ် အပချောီး ိိုငီ်းင ော့လခဆပီးသ ငီ်းမှုအစ အစဥ်မ ျောီး ိို ပပြုလိုပ် နဆ်တျောင်ီး ိိုခ င်ော့ ရှိမည်မဟိုတ်ပါ။ 

အတန္း လက္စြပ္မ ား၊ ႏွစ္အလ ိုက္စာအိုပ္မ ား၊ ေက ာင္းရိုပ္ပံိုမ ား၊ စာ ဂ က္ကတ္မ ား၊ ႏွင့္ အလားတ  ပစၥည္းမ ားတ ို႔အတြက္ ေကာက္ခံမႈမ ားသည္ အခေၾကးမ ား မဟိုတ္ေပ၊ 
ထ ို႔ျပင္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ေပးဖ ို႔ မလ ိုအပ္ေပ။ ထ ို႔ျပင္ အကယ္၍ သင္၏ေက ာင္းသားသည္ ေက ာင္းပ ိုင္ဆ ိုင္မႈပစၥည္းအား ေပ ာက္ဆံိုးေစခြဲ့လွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ပ က္စီးထ ခ ိုက္ေစလွ င္ အစားထ ိုးမႈ သ ို႔မဟိုတ္ ျပိဳျပင္မႈ ကိုန္က စရ တ္မ ားတ ို႔သည္ အခေၾကးမ ား မဟိုတ္ေပ၊ ထ ို႔ျပင္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ေပးဖ ို႔ မလ ိုအပ္ေပ။  
ေက ာင္းသားမ ားသည္ တစ္ျပ ိဳင္တည္း စာရင္းသြင္းမႈ သ ို႔မဟိုတ္ အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ စီစဥ္မႈ အစီအစဥ္မ ားတ ို႔အတြက္ အခေၾကးမ ားအား ေပးေခ ရန္ လ ိုအပ္ေကာင္း 
လ ိုအပ္ေပမည္။ အထ းသျဖင့္ ေကာလ ပ္ သ ို႔မဟိုတ္ မ လတန္းေနာက္ပ ိုင္း ဂရ တ္အတန္းမ ားတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆ ိုင္သည့္ အခေၾကးမ ား၏ တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းသည္ အခေၾကး 
ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအရ မဟိုတ္ေပ။ ထ ို႔ျပင္ ဖတ္စာအိုပ္ သ ို႔မဟိုတ္ က ရ ယာပစၥည္း စရန္ေၾကးတစ္ခိုအား  ေပးေခ ျပီးျဖစ္သည့္   ေက ာင္းသားမ ားသာလွ င္ 
ေက ာင္းပညာသင္ႏွစ္အဆံိုး၌ စရန္ေၾကး ျပန္လည္ေပးအမ္းမႈတစ္ခိုက ို လက္ခံရရွ ရန္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမည္ ျဖစ္သည္။  

ေက ာင္း ႏွင့္ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားတ ို႔သည္ ဂရ တ္အတန္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ခရစ္ဒစ္ အမွတ္မ ားတ ို႔က ို ဆ ိုင္းင့ံဆြြဲထားျခင္း၊ ေလ ာ့ခ ပစ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ တ ိုးျမင့္ျခင္း၊ သ ို႔မွမဟိုတ္ 
ဂရ တ္အတန္းမ ား၊ ခရစ္ဒစ္အမွတ္မ ား၊ အမွတ္အစီရင္ခံ ရီပ ို႔တ္ကဒ္မ ား၊ ရမွတ္ မွတ္တမ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဒီပလ ိုမာမ ားတ ို႔က ို ဆ ိုင္းင့ံဆြြဲထားျခင္း အစရွ သည္တ ို႔က ို 
မျပိဳလိုပ္ႏ ိုင္ေပ။ ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းသည္ ေက ာင္းပ ိုင္ဆ ိုင္မႈပစၥည္း ဆံိုးရံႈးျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ထ ခ ိုက္ပ က္စီးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွ ေသာ  ေက ာင္းသားတစ္ဦး၏ တရား၀င္ 
ေက ာင္းသား မွတ္တမ္းမ ားအား ဆ ိုင္းင့ံက ိုင္ဆြြဲထားျခင္း ျပိဳလိုပ္ေကာင္း ျပိဳလိုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက ာင္းသားျဖစ္သ အား  ေက ာင္းတက္ေရာက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေက ာင္းအတြင္း သင့္တင့္စြာ ေနရာခ ထားမႈအား အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းမ ားက ိုမ  ဆ ိုင္းင့ံက ိုင္ဆြြဲထားျခင္း မျပိဳလိုပ္ႏ ိုင္ေပ။ 

ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ ရှိဆက ျောင်ီးအဆထျော ်အထျောီးစျောတမ်ီးမ ျောီးသည် နစှ်စဥ်ပပြုလိုပ် န ်မလိိုအပ်ဆသျော်လည်ီး ဆ  ျောငီ်းမှ အခ ိနမ်ဆ  ီး လိိုအပ်ဆ ျောငီ်းလိိုအပ်မည် သိို ော့မဟိုတ် 

ဆ ျောငီ်းမ နသ်ည်ော့အဆက ျောငီ်းပပခ  ်တစ်ခိုအတ  ် မိဘတစ်ဥ ီး  ပပနသ် ိုီးသပ် နဆ်တျောငီ်း ိိုဆ ျောငီ်းဆတျောငီ်း ိိုနိိုငသ်ည်။ ထိို ော့အပပင ်အ ိိုပါအဆထျော ်အထျောီးစျောတမ်ီးမ ျောီး ိို 

 ိိုယ်ဆ ီးလ ိုပခ ြုမှုအဆက ျောငီ်းပပခ  ်ဆက ျောင်ော့ ဆ  ျောငီ်း  ထိနီ်းသိမ်ီးထျောီးမည်မဟိုတ်ပါ။ ဆ  ျောငီ်းမ ျောီးသည် ဆ  ျောငီ်းသျောီးမ ျောီး က ိြုတငဆ်င ဆပီးသ ငီ်းထျောီးသည်ော့ သိို ော့မဟိုတ် 

ဆပပျောငီ်းဆရ ွဲ့သ ျောီးသည်ော့ တပချောီးဆ  ျောငီ်းမ ျောီးသိို ော့ အ ိိုပါဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ ရှိသည်ော့အခ  ်အလ ်မ ျောီး ိို လ  ဆပပျောင်ီးဆပီးနိိုင ်မည်။ 

သင်ော့တ င ်ဆမီးပမနီ်းစ ျောမ ျောီးရှိလျှင ်ပထမဥ ီးစ ျော သင်ော့ဆ  ျောငီ်း၏ ဆ  ျောငီ်းလခသ ်သျောခ င်ော့ ိိုင် ျော စ မ ဆ ီးမ ီး သိို ော့မဟိုတ် ဆအျော ်တ ငဆ်ဖျော်ပပထျောီးသည်ော့ 

ဆ  ျောငီ်းခရိိုင ်ိိုယ်စျောီးလှယ်နငှ်ော့ ဆတ ွဲ့  ိုဆ  ီးဆန ီးပါ- 

ေက ာင္းသား ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ က္ ဌာန (801)578-8350 

အကယ္၍ အခေၾကးမ ား ႏွင့္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားတ ို႔ႏွင့္သက္ဆ ိုင္သည့္ ခရ ိုင္၏ ျပီးျပည့္စံိုေသာ လိုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ား၏ မ တ ၳဴတစ္ေစာင္အား သင္ 
အလ ိုရွ လွ င္ ေက းဇ းျပိဳျပီး Bob Muench ထံ (801) 578-8378 သ ို႔ ဆက္သြယ္ပူါ။ 
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ေက္်ာင္းအပ္ စ်ာရင္းသြင္းမႈ၊ ဖတ္စ်ာအုပ္မ္်ား၊ ဖတ္စ်ာအုပ္မ္်ား ႏွင့္ ကိရိယ်ာပစၥည္း စရန္ေၾကးမ္်ား၊ ေက္်ာင္းမွ ေထ်ာက္ပပ့ပစၥည္းမ္်ား ၊ 
လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ  အစီအစဥ္ ကတ္မ္်ား၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ္်ား ႏွင့္ ေက္်ာင္း ေလ်္ာက်ာမ္်ား  အစရိွသည္တုိ႔အတြက္ 
အခေၾကးမ္်ား၊  လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း ႏွင့္ ေစ္းဆိုင္ အခေၾကးမ္်ား၊ အ်ားကစ်ားရပု ႏွင့္ မ္က္ႏွ်ာသုတ္ပု၀ါ အခေၾကးမ္်ား၊ တူညီ၀တ္စပု  
ယူနီေဖ်ာင္းမ္်ား ႏွင့္ တြြဲဖက္  အသပုးအေဆ်ာင္ပစၥည္းမ္်ား တုိ႔အတြက္ ကုန္က္စရိတ္၊ လက္ေတြ႕ ေလ့လ်ာေရး  ခရီးစဥ္မ္်ား ႏွင့္ စုေ၀းခန္းမတုိ႔၏  
အခေၾကးမ္်ား၊ အတန္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြြဲ႕  ခရီးစဥ္မ္်ားအတြက္ ကုန္က္စရိတ္မ္်ား၊ ႏွင့္ ေက္်ာင္းစ်ာသင္တန္းမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ 
မ္်ားတုိ႔တြင္ အသပုးျပဳသည့္ တူရိယ်ာပစၥည္းမ္်ားတုိ႔၏  ကုန္က္စရိတ္မ္်ား။ 

https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&amp;amp;tid=3

