
ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - UHSAA လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား
အေထ ေထ သတင္းအခ က္အလက္

1.  ေက ်ာင္းသ်ား တစ္ေယ်ာက္ကကု ေက်ာက္ခခံႏကုင္သည့္ အမ ်ားဆုခး ံ္ႏစ္စဥ္ ေင ပမ်ာဏမ္်ာ $3,000.00 ျဖစ္သည္။
2.  ေဖ်္ာျပထ်ားေသ်ာ အခေၾကးေင အ်ားလုခးသည္ အတန္းတစ္ခုစီ သကု႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းမ္ပခ့ပကုးေပးသည့္ လႈပ္ ္်ားမႈအတ က္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးလ္ င္ အမ ်ားဆုခးေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏျဖစ္သည္။ အမ္န္တကယ္ ေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏသည္ ေလ ့်ာနည္းံႏကုင္သည္။

3.  အေသးစကတ္မ ်ားအတ က္၊ သင္၏ ေက ်ာင္းအုပ္ခ ်ဳပ္ေ းမ းသကု႔ ဆက္သ ယ္ပါ။

5. လ ဒါန္းမႈ မျပ်ဳလုပ္ခြဲ့သျဖင့္ လႈပ္ ္်ားမႈ သကု႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုမ္ ဖယ္ ္်ားျခင္း ခခ ံႏကုင္မည္မဟုတ္ပါ။

အဓကပၸါယ္ဖ င့္ဆကုခ က္

အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - UHSAA လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား - အျခ်ားနည္းျဖင့္ေဖ်္ာျပထ်ားျခင္းမ ္ကပါက ေအ်ာက္ပါအခေၾကးေင မ ်ားကကု ေလ္ ့်ာေပါ့ေပးံႏကုင္ပါသည္

ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္ အကတ္စကုက္

ေဘ့စ္ေဘ်ာ
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $110.00 $0.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $0.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $305.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $0.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,555.00

ဘတ္စကက္ေဘ်ာပ ြဲ- ေယ်ာက္ ်ားေလးမ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ၊ ဂကမ္းမ ်ားအတ က္ ဗီဒီယကု (HUDL))$100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $100.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $100.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $98.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,545.00

ဘတ္စကက္ေဘ်ာပ ြဲ- မကန္းကေလးမ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ၊ ဂကမ္းမ ်ားအတ က္ ဗီဒီယကု (HUDL))$100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $110.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $900.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,545.00

CHEER  
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $60.00 $60.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ယူနီေဖ်ာင္း (ေ႐ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာ တင္ဆက္ျပသမႈ အဝတ္အစ်ား ) $800.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $600.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $2,055.00

ံႏကုင္ငခေက ်္ာျဖတ္  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $90.00 $0.00

 ခပုခေင  င္းျမစ္မ ်ား

၃။  အတန္း၊ အစီအစဥ္ သကု႔မဟုတ္ လႈပ္ ္်ားမႈတစ္ခုထြဲတ င္ ေက ်ာင္းသ်ား ပါဝင္မႈအတ က္ ေင ေပးေခ မႈတစ္ခုခုမ္်ာ အခေၾကးေင ျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေင  ေလ္ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ 

၄။  ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလုခးသည္ ေက ်ာင္းပကုင္ပစၥည္းမ ်ား ေပ ်ာက္ဆုခး၊ က က်ဳးပ က္၊ သကု႔မဟုတ္ ပ က္စီးေစမႈတကု႔ျဖစ္ေစပါက ေင ေပးေခ  န္ တ်ာဝန္ ္ကသည္။ ေပ ်ာက္ဆုခး၊ က က်ဳးပ က္၊ သကု႔မဟုတ္ ပ က္စီးေစမႈတကု႔သည္ 
၅။  မူလတန္းံ္ႏင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းံ္ႏစ္ခုလုခးတကု႔တ င္ လ ဒါန္းမႈမ ်ားကကု ခ င့္ျပ်ဳထ်ားေသ်္ာလည္း အဆကုပါ ေတ်ာင္းဆကုမႈအ်ားလုခးမ္်ာ ေစတန်ာအေလ ်ာက္သ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ေယ်ာက္သည္

၆။  လကုအပ္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးဦးမ္  န္ပုခေင  ္်ာျခင္းကကု ခ႐ကုင္မ္ ခ င့္မျပ်ဳပါ။ အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ္်ာျခင္းတ င္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပါဝင္ န္ လကုအပ္ံႏကုင္သည္။ 

သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-   န္ပုခေင  ္်ာျခင္းမ္   ္ကေင မ ်ား အပါအဝင္ ေက်ာက္ခခ  ္ကေင မ ်ားကကု ခ႐ကုင္မ္ မည္သကု႔အသုခးျပ်ဳသည္ကကု  ္င္းလင္းခ က္။  အမည္သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ားကကု အပကုင္းတစ္ခုစီ၏ အစတ င္ 

သကု႔မဟုတ္ အခေၾကးေင /အမ က်ဳးအစ်ား၏ေန်ာက္ဘက္တ င္ စက်ားခ ပ္အျဖစ္ ထည့္သ င္းေဖ်္ာျပထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

*ေက ်ာင္းအလကုက္  န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္းလုပ္ငန္းမ ်ား က ြဲျပ်ားသည္။  န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္းမ္  ္ကေသ်ာ ပမ်ာဏမ ်ားကကု အ်ာမမခခံႏကုင္ပါ၊ ၎သည္ အကတ္ကပ္ျပင္ပကုန္က စ ကတ္ ပကုမကုျမင့္မ်ားေစံႏကုင္ပါသည္။

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $840.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,535.00

DRILL  
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဂကမ္းယူနီေဖ်ာင္း၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ ) $600.00 $300.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
ယူနီေဖ်ာင္း (ေ႐ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာ တင္ဆက္ျပသမႈ အဝတ္အစ်ား ) $800.00 $800.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $650.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $2,845.00

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - UHSAA လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား အဆက္

ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္ အကတ္စကုက္

ေဘ်ာလုခး  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ၊ ဂကမ္းမ ်ားအတ က္ ဗီဒီယကု (HUDL))$100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
ဦးထုပ္အမ်ာ ေဘးကင္းလုခၿခ်ဳခမႈ (ျပန္လည္ျပ်ဳျပင္ျခင္း၊ လက္မ္တ္ေပးျခင္း ) $55.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ဂကမ္းအႀကက်ဳ ေဆ်ာင္႐ က္လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား (လမ္းလႊြဲျခင္း၊ အသင္းအဖ ြဲ႕ တည္ေထ်ာင္ေ း ေဆ်ာင္႐ က္လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား ) $96.00 $96.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $700.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,696.00

မႈခင္းေဆးပည်ာဆကုင္ ်ာ ဘ်ာသ်ာ ပ္မ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $60.00 $60.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $600.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,230.00

ေဂါ့ဖ္  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00

အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ အပကုင္းတစ္ခုအတ က္အခေၾကး၊ ေဂါက္အကတ္ ) $120.00 $0.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $900.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $15.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,565.00

LACROSSE- ေယ်ာက္ ်ားေလးမ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ၊ ဂကမ္းမ ်ားအတ က္ ဗီဒီယကု (HUDL))$100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
လခုၿခခ်ဳမႈ ဦးထုပ္ (ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း) $50.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $425.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,595.00

LACROSSE- မကန္းကေလးမ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ၊ ဂကမ္းမ ်ားအတ က္ ဗီဒီယကု (HUDL))$100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $0.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $425.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,545.00

ေဘ်ာလုခးပ ြဲ - ေယ်ာက္ ်ားေလးမ ်ား  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုေဆ်ာင္းအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $100.00 $0.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $0.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $80.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $900.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,545.00

ေဘ်ာလုခးပ ြဲ - မကန္းကေလးမ ်ား  

 ခပုခေင  င္းျမစ္မ ်ား

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $590.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,545.00

SOFTBALL  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $110.00 $110.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $0.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $100.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $100.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $605.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $0.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,555.00

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - UHSAA လႈပ္ ္်ားမႈမ ်ား အဆက္

ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္ အကတ္စကုက္

ေ ကူး  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $100.00 $100.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $664.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,495.00

တင္းနစ္  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $170.00 $170.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $575.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,615.00

ခ ီးၾကမ္းျဖတ္ ံ္ႏင့္ လက္ေတ ႕က င္းဆင္းမႈ (TRACK & FIELD)  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $75.00 $25.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $200.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $250.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $900.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,520.00

ေဘ်္ာလီေဘ်ာ  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $90.00 $90.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $450.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,535.00

နပန္းပ ြဲ  
ပါဝင္မႈ အခအေၾကးေင  (ဂကမ္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား၊ ေလ့က င့္/ေသ းပူေလ့က င့္ခန္း ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $50.00 $50.00
အပကုအခေၾကးေင  (သင္ၾက်ားေ းအ်ားကစ်ားပစၥည္းမ ်ား၊ ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္စီစဥ္င္်ား မ္းမႈ၊ ေသ်ာက္စ ်ာေန ်ာ ) $90.00 $90.00
႐ုပ္ပကုင္းဆကုင္ ်ာ (စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား) $25.00 $25.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္အ်ားကစ်ားဝတ္စုခမ ်ား (အဖ ြဲ႕လကုက္ ဝတ္စုခ) $200.00 $0.00
စခန္း/ေဆးခန္း/ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား (စခန္းသ င္းပစၥည္း၊ စ်ာခ ်ဳပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ) $250.00 $0.00
ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00 $470.00
အသင္းအဖ ြဲ႕လကုက္ ဂုဏ္ျပ်ဳထမင္းစ်ားပ ြဲ (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား) $20.00 $20.00

                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $1,535.00 LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 BURMESE 2022-8-8

 ခပုခေင  င္းျမစ္မ ်ား

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



2022-2023

2.  ေဖ်္ာျပထ်ားေသ်ာ အခေၾကးေင အ်ားလုခးသည္ အတန္းတစ္ခုစီ သကု႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းမ္ပခ့ပကုးေပးသည့္ လႈပ္ ္်ားမႈအတ က္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးလ္ င္ အမ ်ားဆုခးေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏျဖစ္သည္။ အမ္န္တကယ္ ေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏသည္ ေလ ့်ာနည္းံႏကုင္သည္။

 န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္း *
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$110.00
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$200.00
$250.00
$595.00
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$0.00
$0.00

$100.00
$150.00
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$0.00

$0.00
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$0.00

$800.00
$300.00

$0.00

$0.00
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 ခပုခေင  င္းျမစ္မ ်ား

၃။  အတန္း၊ အစီအစဥ္ သကု႔မဟုတ္ လႈပ္ ္်ားမႈတစ္ခုထြဲတ င္ ေက ်ာင္းသ်ား ပါဝင္မႈအတ က္ ေင ေပးေခ မႈတစ္ခုခုမ္်ာ အခေၾကးေင ျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေင  ေလ္ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ 

၄။  ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလုခးသည္ ေက ်ာင္းပကုင္ပစၥည္းမ ်ား ေပ ်ာက္ဆုခး၊ က က်ဳးပ က္၊ သကု႔မဟုတ္ ပ က္စီးေစမႈတကု႔ျဖစ္ေစပါက ေင ေပးေခ  န္ တ်ာဝန္ ္ကသည္။ ေပ ်ာက္ဆုခး၊ က က်ဳးပ က္၊ သကု႔မဟုတ္ ပ က္စီးေစမႈတကု႔သည္ 
၅။  မူလတန္းံ္ႏင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းံ္ႏစ္ခုလုခးတကု႔တ င္ လ ဒါန္းမႈမ ်ားကကု ခ င့္ျပ်ဳထ်ားေသ်္ာလည္း အဆကုပါ ေတ်ာင္းဆကုမႈအ်ားလုခးမ္်ာ ေစတန်ာအေလ ်ာက္သ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ေယ်ာက္သည္

၆။  လကုအပ္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးဦးမ္  န္ပုခေင  ္်ာျခင္းကကု ခ႐ကုင္မ္ ခ င့္မျပ်ဳပါ။ အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ္်ာျခင္းတ င္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပါဝင္ န္ လကုအပ္ံႏကုင္သည္။ 

သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-   န္ပုခေင  ္်ာျခင္းမ္   ္ကေင မ ်ား အပါအဝင္ ေက်ာက္ခခ  ္ကေင မ ်ားကကု ခ႐ကုင္မ္ မည္သကု႔အသုခးျပ်ဳသည္ကကု  ္င္းလင္းခ က္။  အမည္သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ားကကု အပကုင္းတစ္ခုစီ၏ အစတ င္ 

သကု႔မဟုတ္ အခေၾကးေင /အမ က်ဳးအစ်ား၏ေန်ာက္ဘက္တ င္ စက်ားခ ပ္အျဖစ္ ထည့္သ င္းေဖ်္ာျပထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

*ေက ်ာင္းအလကုက္  န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္းလုပ္ငန္းမ ်ား က ြဲျပ်ားသည္။  န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္းမ္  ္ကေသ်ာ ပမ်ာဏမ ်ားကကု အ်ာမမခခံႏကုင္ပါ၊ ၎သည္ အကတ္ကပ္ျပင္ပကုန္က စ ကတ္ ပကုမကုျမင့္မ်ားေစံႏကုင္ပါသည္။

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022
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 န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္း *
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$0.00

 ခပုခေင  င္းျမစ္မ ်ား

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



$0.00
$0.00
$0.00

$200.00
$250.00
$310.00

$0.00

$0.00
$0.00

$25.00
$100.00
$150.00
$295.00
$20.00

ျပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



 န္ပုခေင  ္်ာေဖ ျခင္း *

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$215.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$250.00
$325.00

$0.00

$0.00
$50.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$200.00
$250.00
$450.00

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$200.00
$250.00
$430.00

$0.00
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