
ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
မူလတန္းႀက ိဳေက ်ာင္း၊ မူလတန္းေက ်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားအတ က္ အခအေၾကးေင မ ်ား
အေထ ေထ သတင္းအခ က္အလက္

1.  ေက ်ာင္းသ်ား တစ္ေယ်ာက္က ု ေက်ာက္ခခႏ ုင္သည့္ အမ ်ားဆုခး ႏွစ္စဥ္ ေင ပမ်ာဏမွ်ာ $3,000.00 ျဖစ္သည္။
2.  ေဖ်္ာျပထ်ားေသ်ာ အခေၾကးေင အ်ားလုခးသည္ အတန္းတစ္ခုစီ သ ု႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းမွပခ့ပ ုးေပးသည့္ လႈပ္ ွ်ားမႈအတ က္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးလွ င္ အမ ်ားဆုခးေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏသည္ ေလ ့်ာနည္းႏ ုင္သည္။
    အမွန္တကယ္ ေက်ာက္ခခသည့္ ပမ်ာဏသည္ ေလ ့်ာနည္းႏ ုင္သည္။

3.  အေသးစ တ္မ ်ားအတ က္၊ သင္၏ ေက ်ာင္းအုပ္ခ ိဳပ္ေ းမ းသ ု႔ ဆက္သ ယ္ပါ။
၄။  ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလုခးသည္ ေက ်ာင္းပ ုင္ပစၥည္းမ ်ား ေပ ်ာက္ဆုခး၊ က  ိဳးပ က္၊ သ ု႔မဟုတ္ ပ က္စီးေစမႈတ ု႔ျဖစ္ေစပါက ေင ေပးေခ  န္ 
၅။  မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းႏွစ္ခုလုခးတ ု႔တ င္ လ ဒါန္းမႈမ ်ားက ု ခ င့္ျပိဳထ်ားေသ်္ာလည္း အဆ ုပါ ေတ်ာင္းဆ ုမႈအ်ားလုခးမွ်ာ 
5. လ ဒါန္းမႈ မျပိဳလုပ္ခြဲ့သျဖင့္ လႈပ္ ွ်ားမႈ သ ု႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုမွ ဖယ္ ွ်ားျခင္း ခခ ႏ ုင္မည္မဟုတ္ပါ။
၆။  လ ုအပ္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးဦးမွ  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းက ု ခ႐ို ုင္မွ ခ င့္မျပိဳပါ။ အုပ္စုလ ုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းတ င္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပါဝင္ န္ လ ုအပ္ႏ ုင္သည္။ 

အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ုခ က္

ကေလးသူငယ္မ ်ား
သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-
ေက ်ာင္းလခ မ ်ားသည္ ဆ ်ာတစ္ဦးႏွင့္ က ၽမ္းက င္ပည်ာ ွင္တစ္ဦး၊ ပန္းခ ီအႏုပည်ာ ပစၥည္းမ ်ား၊ အကြဲျဖတ္မႈအစုစုႏွင့္ ေန႔စဥ္က န္းမ်ာေသ်ာ သေ စ်ာတစ္လုခးတ ု႔က ု ေပးေဆ်ာင္ န္ ကုန္က စ  တ္က ု ကူညီေပးပါသည္။
မွတ္ပုခတင္ေၾကး မ ်ားသည္ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ားႏွင့္ ေထ်ာက္ပခ့ ပစၥည္းမ ်ားႏွင့္ ပခုႏွ ပ္ျခင္း စ်ာခ ိဳပ္ တ ု႔တ င္ ေပးေဆ်ာင္ပါသည္။

တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင လစဥ္ေၾကး
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ PRE-K 3 အစီအစဥ္
          ေက ်ာင္းလခ $110.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $80.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ PRE-K 4 အစီအစဥ္
          ေက ်ာင္းလခ $230.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $80.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ PRE-K 4 အစီအစဥ္ တစ္ေန႔လုခး အစီအစဥ္
          ေက ်ာင္းလခ $460.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $80.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     တစ္ေန႔လွ င္ 2.5 န်ာ ီအတ က္ ေခါင္းစဥ္ I PRE-K 3 အစီအစဥ္ 
          ေက ်ာင္းလခ $45.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $25.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     တစ္ေန႔လွ င္ 3 န်ာ ီအတ က္ ေခါင္းစဥ္ I PRE-K 4 အစီအစဥ္ 
          ေက ်ာင္းလခ $80.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $25.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ေခါင္းစဥ္ I PRE-K 4 တစ္ေန႔လုခး အစီအစဥ္
          ေက ်ာင္းလခ $160.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $25.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ PRE-K 4 အေဝးမွ သင္ယူေလ့လ်ာျခင္းေ႐ို းခ ယ္မႈ
          ေက ်ာင္းလခ $80.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $25.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ေခါင္းစဥ္ I PRE-K 4 တန္း အေဝးမွ သင္ယူေလ့လ်ာျခင္းေ႐ို းခ ယ္မႈ
          ေက ်ာင္းလခ $40.00
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး $25.00
         အစီအစဥ္အတ က္ စုစုေပါင္းစ  တ္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား တက္ေ ်ာက္သည့္ လအေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ ေျပ်ာင္းလြဲႏ ုင္ပါသည္။
     ဆ ်ာမ ်ားကြဲ့သ ု႔ မ ဘမ ်ား (PAT) မ ဘ ႏွင့္ ကေလး အတူတက  အတန္းမ ်ား
          မွတ္ပုခတင္ေၾကး  (ဝန္ထမ္း၊ ပန္းခ ီအႏုပည်ာပစၥည္းမ ်ား၊ အကြဲျဖတ္မႈအစုစု၊ သေ စ်ာ ) $80.00 တစ္ႏွစ္ တစ္ႀက မ္

မူလတန္းေက ်ာင္းမ ်ား - အေထ ေထ 
တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင 

     အခ  န္ပ ု လက္ေတ ႕ေလ့လ်ာေ း ခ ီးစဥ္  (တည္းခ ုခန္း၊ လမ္းပန္းဆက္သ ယ္ေ း၊ အစ်ားအစ်ာ၊ သင္ၾက်ားပ ု႔ခ မႈ၊ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $75.00

၃။  အတန္း၊ အစီအစဥ္ သ ု႔မဟုတ္ လႈပ္ ွ်ားမႈတစ္ခုထြဲတ င္ ေက ်ာင္းသ်ား ပါဝင္မႈအတ က္ ေင ေပးေခ မႈတစ္ခုခုမွ်ာ အခေၾကးေင ျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေင  ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ သတ္မွတ္ခ က္အေပၚမူတည္ပါသည္။ 

သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-   န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းမွ   ွ ေင မ ်ား အပါအဝင္ ေက်ာက္ခခ  ွ ေင မ ်ားက ု ခ႐ို ုင္မွ မည္သ ု႔အသုခးျပိဳသည္က ု  ွင္းလင္းခ က္။  အမည္သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ားက ု အပ ုင္းတစ္ခုစီ၏ အစတ င္ သ ု႔မဟုတ္ 

အခေၾကးေင /အမ  ိဳးအစ်ား၏ေန်ာက္ဘက္တ င္ စက်ားခ ပ္အျဖစ္ ထည့္သ င္းေဖ်္ာျပထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

*** ေအ်ာက္ပါ အခေၾကးေင မ ်ားမွ်ာ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၫႊန္ျပထ်ားျခင္းမ ွ ပါက ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ ႏ ုင္သည္ ***

ျ ပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
မူလတန္းႀက ိဳေက ်ာင္း၊ မူလတန္းေက ်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားအတ က္ အခအေၾကးေင မ ်ား
အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား -အေထ ေထ 

တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင 
     လႈပ္ ွ်ားမႈ အခအေၾကးေင  (ဝင္ေၾကး၊ ျပင္ဆင္ခင္းက င္းမႈ၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $12.00
     လက္ေတ ႕ေလ့လ်ာေ း ခ ီးစဥ္  (သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ေက ်ာင္းဝင္ခ င့္မ ်ား ) $10.00

         သ ပၸခသုေတသနခ ီး  (သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခ ုခန္း၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ဝင္ေၾကး၊ စ်ားသုခးႏ ုင္ေသ်ာပစၥည္းမ ်ား ) $115.00
     ေက ်ာင္းသ်ားဆ ုင္ ်ာ စီမခစုစည္းသူ /စုစည္းသူ /စီစဥ္သူ  (ေက ်ာင္းသ်ား ပည်ာေ းဆ ုင္ ်ာ စီမခစုစည္းသူ၊ ဂ ်ာနယ္၊ စုစည္းသူ၊ ျပကၡဒ န္ ) $8.00
     ႏွစ္အလ ုက္စ်ာအုပ္  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ပစၥည္း၏ကုန္က စ  တ္ ) $25.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွ ႏ ုင္ပါ

အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား -အတန္းခမ ်ား
တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင စ်ာသင္ႏွစ္ တစ္ဝက္လွ င္ တစ္ႀက မ္

     သခၿပ ိဳင္သီခ င္းအဖ ြဲ႕
          ေတးဂီတ ၿပ ိဳင္ပ ြဲမ ်ားႏွင့္ ပ ြဲေတ်္ာမ ်ား  (ဝင္ခ င့္၊ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဆုခးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္း ) $90.00
          ထုတ္လုပ္မႈကုန္က စ  တ္မ ်ား (ဝတ္စုခငွ်ား မ္းမႈ၊ ဇ်ာတ္ဝင္ပစၥည္း အသုခးအေဆ်ာင္ ငွ်ား မ္းမႈ ) $17.00
          ယူနီေဖ်ာင္း ( ွပ္အက ်ႌ၊ ဆ ယ္တ်ာ/ေခါင္းစ ပ္အက ်ႌ/လည္စည္း- သခၿပ ိဳင္သီခ င္းအဖ ြဲ႕၏ ဖ ြဲ႕စည္းပုခေပၚမူတည္၍ အေသးစ တ္ အ ်ာမ ်ား ) $35.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $142.00
အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား -အတန္းခမ ်ားမွ အဆက္

တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင စ်ာသင္ႏွစ္ တစ္ဝက္လွ င္ တစ္ႀက မ္
     CTE
          အတန္း  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $15.00
     ေတးဂီတ တူ  ယ်ာ
          တူ  ယ်ာ ငွ်ား မ္းခ  (လ ုအပ္ပါက ငွ်ား မ္းခ ေပးမည္) $30.00
          ေတးဂီတ ၿပ ိဳင္ပ ြဲမ ်ားႏွင့္ ပ ြဲေတ်္ာမ ်ား  (ဝင္ခ င့္၊ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဆုခးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္း ) $90.00
          ထုတ္လုပ္မႈကုန္က စ  တ္မ ်ား  (ဝတ္စုခငွ်ား မ္းမႈ၊ ဇ်ာတ္ဝင္ပစၥည္း အသုခးအေဆ်ာင္ ငွ်ား မ္းမႈ ) $17.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $137.00
     သ ပၸခ လက္ေတ ႕စမ္းသပ္ခန္း
          သ ပၸခ (သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ မွတ္စုစ်ာအုပ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ) $15.00
     ျပဇ်ာတ္႐ုိုခႏွင့္ အက
          ေက ်ာင္းဂီတ  (ကက က္၊ ဝတ္စုခငွ်ား မ္းမႈ၊ ဇ်ာတ္ဝင္ပစၥည္း အသုခးအေဆ်ာင္ ငွ်ား မ္းမႈ ၊ အစုခလ ုက္ ငွ်ား မ္းမႈ ) $50.00
          ထုတ္လုပ္မႈကုန္က စ  တ္မ ်ား  (ဝတ္စုခငွ်ား မ္းမႈ၊ ဇ်ာတ္ဝင္ပစၥည္း အသုခးအေဆ်ာင္ ငွ်ား မ္းမႈ ) $17.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင $67.00
     အျမင္ခခစ်ားမႈ အႏုပည်ာ
          အတန္း  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $17.00

စုဖ ြဲ႕သင္ၾက်ားမႈ အတန္း  - စုဖ ြဲ႕သင္ၾက်ားမႈအတန္းသည္ ေအ်ာက္ပါ ခ ၽင္းခ က္မ ်ားျဖင့္ မူလတန္းႀက ိဳေက ်ာင္း၊ မူလတန္းေက ်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားအတ က္ အခအေၾကးေင မ ်ားအတ ုင္း ေက်ာက္ခခသည္။
သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-
အခေၾကးမ ်ားသည္ ဝန္ထမ္း၊ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ က င္းဆင္းခ ီးမ ်ား၊ စ်ာခ ိဳပ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏွင့္ သေ စ်ာမ ်ားတ င္ အသခုးျပိဳပါသည္။

လစဥ္ေၾကး
     ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္းေစ်ာင့္ေ ွ်ာက္မႈ $6,00/န်ာ ီ $250.00
     ေက ်ာင္းမဆင္းမီ ေစ်ာင့္ေ ွ်ာက္မႈ  $6,00/န်ာ ီ $75.00
     သူငယ္တန္း အသ ဉ်ာဏ္ႂက ယ္ဝေစျခင္း $15,00/ေန႔ $225.00
     မူလတန္းႀက ိဳ ေန႔တစ္ဝက္ $275.00
     မူလတန္းႀက ိဳ တစ္ေန႔လုခး $550.00

ပစၥည္း အသုခးစ  တ္
     ဂ  တ္ 8 တန္း သ ပၸခ ေလ့လ်ာေ းခ ီး (ပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ယ်ာယီ စခန္းခ မႈ၊ ေစ းအေ ်ာင္း ပါဝင္မႈ အခေၾကး၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ တစ္ခါသုခး ေထ်ာက္ပခ့ပစၥည္းမ ်ား )$600.00

ျ ပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
မူလတန္းႀက ိဳေက ်ာင္း၊ မူလတန္းေက ်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားအတ က္ အခအေၾကးေင မ ်ား
ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္းႏွင့္  ပ္႐ို ်ာအသ ုင္းအဝ ုင္းပည်ာေ း
သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-
အခေၾကးမ ်ားသည္ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ စ်ာခ ိဳပ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ာ၊ က င္းဆင္းခ ီး ဝင္ေၾကးမ ်ား၊ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေ း ႏွင့္ သေ စ်ာမ ်ားက ု ေထ်ာက္ကူေစပါသည္။

မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကးမ ်ားက ု ျပန္မအမ္းပါ။ တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင အပတ္စဥ္ေၾကး
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ မူလတန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ စခန္း   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $85.00
               ေက ်ာင္းလခ $250.00
     ေခါင္းစဥ္ I မူလတန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ စခန္း   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $20.00
               ေက ်ာင္းလခ $75.00

အတန္းတစ္တန္းအတ က္
     ေက ်ာင္းပည်ာေ းအတန္းမ ်ားၿပီးသ ်ားသည့္ေန်ာက္ ေခါင္းစဥ္ I မူလတန္းေက ်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ စခန္း $20.00

     ေခါင္းစဥ္ I မူလတန္းေက ်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ ေက ်ာင္းပည်ာေ းအတန္းမ ်ား $75.00
တစ္ႀက မ္သ်ာေပး ေသ်ာ အခအေၾကးေင လစဥ္ေၾကး

     ေခါင္းစဥ္ I မူလတန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္း အစီအစဥ္   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $15.00
               ေက ်ာင္းလခ $50.00
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ မူလတန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္း အစီအစဥ္   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $50.00
               ေက ်ာင္းလခ $260.00
     ေခါင္းစဥ္ I မူလတန္းေက ်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္း အပ ုေဆ်ာင္း အသ ဉ်ာဏ္ တ ုးျမႇင့္မႈ လႈပ္ ွ်ားေဆ်ာင္႐ို က္မႈမ ်ား  
               လႈပ္ ွ်ားမႈ တစ္ခုအတ က္ ေက ်ာင္းလခ $250.00
              *ေ ်ာင္းခ သူ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ စ  တ္မ ်ား က ြဲျပ်ားႏ ုင္သည္
     ေခါင္းစဥ္ I မဟုတ္ေသ်ာ မူလတန္းေက ်ာင္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္း အပ ုေဆ်ာင္း အသ ဉ်ာဏ္ တ ုးျမႇင့္မႈ လႈပ္ ွ်ားေဆ်ာင္႐ို က္မႈမ ်ား  
               လႈပ္ ွ်ားမႈ တစ္ခုအတ က္ ေက ်ာင္းလခ $100.00
              *ေ ်ာင္းခ သူ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ စ  တ္မ ်ား က ြဲျပ်ားႏ ုင္သည္
     K-8 မူလတန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္း အစီအစဥ္   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $25.00
               ေက ်ာင္းလခ $75.00
     K-8 အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္း အစီအစဥ္  
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $25.00
               ေက ်ာင္းလခ $100.00
     အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းဆင္းၿပီးေန်ာက္ပ ုင္း အစီအစဥ္ အတန္းတစ္တန္းအတ က္  
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $25.00
               ေက ်ာင္းလခ $100.00
     ေခါင္းစဥ္ I အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ အစီအစဥ္မ ်ား   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $25.00
               ေက ်ာင္းလခ $100.00
     ေခါင္းစဥ္ I အလယ္တန္းေက ်ာင္း ေႏ  ်ာသီ အစီအစဥ္မ ်ား   
               မွတ္ပခုတင္ေၾကး ႏွင့္ သယ္ယူပ ု႔ေဆ်ာင္ေၾကး $25.00
               ေက ်ာင္းလခ $75.00
     အလယ္တန္းေက ်ာင္း ပ ဝုဏ္အတ င္း  
               ေက ်ာင္းလခ  (ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ားႏွင့္ ေထ်ာက္ခခေပးသူမ ်ား ) $80.00  ်ာသီတစ္ခု

ျပည္နယ္ အျပင္ဘက္ ေက ်ာင္းလခ
ႏွစ္စဥ္ေၾကး LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 BURMESE 2022-8-8

          ေနထ ုင္သူမဟုတ္ေသ်ာ ေက ်ာင္းလခ  (ေက ်ာင္းဆ ်ာ လစ်ာႏွင့္အက  ိဳးခခစ်ားခ င့္မ ်ား၊ အေဆ်ာက္အဦ ထ န္းသ မ္းေစ်ာင့္ေ ွ်ာက္မႈ၊ ပည်ာေ းအေထ်ာက္အပခ့မ ်ား )$8,526.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွ ႏ ုင္ပါ
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