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

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

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

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

အဓကပၸါယ္ဖ င့္ဆကုခ က္

အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား 
ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္   

     လႈပ္ ွ်ားေဆ်ာင္  က္မႈမ ်ား  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ အစ်ားအစ်ာ၊ တီ - ွပ္မ ်ား၊ ေ ်ာင္းခ သူမ ်ား ) $30.00
     လႈပ္ ွ်ားေဆ်ာင္  က္မႈ ျပင္ဆင္မႈမ ်ား  (သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $5.00
     ဦးထုပ္ံွႏင့္ ဝတ္႐ုုံခ - ဘ ြဲ႕ံွႏင္းသဘင္  (ပစၥည္းမ ်ား ငွ်ား မ္းသည့္ ကုန္က စ ကတ္၊ ဘ ြဲ႕ံွႏင္းသဘင္ခန္းမ ) $75.00
     ေဖ ်္ာေျဖပ ြဲမ ်ား /ေဖ ်္ာေျဖပ ြဲမ ်ား /အ်ားကစ်ားမ ်ား  (ဝင္ေၾကး) $5.00
     ကလပ္အသင္းဝင္ မည့္ က္မ ်ား - သင္႐ုံကုးၫႊန္းတမ္းံွႏင့္သက္ဆကုင္ေသ်ာ  (အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ လုပ္ေဆ်ာင္ခ က္မ ်ား၊ ေ ်ာင္းခ သူကုန္က စ ကတ္ )$20.00
     ခ စ္ဒစ္ျပန္လည္ ယူျခင္း  (သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $20.00
     အက - FORMAL (အလွဆင္မႈ၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ေ ်ာင္းခ သူကုန္က စ ကတ္ ) $15.00
     အကမ ်ား - STOMPS (အလွဆင္မႈမ ်ား၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ေ ်ာင္းခ သူကုန္က စ ကတ္ ) $5.00
     က်ားေမ်ာင္းသူ ပည်ာေပး  (ဝန္ထမ္းေ း ်ာ၊ Behind the Wheel) $150.00ပထမအႀကကမ္ႀကက်ဳးစ်ားၿပီးေန်ာက္ ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာျခင္း မ ွကေသ်ာ
          အ န္လကုင္း က်ားေမ်ာင္းသူ ပည်ာေပး  (ဝန္ထမ္းေ း ်ာ၊ Behind the Wheel) $165.00ပထမအႀကကမ္ႀကက်ဳးစ်ားၿပီးေန်ာက္ ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာျခင္း မ ွကေသ်ာ
          လ တ္သ ်ားေသ်ာ က်ားေမ်ာင္းေၾကး  (ဝန္ထမ္းေ း ်ာ၊ Behind the Wheel) $10.00
          ေန်ာက္ဆုခး လမ္းေပၚ စမ္းသပ္မႈ  (DMV တ င္ အခမြဲ့) $25.00
     လက္ေတ ႕ေလ့လ်ာေ း ခ ီးစဥ္  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေက ်ာင္းဝင္ခ င့္မ ်ား၊ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $20.00
     စ်ာေပမဂၢဇင္း (ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားျခင္း ကုန္က စ ကတ္မ ်ား ) $3.00
     သတင္းစ်ာ / ပုခံွႏကပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ ်ား  (ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားျခင္း) $3.00
     တ ်ားဝင္ ပည်ာေ းမွတ္တမ္း  (ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားျခင္း) $1.00
     ပါကင္ ပါမစ္  (ပါကင္ေန ်ာမ ်ား ထကန္းသကမ္းၾကတ္မတ္ျခင္း၊ ပါမစ္ ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားျခင္း ) $25.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ
     အကုင္ဒီ အစ်ားထကုးမႈ  (ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားျခင္း) $5.00
     ဘ်ာသ်ာစက်ားံွႏစ္ခု တတ္ေျမ်ာက္မႈ စစ္ေဆးခ က္ တခဆကပ္တုခး  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $20.00
     အႀကီးတန္း ေက ်ာင္းဆင္းပ ြဲ အခမ္းအန်ား  (ေက ်ာင္းဝင္ခ င့္မ ်ား၊ ေဆ်ာင္႐ုံ က္လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား၊ အစ်ားအစ်ာ ) $30.00
     သကပၸခ ပ ြဲေစ း  (ျပသခ က္ ထုတ္လုပ္ေ း) $3.00
     SPIRIT BUS (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း) $1.00
     ေက ်ာင္းသ်ားဒါ႐ုံကုက္တ်ာ /စီမခစုစည္းသူ /ျပကၡဒကန္  (ပုခံွႏကပ္ေ းသ်ားမႈ) $8.00
     ေက ်ာင္းသ်ားဆကုင္ ်ာ စီမခစုစည္းသူ  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $5.00
     ံွႏစ္အလကုက္စ်ာအုပ္  (စ ကတ္ကကု ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည္) စက္တင္ဘ်ာလ 30  က္မတကုင္မီ မွ်ာယူပါက ေစ းံႏႈန္းမွ $50.00 အထက ေလွ ့်ာထ်ားသည္$60.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ

အထက္တန္းေက ်ာင္း သင္တန္းေၾကးမ ်ား 
ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္

သင္တန္းမ ်ား 
     နကၡတၱေဗဒ /သတၱေဗဒ  (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အပါအဝင္ တစ္ညအကပ္ ခ ီးသ ်ား ကုန္က စ ကတ္မ ်ား ) $30.00
     အစတန္း /အလယ္တန္း အက  (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အပါအဝင္ တစ္ညအကပ္ ခ ီးသ ်ား ကုန္က စ ကတ္မ ်ား )$25.00
     အဂၤလကပ္ဘ်ာသ်ာစက်ား သင္ယူသူ အသစ္  (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အပါအဝင္ တစ္ညအကပ္ $25.00

         က န္းမ်ာေ း (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ ျပင္ပေ ်ာင္းခ သူထခမွ CPR သင္တန္းမ ်ား) $20.00 
     သခ ၤ်ာ /သခ ၤ်ာဓ်ာတ္ခ ြဲခန္း  (သခုးစ ြဲကုန္ပစၥည္းမ ်ားံွႏင့္ မွတ္စုစ်ာအုပ္၊ ၿပက်ဳင္ပ ြဲကုန္က စ ကတ္မ ်ား ) $10.00
     Pep Band (ယူနီေဖ်ာင္း) $50.00
     က်ာယပည်ာ / တစ္သက္တ်ာ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား / ဘဝအတ က္ ႀကခ့ခကုင္မႈ  (တီ ွပ္၊ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $10.00
     အႀကီးတန္း လူမႈေ း ဘ်ာသ်ာ ပ္မ ်ား  (အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အပါအဝင္ တစ္ညအကပ္ $900.00

     *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ေထ်ာက္ပခ့ေပးံႏကုင္သည္
     သကပၸခပည်ာဓ်ာတ္ခ ြဲခန္း  (ဓ်ာတ္ခ ြဲခန္း သုခးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ားံွႏင့္ ေထ်ာက္ပခ့ေ းပစၥည္းမ ်ား ) $40.00
     စကၡ်ဳအ်ာ႐ုုံခ အံုႏပည်ာ  (အစုစုပစၥည္းမ ်ား၊ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $45.00
     ကမ်ာၻ႔ဘ်ာသ်ာစက်ားမ ်ား  (က န္ပ ်ဴတ်ာအေျခခခ APPL စမ္းသပ္မႈကုန္က စ ကတ္) $10.00
      ံွႏစ္အလကုက္စ်ာအုပ္ (ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား အပါအဝင္ တစ္ညအကပ္ ခ ီးသ ်ား ကုန္က စ ကတ္မ ်ား ) $355.00
သင္တန္းမ ်ား -တစ္ခုထက္ပကုေသ်ာ အခအေၾကးေင မ ်ားျဖင့္ သင္တန္းမ ်ား
ႀကက်ဳတင္ ေန ်ာခ ထ်ားမႈ - "AP"
         AP Lab (ပေ ်ာဂ က္ အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ အစုစုံွႏင့္ မွတ္စုစ်ာအုပ္ ေထ်ာက္ပခ့မႈမ ်ား ) $60.00

၃။  အတန္း၊ အစီအစဥ္ သကု႔မဟုတ္ လႈပ္ ွ်ားမႈတစ္ခုထြဲတ င္ ေက ်ာင္းသ်ား ပါဝင္မႈအတ က္ ေင ေပးေခ မႈတစ္ခုခုမွ်ာ အခေၾကးေင ျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေင  ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ သတ္မွတ္ခ က္အေပၚမူတည္ပါသည္။

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။  မူလတန္းံွႏင့္ အလယ္တန္းေက ်ာင္းံွႏစ္ခုလုခးတကု႔တ င္ လ ဒါန္းမႈမ ်ားကကု ခ င့္ျပ်ဳထ်ားေသ်္ာလည္း အဆကုပါ ေတ်ာင္းဆကုမႈအ်ားလုခးမွ်ာ ေစတန်ာအေလ ်ာက္သ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ေယ်ာက္သည္

၆။  လကုအပ္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးဦးမွ  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းကကု ခ႐ုံကုင္မွ ခ င့္မျပ်ဳပါ။ အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းတ င္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပါဝင္ န္ လကုအပ္ံႏကုင္သည္။ 

သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ား-   န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းမွ   ွကေင မ ်ား အပါအဝင္ ေက်ာက္ခခ  ွကေင မ ်ားကကု ခ႐ုံကုင္မွ မည္သကု႔အသုခးျပ်ဳသည္ကကု  ွင္းလင္းခ က္။  အမည္သုခးစ ြဲ န္ အစီအစဥ္မ ်ားကကု အပကုင္းတစ္ခုစီ၏ အစတ င္ 

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

*** ေအ်ာက္ပါ အခေၾကးေင မ ်ားမွ်ာ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၫႊန္ျပထ်ားျခင္းမ ွကပါက ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ ံႏကုင္သည္ ***

ျ ပင္ဆင္မႈ 2/10/2022



ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား

         AP စီမီန်ာ  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $150.00
         AP သုေတသန  (price set by vendor) $150.00
         AP စ်ာေမးပ ြဲ  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $105.00
         စ်ာေမးပ ြဲ ေန်ာက္က ေၾကး  (အကယ္၍ ေက ်ာင္းသ်ားသည္ ံႏကုဝင္ဘ်ာလ 15  က္ေန်ာက္မွ စ်ာေမးပ ြဲအတ က္ စ်ာ င္းသ င္းခြဲ့ပါက 

ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ အခအေၾကးေင ) $45.00
         AP ပတ္ဝန္းက င္ဆကုင္ ်ာ သကပၸခဘ်ာသ်ာ ပ္ တစ္ညအကပ္ခ ီး  (ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား 

အပါအဝင္ ခ ီးသ ်ား ကုန္က စ ကတ္မ ်ား ) $90.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  - ေ႐ုံ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာ သင္တန္းမ ်ားံွႏင့္ ေျဖထ်ားေသ်ာ စ်ာေမးပ ြဲ အေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ က ြဲျပ်ားသည္  $600.00

အက  
         အစ /အလယ္အလတ္ သင္တန္းေၾကး  (ကက က္၊ ဧည့္သည္ပည်ာ ွင္မ ်ား) $25.00
         အကကုမၸဏီ  (မ်ာစတ်ာတန္းမ ်ား၊ တ ်ားသူႀကီးမ ်ား /တ ်ားစီ င္ေ း၊ ယူနီေဖ်ာင္းမ ်ား ) $400.00
         အကကုမၸဏီစခန္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအစ်ာ၊ က က္က က္ဆ ်ာ၊ ဧည့္သည္က ၽမ္းက င္မႈ၊ ေစ းသည္ကုန္က စ ကတ္ ) $225.00
         ပ ြဲ (အစ်ားအစ်ာ) $15.00
         ခ ီးစဥ္ (တည္းခကု ်ာ၊ အႀကက်ဳအပကု႔၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ေဖ ်္ာေျဖပ ြဲ၊ နည္းျပသူမ ်ား၊ ေဆးခန္း၊ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား ) $900.00

         *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ေထ်ာက္ပခ့ေပးံႏကုင္သည္
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $1,565.00

စက်ား ည္လုပ ြဲ  
        သင္တန္းေၾကး  (သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ အစုစု၊ မွတ္စုစ်ာအုပ္မ ်ား၊ အကြဲျဖတ္ျခင္း ) $45.00
        ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ စ်ားစ ်ာ၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း ) $500.00
         *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
          ထပ္ေဆ်ာင္း ခ ီးစ ကတ္မ ်ား က ခခ ံႏကုင္သည္
         အမ က်ဳးသ်ား အ်ားကစ်ား ကလပ္ အဖ ြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္ေသ်ာ ေစ းံႏႈန္း ) $15.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $560.00
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ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား
သင္တန္းမ ်ား -တစ္ခုထက္ပကုေသ်ာ အခအေၾကးေင မ ်ားျဖင့္ သင္တန္းမ ်ား အဆက္
ဒ မ္မ်ာျပဇ်ာတ္ /ျပဇ်ာတ္႐ုုံခ  
       သင္တန္းေၾကး  (ကက က္၊ တီ ွပ္၊ ၿပက်ဳင္ပ ြဲ၊ အစည္းအေဝးပ ြဲ ) $25.00
       ေတးဂီတ  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က စ ကတ္၊ တီ ွပ္မ ်ား ) $25.00
       ပ ြဲ (အစ်ားအစ်ာ) $15.00
       ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ ေဆးခန္းစ ကတ္၊ ဧည့္နည္းျပမ ်ား ) $400.00
         *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
          ထပ္ေဆ်ာင္း ခ ီးစ ကတ္မ ်ား က ခခ ံႏကုင္သည္
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $465.00

ေတးဂီတ တူ ကယ်ာ  
       အတန္းေၾကး (ေဆးေပးခန္း၊ တ ်ားစီ င္ေ းမ း၊ ပူးတ ြဲေပးသူ၊ အသခုးကုန္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က စ ကတ္၊ တီ ွပ္မ ်ား၊ ၿပက်ဳင္ပ ြဲ၊ ညီလ်ာခခ ) $60.00
       ပ ြဲ (အစ်ားအစ်ာ) $15.00
       တူ ကယ်ာ ငွ်ား မ္းမႈ  (လကုအပ္ပါက၊ ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $30.00
       အ ်ာ ွက ဂ ်ာကင္အက ်ႌ  (ဂ ်ာကင္အက ်ႌ) $60.00
       ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ ေဖ ်္ာေျဖပ ြဲမ ်ား၊ ေဆးခန္း၊ လႈပ္ ွ်ားမႈ ) $800.00
         *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
          ထပ္ေဆ်ာင္း ခ ီးစ ကတ္မ ်ား က ခခ ံႏကုင္သည္
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $965.00

International Baccalaureate - "IB"  
        IB အက (မ်ာစတ်ာ အတန္း သင္ၾက်ားပကု႔ခ သူ စ ကတ္၊ ပ ြဲထုတ္လုပ္ေ း ကုန္က စ ကတ္မ ်ား၊ ပုခံွႏကပ္ဂီတသေကၤတစ်ာ႐ုံ က္၊ မူပကုင္ခ င့္ ) $235.00

        IB လက္ေတ ႕စမ္းသပ္ခန္းမ ်ား - သကပၸခ၊ သခ ၤ်ာ၊ အံုႏပည်ာ၊ အဂၤလကပ္စ်ာ  (တစ္ခါသုခး ေထ်ာက္ပခ့ပစၥည္းမ ်ား၊ မွတ္စုစ်ာအုပ္မ ်ား ) $60.00
        IB စ်ာေမးပ ြဲ  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း ) $140.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  - ေ႐ုံ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာ သင္တန္းမ ်ားံွႏင့္ ေျဖထ်ားေသ်ာ စ်ာေမးပ ြဲ အေ အတ က္ေပၚမူတည္၍ က ြဲျပ်ားသည္  $435.00

Pep ကလပ္
       သင္တန္းေၾကး  (ဆင္ယင္မႈ၊ ပုခံွႏကပ္ စ ကတ္၊ အစ်ားအစ်ာ ) $50.00
       ဝတ္စုခ  ( ွပ္အက ်ႌ၊ စကတ္၊ ဖကနပ္၊ အကပစၥည္း၊ စသည္ျဖင့္ ) $370.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $420.00

ပီယယ္ံႏကု
       သင္တန္းေၾကး  (တစ္ဦးခ င္းမွတ္စုစ်ာအုပ္) $30.00
       ကီးဘုတ္ ငွ်ား မ္းခ  (လကုအပ္ခြဲ့လွ င္ - ပုခက ေဈးသည္ မွ ေဈးံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း သကု႔မဟုတ္ ဝ္ယူ န္၊ ျပ်ဳျပင္ န္၊ 

ဝန္ေဆ်ာင္မႈ/သန္႔စင္မႈ စ ကတ္မ ်ားကကု ခ႐ုံကုင္သကု႔ ေတ်ာင္းဆကုျခင္း ) $30.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $60.00

ROTC  
         ယူနီေဖ်ာင္း $10.00
         ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ စ်ားစ ်ာ၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း ) $900.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $910.00

ေက ်ာင္းသ်ား အစကုး /ေက ်ာင္းသ်ား အထက္လႊတ္ေတ်္ာ /ေက ်ာင္းကလပ္ အ ်ာ ွက  
         ယူနီေဖ်ာင္း (ဆ ယ္တ်ာ) $250.00
         ခ ီးသ ်ားျခင္း  (ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္မ ်ား ) $470.00

          *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ေထ်ာက္ပခ့ေပးံႏကုင္သည္
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $720.00

ဂီတ အသခ  
       အတန္းေၾကး  (တ ြဲဖက္ကူေပးသူမ ်ား၊ ေဆးေပးခန္းပည်ာ ွင္မ ်ား၊ စီ င္ဆုခးျဖတ္ေပးသူမ ်ား၊ တစ္ခါသုခး ေထ်ာက္ပခ့ပစၥည္းမ ်ား၊ 

တီ ွပ္၊ ၿပက်ဳင္ပ ြဲ) $35.00
       ပ ြဲ (အစ်ားအစ်ာ) $15.00
       ယူနီေဖ်ာင္း  (ေ႐ုံ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာ အုပ္စုလကုက္ တင္ဆက္ျပသမႈ အဝတ္အစ်ားမ ်ား ) $125.00
       အ ်ာ ွက ဂ ်ာကင္အက ်ႌ  (ဂ ်ာကင္အက ်ႌ) $60.00
       ခ ီးစဥ္  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ း၊ အစ်ားအစ်ာ၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ လႈပ္ ွ်ားမႈ၊ ေဆးခန္း၊ ဧည့္နည္းျပ၊ ခ ီးသ ်ား  ွပ္အက ်ႌ ) $800.00
         *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
ေထ်ာက္ပခ့ေပးံႏကုင္သည္၊ ေ႐ုံ းခ ယ္ထ်ားေသ်ာေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတ က္
          ထပ္ေဆ်ာင္း ခ ီးစ ကတ္မ ်ား က ခခ ံႏကုင္သည္
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $1,035.00

အသက္ေမ းဝမ္းေၾက်ာင္းမႈံွႏင့္နည္းပည်ာဆကုင္ ်ာ ပည်ာေ း ("CTE")
ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္

CTE သင္တန္းမ ်ား - အေထ ေထ 

         သင္ က်ဳးဘ်ာသ်ာ ပ္ေၾကး  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $25.00
သင္တန္းမ ်ား -တစ္ခုထက္ပကုေသ်ာ အခအေၾကးေင မ ်ားျဖင့္ သင္တန္းမ ်ား
လက္မွတ္  သူန်ာျပ်ဳလက္ေထ်ာက္  
         သင္ က်ဳးဘ်ာသ်ာ ပ္ေၾကး (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $25.00
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ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား

         CPR လက္မွတ္ေပးျခင္း  (စစ္ေဆးသည့္ ေအဂ င္စီမ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $17.00

         ေဆးဘက္ဆကုင္ ်ာ သတ္မွတ္ခ က္မ ်ား
                 က်ာက ယ္ေဆးထကုးျခင္းမ ်ား  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) က ြဲျပ်ားံႏကုင္
                 2-ဆင့္ TB စစ္ေဆးခ က္  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) $30.00
                 ဆီးတ င္ ေဆးစစ္ခ က္  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) $30.00
         က ၽမ္းက င္မႈမ ်ားစစ္ေဆးခ က္ လက္မွတ္ေပးျခင္း  (စစ္ေဆးသည့္ ေအဂ င္စီမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $90.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  - က်ာက ယ္ေဆးထကုးျခင္း စ ကတ္မ ်ား မပါ  $192.00

EMT/အေ းေပၚ ေဆးဘက္ဆကုင္ ်ာအသက္ေမ းဝမ္းေၾက်ာင္းမႈမ ်ား  
         သင္ က်ဳးဘ်ာသ်ာ ပ္ေၾကး (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $25.00
              CPR လက္မွတ္ေပးျခင္း  (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $17.00
              EMT လကုင္စင္ (ေ ်ာင္းခ သူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $110.25
              National EMT စ်ာေမးပ ြဲ  (စစ္ေဆးသည့္ ေအဂ င္စီမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $98.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $250.25

အစ်ားအစ်ာ ံွႏင့္ အဟ်ာ  သကပၸခ  
         ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ စ်ားစ ်ာ၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း ) $25.00
         အစ်ားအေသ်ာက္ ကကုင္တ ယ္သူမ ်ား ပါမစ္  (Utah ျပည္နယ္ က န္းမ်ာေ းဦးစီးဌ်ာနမွ သတ္မွတ္သည့္ အခေၾကးေင ) $25.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $50.00

ေဆးဘက္ဆကုင္ ်ာအကူအညီ  
         သင္ က်ဳးဘ်ာသ်ာ ပ္ေၾကး  (အသုခးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $25.00
         ေန်ာက္ေၾက်ာင္း စစ္ေဆးမႈ  (အစကုး  ေအဂ င္စီမွ သတ္မွတ္သည့္ေစ းံႏႈန္း ) $17.00
         CPR လက္မွတ္ေပးျခင္း  (စစ္ေဆးသည့္ ေအဂ င္စီမ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $17.00

         ေဆးဘက္ဆကုင္ ်ာ သတ္မွတ္ခ က္မ ်ား
                 Hepatitis B Virus Surface Antibody (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) $51.00
                 က်ာက ယ္ေဆးထကုးျခင္းမ ်ား  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) က ြဲျပ်ားံႏကုင္
                 2-ဆင့္ TB စစ္ေဆးခ က္  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) $30.00
                 ဆီးတ င္ ေဆးစစ္ခ က္  (ပခ့ပကုးသူမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္) $30.00
         က ၽမ္းက င္မႈမ ်ားစစ္ေဆးခ က္ လက္မွတ္ေပးျခင္း  (စစ္ေဆးသည့္ ေအဂ င္စီမွ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္က စ ကတ္ ) $90.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  - က်ာက ယ္ေဆးထကုးျခင္း စ ကတ္မ ်ား မပါ  $260.00

Pro Start  
         ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ စ်ားစ ်ာ၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း ) $25.00
         ယူနီေဖ်ာင္း  (စ်ားဖကုမ း၏ ကုတ္အက ်ႌကကု စကတ္ႀကက်ဳက္ျပ်ဳျပင္ျခင္း ) $25.00
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $50.00
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ဘုတ္အဖ ြဲ႕ မူဝါဒ S-10 ေက ်ာင္း အခအေၾကးေင  ဇယ်ား 2022-2023
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား
အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - CTE ေက ်ာင္းသ်ား ေခါင္းေဆ်ာင္မႈ အသင္းအဖ ြဲ႕မ ်ား

ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္
CTSO မ ်ား - DECA, FBLA, FCCLA, FFA, HOSA, SKILLS USA, TSA
          ေဒသ၊ ျပည္နယ္ံွႏင့္အမ က်ဳးသ်ား အဖ ြဲ႕ဝင္မႈ ေပး န္ ွကမ ်ား  (အဖ ြဲ႕အစည္းမွ သတ္မွတ္သည္) $20.00
          CTSO ေဆ်ာင္းဦး ေခါင္းေဆ်ာင္မႈ၊ ေဒသဆကုင္ ်ာံွႏင့္ ျပည္နယ္ ၿပက်ဳင္ပ ြဲမ ်ား ံွႏင့္ အစီအစဥ္မ ်ား (ပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဝင္ေၾကး) $20.00
          CTSO အမ က်ဳးသ်ားၿပက်ဳင္ပ ြဲ ခ ီး (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00

                 ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု ေထ်ာက္ပခ့ေင မ ်ား ံွႏင့္ /သကု႔မဟုတ္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းမွ အျပည့္အဝ သကု႔မဟုတ္ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း ေပးေခ ံႏကုင္ပါသည္။
          CTSO Spirit Pack (တီ ွပ္၊ ဘလ်ာဇ်ာ၊  ွပ္အက ်ႌ သကု႔မဟုတ္ အက ်ႌ ) $105.00
                    အဖ ြဲ႕ဝင္ သကု႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတ က္ စုစုေပါင္းအခေၾကးေင  $1,045.00

တၿပက်ဳင္တည္း စ်ာ င္းသ င္းျခင္း 
ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္

သင္တန္းမ ်ား
          ေလွ ်ာက္လ ်ာ အေခၾကး (collegeစ်ာ င္းၾသင္းမႈ အေခၾကး , oneအခ ကန္−only) $40.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ
          ခ က္ဒစ္ တစ္န်ာ ီလွ င္ ကုန္က စ ကတ္  (ေက ်ာင္းသ်ား၏ သင္တန္း ခ က္ဒစ္ကကု ေက်ာလကပ္ ပည်ာေ းမွတ္တမ္းေပၚတ င္ ထင္ဟပ္ေစ န္အတ က္ ျပည္နယ္မွသတ္မွတ္သည့္ ေစ းံႏႈန္း )$5.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ
          အ န္လကုင္းအသုခးျပ်ဳခ င့္ (ေက်ာလကပ္ သကု႔မဟုတ္ တကၠသကုလ္သကု႔ တကုက္႐ုံကုက္ေပးေဆ်ာင္ေသ်ာ အီလက္ထ႐ုံ န္းနစ္ ေက ်ာင္းသုခးစ်ာအုပ္ံွႏင့္ သင္ၾက်ားေ းပစၥည္းမ ်ား )$79.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $124.00

အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား - သင္႐ုံကုးၫႊန္းတမ္းဆကုင္ ်ာ ကလပ္မ ်ား - ၿပက်ဳင္ပ ြဲ အဆင့္
ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္

Model Un
          ကလပ္အသင္းဝင္ေၾကးမ ်ား  (အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား၊ ေ ်ာင္းခ သူကုန္က စ ကတ္ ) $20.00
          ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $800.00

                 ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု ေထ်ာက္ပခ့ေင မ ်ား ံွႏင့္ /သကု႔မဟုတ္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းမွ အျပည့္အဝ သကု႔မဟုတ္ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း ေပးေခ ံႏကုင္ပါသည္။
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $820.00

ဟန္ျပ စစ္ေဆးမႈ
          ကလပ္အသင္းဝင္ေၾကးမ ်ား  (အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား၊ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား၊ ေ ်ာင္းခ သူကုန္က စ ကတ္ ) $20.00
          ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္ ) $900.00

                 ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု ေထ်ာက္ပခ့ေင မ ်ား ံွႏင့္ /သကု႔မဟုတ္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္းမွ အျပည့္အဝ သကု႔မဟုတ္ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း ေပးေခ ံႏကုင္ပါသည္။
                    စုစုေပါင္းအခအေၾကးေင  $920.00

ပစၥည္း အသုခးစ ကတ္
            အဆင့္ျမင့္သကပၸခသုေတသန / APES ခ ီးသ ်ား  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ အသခုးကုန္ $125.00
            ေက ်ာင္းၿပီးေန်ာက္ပကုင္း အစီအစၪ္ (အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား) $25.00 တစ္ံွႏစ္ တစ္ႀကကမ္

            AP Stats/AP စကတ္ပည်ာ /သခ ၤ်ာ HawkWatch ခ ီးသ ်ား  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ေၾကး၊
$20.00

            အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား)
            Bear's Ears/Blanding Travel (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ေၾကး၊ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $180.00
            ဇီဝေဗဒ /ဓ်ာတုေဗဒ ခ ီးသ ်ားလ်ာမႈ  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $125.00
            က င္းဆင္းခ ီးမ ်ား  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဝင္ခ င့္၊ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $85.00 တစ္ံွႏစ္ တစ္ႀကကမ္
            Freshman Class Academic Cluster Travel (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ အသခုးကုန္ $20.00
            အထက္တန္းပည်ာေ းသင္တန္းေၾကး ((ပုခံွႏကပ္ျခင္း၊ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ံွႏင့္ ပစၥည္းမ ်ား ) အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ားံွႏင့္ $20.00
            အငယ္တန္းလူမႈေ းေလ့လ်ာေ း ခ ီးသ ်ားလ်ာေ း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ အသခုးကုန္ $900.00

              *ခ ီးစ ကတ္မ ်ားကကု အုပ္စုလကုက္  န္ပုခေင  ွ်ာျခင္း လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ားမွ တစ္စကတ္တစ္ပကုင္း သကု႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
ေထ်ာက္ပခ့ေပးံႏကုင္သည္

            တစ္သက္တ်ာ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား ျပင္ပ ွ်ာေဖ ေ း ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ $85.00

            တစ္သက္တ်ာ လႈပ္ ွ်ားမႈမ ်ား ျပင္ပ စူးစမ္းေလ့လ်ာေ း ေဒသဆကုင္ ်ာ ခ ီးစဥ္မ ်ား  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ 

ဝင္ေၾကး၊ အသခုးကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $35.00
            သကပၸခက င္းဆင္းေလ့လ်ာမႈ /ခ ီး (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $125.00
            အႀကီးတန္း AP ပတ္ဝန္းက င္ဆကုင္ ်ာ သကပၸခဘ်ာသ်ာ ပ္ ခ ီးသ ်ားလ်ာမႈ  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ေန ်ာထကုင္ခင္း၊ $50.00
            စပကန္ဘ်ာသ်ာစက်ားယဥ္ေက းမႈ က င္းဆင္းခ ီး  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဝင္ေၾကး၊ သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $30.00
            Topaz ခ ီးသ ်ားျခင္း  (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ေၾကး၊ သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $50.00
အထူးပည်ာေ း
          S.C.O.R.E. (မကမကကကုယ္ကကု ကကုယ္စ်ားျပ်ဳျခင္း၊  ပ္႐ုံ ်ာအသကုင္းအဝကုင္း၊ အလုပ္အကကုင္၊ အပန္းေျဖမႈ၊ ံွႏင့္ ပည်ာေ း ) ံွႏစ္စဥ္ေၾကး
               အစီအစဥ္ (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ ဝင္ေၾကး၊ သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $60.00

ျပည္နယ္ျပင္ပ ေက ်ာင္းလခ
ံွႏစ္စဥ္ေၾကး

          ေနထကုင္သူမဟုတ္ေသ်ာ ေက ်ာင္းလခ  (ေက ်ာင္းဆ ်ာ လစ်ာံွႏင့္အက က်ဳးခခစ်ားခ င့္မ ်ား၊ အေဆ်ာက္အဦ ထကန္းသကမ္းေစ်ာင့္ေ ွ်ာက္မႈ၊ ပည်ာေ းအေထ်ာက္အပခ့မ ်ား )$8,526.00 ေလွ ့်ာေပါ့သက္သ်ာခ င့္ မ  ွကံႏကုင္ပါ

တစ္ညအကပ္ ခ ီးသ ်ားျခင္း
ခ ီးစဥ္တစ္ခုအတ က္

            ညအကပ္ခ ီးသ ်ားျခင္း (သယ္ယူပကု႔ေဆ်ာင္ေ း၊ တည္းခကုခန္း၊ အစ်ားအေသ်ာက္၊ ဝင္ခ င့္၊ သခုးစ ြဲကုန္ ပစၥည္းမ ်ား ) $900.00 LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 BURMESE 2022-8-8

သကပၸခပည်ာေ းဆကုင္ ်ာ SALT LAKE စင္တ်ာ-(Salt Lake Center for Science Education) အေနျဖင့္ ေအ်ာက္ပါ ႁခ င္းခ က္မ ်ားမွလႊြဲ၍ အခေၾကးမ ်ားကကု အထက္တန္းေက ်ာင္းကြဲ့သကု႔ အလ်ားတူျဖစ္ပါသည္။

ျ ပင္ဆင္မႈ 2/10/2022


