2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ
အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်
1. ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို ကောက်ခံနိုင်သည့် အများဆုံး နှစ်စဉ် ငွေပမာဏမှာ $3,000.00 ဖြစ်သည်။

2. ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေအားလုံးမှာ အတန်းတစ်ခုစီ သို့မဟုတ် ကျောင်းမှထောက်ပံ့သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီအတွက်
ကျောင်းသားတစ်ယောက်လျှင် ကောက်ခံသည့် အများဆုံး ပမာဏဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ကောက်ခံသည့် ပမာဏမှာ
ထိုထက်နည်းနိုင်ပါသည်။
3. အတန်း၊ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုထဲတွင် ကျောင်းသား ပါဝင်မှုအတွက် ငွေပေးချေမှုတစ်ခုခုမှာ အခကြေးငွေဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေ လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်
3. အသေးစိတ်များအတွက်၊ သင်၏ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
4. ကျောင်းသားအားလုံးသည် ကျောင်းပိုင်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံး၊ ကျိုးပျက်၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေမှုတို့ဖြစ်စေပါက ငွေပေးချေရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပျောက်ဆုံး၊ ကျိုးပျက်၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေမှုတို့သည်
5. မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းနှစ်ခုလုံးတို့တွင် လှူဒါန်းမှုများကို ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုအားလုံးမှာ စေတနာအလျောက်သာဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည်
5. လှူဒါန်းမှု မပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုမှ ဖယ်ရှားခြင်း ခံရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

6. လိုအပ်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးဦးမှ ရန်ပုံငွေရှာခြင်းကို ခရိုင်မှ ခွင့်မပြုပါ။ အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်းတွင် ကျောင်းသားများပါဝင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်များ- ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမှ ရရှိငွေများ အပါအဝင် ကောက်ခံရရှိငွေများကို ခရိုင်မှ မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို ရှင်းလင်းချက်။ အမည်သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်များကို အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ အစတွင်
သို့မဟုတ် အခကြေးငွေ/အမျိုးအစား၏နောက်ဘက်တွင် စကားချပ်အဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။

*** အောက်ပါ အခကြေးငွေများမှာ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ညွှန်ပြထားခြင်းမရှိပါက လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်ရနိုင်သည် ***
အထက်တန်းကျောင်းများ
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
$30.00

ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ (အထောက်အပံ့များ၊ အစားအသောက်)
ACT PREP (စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$5.00

ဖျော်ဖြေပွဲ/စွမ်းဆောင်မှု/အားကစားပွဲများသို့ ဝင်ခွင့်များ

$5.00

(အခကြေးငွေသည် ပွဲတစ်ခုစီအတွက်ဖြစ်ပြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ အထောက်အပံ့များအတွက်

အကျုံးဝင်သည်)

$75.00

ဦးထုပ်နှင့် ဝတ်ရုံ - ဘွဲ့နှင်းသဘင် (ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်)
အသင်းဝင်မှုပေးရန်ရှိများ - သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သော (အထောက်အပံ့များ၊ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ရောင်းချသူ

$20.00

ကုန်ကျစရိတ်များ)
ကွန်ပျူတာ (ကွန်ပျူတာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရန်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်များ)

$20.00

ခရစ်ဒစ် ပြန်လည်ရယူခြင်း (ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ၊ အသုံးပစ္စည်းများ)

$50.00

အကများ-ပုံစံတကျ (ဆင်ယင်မွမ်းမံမှုများ၊ အစားအသောက်၊ ရောင်းချသူကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပုံနှိပ်ရေးသားမှု)

$15.00

ခရက်ဒစ် လေးပုံတစ်ပုံအတွက်

$5.00

အကများ-တေးသွားမြန် (ဆင်ယင်မွမ်းမံမှုများ၊ အစားအသောက်၊ ရောင်းချသူကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပုံနှိပ်ရေးသားမှု)

$120.00 မုပြီးနောက်တွင် လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

ကားမောင်းသူ ပညာရေး (ဝန်ထမ်းရေးရာ)

$10.00

ကားမစီးလိုက်ရသည့် အခအကြေးငွေ (စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ)
လက်တွေ့လေ့လာရေး ခရီးစဉ် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)

$20.00

အတန်းပြောင်းလဲမှုအတွက် နောက်ကျကြေး (စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ)

$10.00

စာရင်းသွင်းမှုအတွက် နောက်ကျကြေး (စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ)

$10.00

စာပေမဂ္ဂဇင်း (ပုံနှိပ်ရေးသားခြင်း ကုန်ကျစရိတ်များ)

$3.00

သတင်းစာ/ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ (ပုံနှိပ်ရေးသားခြင်း)

$3.00
$1.00

တရားဝင် ပညာရေးမှတ်တမ်း (ပုံနှိပ်ရေးသားခြင်း)
အွန်လိုင်း ဂရိတ်အမှတ် အစားထိုးခြင်း သင်တန်း (ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ၊ အသုံးပစ္စည်းများ)

$50.00

ပါကင် ပါမစ် (ပါကင်နေရာများ ထိန်းသိမ်းကြတ်မတ်ခြင်း၊ ပါမစ် ပုံနှိပ်ရေးသားခြင်း)

$25.00

ခရက်ဒစ် လေးပုံတစ်ပုံအတွက်

$5.00

အိုင်ဒီ အစားထိုးမှု (ပုံနှိပ်ရေးသားခြင်း)
ဘာသာစကားနှစ်ခု တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးချက် တံဆိပ်တုံး (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)

$20.00

အကြီးတန်း ကျောင်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား (ကျောင်းဝင်ခွင့်များ၊ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ၊ အစားအသောက်)

$30.00

သိပ္ပံ ပွဲစျေး (ပြသချက် ထုတ်လုပ်ရေး)

$3.00

ကျောင်းစာ ခိုးယူကူးချမှု စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)

$8.00

SPIRIT BUS (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး)

$1.00

ကျောင်းသားဒါရိုက်တာ/စီမံစုစည်းသူ/ပြက္ခဒိန် (ပုံနှိပ်ရေးသားမှု)

$6.00
$5.00

ကျောင်းသားဆိုင်ရာ စီမံစုစည်းသူ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)
နွေရာသီကျောင်း (ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$50.00

ဖတ်စာအုပ်များ (ပစ္စည်း၏စရိတ်) ကောင်းမွန်သော အခြေအနေဖြင့် ပြန်ပေးပို့ပါက $40.00 ငွေပြန်အမ်းမှု ရရှိနိုင်သည်

$50.00

နည်းပြသင်ကြားခြင်း (ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$10.00

လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ/လေ့လာမှုလမ်းညွှန်များ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)

$25.00

နှစ်အလိုက်စာအုပ် (စရိတ်ကို ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည်) စက်တင်ဘာလ 30 ရက်မတိုင်မီ မှာယူပါက စျေးနှုန်းမှ $50.00 အထိ

$60.00

လျှော့ထားသည်
အထက်တန်းကျောင်း သင်တန်းကြေးများ

ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
သင်တန်းများ

စိစစ်တည်းဖြတ်မှု 2/25/2021

နာရီဝက်အတွက်

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ
နက္ခတ္တဗေဒ/သတ္တဗေဒ (အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပါအဝင် တစ်ညအိပ် ခရီးသွား

$30.00

ကုန်ကျစရိတ်များ)

အစတန်း/အလယ်တန်း အက (အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပါအဝင် တစ်ညအိပ် ခရီးသွား

$25.00

ကုန်ကျစရိတ်များ)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်ယူသူ အသစ် (အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပါအဝင် တစ်ညအိပ်

$25.00

ခရီးသွား ကုန်ကျစရိတ်များ)

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဝိဇ္ဇာပညာရပ် "ELA" (ဝတ္ထုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စာအရေးအသား လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်း

$10.00

အထောက်အပံ့များ)
ကျန်းမာရေး (ဗွီဒီယိုများ၊ ပိုစတာများ၊ ပြပွဲများ၊ မော်ဒယ်လ်များ၊ ပံ့ပိုးပစ္စည်းများ)

$20.00
$3.00

လူမှုရေးဘာသာရပ်များ (စာသားအစစ်အမှတ်များ ပုံနှိပ်ရေးသားမှု/ကူဘူမှု စရိတ်များ၊ မှတ်ချက်များအတွက် မြေပုံများ)
သင်္ချာ/သင်္ချာ ဓါတ်ခွဲခန်း (ဂဏန်းတွက်စက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အသုံးပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ပြိုင်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များ၊

$15.00

မှတ်စုစာအုပ်၊ ဆော့ဖ်ဝယ်ယာ/အပလီကေးရှင်း)

$50.00

Pep တီးဝိုင်း (ယူနီဖောင်း၊ ပုံနှိပ်ဂီတသင်္ကေတစာရွက်)

ကာယပညာရေး “PE”/တစ်သက်တာ လှုပ်ရှားမှုများ/ ဘဝအတွက် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး (ပစ္စည်းကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊

$10.00

တီ-ရှပ်အင်္ကျီ၊ ပံ့ပိုး ပစ္စည်း)
အကြီးတန်း လူမှုရေး ဘာသာရပ်များ (အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပါအဝင် တစ်ညအိပ်

$900.00

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
သိပ္ပံ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်း (လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်း/မော်ဒယ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊

$40.00

လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းမှတ်စုစာအုပ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ သိုလှောင်မှု၊ သန့်ရှင်းရေး)

အမြင်ခံစားမှု အနုပညာ (ပိုဖိုလီယို ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကိရိယာများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ သိုလှောင်မှု၊

$40.00

သန့်ရှင်းရေး)
အလေးမခြင်း နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှု (ပစ္စည်းကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ)

$15.00

Winterguard (ယူနီဖောင်း၊ အကူပစ္စည်း အသုံးအဆောင်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ)

$30.00

စာသင်နှစ် တစ်ဝက်လျှင် တစ်ကြိမ်

$40.00

ကမ္ဘာ့ ဘာသာစကားများ (ကွန်ပျူတာ-အခြေခံသော APPLစမ်းသပ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဖတ်လိုသည့်-ဘာသာစကားဖြင့်
အခြားအရင်းအမြစ်များသို့ ပုံမှန်ကြေးပေးသွင်းမှုများ)
နှစ်အလိုက်စာအုပ် (နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ အပါအဝင် တစ်ညအိပ် ခရီးသွား

$355.00

ကုန်ကျစရိတ်များ)

$5.00

Yoga (ပစ္စည်းကိရိယာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ သန့်ရှင်းရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ)

သင်တန်းများ-တစ်ခုထက်ပိုသော အခအကြေးငွေများဖြင့် သင်တန်းများ
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
အဆင့်မြင့် အချေအတင်ငြင်းခုံမှု
သင်တန်း အခအကြေးငွေ (ကျောင်းသားအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ, အကြံပေးခ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း)
ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း)
ခရးစရတများကု အုပစုလုက ရနပုငွေရှာခြငး လှုပရှားမှုများမှ တစစတတစပုငး သု့မဟုတ အပြည့အဝ

$45.00
$500.00

ထောက်ပံပေးနိင်သည်၊ ရေးချယ်ထားသောကျောင်းသားများအတက်
ထပ်ဆောင်း ခရီးစရိတ်များ ကျခံရနိုင်သည်
$15.00

အမျိုးသား အားကစား ကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သော စျေးနှုန်း)

$560.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

စိစစ်တည်းဖြတ်မှု 2/25/2021

2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ
သင်တန်းများ-တစ်ခုထက်ပိုသော အခအကြေးငွေများဖြင့် သင်တန်းများ အဆက်
ကြိုတင် နေရာချထားမှု - "AP"
AP လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်း (လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနှင့် မော်ဒယ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ပရောဂျက်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ သိုလှောင်မှု၊ မှတ်စုစာအုပ်ထုတ်လုပ်ရေး)

$60.00
$142.00

AP စီမီနာ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)

$94.00

AP စာမေးပွဲ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)
စာမေးပွဲ နောက်ကျကြေး (အကယ်၍ ကျောင်းသားသည် နိုဝင်ဘာလ 15 ရက်နောက်မှ စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းသွင်းခဲ့ပါက
ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် အခအကြေးငွေ)
AP ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘာသာရပ် တစ်ညအိပ်ခရီး (နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ
အပါအဝင် ခရီးသွား ကုန်ကျစရိတ်များ)

$40.00
$90.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ - ရွေးချယ်ထားသော သင်တန်းများနှင့် ဖြေထားသော စာမေးပွဲ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍

$426.00

ကွဲပြားသည်
အက ကုမ္ပဏီ
အစတန်း/အလယ်တန်း သင်တန်းကြေး (ကကွက်စီစဉ်ဖန်တီးမှု၊ ဧည့်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ တေးရေး မူပိုင်ခွင့်များ)
အက ကုမ္ပဏီ (မာစတာတန်းများ၊ ဒိုင်လူကြီးများ/ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကူပစ္စည်း အသုံးအဆောင်များ၊ မူပိုင်ခွင့်၊
ယူနီဖောင်းများ)

$25.00
$235.00
$900.00

ခရီးစဉ် (တည်းခိုရာ၊ အကြိုအပို့၊ အစားအစာ၊ ဖျော်ဖြေပွဲ၊ နည်းပြသူများ၊ ဆေးခန်း၊ လှုပ်ရှားမှုများ)

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်

$1,160.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

ဒရမ်မာပြဇာတ်/ပြဇာတ်ရုံ
သင်တန်းကြေး (ဇာတ်ညွှန်း၊ ကကွက်စီစဉ်ဖန်တီးမှု၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ပုံနှိပ်ရေးသားမှု၊ ထုတ်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဧည့်
သင်ကြားပို့ချသူများ, t-shirt)

$35.00

သင်တန်း တစ်ခု

$45.00

ဂီတဆိုင်ရာ (မူပိုင်ခ၊ လိုင်စင်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်၊ တီ-ရှပ်အင်္ကျီ)
ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ ဆေးခန်းစရိတ်၊ ဧည့်နည်းပြများ)

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ

$400.00

ထပ်ဆောင်း ခရီးစရိတ်များ ကျခံရနိုင်သည်

$480.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
တေးဂီတ တူရိယာ
အတန်းခ (ဂီတစာရွက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်၊ အကဲဖြတ်လူကြီး၊ အကူလိုက်ပေးသူ၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်၊
တီ-ရှပ်အင်္ကျီ)

$50.00
$30.00 နှစ် တစ်ဝက်လျှင် တစ်ကြိမ် သို႔မဟုတ္ ေႏြရာသီ

တူရိယာ ငှားရမ်းမှု (လိုအပ်ပါက၊ ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)

$60.00

အရာရှိ ဂျာကင်အင်္ကျီ (ဂျာကင်အင်္ကျီ)
ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ဆေးခန်း၊ လှုပ်ရှားမှု)
ခရးစရတများကု အုပစုလုက ရနပုငွေရှာခြငး လှုပရှားမှုများမှ တစစတတစပုငး သု့မဟုတ အပြည့အဝ

$800.00

ထောက်ပံပေးနိင်သည်၊ ရေးချယ်ထားသောကျောင်းသားများအတက်
ထပ်ဆောင်း ခရီးစရိတ်များ ကျခံရနိုင်သည်
$940.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
International Baccalaureate - "IB"
IB အက (မာစတာ အတန်း သင်ကြားပို့ချသူ စရိတ်၊ ပွဲထုတ်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပုံနှိပ်ဂီတသင်္ကေတစာရွက်၊ မူပိုင်ခွင့်)
IB ဓါတ်ခွဲခန်း - သိပ္ပံ၊ သင်္ချာ၊ ပန်းချီ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ (ဓါတ်ခွဲခန်း နှင့် မော်ဒယ်လ် ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ စီမံကိန်း
ပစ္စည်းများ၊ လုံခြုံရေး၊

$235.00
$60.00

သိုလှောင်မှု၊ မှတ်စုစာအုပ်ထုတ်လုပ်ရေး)
IB စာအရေးအသား စခန်းသင်တန်း (ပိုဖိုလီယိုသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ၊
စာရင်းသွင်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များ)

$40.00
$119.00

IB စာမေးပွဲ (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် စျေးနှုန်း)
စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ - ရွေးချယ်ထားသော သင်တန်းများနှင့် ဖြေထားသော စာမေးပွဲ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြာ
Pep ကလပ်

$50.00

သင်တန်းကြေး (ဆင်ယင်မှု၊ ပုံနှိပ် စရိတ်၊ အစားအစာ)

$370.00

ဝတ်စုံ (ရှပ်အင်္ကျီ၊ စကတ်၊ ဖိနပ်၊ အကပစ္စည်း၊ စသည်ဖြင့်)

$420.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
ပီယယ်နို
$15.00

သင်တန်းကြေး (ဂီတ စာရွက်၊ မှတ်စု စာအုပ်)
ကီးဘုတ် ငှားရမ်းခ (လိုအပ်ခဲ့လျှင် - ပုံကျဈေးသည် မှ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝ်ယူရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ ဝန်ဆောင်မှု/သန့်စင်မှု
စရိတ်များကို ခရိုင်သို့ တောင်းဆိုခြင်း)

$30.00 င်နှစ် တစ်ဝက်လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နွေရာသီ
$45.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
ROTC
$10.00

ယူနီဖောင်း (ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ သန့်ရှင်းရေး)

$900.00

ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ၊ နေရာထိုင်ခင်း)

$910.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

စိစစ်တည်းဖြတ်မှု 2/25/2021

2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ
ကျောင်းသားအစိုးရ/ကျောင်းသား ဆိနိတ်/ကျောင်းသားကလပ်အရာရှိ
ယူနီဖောင်း (ဆွယ်တာ)

$225.00

ခရီးသွားခြင်း (နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်များ)

$470.00

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ

ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်

$695.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

ဂီတ အသံ
အတန်းခ (ဂီတစာရွက်၊ အကူလိုက်ပေးသူ၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်၊ အကဲဖြတ်လူကြီး၊ မူပိုင်ခ၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်၊

$50.00

တီ-ရှပ်အင်္ကျီ)

$125.00

ယူနီဖောင်း (ရွေးချယ်ထားသော အုပ်စုလိုက် တင်ဆက်ပြသမှု အဝတ်အစားများ)

$60.00

အရာရှိ ဂျာကင်အင်္ကျီ (ဂျာကင်အင်္ကျီ)

$800.00

ခရီးစဉ် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရး၊ အစားအစာ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ဆေးခန်း၊ ဧည့်နည်းပြ၊ ခရီးသွား ရှပ်အင်္ကျီ)

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ

ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်၊ ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းသားများအတွက်
ထပ်ဆောင်း ခရီးစရိတ်များ ကျခံရနိုင်သည်

$1,035.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရေး ("CTE")
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
CTE သင်တန်းများ - အထွေထွေ
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

သင်တန်းများ-တစ်ခုထက်ပိုသော အခအကြေးငွေများဖြင့် သင်တန်းများ
မော်တော်ယာဉ်/ကက်ဘိနက်ပြုလုပ်ခြင်း/ပရိဘောဂဒီဇိုင်း/အင်ဂျင် အသေးစား/သစ်သားဖြင့် အသုံးအဆောင်များပြုလုပ်ခြင်း
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အခြေခံ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)
မလုပ်လည်းရသည့် ပရောဂျက် (ပရောဂျက်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ) - ကျောင်းသားများသည်

ပုံမှန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါရှိသည်ထက်ပို၍ အဆင့်မြင့်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ထိုအခြေအနေမျိုး၌

$25.00
ကွဲပြားနိုငရေးချယ်
်
ခွင့်ရှိ၍ လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ
$25.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ - ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၏စရိတ်များ မပါ

ဆံပင်ညှပ်နှင့် လက်သည်းပြုပြုမှု ကျွမ်းကျင်သူ
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ (ကတ်ကြေးများနှင့် ဘီး)

$17.00ရေးချယ်ခွင့်ရှိ၍ လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

လက်သည်းပြုပြုမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ (လက်သည်းတိုက်တံစဉ်း၊ ခြေချောင်းများ ခွဲခြားသည့်ကိရိယာများ၊
ပန်းကုံးများသန့်စင်သည့်ကိရိယာ၊ ခြေသည်းတိုက်တံစဉ်း၊ လက်သည်းခြေသည့် သန့်စင်ဆေး)

$24.00ရေးချယ်ခွင့်ရှိ၍ လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ
$66.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

စိစစ်တည်းဖြတ်မှု 2/25/2021

2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရေး ("CTE") အဆက်
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
လက်မှတ်ရ အကူသူနာပြု/ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကူညီမှု
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

နောက်ကြောင်း စစ်ဆေးမှု (အစိုးရ အေဂျင်စီမှ သတ်မှတ်သည့်စျေးနှုန်း)

$17.00

သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်/နားကြပ် (ပစ္စည်း စရိတ်)

$24.00ရေးချယ်ခွင့်ရှိ၍ လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

CPR လက်မှတ်ပေးခြင်း (စစ်ဆေးသည့် အေဂျင်စီမ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$17.00

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
$51.00

Hepatitis B Virus Surface Antibody (ပံ့ပိုးသူမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများ (ပံ့ပိုးသူမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

ကွဲပြားနိုင်

2-ဆင့် TB စစ်ဆေးချက် (ပံ့ပိုးသူမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$30.00

ဆီးတွင် ဆေးစစ်ချက် (ပံ့ပိုးသူမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$26.00
$75.00

ကျွမ်းကျင်မှုများစစ်ဆေးချက် လက်မှတ်ပေးခြင်း (စစ်ဆေးသည့် အေဂျင်စီမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$265.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း စရိတ်များ မပါ
EMT/အရေးပေါ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများ
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

CPR လက်မှတ်ပေးခြင်း (ရောင်းချသူမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$17.00

National EMT စာမေးပွဲ (စစ်ဆေးသည့် အေဂျင်စီမှ သတ်မှတ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်)

$80.00
$122.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
အစားအစာ နှင့် အဟာရ သိပ္ပံ
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

အစားအသောက် ကိုင်တွယ်သူများ ပါမစ် (Utah ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် အခကြေးငွေ)

$25.00
$50.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
Pro Start
သင်တန်းကြေး (အတန်းအထောက်အပံ့များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပရောဂျက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ)

$25.00

ယူနီဖောင်း (စားဖိုမှူး၏ ကုတ်အင်္ကျီကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း)

$25.00
$50.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
အထက်တန်းကျောင်းများ - CTE ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်မှု အသင်းအဖွဲ့များ
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
CTSOs - DECA, FACS, FBLA, FCCLA, FFA, HOSA, SKILLS USA, TSA
$20.00

ပြည်နယ်နှင့်အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင်မှု ပေးရန်ရှိများ (အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်သည်)

$900.00

ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်)

*ခရီးစရိတ်များကို ထောက်ပံ့ငွေများ နှင/့် သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမှ အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ပေးချေနိုင်ပါသည်။

$920.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

တပြိုင်တည်း စာရင်းသွင်းခြင်း
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
သင်တန်းများ
လျှောက်လွှာကြေး (ကောလိပ် စာရင်းသွင်းကြေး၊ တစ်ကြိမ်သာ)

$45.00

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

ခရက်ဒစ် တစ်နာရီလျှင် ကုန်ကျစရိတ် (ကျောင်းသား၏ သင်တန်း ခရက်ဒစ်ကို ကောလိပ် ပညာရေးမှတ်တမ်းပေါ်တွင် ထင်ဟပ်စ

$15.00

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

ဖတ်စာအုပ်များ (ပစ္စည်း စရိတ်)

$200.00

စီမံချက်အထောက်အပံ့များ (သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အထောက်အပံ့များ)

$100.00
$360.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ
အထက်တန်းကျောင်းများ - သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ ကလပ်များ - ပြိုင်ပွဲ အဆင့်
ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
Model Un
ကလပ် အသင်းဝင်မှုပေးရန်ရှိများ (အထောက်အပံ့များ၊ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ရောင်းချသူ ကုန်ကျစရိတ်များ)

$20.00
$800.00

ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်)

*ခရီးစရိတ်များကို ထောက်ပံ့ငွေများ နှင/့် သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမှ အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ပေးချေနိုင်ပါသည်။

$820.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

ဟန်ပြ စစ်ဆေးမှု
ကလပ် အသင်းဝင်မှုပေးရန်ရှိများ (အထောက်အပံ့များ၊ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ရောင်းချသူ ကုန်ကျစရိတ်များ)

$20.00
$900.00

ခရီးသွားခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်)

*ခရီးစရိတ်များကို ထောက်ပံ့ငွေများ နှင/့် သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမှ အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ပေးချေနိုင်ပါသည်။

$920.00

စုစုပေါင်းအခအကြေးငွေ

စိစစ်တည်းဖြတ်မှု 2/25/2021

2021-2022

ဘုတ်အဖွဲ့ မူဝါဒ S-10 ကျောင်း အခအကြေးငွေ ဇယား
အထက်တန်းကျောင်းများ

SALT LAKE CENTER FOR SCIENCE EDUCATION (သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာ SALT LAKE စင်တာ-Salt Lake Center for Science Education (သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာ Salt Lake စင်တာ)
အနေဖြင့် အောက်ပါ ခြွင်းချက်များမှလွှဲ၍ အခကြေးများကို အထက်တန်းကျောင်းကဲ့သို့ အလားတူဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် သိပ္ပံ သုတေသနပြ/ု APES ခရီးစဉ် (အကြိုအပို့၊ တည်းခိုရာ၊ အစားအစာ၊ ဝင်ကြေး၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ)

ပစ္စည်း အသုံးစရိတ်
$125.00
$25.00

ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်ပိုင်း အစီအစဉ် (စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အထောက်အပံ့များ)

$65.00

နှစ်စဉ် စာအုပ်ကြေး (စာအုပ် အစားထိုးခြင်း)

တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်

$125.00

ဇီဝဗေဒဘာသာရပ် ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)
စာအုပ်ကြေး (ပစ္စည်း၏စရိတ်) ကောင်းမွန်သော အခြေအနေဖြင့် ပြန်ပေးပို့ပါက $40.00 ငွေပြန်အမ်းမှု ရရှိနိုင်သည်

$65.00

ပထမနှစ်အတန်း ပညာရေးဆိုင်ရာ အစုအဝေး ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်၊

$20.00

$85.00

လက်တေ
ွ ့လေ့လာရေး ခရီးစဉ် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)

တစ်နှစ် တစ်ကြိမ်

$30.00

အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း အခအကြေးငွေ (ပုံနှိပ်ရေးသားမှု၊ အထောက်အပံ့များနှင့်

$900.00

အငယ်တန်း လူမှုရေး ဘာသာရပ်များ ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်၊ ဝင်ခွင့်၊

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ

ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်

တစ်သက်တာ လှုပ်ရှားမှုများ ပြင်ပ စူးစမ်းလေ့လာရေး ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊

$190.00

စီနီယာ အတန်း လူမှုရေးသိပ္ပံ ခရီးစဉ် (အကြိုအပို့၊ တည်းခိုရာ၊ အစားအစာ၊ ဝင်ကြေး၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ)

$900.00

$50.00

အကြီးတန်း AP ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘာသာရပ် ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊

*ခရီးစရိတ်များကို အုပ်စုလိုက် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
စပိတ္ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှုလကျတှေ့လေ့လာရေး ခရီးစဉ် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)

$30.00

ပြဇာတ်ရုံသို့ ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)

$50.00

အထူးပညာရေး

S.C.O.R.E. (မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ အပန်းဖြေမှု၊ နှင့် ပညာရေး)

နှစ်စဉ်ကြေး
$60.00

အစီအစဉ် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)
ပြည်နယ်ပြင်ပ ကျောင်းလခ

နှစ်စဉ်ကြေး
နေထိုင်သူမဟုတ်သော ကျောင်းလခ (ကျောင်းဆရာ လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အဆောက်အဦ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊

$7,206.00

ပညာရေးအထောက်အပံ့များ)
တစ်ညအိပ် ခရီးသွားခြင်း

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့် မရရှိနိုင်ပါ

ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်

တစ်ညအိပ် ခရီးသွားလာမှု (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်၊ ဝင်ခွင့်၊ အထောက်အပံ့များ)

$900.00
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