
ေကျာင်းအမည/် ကုဒ်၂၂-၂၃

                               ေကျာင်းသားစာရင်းသွင်းြခင်း ှင့် အေရးေပ အေြခအေန ခွင့်ြပ ချက်ပုံစံ                        

စာရင်းသွင်းသည့ ်ရက်စဲွ ___________  လက် ှ ိအတနး် (သက်ဆုိင်ပါက H.S. ှ ိ ှစ်များ၏ # အလိက်ု)________  ေအာင်ြမင်သည့ခု် ှစ်__________

ေကျာင်းသား၏ အချက်အလက်
မျ ိး ို းအမည် ________________________________  ကုိယ်ပုိင်အမည် __________________________________  အလယ်အမည် _____________________

မျ ိး ို း (ဂျ နယီာ၊ I ၊ II စသြဖင့်) __________ ကျား _____ မ _____ ေမွးသကရာဇ်________________________

လမ်းလိပ်စာ____________________________________  မိ ေတာ်  __________________ ြပည်နယ်  _____  စာပိသေကတ _________

အဆုိပါလိပ်စာအတက်ွ အမည် သိမဟတ်ု ငှားရမ်းမသေဘာတညီူချက်သည် သင့်အမည်ြဖင့်ြဖစ်သည်။ ဟတ်ုပါတယ်_____ မဟတ်ုပါ_____

ေကျာင်းသား၏ ေမွးဖွားမဆုိင်ရာအချက်အလက်
ေမွးဖွားသည့ ်ေနရာ -         မိ ေတာ် ____________________   ြပည်နယ် ________________________   ေကာင်တီ __________________  

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာင်စု၏ ြပင်ပတွင် ေမွးဖွားခ့ဲပါသလား။          ဟတ်ုပါတယ် _____     မဟတ်ုပါ _____   ဟတ်ုလ င်၊ ေကာင်တီ_________________________     

ေကျာင်းသားက ခုိလံသူတစ်ဦး ြဖစ်ပါသလား။  ________ I-94____________________________

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုသိ ဆုိက်ေရာက်သည့် ရက်စဲွ ________________  ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ေအဂျင်စီများ (တစ်ခုကုိ ဝုိင်းပါ) 

ကတ်သလစ်ပရဟိတအဖဲများ - အစုလိက်ုအြပံ လိက်ု ထွက်ခွာြခင်း - အေမရိကနြ်ပင်ပ ှိ ေအဂျင်စီမိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက် 

မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ ၁ မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ ၂

အမည်  ________________________________________________    အမည်  __________________________________________________________

ေကျာင်းသား ှင့် ေတာစ်ပ်ပုံ  ________________________________ေကျာင်းသား ှင့် ေတာစ်ပ်ပုံ  __________________________________________

လိပ်စာ  ______________________________________________ လိပ်စာ  ________________________________________________________

မိ ေတာ်၊ ြပည်နယ်၊ စာပိသေကတ _________________________________________မိ ေတာ်၊ ြပည်နယ်၊ စာပိသေကတ___________________________________________________

အိမ် #_________________ အလပ်ု #_______________________ အိမ် #_________________ အလပ်ု #_______________________________

လက်ကုိင်ဖုနး် # _________________________________________________လက်ကုိင်ဖုနး် # _________________________________________________

ဦးစားေပး အီးေမးလ် - ဦးစားေပး အီးေမးလ် -

ေကျာင်းသား ှင့် ေနထုိင်သူ - 

တရားဝင်အပ်ုထိနး်သူမှာ မည်သူြဖစ်ပါသလဲ ှင့်/ သိမဟတ်ု မည်သတင်ွ တရားဝင် အပ်ုထိနး်ခွင့် ှ ိပါသလဲ။ _______________________________________________

ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ ှာက်ခွင့်/ အပ်ုထိနး်မဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ှ ိပါသလား။  ှ ိပါတယ်__မ ှိပါ ___ ှ ိလ င် စာရွက်စာတမ်းများ တင်ြပရမည်။  ဒီကေလးက 

ေမွးစားကေလးလား။  ဟတ်ုပါတယ် ____မဟတ်ုပါ _____     

သင်သည် ယခု အကူးအေြပာင်းကာလ အေြခအေနမှာ (အြခားမိသားစု ှင့် ေပါင်းေနြခင်း၊ ကုသုိလ်ြဖစ် ေဂဟာတစ်ခုတင်ွ သိမဟတ်ု သင်၏ယာ ်ထဲတင်ွ) 

ေနထုိင်ေနပါသလား။ ဟတ်ုပါတယ် ____မဟတ်ုပါ _____
 * မိဘ/အုပ်ထိနး်သူက စစ်တပ်ကလား။_____________        စစ်တပ်တာဝန_်______ အရနတ်ပ်ဖဲ ___________

ေကျာင်းဝနထ်မ်းများက သင့်ကုိ ဆက်သွယ်ရနလ်ိအုပ်ပါက မညသ်ည့ဘ်ာသာစကားြဖင့် ဆက်သွယ်ေစလိပုါသလ။ဲ  ေကျးဇူးြပ ပီး ေအာက်ပါတိအနက်မှ တစ်ခုကုိသာ ေရွးပါ -

 _____အဂလပ်ိ              _____စပိန ်              _____ချင်း/ဟားခါး                _____အာရဗီ              _____ဆွာဟီလ ီ       _____ြမနမ်ာ

ယခင်ေကျာင်း၏ အချက်အလက်
အေမရိကနေ်ကျာင်းတင်ွ ေကျာင်းသား ပထမဆုံး စာရင်းသွင်းသည့် ရက်စဲွ

__________________________________________________________ေနာက်ဆုံး တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ေကျာင်း - __________________________________အတနး်______________________ တ်ုထွက်သည့် ရက်စဲွ - _________________

လိပ်စာ -   __________________________________________________________________ ဖုနး် #  _______________

မိ ေတာ်  _________________________________________  ြပည်နယ် ______  စာပိသေကတ ______________ ဖက်စ် # __________________

ကေလးက အြခား ပယ်ရီ မိ နယ် ေကျာင်း (Perry Township School) ကုိ တက်ဖူးပါသလား။  တက်ဖူးတယ် _____  မတက်ဖူးပါ _____  တက်ဖူးပါက တက်ခ့ဲသည့် 

ပယ်ရီေကျာင်း _________________

ေကျာင်းသားသည် လက် ှိတင်ွ ေကျာင်းက ဆုိင်းငံြ့ခင်း/ ထုတ်ပယ်ြခင်း ခံထားရပါသလား သိမဟတ်ု ေကျာင်းမှ ဆုိင်းငံရ့န/် ထုတ်ပယ်ရန ်ေဆာင်ရွက်ေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသလား။ ဟတ်ုပါတယ်___မဟတ်ုပါ ___ အထူးပ ိုဂရမ် ထား ှိမ (ြခစ်ပါ သိမဟတ်ု ဝုိင်းပါ)
အဆင့်ြမင့်     ေခါင်းစ ် ၁     EL(ကန ့သ်တ် အဂလိပ်စာ)     အထူးပညာေရး     လက် ှိ IEP     504 န်ကားချက်     စိတ်ပညာဆုိင်ရာ စစ်ေဆးမ     လမ်း နအ် ကံြပ ြခင်း    ၂၁ ရာစု 

ပညာ ှင် 



ယခုစာသင် ှစ်တင်ွ ေကျာင်းသားသည် ေအာက်ပါတိကုိ သင်ယူခ့ဲပါသလား - 

အ ပုညာ        ေတးဂီတအဖဲ        သံစုံတီးဝုိင်း        ေတးသံစုံကျ းအဖဲ        ကာယပညာ        ိင်ုငံြခားဘာသာစကား 
ဂီတတရိူယာတစ်ခု တီးခတ်ပါသလား။  တီးပါတယ်____  မတီးပါ____၊ တီးပါက တရိူယာအမည်__________________________________

ယခင်ေကျာင်းတင်ွ အားကစား ပိ င်ပဲွများတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲပါသလား။   ပါဝင်သည် ____  မပါဝင်ပါ ____၊ ပါဝင်ပါက အားကစားအမည်(များ)             

ေကျာင်းသားသည် ဤေကျာင်းတင်ွ အားကစား ပိ င်ပဲွများတင်ွ ပါဝင်ရန ်အစီအစ ် ှ ိပါသလား။  ှ ိပါတယ်___ မ ှိပါ ____

သင့်ေကျာင်းသား ှင့် အတေူဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ဆရာ သိမဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ုအတက်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့ ်အေြခအေနများ သိမဟတ်ု ထူးြခားချက်များကုိ ေဖာ်ြပပါ - 

ု ပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အားနည်းချက်များ
ှ ိပါတယ် _____     မ ှိပါ _____     ှ ိပါက ေဖာ်ြပပါ - 

အြခား ပယ်ရီ မိ နယ် ေကျာင်းများတင်ွ တက်ေရာက်ေနေသာ ေမွးချင်းများကုိ ေဖာ်ြပပါ (လိအုပ်လ င် သီးြခားစာရွက်ြဖင့် ေဖာ်ြပပါ)

အမည်  _____________________________________________   ေကျာင်း  ____________________   အတနး်  ______________  

အမည်  _____________________________________________   ေကျာင်း  ____________________   အတနး်  ______________  

အမည်  _____________________________________________   ေကျာင်း  ____________________   အတနး်  ______________  

အမည်  _____________________________________________   ေကျာင်း  ____________________   အတနး်  ______________  

အေရးေပ  ဆက်သွယ်ရမည့်သူများ

စာြဖင့် အသိေပးြခင်းမ ှိလ င် သင့်ကေလးကုိ ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ပုဂိ လ်များဆီသိသာ သွားခွင့်ြပ သည်။
အမည်  ____________________________________________ အမည်  ____________________________________________

ေကျာင်းသား ှင့်ေတာ်စပ်ပုံ  _____________________________ ေကျာင်းသား ှင့်ေတာ်စပ်ပုံ  _____________________________

လက်ကုိင်ဖုနး် #:___________________ အိမ်ဖုနး် #:___________________ လက်ကုိင်ဖုနး် #:___________________ အိမ်ဖုနး် #:___________________

အေရး ကီးေသာ သတိေပး အချက်အလက်များ (မထုတ်ြပနပ်ါ ှင့်) တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများ တင်ြပရနလိ်သုည် - 

အမည် ______________________________________________________________   ေတာ်စပ်ပုံ ___________________
အမည် ______________________________________________________________   ေတာ်စပ်ပုံ ___________________

ထပ်ေဆာင်း သတိေပး အချက်အလက်များ -

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ သတိေပး အချက်အလက်များ/ ေရာဂါရာဇဝင်များ/ ဓာတ်မတည့်မများ

ေရာဂါ ှာေဖွေတ ှိမ/ ဓာတ်မတည့်မများ/ ကန ့သ်တ်ချက်များ ှ ိပါသလား။     ှ ိပါတယ် _____  မ ှိပါ _____     ှ ိပါက ေအာက်တင်ွ အကျ ်းချ ပ်ေဖာ်ြပပါ။

____________________________________________________________________________________________________

  ြပင်းထနေ်သာ မေတာ်တဆ ထိခုိက်မ သိမဟတ်ု နာမကျနး်မြဖစ်ပါက က ်ပ်ုထံ ဆက်သွယ်ရန ်ေကျာင်းကုိ ေတာင်းဆုိပါသည်။

  ေကျာင်းက က ်ပ်ုထံ ဆက်သွယ်၍ မရပါက ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ သမားေတာ်ကုိ ဖုနး်ဆက် ပီး သူ/ သူမ၏ န်ကားချက်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက်ေပးပါရန ်ယခုစာအားြဖင့် က ်ပ်ုက ေကျာင်းကုိ 

တရားဝင်ခွင့်ြပ ပါသည်။  ဤသမားေတာ်ထံ ဆက်သွယ်၍ မရပါက၊ လိအုပ်မည်ထင်ေသာ မည်သည့်အစီအစ ်များကုိမဆုိ ေကျာင်းက ေဆာင်ရွက် ိင်ုပါသည်။

 ေငေွကးေပးရနအ်တက်ွ က ်ပ်ုက တာဝနခံ်ပါသည်။  ဝနထ်မ်းများထံ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ြပနေ်ပးရနလ်ည်း က ်ပ်ုက ခွင့်ြပ ပါသည်။
     မိဘ သိမဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူ လက်မှတ်_____________________________________

မိသားစု ဆရာဝန ်_______________________  ဖုနး် ______________________  ေဆး ံုေရွးချယ်ြခင်း _______________________

က ်ပ်ုတိေကျာင်း၏ သူနာြပ ဆုိင်ရာအစီအစ ်မှာ ရပ်ရွာကျနး်မာေရးကွနရ်က် (Community Health Network) မှ သူနာြပ များက ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး 

ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ ကန ့သ်တ်ဝနေ်ဆာင်မများ ေပးပါမည်။ ၎င်းဝနေ်ဆာင်မများတင်ွ ေအာက်ပါတိအပါအဝင်ြဖစ် ပီး ထုိမ သာဟ ုကန ့သ်တ်မထားပါ - 

ဖျားနာမလကဏာများကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေ ှ းဦးသူနာြပ စုြခင်း/ အေရးေပ  ေစာင့်ေ ှ ာက်မ၊ ရပ်ရွာ ှ ိ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မေပးသူထံ လေဲပးြခင်း 

အာဟာရဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မများ၊ ကျနး်မာေရး ပညာေပးြခင်း၊ ကျနး်မာေရး စစ်ေဆးြခင်းများ ှင့် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ။ 

ဤသည်မှာ ေကျာင်းေဆးခနး်တစ်ခုြဖစ် ပီး မှတ်တမ်းအားလံးုကုိ ေကျာင်းက ထိနး်သိမ်းထားသည်။ သင်ရ ှ ိေသာ ဝနေ်ဆာင်မအတွက် သင့်ထံမှ အခေ ကးေင ွ

မယူပါ။

သင့်ကေလးသည် ဆရာဝနခွ်င့်ြပ ချက်ြဖင့် ဝယ်ရေသာ ေဆးဝါး သိမဟတ်ု ေဆးဆုိင်တင်ွ ဝယ်ယူရေသာ ေဆးဝါး၊ နာတာ ှည် ကျနး်မာေရးအေြခအေနများကုိ 

စီမံခန ့ခဲွ်ြခင်း သိမဟတ်ု ေကျာင်းတင်ွ ှိေနစ ် သမားေတာ်တစ်ဦး၏ န်ကားချက်ကုိ လိအုပ်ေသာ ကျနး်မာေရးအေြခအေနမျ ိး ှ ိေနပါက သင်၏ 

စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ခွင့်ြပ ချက်ကုိ ကိ တင်၍ လိအုပ်ပါသည။် အေရးေပ အေြခအေနတစ်ရပ်တင်ွ ေသဆုံးမ သိမဟတ်ု ြပင်းထနေ်သာ 

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမကုိ ကာကွယ်ရန ်ေကျာင်းသူနာြပ ှင့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများက ထုိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမ သိမဟတ်ု ေသဆုံးမကုိ ကာကွယ်ရန ်ေဆာင်ရွက် ပီး 

အေြခအေနကုိ တည် ငိမ်ေစရန ်လပ်ုေဆာင်ပါမည်။ အထက်တနး်ေကျာင်း ေလ ာက်ထားသူသာ - မိဘ၏ အဆင့်အြမင့်ဆုံး ပညာေရး (DOE အစီရင်ခံစာအတက်ွ လိအုပ်သည်)

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ ၁ - မူလတနး်/အလယ်တနး်____   အထက်တနး်ေကျာင်းအချ ိ  ____  အထက်တနး်ေအာင်ြမင် ____  ေကာလိပ်အချ ိ  ___  ေကာလိပ်ေကျာင်းေအာင်ြမင် ____  ဘဲရအလပ်ုအကုိင် ____

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ ၂ - မူလတနး်/အလယ်တနး်____   အထက်တနး်ေကျာင်းအချ ိ  ____  အထက်တနး်ေအာင်ြမင် ____  ေကာလိပ်အချ ိ  ___  ေကာလိပ်ေကျာင်းေအာင်ြမင် ____  ဘဲရအလပ်ုအကုိင် ____

လက်မှတ်များ လိအုပ်သည ်- ေအာက်တွင် လက်မှတ် ှင့် ရက်စဲွ ေရးထုိးပါ
နည်းပညာအသုံးြပ ရန ်လမ်း နမ်ျား

ေကျာင်းပရဝုဏ်မှတစ်ဆင့် အင်တာနက်အသုံးြပ ြခင်းသည် ေကျာင်းသားများအတက်ွ တနဖုိ်း ှ ိေသာ သင်ယူေလလ့ာမရင်းြမစ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။  စာသင် ှစ် တစ် ှစ်ချင်းစီ၏ အစတင်ွ ေကျာင်းသားမိဘ/ 

အပ်ုထိနး်သူများက စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ကန ့ကွ်က်စာ တင်မထားပါက ေကျာင်းသားများကုိ အင်တာနက် ှင့် ေကျာင်းပရဝုဏ် ှိ ကွနပ်ျ တာကွနရ်က်များကုိ အသုံးြပ ခွင့်ေပးပါမည်။ 



ေကျာင်းသားများကုိ ထုိက်သင့်ေသာ ဂ ု စုိက်ထိနး်သိမ်းမ လိအုပ် ပီး ပျက်စီးပါက ေငေွကးတာဝနယူ်မ ေပးရေသာ နည်းပညာဆုိင်ရာ ပစည်းများ ပ့ံပုိးပါမည်။
ေကျာင်းသား၏ ရယူသုံးစဲွမကုိ ြငင်းဆုိြခင်းပုံစံအား ေကျာင်းပရဝုဏ် ဝက်ဘ်ဆုိဒ် -  perryschools.org တင်ွ ေတ ိင်ုသည်

(ေကျာင်း၏ လက်သင့်ခံ ိုင်ေသာ အသုံးြပ မ မူဝါဒကုိ သုံးသပ်ရန ်- မိဘများ (Parents) ေအာက် ှ ိ ေကျာင်းပရဝုဏ် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ကုိ သွားပါ၊ နညး်ပညာဆုိင်ရာ 

ရင်းြမစ်များ (Technology Resources) ကုိ ှ ိပ် ပီး၊ မူဝါဒများ (Policies) ှ ိရာ ေအာက်သိ ဆင်းပါ။
မိဘ/ အပ်ုထိနး်သူ လက်မှတ် - ___________________________________________     ရက်စဲွ  _______________________

** သင့်ကေလး၏ ေမွးစာရင်း၊ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းဆုိင်ရာ မှတ်တမ်း ှင့် ေနထုိင်ေကာင်း အေထာက်အထားများကုိ မှနက်နေ်ကာင်း အတည်ြပ ၍ မ ပီးမချင်း 

၎င်းကုိ တရားဝင် စာရင်းသွင်းြခင်း မြပ ပါ --- မိဘ/ အပ်ုထိနး်သူက အချက်အလက်များ ထိမ်ချနြ်ခင်း သိမဟတ်ု လိမ်လည်ြခင်းတိ ြပ လပ်ုပါက 

ဤစာရင်းသွင်းြခင်းမှာ တရားမဝင်ဘဲ ပျက်ြပယ်မည်။
မိဘ/ အပ်ုထိနး်သူ လက်မှတ် - ___________________________________________     ရက်စဲွ  _______________________

ံု းသုံးအတွက်သာ
စာရင်းသွင်းသည့် ရက်စဲွ_______________   အတနး် _______________  အြခား (ေကျာင်းသား) # _______________   STN _________________                                           

SS # _____________________   ဘတ်စ် # _______________  အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ ____________ 

ဗီ ို/နပံါတ်များြဖင့်ဖွင့်ရသည့်ေသာ_့__________ စာသင်ခနး် _________ 

ေကာလ်၁ံ ေကာ်လံ၂ ေကာ်လံ၃ ေကာ်လံ၄ ေကာ်လံ၅ ေကာ်လံ၆ ေကာ်လံ၇ ေကာ်လံ၈
ပတ်စ်ပိ သိမဟတ်ု ဗီဇာ               ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ________အိမ်သုံးဘာသာစကား စစ်တမ်း (မူရင်းl) ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ__

ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း မှတ်တမ်းများ             ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ________လမူျ ိး/မျ ိး ယ်ွစုဆုိင်ရာ စစ်တမ်း (မူရင်း) ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ__

ေမွးစာရင်း/I-94/ေနထုိင်ေကာင်းကတ်ြပား ှ ိပါတယ်____မ ှိပါ______ရ ှိသည့်ရက်စဲွ_______

မှနက်နေ်ကာင်းအတည်ြပ ပီး လိပ်စာ                        ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ________ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ ှာက်ခွင့်ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ                           ှ ိပါတယ် ___ မ ှိပါ___ရ ှိသည့်ရက်စဲွ__

သင့်ေကျာင်း ှင့်သက်ဆုိင်မ ှ ိမှသာ ြဖည့စွ်က်ပါ
ပညာေရးမှတ်တမ်း ေတာင်းခံသည့်ရက်စဲွ_________________ဒတိုယအ ကိမ် ေတာင်းခံြခင်း __________________ ပညာေရးမှတ်တမ်း ရ ှိသည့်ရက်စဲွ _________________

ပညာေရးမှတ်တမ်းများ မရ ှိပါက၊ အေကာင်းရင်းကုိ ေဖာ်ြပပါ -
GQE:  အဂလိပ်/သချာ -  ေအာင်ြမင် ______ ကျ ံး                                                                                                              (ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၁)


