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ခခေါင််းစဥ် ၁ အစအီစဥ်၊ မိဘမ ော်း “သရိှိပိိုငခ်ွင ”် နငှ ပ်တသ်ကခ်သော အခကကောင််းကကော်းစော 

(လ ေးပတ်ထက်ပ ို၍ အစ ေးထ ိုေးစ သငက်က ေးရ လသ ဆရ ဆရ မနငှ ပ်တ်သက်သည ် အလကက ငေ်းမ  ေးအပါအဝင)် 

သိို  - 

မှ- 

ခ  စွွဲ- 

ခ စ်လစှွောခသော မိဘမ ော်းနငှ  ်အိုပ်ထ ်ိ်းသမူ ော်း၊ 

ပပည်လထ ငစ်ိုအစ ိုေးရ၏ လက  ငေ်းသ ေးမ  ေးအ ေး  ိုေးလအ ငပ်မငလ်ရေး အက်ဥပလေ၊ ၂၀၁၅ (အ ေးအက်စ်အက်စ်လအ) ၏အ  ိုအရ 

လက  ငေ်းမ  ေးအ ေး  ိုေးသည် ဆရ ဆရ မတစ်ဥ ေးက စ သငခ်နေ်းတစ်ခနေ်းအ ေး မ မ  

အရည်အခ ငေ်းပပည ်မ ပ ိုငန် ိုငမ်ှုမရှ သည ်ဘ သ ရပ်တစ်ခိုက ို လ ေးပတ်ဆက်တ ိုက်သငက်က ေးပြစ်ခ  ပါက မ ဘ သ ို  မဟိုတ် 

အိုပ်ထ နေ်းသူမ  ေးအ ေး အသ လပေးအလကက ငေ်းရမည်ဟို လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးပါသည်။ ဆရ ဆရ မတစ်ဥ ေးသည် ဘ သ ရပ်တစ်ခိုတွင ်

အရည်အခ ငေ်းပပည ်မ ပ ိုငန် ိုငလ်ကက ငေ်း နည်ေးအမ   ေးမ   ေးပြင တ်ငပ်ပန ိုငလ်သ ် ည်ေး အဓ ကဘ သ ရပ်တစ်ခိုထက်မကက ိုသငြ် ို   

တ ဝနရ်ှ လသ ဆရ ဆရ မတစ်ဥ ေးအလနနငှ  ်အဆ ိုပါလတ ငေ်းဆ ိုမှုအတ ိုငေ်း အရည်အခ ငေ်းပပည ်မ ြ ို   အ ွနခ်က်ခ ပါသည်။ 

ေ လမ ရ အစ ိုေးရလက  ငေ်းမှ မ ဘမ  ေးနငှ  ်အိုပ်ထ နေ်းသူမ  ေးသည် သူတ ို  ကလ ေး၏ဆရ ဆရ မနငှ ပ်တ်သက်၍ 

လအ က်လြ ်ပပပါပည အရည်အခ ငေ်းမ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ လမေးပမနေ်းသ ရှ ပါပ ိုငခ်ွင ရ်ှ ပါသည် - သငက်က ေးလပေးရမည ် အတနေ်းအဆင န်ငှ  ်

ဘ သ ရပ်တ ို  အတွက်   ိုအပ်သည ် ပပည်နယ်  ိုငစ်င၊် သင က်လ ေး ဆရ ဆရ မ၏  ိုငစ်ငန်ငှ ပ်တ်သက်သည ်  က်ရှ အလပခအလန၊ 

အထက်တနေ်းလက  ငေ်း သ ို  မဟိုတ် လက   ပ်ဆငေ်း က်မှတ်/ဘွ ွဲ့ က်မှတ် လအ င ်က်မှတ်/ဘွ ွဲ့။ လခါငေ်းစဉ် ၁ အစ အစဉ်တွင ် 

သင လ်က  ငေ်းသ ေးက ို သငက်က ေးလပေးလသ  စ သငက်က ေးလရေးဝနထ်မ်ေး၏အရည်အခ ငေ်း သ ို  မဟိုတ်  

သင၏်စ သငလ်က  ငေ်းတွင ်လခါငေ်းစဉ် ၁ အစ အစဉ် ရှ မရှ ဆ ိုသည ်အလကက ငေ်းတ ို  က ို ည်ေး လမေးပမနေ်းလတ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

 

ဤစ လရေးပ ို  ရသည ်အလကက ငေ်းရငေ်းမှ  မစစတ /မစစ် ____________________________________ သည် သင က်လ ေးက ို 

သငက်က ေးလနသည ် ဘ သ ရပ်တစ်ခို သ ို  မဟိုတ် တစ်ခိုထက်မကတ ို  တွင ်အ ေးအက်စ်အက်စ်လအ၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရ 

အရည်အခ ငေ်းပပည ်မ ပခငေ်းမရှ ဟို ယူဆရပါသည်။ ထ ိုသ ို  ယူဆသည ်အတွက် အဆ ိုပါဆရ ဆရ မသည် 

သူရရှ ထ ေးသည ်တ ဝနအ်တွက် အရည်အခ ငေ်းမပပည ်မ ပါဟို ဆ ို  ိုပခငေ်းမဟိုတ်ပါ။ မစစတ /မစစ် 

_________________________________________ သည် အဆ ိုပါတ ဝနအ်တွက် ပပည်နယ်၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်နငှ အ်ည  

အရည်အခ ငေ်းပပည ်မ မှုရှ ပါသည်။ သူ၊ သူမတ ို  ၏ဆရ ဆရ မသငတ်နေ်းမှလ  က င သ်ငက်က ေးခ  မှုမ  ေးနငှ  ်အလတွွဲ့အကက  မ  ေးအရ 

သင က်လ ေးသည် အရည်အလသွေးပပည ်မ ပပ ေး အဆင ပ်မင သ်ည ်ပည မ  ေးက ို သငက်က ေးလနရသည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို  ယူဆပါသည်။ 

(Additional information may be added at the districts discretion.) 

 

ဤသတငေ်းအခ က်အ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ သင တ်ွင ်စ ိုေးရ မ်ပူပနမ်ှုမ  ေးရှ ပါက မ ဘတစ်လယ က်အလနနငှ  ်သင က်လ ေး 

ဆရ ဆရ မ၏ပည အရည်အခ ငေ်းက ို စစ်လဆေးကကည ်ရှုပ ိုငခ်ွင ရ်ှ ပါသည်။ သင တ်ွင ်လမေးစရ ရှ ပါက April Murray အ ေး 

April.Murray@dmschools.org သ ို  အ ေးလမေး ်ပ ို  ၍လသ ် ည်ေးလက ငေ်း၊ ၅၁၅-၂၄၂-၈၁၂၇ သ ို  ြိုနေ်းလခေါ်၍လသ ် ည်ေးလက ငေ်း 

ဆက်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ ထ ို  အပပင ်မ ဘနငှ  ်အိုပ်ထ နေ်းသူမ  ေးသည် ဤအလကက ငေ်းအရ မ  ေးက ို Office of Teaching and Learning, Des 

Moines Public Schools, 2100 Fleur Drive, Des Moines, Iowa 50321-1158 သ ို   စ လရေးသ ေးလပေးပ ို  ပပ ေး လတ ငေ်းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။ 

mailto:April.Murray@dmschools.org

