
သ"ငယတ်န်းသညက်ေလးငယမ်ျား01ိရာေနရာတစခ်6ြဖစသ်ည။် 

• သ"တိ%က့ိ%ယတ်ိ%င+် ,င့အ်ြခားသ"များအတကွအ်ေကာငး်+,င့သ်ကသ်ာခံ

စားရြခငး် 

• သ"ငယခ်ျငး်သစမ်ျား+,င့အ်တ"အလ%ပ်လ%ပ်ြခငး်၊ကစားြခငး်+,င့ ်

သင=်ကားြခငး် 

• လံ%ြခ>ံစတိခ်ျသညဟ်%ခစံားရြခငး် 

• အေရးAကးီCပီးစတိလ်Dပ်ဖွယသ်ေဘာတရားအသစမ်ျားသငရ်ြခငး် 

• လ%ပ်ေဆာငခ်ျက+်,င့သ်ငယ်"မDအေြခအေနများေအာငြ်မငမ်DI,ိြခငး် 

• သငယ်"မDသညေ်ပျာ်စရာေကာငး်ေ=ကာငး်ကိ%ေတွJ I,ိြခငး် 

• တာဝနသ်မိDဖွံ J Cဖိ>းြခငး် 

• သ"တိ%က့ိ%ယသ်"တိ%ဖ့နတ်းီမDြပြခငး် 

• အက"အည+ီ,င့L်Mန=်ကားမDများဆရာသငစ်ဥ်ေလးစားမDI,ိြခငး် 

• စာသငခ်နး်ထတဲငွက်"ညမီD+,င့ပ်"းေပါငး်ေဆာငရွ်က ်

လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

• ကစားြခငး်+,င့မ်Rေဝြခငး်အခငွ့အ်ေရးI,ိြခငး် 

• အံဩ့ဘယွေ်ကာငး်တဲေ့န ့ တစေ်န ့ြဖစပ်ါေစ။ 

 

က;န်းကျငသ်ည့က်ေလးများသ"ငယတ်န်းကိ6လာသင့ပ်ါသည။် 

• ပထမဆံ%း+,င့ေ်နာကဆ်ံ%းနမံညေ်ြပာြခငး် 

• သ"/သ"မနမံညေ်ရးထားတာကိ%မ,တမ်ိြခငး် 

• ေမးွေန+့,င့အ်သကက်ိ%ေြပာတတြ်ခငး် 

• အချိ> Jေသာစာလံ%းများ+,င့န်ပံါတမ်ျား(၁-၁၀)ကိ%မ,တမ်ိြခငး် 

• အချိ> Jေသာအေရာငမ်ျားရဲအ့မညက်ိ%မ,တမ်ိြခငး် 

• ၁၀အထေိရတတြ်ခငး် 

• အရာဝတ[ > ၅ မျိ>းကိ%ေရတတြ်ခငး် 

• ေအဘစီ ီကဗျာကိ%ရွတဆ်ိ%တတြ်ခငး် 

• %̂ပ်ပံ%ကိ%=ကည့C်ပီးေြပာြပတတြ်ခငး် 

• ဆကသယွဘ်ိ% ့ ^ိ% းI,ငး်တဲစ့ာတစေ်=ကာငး်ေြပာတတြ်ခငး် 

• သ"/သ"မအလ,ည့+် ,င့ ်မRေဝဘိ%အ့တကွ ်ေစာင့ဆ်ိ%ငး်+ိ%ငြ်ခငး် 

• အဆင့ ်၂ ဆင့အ်ချကက်ိ%လိ%ကန်ာတတြ်ခငး် 

• အြခားသ"တိ%က့ိ%ေြပာတာကိ%နားေထာငြ်ခငး် 

• ကျယေ်လာငစ်ာွပံ%ြပငရွ်တဘ်တေ်နတာကိ%တကေ်ရာက ်

• နားေထာငတ်တြ်ခငး် 

• လယွက်"Cပီးဇစ+်,င့=်ကယသ်းီဂျာကငအ်ကbျ (+,င့အ်ြခားအဝတမ်ျား) 

• အမိ်သာကိ%ဂ %̂စိ%ကဘ်ိ%မ့လိ%ဘ ဲကိ%ယ့ဖ်ာသာလ%ပ်+ိ%ငြ်ခငး် 

• ေရာငစ်ံ%ခတဲ+ံ,င့ခ်တဲမံျားြဖင့ပံ်%ေရးဆွသဲည့အ်ေတွJအ=က>ံI,ိြခငး် 

• ကပ်ေ=ကးအသံ%းြပ>သည့အ်ေတွJအ=က>ံI,ိြခငး် 

• ေဘာလံ%းအAကးီကိ%ြပနက်နထ်ကွေ်အာငပ်စC်ပီးဖမ်း+ိ%ငြ်ခငး် 
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သ"ငယ်တနး်မ*တ်ပံ-တငြ်ခငး်  

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ 
 

အနွ်လိ'ငး်ေကျာငး်အပ်ြခငး်ကိ' 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ – ဧ:ပီ ၉၊ ၂၀၂၁ 

တငွဖ်ွင့လ်(စမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

လိ#အပ်ချကစ်စေ်ဆးရကမ်ျား 

McAnnulty Elementary School:  

ဧDပီ ၂၁၊ ၂၀၂၁ 

J.E. Harrison Education Center:  

ဧDပီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ေဘာဝငး်-ဝိ+ကေ်ဟာေကျာငး်ခ0ိ+င ်
 
 
 
 
 
 
 
 

                         412-884-6300 
       www.bwschools.net 

ေဘာဝငး်-ဝိ*ကေ်ဟာေကျာငး်ခ/ိ*င ်
အဖိ'းတန်@ိ' းရာများ၊ ပညာအရညအ်ေသးွများDEင့ ် 

တကမGာလံ'၏အခွင့အ်လမ်းများ 

J. E. Harrison Education 

Center  

129 Windvale Drive 

Pittsburgh, PA 15236 

McAnnulty Elementary School  

5151 McAnulty Road 

Pittsburgh, PA 15236 



သင့က်ေလးအတကွ ်

သ7ငယတ်နး်စာရငး်သငွး်ြခငး် 

 

 

 

 
 

လိ<အပ်ေသာအရည်အချငး် 

သ{ငယ်တနး်စာရငး်သွငး်ရနအ်တွက်ကေလးသည် - 

• စက်တငဘ်ာလ ၁ရက်မတိ<ငမီ် ၅ �_စြ်ပည့ရ်မည်။ 

• ကေလးေမွးစာရငး်၊ �_စြ်ခငး် သိ<မ့ဟ<တ် ေဆး\ံ<လက်မ_တ် 

• ပငစ်ယ်ေဗးနးီယားြပည်နယ်ဥပေဒအရလိ<အပ်ေသာ 

ေဆးထိ<းမ_တ်တမ်း 

• အြခားေကျာငး်၊ သ{ငယ်တနး်မ_ေြပာငး်ေသာကေလး 

မ_အပကေလးသည် ေ�ဦွးသိ<မ့ဟ<တ် ဒ<တိယပါတ်မက<နမီ် 

စာရငး်သွငး်ရပါမည်။  

အေြခချေနထိ<ငသ်{ 

ေကျာငး်ခ^ိ%ငသ်ည ်ကျ�I,ငေ်ကျာငး်သားများကိ%လကမ်ခပံါ။ မိဘ/အ%ပ်ထနိး် 

သ"များ သညေ်ဘာဝငး်၀Dိကေ်ဟာေကျာငး်ခ^ိ%ငတ်ငွး်ေနထိ%ငသ်"၊ Baldwin 

Borough၊ ေဘာဝငး်Cမိ> Jနယ ်သိ%မ့ဟ%တ ်WhitehallBorough တငွေ်နထိ%ငသ်" 

များသာသ"တိ%က့ေလးများကိ% ေကျာငး်ခ^ိ%ငအ်တငွး်စာရငး်သငွး်+ိ%ငပ်ါသည။် 

မိဘများသည ်မိမိကေလးမညသ်ည့မ်"လတနး်ေကျာငး်တငွတ်ကရ်မညက်ိ% 

ေကျာငး်အ%ပ်ချ>ပ်ေရး^ံ%းသိ% ့ ဆကသ်ယွ+်ိ%ငပ်ါသည။်  

 

ကျနး်မာေရး�_င့ ်သွားဘက်ဆိ<ငရ်ာလိ<အပ်ချက်များ 

%̂ပ်ပိ%ငး်+,င့ ်သာွးဘကဆ်ိ%ငရ်ာစစေ်ဆးြခငး်သည ်ေကျာငး်သားများ၏ သ"ငယ ်

တနး်ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့အ်တကွလ်ိ%အပ်ပါသည။် ပံ%စမံျားကိ% ေကျာငး်တငွ ်ယ"+ိ%င ်

ပါသည။် သိ%မ့ဟ%တ ်သ"ငယတ်နး်ဝကေ်ပခ့ျ်တငွ ်ေဒါငး်လ%ပ် လ%ပ်+ိ%ငပ်ါ သည။်  

 

 
 

စာရငး်သငွး်ြခငး်လ'ပ်ငန်းစဥ ်
စာရငး်သငွး်ြခငး်အဆင့က်ိ% ေဘာဝငး်-ဝDိကေ်ဟာေကျာငး်ခ^ိ%ငအ်ွနလ်ိ%ငး် 

ေကျာငး်အပ်ြခငး်ေနရာ www.bwschools.net, က�+်%ပ်တိ%ရဲ့ ့ ခ^ိ%င၊် 

မ"လတနး်စာရငး်သငွး်ြခငး်တငွ ် ြပ>လ%ပ်+ိ%ငသ်ည။် ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားကိ% 

လိ%ကန်ာပါ။  

1. အွနလ်ိ%ငး်ေကျာငး်အပ်ြခငး်ေနရာမ,တစဆ်င့ ် စာရငး်သငွး်ြခငး်ကိ% 

ြပ>လ%ပ်ပါ။ 

သငေ်အာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်းများကိ% တငရ်မည၊် သိ%မ့ဟ%တပ်ါက 

စာရငး်သငွး်ြခငး်သည ်Cပီးေြမာကမ်ညမ်ဟ%တပ်ါ။  

• သင့က်ေလးရဲက့ာကယွေ်ဆးထိ%းမ,တတ်မ်းယ"ခဲပ့ါ။ 

(အကယ၍် သင့မ်,ာမI,ိေသးလRင ်ေကျးဇ"းြပ>၍ သင့က်ေလးရဲ ့ ဆရာဝနထ်မံ, 

မိတ� �တစေ်စာငက်ိ%ေတာငး်ယ"ခဲပ့ါ။) 

• သင့က်ေလးေမးွစာရငး်၊ +,စြ်ခငး်သိ%မ့ဟ%တ ်ေဆး^ံ%လကမ်,တ ်

• အေြခချေနထိ%ငသ်ည့ ် အေထာကအ်ထား (အမိ်ပိ%ငဆ်ိ%ငမ်D သိ%မ့ဟ%တ ်

အမိ်စာချ>ပ်+,င့ေ်အာကေ်ဖ� ြပပါလကI်,ိသံ%းထားေသာ 

ဘလီ(်ဆဖံဲ%းမပါ)၊ အေ�ကးသံ%းကဒဘ်လီ၊် အမိ်အခနွေ်ပးေဆာင ်

ေသာဘလီ၊် ဝငေ်ငခွနွေ်ပးေဆာငေ်သာဘလီ၊် လကI်,ိဘဏ ်

စာရငး်ထ%တြ်ပနခ်ျက)်  

2. ထိ%ေ့နာက ်သင့ရဲ်စ့ာရငး်သငွး်ြခငး်ကိ%လ%ပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

3. ကေလးတစေ်ယာကခ်ျငး်စအီတကွလ်ိ%အပ်ချကစ်စေ်ဆးမည့အ်ချိနက်ိ% 

McAnnulty Elementary School သိ%မ့ဟ%တ ် J.E. Harrison 

Education Center မ, သင့အ်ား အးီေမးလ ် သိ%မ့ဟ%တ ်

ဖ%နး်ေခ�ဆိ%မDမ,တစဆ်င့ေ်ပးမညြ်ဖစသ်ည။်  

 

အားလံ'းေသာလ'ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ' မိဘသိ'မ့ဟ'တ် 

တရားဝငအ်'ပ်ထနိး်သ;မ< ြပည့စ်ံ'ေအာငလ်'ပ်ေပးရပါမည။် 

အကယ်၍ စာရငး်သငွး်သ;သည ် မိဘမဟ'တ်ပါက 

တရားဝငအ်'ပ်ထနိး်သ; သိ'မ့ဟ'တ် မ<ီခိ'သ;ြဖစေ်Gကာငး် 

တရားဝငအ်ေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများြပရပါမည။် 
 

 

 

 

 

 

 
ကာကွယ်ေဆးထိ<းြခငး် 

ပငစ်ယေ်ဗးနးီယားမ,ာ ေအာကပ်ါကာကယွေ်ဆးထိ%းရနလ်ိ%ပါသည။်  

• Diphtheria/tetanus/ Acellular Pertussis vaccine (DPT) ၄ Aကမိ်း၊ 

တစA်ကမိ်ထိ%းCပီး သိ%မ့ဟ%တ ်ကေလး ၄+,စြ်ပည့C်ပီးေနာကထ်ိ%းထားCပီး။  

• ပိ%လယီိ%ကာကယွေ်ဆး ၄ Aကမိ်၊ တစA်ကမိ်ထိ%းCပီး သိ%မ့ဟ%တ ်ကေလး 

၄+,စြ်ပည့C်ပီးေနာက ်ထိ%းထားCပီး။  

• ပိ%လယီိ%ကာကယွေ်ဆး ၂ Aကမိ်၊ measles/mumps/rubella (MMR)  

• အသေဲရာငအ်သားဝါဘပိီ%းကာကယွေ်ဆး ၃ Aကမိ် 

• Varicella (ေရေကျာက)် ကာကယွေ်ဆး ၂ Aကမိ်၊ တစ+်,စြ်ပည့C်ပီး 

သိ%မ့ဟ%တ ်ဆရာဝနသ်ိ%မ့ဟ%တ ်ေရာဂါရဲေ့န+့,င့+် ,စြ်ပရန ် 

• ဇ+�ဝါရီလ ၁ ရက ်- ၂၀၁၈ မ,စ၍ အ=က>ံးဝငပ်ါသည။် 

ကေလးအားလံ%းသ"ငယတ်နး်စာရငး်သငွး်ချိန ်သိ%မ့ဟ%တ ်၆ 

+,စမ်တိ%ငခ်င၊် ေသးွတငွခ်ဆဲပ်ိပါဝငမ်D Aက>ိတငစ်စရ်ပါမည။် 

အေထာကအ်ထားြပရပါမည။်  

 

စစေ်ဆးြခငး် 

သ"ငယတ်နး်ဝငမ်ည့က်ေလးသည ်မ,တပံ်%တငသ်ည့လ်%ပ်ငနး်စဥ၏် 

တစစ်တိတ်စပိ်%ငး်ြဖစေ်သာတစဦ်းချငး်စစေ်ဆးြခငး်လ%ပ်ငနး်တငွပ်ါဝင်

ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ိ%ပါသည။် ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်ေအာကပ်ါနယပ်ယ ်

များတငွ ်အရညအ်ေသးွသတမ်,တဘ်ိ% ့ြဖစသ်ည။် အာ^ံ%မ,တဥ်ာဏ၊် 

ဘာသာစကား+,င့ ်သြိမငက်�မ်းကျငတ်ိ% ့ြဖစသ်ည။် ရလဒမ်ျားသည ်

သ"ငယတ်နး်အတကွL်Mန=်ကားချကက်ိ% အဆငသ်င့ဆ်ံ%းြဖတ ်ရန ်

အက"အညရီသည။် အဆိ%ပါစစီစမ်Dလ%ပ်ငနး်စဥ်သည ်ခန ့မ်,နး်ေြခ ၃၀ 

မိနစ=်ကာပါလမိ့်မည။်  

 

 

 

လိ+အပ်ချက်စစ်ေဆးမည့်ရက်များ 

McAnnulty Elementary School: 

ဧPပီ ၂၁၊ ၂၀၂၁ 

J.E. Harrison Education Center:   

ဧPပီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ 

အန်ွလိ'ငး်ေကျာငး်အပ်ြခငး်ကိ' 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂-ဧ:ပီ ၉၊ ၂၀၂၁ 

တငွဖွ်င့လ်(စမ်ညြ်ဖစသ်ည ်

 www.bwschools.net/our-district/ 

 kindergarten-registration 

အကယ၍်ေမးခွန်းများ01ိပါက၊ သင့က်ေလးတကမ်ည့ ် 

ေကျာငး်ကိ6 ဖ6န်းေခCပါ- 

McAnnulty Elementary: 412-714-2020 

J.E. Harrison Education Center: 412-885-7530 


