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လ ေးစောေးရပါလ ော မိဘ/အုပ်ထနိေ်း -ူ 

 

ဘော ောစကောေး 149 မ ိ ေးလက ော်ကို လ ပောဆုိ ည ် မတူက ွဲ ပောေးလ ော လက ောငေ်းအ ိငုေ်းအဝုိငေ်းတစ်ခု ြစ် ည ် Prince William လကောငတ်ီ အစုိေးရလက ောငေ်းမ ောေး (Prince William County 

Public Schools, PWCS) က ကကိ ဆုိပါ ည်။ မိ ောေးစုနငှ  ်ရပ်ရ ောအ ိုငေ်းအဝုိငေ်း၏ ပါဝငလ်ဆောငရ် က်မှု ည် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ လ ေးနစ်ှတော ဗ ျူဟောလ မောက်အစီအစဉ်ရှိ အဓိက 

ကတကိဝတ် ြစ်ပပီေး  င က်လ ေး၏ ပညောလရေးနငှ  ်အနောဂတတ် င ်အ ပ  လဘောလဆောငလ် ော က ွဲ ပောေးမှုကို ြနတ်ီေးရနအ်တ က် ကျွန်ပ်ုတို  ပူေးလပါငေ်း ုပ်လဆောငရ်နမှ်ော 

အ  နအ်လရေးကကီေးပါ ည်။  င၏် ပညောလရေးမိတြ်က်အလန ြင  ်ကျွန်ပ်ုတို  က  င ်ိုအပ်နိငု ်ည ် မည် ည ်စကောေး ပနန်ငှ  ်ဘော ော ပန ်ဝနလ်ဆောငမ်ှုမ ောေးကိုမဆုိ ကညီူလပေးရန ်

အ င ရ်ှိလနပါ ည်။ 

 

လက ောငေ်းစောရ က်စောတမ်ေးအောေး  ုေးကို အဂဂ ိပ်ဘော ော ြင  ်လရေး ောေး ပ စုထောေးလ ော ်ည်ေး အဓိက စောရ က်စောတမ်ေးမ ောေးနငှ  ်အလရေးပါလ ော ဆက ် ယ်မှောကကောေးခ ကမ် ောေးကို ကျွန်ပ်ုတို   

အ ိုငေ်းအဝုိငေ်းထ မှ အမ ောေးဆ ုေး လတောငေ်းဆုိခ ရလ ော ဘော ောစကောေးမ ောေး ို   ဘော ော ပနလ်ပေးပါ ည်။ PWCS  ည် ဘော ောစကောေးမ ိ ေးစ ုလ ပောဆုိ ည ် မိ ောေးစုမ ောေးကို အလရေးပါလ ော 

အခ က်အ က်မ ောေးရှိ ည ် စောရ က်စောတမ်ေးမ ောေးကို နောေး ည်လစရနအ်တ က် ကျွမ်ေးက င ်စကောေး ပနမ် ောေးနငှ  ်ဘော ော ပနမ် ောေးကိ ုည်ေး ပ  ပုိေးလပေးပါ ည်။ ဤတ င ်လက ောငေ်း ောေးနငှ  ်

မိဘတို  ၏ အခ င အ်လရေးမ ောေး၊ တောဝနဝ်တတ ရောေးမ ောေး၊ လမ ော်မှနေ်းခ က်မ ောေးနငှ  ်လက ောငေ်း ောေးမ ောေးရရှနိိငု ်ည ် အက ိ ေးခ စောေးခ င မ် ောေးနငှ  ် ဝနလ်ဆောငမ်ှုမ ောေး အပါအဝင ်

လက ောငေ်းနငှ ပ်တ် က် ည ် အ ခောေးကိစစရပ်မ ောေး ပါဝင ်ည်။  

 

စကောေး ပနမ် ောေး ည် လက ောငေ်း ောေးကိစစမ ောေးနငှ  ်ပတ် က် ည ် မိဘ/ဆရောလဆ ေးလန ေးပ ွဲမ ောေးအတ က် ဘော ော ပန ်ဝနလ်ဆောငမ်ှုမ ောေးကို ည်ေး မိ ောေးစုမ ောေးအောေး အခမွဲ  ပ  ပုိေးလပေးပါ ည်။  

 

သငအ်ကအူညီတစ်ခခုု လ ုအပ်ပါက အအောက်ပါ မည်သည န်ည််းလမ််းက ုမဆ ု သ ်ုးန ငုပ်ါသည်- 
 

• အ န ်ိုငေ်း—PWCS.edu  ို     ောေးပပီေး စောမ က်နေှာ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်ရှိ “အ ိုအလ  ောက် ဘော ော ပန”်  ို  မဟတု ်“PWCS ဘော ော ပနဆုိ်ခ က်မ ောေး” ကို လရ ေးခ ယ်နိငုပ်ါ ည်။ 

က နပ် ျူတောစနစ်  ုေး ဘော ော ပနဆုိ်ခ ကမ် ောေး ည်  ပည ်စ ုမှုမရှိနိငုပ်ါ၊  ို  လ ော် လက ောငေ်းအခ က်အ က်မ ောေးအတ က် တနြိ်ုေးရှိလ ော  င ခ််မ ောေး ရှိပါလ ေး ည်။  င တ် င ်

က နပ် ျူတောမရှိပါက  င လ်က ောငေ်း ောေး၏ စော ငလ်က ောငေ်း ို   ဆက်  ယ်ပါ။  

•  ကူိုယ်တိငု—် င က်လ ေး၏ လက ောငေ်း  ို  မဟတု် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ကမဘော  ုေးဆုိငရ်ော ကကိ ဆုိလရေးစငတ်ောတစ်ခု ို     ောေးလရောကပ်ါ။ Manassas Center၊ 571-402-3800  ို  မဟုတ် 

Woodbridge Center၊ 571-374-6813  ို   ြုနေ်းလခေါ်ဆုိပါ။  င ဘ်ော ောစကောေးလ ပောဆုိ ူကို  ကူိုယ်တိငုမ်ရရှိပါက ဝနထ်မ်ေးတစ်လယောက် ည် 

 င ဘ်ော ောစကောေး ိုအပ်ခ ကက်ို ဆ ုေး ြတ်ရနန်ငှ  ်စကောေး ပနဝ်နလ်ဆောငမ်ှုမ ောေး ရရှလိအောင ် င အ်ောေးကူညီလပေးရနအ်တ က ်ဘော ောစကောေး ဘော ော ပနပုိ်စတောကို 

အ  ုေး ပ ပါ ိမ ်မည်။ 

 

 င လ်က ောငေ်းကို ဆက်  ယ် ည ်အခါ လအောက်ပါတို  ကို  င ထ် မှ လတောငေ်းဆုိ ိမ မ်ည်- 

o  င အ်မည်နငှ  ် င က်လ ေး၏ အမည်၊ 

o  င က်လ ေး၏လက ောငေ်း၊ အတနေ်းအဆင န်ငှ  ်ဆရောအမည်၊ 

o  ငလ် ပောဆုိလဆ ေးလန ေး ို ည ် ပုဂိ္  ် (အမည်  ို  မဟတု ်အ ုပ်) နငှ  ်လဆ ေးလန ေးမှုအလကကောငေ်းအရော၊ 

o တယ် ီြနုေ်းန ပါတ်နငှ  ် င ထ်  ဆက်  ယ်ရန ်အဆငလ် ပဆ ုေးအခ ိန ်

 

 င က်လ ေး ည် လက ောငေ်းမှ အစည်ေးအလဝေး ပ  ုပ်ရန ်လတောငေ်းဆုိ ည ် အလကကောငေ်းကကောေးခ ကက်ို အိမ် ို  ယူ ော ည ်အခါ  ို  မဟတု ် ငက် ဆရောတစ်ဦေး  ို  မဟတု် 

အ ခောေးလက ောငေ်းအရောရှတိစ်ဦေးနငှ  ်အစည်ေးအလဝေး ပ  ုပ် ိုပါက စကောေး ပနဝ်နလ်ဆောငမ်ှုမ ောေးနငှ  ်ပတ် က်၍ အကအူညီလတောငေ်းခ ရန ်အထက်ပါနည်ေး မ်ေးမ ောေးကို အ  ုေး ပ ပါ။ 

ကျွန်ပ်ုတို  ရ ု ေးမ ောေး ည်  င အ်ောေး တတန်ိငု ်မ အ မနဆ် ုေး ဆက်  ယ်ပါမည်။ 
 

 င လ်က ောငေ်း ောေး(မ ောေး) လအောင ်မငမ်ှုရရှလိကကောငေ်း လ ခ ောလစရနအ်တ က် အတတူက   ကတ် ွဲ ုပ်လဆောငရ်န ်ကျွန်ပ်ုလစောင လ်မ ော်လနပါ ည်။ 

 

လ ေးစောေးစ ော ြင ၊် 
 

 
    LaTanya D. McDade၊ Ed.D. 

လက ောငေ်းအုပ်ခ  ပ်လရေးမ ေး 

 

http://www.pwcs.edu/

