က

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

PHLpreK ကလ ျော

်လျော

ဤသည်မှျော PHLpreK၊ 3 နှစ်နင
ှ ် 4 နှစ်အရွ ယ်
ကလ ျော

်လျောဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်လ
ကလ ျော

်ရှကသျော

ဤကလ ျော

အကစျောပိုင်း်

်လျော

ို

် Philadelphia မမ ြို့ကတျော်၏ သူငယ်တန််းက

ဖပည်စိုကအျောင်ဖြည်စွ

သင်ယူကလလျောဖြင််းပရို ဂရမ်

်ထျော်းဖြင််းဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်လ

သို သွျော်းက

ကလ်းမ ျော်းအတွ

်ဖြင််းဖြင၊်

ဖြည်ဆည််းကဆျောင်ရွ

်ရှကသျော PHLpreK ဖြည်ဆည််းကဆျောင်ရွ

သင်သည်

ပရို ဂရမ်အတွ

သတ်မှတ်ြ

်ကပ်းသူထတွင်

ပရို ဂရမ်၌

်ကပ်းသူမ ျော်းစျောရင််းအတွ

်

်ဖပည်မီမပီ်း
ပါဝင်ရန်

် www.phlprek.org

ည်ပါ သိုမဟိုတ် 844-PHL-PREK ထ ြိုန်း် ကြေါ်ဆိုကပ်းပါ။
PHLpreK ကို Philadelphia Beverage Tax က ရန်ပိုင ပ
ွေ ံ့ပိုိုးငပိုးထ ိုးပါသည်။

PHLpreK သတ်မှတ်ြ
2022-2023 က

်တင်ဘျောလ 1 ရ

်၊ 2022 တွင် အသ

် သတ်မှတ်ြ

်ဖပည်မီရန်လိုအပ်ြ

်မ ျော်းမှျော-

် 3 နှစ် သိုမဟိုတ် 4 နှစ် ဖြစ်ကနရပါမည်

မသျော်းစိုသည် Philadelphia တွင် ကနထင
ို ရ
် ပါမည်

•

ဤကလ ျော

်လျောတွင် ရယူထျော်းကသျော အြ

ြစျော်းြွငမ
် ျော်းနှင်
အြ

ျောင််း

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ်အတွင်း် PHLpreK တွငပ
် ါဝင်မှုအတွ

ကလ်းသည် စ

•

်ဖပညမ
် ီမှုအကက

်အလ

ြ တ်ဆ
်မ ျော်းအျော်း

်ကပ်းရျောတွင်

်အလ

်မ ျော်းသည် PHLpreK မသျော်းစိုမ ျော်းအျော်း ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း၊ ရင််းဖမစ်မ ျော်း၊ နှင်

PHLpreK

PHLpreK

ကလ်းငယ်မ ျော်းရှကသျော မသျော်းစိုမ ျော်းအတွ

ို

အြွြို့

ို

ူညီကပ်းပါလမ်မည်။

အသို်းဖပ ကနကသျော

် အသို

ဤကလ ျော

မသျော်းစိုမ ျော်းနှငပ
် တ်သ

်အဝန််းရှ ထပ်ကဆျောင််း ရင််းဖမစ်လိုအပ်ြ

်လျောတွင်

ရယူထျော်းကသျော

်၍

ပိုမိုသနျော်းလည်ရန်နင
ှ ်

်မ ျော်း

ို ြွဖြျော်းသတ်မှတ်ရန်

အသို်းဖပ ပါလမ်မည်။
ဤကလ ျော

်လျောတွငပ
် ါဝင်သည်

ိုယ်ကရ်းရျောဇဝင် ို ြွဖြျော်းသရှနင
ို က
် သျော အြ

PHLpreK နှငပ
် တ်သ

်၍ မသျော်းစိုမ ျော်းနှင် ကဖပျောဆိုဆ

အြ

ို အသို်းဖပ ပါလမ်မည်။

်အလ

ကလ ျော

်မ ျော်း

်သွယ်ရန်အတွ

်အလ

်မ ျော်းအျော်း လ ြို့ ဝှ

်သျော PHLpreK ဝန်ထမ််း

်ထျော်းလမ်မည်ဖြစ်

ကလ်း/မသျော်းစို ဆ

ျော

်သွယ်ရန်

်လျောကမ်းြွန်း် မ ျော်း

ကလ်းအြ

်အလ

်မ ျော်း

ကလ်း၏ အမည်အစစျောလို်း- ________________________
ကလ်း၏ အမည်ကနျော

်ဆို်းစျောလို်း- ___________________

ကလ်း၏ အမည်အလယ်စျောလို်း- ____________________

PHLpreK ကလ ျော

လ
် ျော - က

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

ကလ်း၏ လမ််းနပါတ်နင
ှ ် လမ််းအမည်- __________________________________________________________________
မမ ြို့- ________________________
ကလ်းသည် လ

ဖပည်နယ်- ________________

်ရှတွင် ြိုလှုရျောကနရျော၊ အ

ဇစ်

ူ်းအကဖပျောင််း သိုမဟိုတ် အဖမန် အမ်ကနရျောြ ထျော်းမှုတွင် ကနထိုငပ
် ါသလျော်း၊ သိုမဟိုတ်

အဖြျော်းသူတစ်ဦ်း၏အမ်တွင် ယျောယီ ကနထင
ို က
် နပါသလျော်း။ (တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)
ကလ်း၏ ကမွ်းသ က ရျောဇ် - လ ____________ / ရ
ကလ်း၏
သင်

ျော်း၊မဖြစ်မှု (တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)-

ကလ်းသည် ယြင်

(တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)
သင်

ကလ်းသည် လ

်ရှတွင် အကစျောပိုင်း် က

မ

ျော်းဝင်ကဆျောင်ရွ

(တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)

 ဟိုတ်

 လင်သတ်မှတ်ြယူထျော်းဖြင််းမရှသူ
ို လ

်ြရရှြူ်းပါသလျော်း။

်မှုဆိုငရ
် ျော ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း

ို လ

်ြရယူကနပါသလျော်း ဥပမျော၊

ိုထ်းို ဝန်ကဆျောင်မှုအမ ်းအစျော်းမ ျော်း။

 မဟိုတ်

်ရှတွင် တစ်ဦ်းြ င််းအလို

် မသျော်းစို ဝန်ကဆျောင်မှုအစီအစဉ် (IFSP) သိုမဟိုတ် တစ်ဦ်းြ င််းအလို

ပညျောကရ်းအစီအစဉ် (IEP)

ို ရရှထျော်းပါသလျော်း။ (တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)  ဟိုတ်

မသျော်းစိုသည် ကြျော်ဖပပါ အ

ူအညီပရို ဂရမ်တစ်ြိုြိုတွင် ပါဝင်ကနပါသလျော်း။

•

လိုအပ်ကနကသျောမသျော်းစိုမ ျော်းအတွ

•

အမ ်းသမီ်းမ ျော်း၊ ကမွ်း
 ဟိုတ်

 မဟိုတ်

 မဟိုတ်

ျော်းကဖပျောဆိုမှု သိုမဟိုတ် အဖြျော်းကသျော

ကလ်းသည် လ

ျော်း

်ကရ်း ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း

ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ျော၊ စ

သင်

 ဟိုတ်

် ____________ / နှစ် ____________



ကလ်းကစျောငက
် ရှျော

 ဟိုတ်

ိုဒ-် _____________________________

င််းစ

် ယျောယီအ

ကလ်းမ ျော်း၊ နှင်

 မဟိုတ်

ူအညီ (TANF)  ဟိုတ်
ကလ်းမ ျော်းအတွ

်

 မဟိုတ်

် အထူ်း ဖြည်စွ

်အျောဟျောရ ပရို ဂရမ် (WIC)

 မဟိုတ်

•

ဖြည်စွ

်အျောဟျောရ အ

•

ဖြည်စွ

် လိုဖြ ကရ်းဝင်ကငွ (SSI)  ဟိုတ်

ကြျော်ဖပပါတစ်ြိုြိုနင
ှ ်သ

်ဆိုငပ
် ါ

 ကြတတ ကမွ်းစျော်းကစျောငက
် ရှျော

3/25/2022 တွင် ကနျော

ူအညီပရို ဂရမ် (SNAP)  ဟိုတ်

 မဟိုတ်

 မဟိုတ်

ညန်ဖပကပ်းပါ။
်မှု

 ကဆွန်းီ မ ်းစပ် ကစျောငက
် ရှျော

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

်မှု

 ကထျောင်ဒဏ်

ြကနရကသျော မဘ  ဒို

စျောမ

ခသည်

်နျောှ 2 - 8

PHLpreK ကလ ျော

လ
် ျော - က

မသျော်းစိုအြ

်အလ

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

်မ ျော်း

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အမည်အစစျောလို်း- _______________________________________________________________
်ဆို်းစျောလို်း- __________________________________________________________

ကလ်းနှင် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပို- ___________________________________________________________
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ လပ်စျော- ______________________________________________________________________
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ြိုန်း် နပါတ်- __________________________________

 ဆလ်ြိုန်း်

 အမ်ြိုန်း်

 အလိုပ်ြိုန်း်

ငစ

်ံ့
င

က်ငပိုးသူ တစ်

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အမည်ကနျော

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အီ်းကမ်းလ်လပ်စျော- _______________________________________________________________
ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်နင
ှ ် မ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပို- __________________________________________________

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အမည်အစစျောလို်း- _______________________________________________________________

ငစ

်ံ့
င

က်ငပိုးသူ နစ်

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အမည်ကနျော

်ဆို်းစျောလို်း- __________________________________________________________

ကလ်းနှင် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပို- ____________________________________________________________
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ လပ်စျော- _______________________________________________________________________
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ြိုန်း် နပါတ်- __________________________________

 ဆလ်ြိုန်း်

 အမ်ြိုန်း်

 အလိုပ်ြိုန်း်

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ အီ်းကမ်းလ်လပ်စျော- _______________________________________________________________
ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်နင
ှ ် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပို- _______________________________________________

အိုပ်ထန််းမှု သကဘျောတူညြ
ီ
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ သူ/သူမ၏ က
လိုပ်ကဆျောင်ြ

်

ျောင််းသျော်း၏ က

ျောင််းဆိုငရ
် ျော တို်းတ

်မ ျော်းတွင် ပါဝင်ပိုငြ
် ွငန
် င
ှ စ
် ပ်လ ဉ််း၍

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ၏ က

ျောင််းသျော်းနှင် ကတွြို့ဆိုြွင်

တရျော်းရို ်းအမနစ
် ျော (ဥပမျော၊
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ

ို ဆ

်လ

်မ ျော်းမရှပါဟို ပရို ဂရမ်

ို သတ်သတ်မှတ်မှတ်

်၍ သရှကနပိုငြ
် ွငန
် င
ှ ်က

ျောင််း

မှတ်ယူပါလမ်မည်။

နသ
် တ်ထျော်းကသျော လ

်မှတ်ထ်းို ထျော်းသည်

ွျောရှင်း် မှုဒဂ
ီ ရီ၊ အိုပ်ထန််းြွငအ
် မန၊် သိုမဟိုတ် ထန််းသမ််းထျော်းဖြင််းအမန)် ရှကနမှသျော

ို သူ/သူမ၏ က

3/25/2022 တွင် ကနျော

နသ
် တ်ြ

်မှု

ျောင််းသျော်း၏ ပညျောကရ်းတွင် ပါဝင်ဖြင််းမှ တျော်းဖမစ်ပါလမ်မည်။

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

စျောမ

်နျောှ 3 - 8

PHLpreK ကလ ျော
နသ
် တ်ြ

ိုးန ပ
ို ်တို သတ
ခပြုမရန်
ံ့် တ်သက်၍ ကျွန်ပ
ံ့

•

်ြွျောမှု-

်မှုနင
ှ ် ပရို ဂရမ် ဖပ

သင်ရို ်းညန််းတမ််း၊

ခဒန်-

ကလ်းတို်းတ

ပရို ဂရမ် လိုပ်ကဆျောင်ြ

မကတျော်တဆဖြစ်ရပ်၊ နျောမ

န််းမှု၊

နှင် အကရ်းကပေါ်

်သွယ်မှု*-

*ပိုမိုကသျောအြ

်အလ

ဖပည်စိုကအျောင်ဖြည်စွ

စစရပ် ဆ

်မ ျော်း

ို ရယူရန်အတွ

အမ်သို်းဘျောသျောစ

ဒိုတယကဖမျော
အထ

ျောင််းရင််းမ ျော်းအတွ

်ဆ

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်ဦ်းစလို်း

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်ဦ်းစလို်း

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်ဦ်းစလို်း

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်ဦ်းစလို်း

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ တစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်ဦ်းစလို်း

်သွယ်သငသ
် ည်လူ

ကစျောငက
် ရှျော
ကစျောငက
် ရှျော

ို ကြျော်ဖပကပ်းပါ-

်ကပ်းသူ နှစ်
်ကပ်းသူ နှစ်

ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းသူ နှစ်

် ဆို

ကစျောငက
် ရှျော

ကစျောငက
် ရှျော

်သည် သင် ို အကရ်းကပေါ်

စစရပ် ဆ

်ကပ်းသူ နှစ်

်ကပ်းသူ နှစ်

်သွယ်မှု ကြျောင်/စျောရွ

်

ျော်း (

်အလ

်မ ျော်း

ကလ်းကနထင
ို သ
် ည်ကနရျော)- ___________________________________________________

် အမ်သို်းဘျောသျောစ

ျော်း (

်တွငက
် ြျော်ဖပထျော်းကသျောဘျောသျောစ

ကလ်းကနထင
ို သ
် ည်ကနရျော)- _____________________________________________
ျော်းမ ျော်းမဟိုတ်သည် အဖြျော်းဘျောသျောစ

ျော်းမ ျော်း

ို အမ်တွငက
် ဖပျောဆိုပါ

၊ ဤကနရျောတွင်

ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________________________________________________________________________________
ကလ်း၏လူမ ်း (သက်ဆို သ
် ညံ့ ်အရ မျ ိုးအ ိုး
 အကမရ

ို

်ကပ်းရန် ကတျောင််းဆိုပါလမ်မည်။

လူဦ်းကရစျောရင််း အြ
အဓ

ိုး-

်မ ျော်း၊

အစည််းအကဝ်းမ ျော်းနှင် မူဝါဒမ ျော်း•

တူညီချက်မျြုိုး ထ ိုးပါသ

်မှု၊

ကလ်းမှတ်တမ််းမ ျော်း•

ို တင်ဖပရပါမည်။

်ခပငပိုးပါ။

်ကပေါ်တွင် အကဖြြ၍ ကြျော်ဖပပါအကက

စျောရင််းသွင်း် မှုနင
ှ ် ထွ
်ကရျော

အ
ို ပ်ငသ အိုပ်ထန်ိုးမှု သင

တူညီချက် မတတ ူကို င

အိုပ်ထန််းမှုသကဘျောတူညီြ

တ

်မှတ်ထ်းို ထျော်းကသျော မတတူ

နသ
် တ်ထျော်းကသျော

 မဟိုတ်

ဟိုတပ
် ါက၊ အိုပ်ထန်ိုးမှုသင

•

၊ တရျော်းဝင်အိုပ်ထန််းြွငရ
် ှထျော်းကသျော မဘ/အိုပ်ထန််းသူသည်

ို ကြျော်ဖပထျော်းသည် တရျော်းရို ်းအမနစ
် ျော၏ လ

(တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)  ဟိုတ်

•

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

်မ ျော်းထျော်းရှထျော်းပါ

အြွငအ
် ကရ်းမ ျော်း
ဤကင

လ
် ျော - က

န် အင်ဒ်းီ ယန််း/အလျောစ

 လူမည််း/အျောြရ

န် အကမရ

ိုးို ကို ငရွေ ိုးပါ)ျော ကဒသြ

န်

 ကဒသြ ဟျောဝိုငအ
် လ
ီ ူမ ်း/ပစြတ်

 အျောရှသျော်း
 လူမ ်းကပါင််းစို

ျွန်း် သျော်း

 လူဖြူ/က

ျောက

်းရှန်း်

 အဖြျော်း- ______________________
3/25/2022 တွင် ကနျော

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

စျောမ

်နျောှ 4 - 8

PHLpreK ကလ ျော

လ
် ျော - က

ကလ်း၏ လူမ ်းစို (တစ်ြို

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

ိုဖြစ်ပါ)-

 စပန်စ

ျော်းကဖပျောနင
ို င
် သျော်း/လ

်တင်အကမရ

တို

်သျော်း

 စပန်စ

ျော်းကဖပျောနင
ို င
် သျော်း/လ

်တင်အကမရ

တို

်သျော်း မဟိုတ်သူ

ကလ်းကနထင
ို က
် သျောကနရျောဖြစ်သည် အမ်ကထျောင်စိုရှ လူအကရအတွ
(ထအ
ို မ်ကထျောင်စိုတွငက
် နထင
ို က
် သျော လူတိုင်း်

ို ထည်သွင်း် ကပ်းပါ)

*နှစ်စဉ် အမ်ကထျောင်စိုဝင်ကငွသည် PHLpreK ပရို ဂရမ်အတွ

စျောရင််းအင််းရည်ရွယ်ြ

်မ ျော်းအတွ

်သျော ဤအြ

ွေန်ခင
ံ့ သ 12

လွနြ
် ကသျော 12 လရှ ဝင်ကငွ*

ရရှကသျော ဝင်ကငွ၏ စိုစိုငပါ ိုး် ပမ ဏ၏ အက

်- ________________

် သတ်မှတ်ြ

်အလ

်မ ျော်း

်ဖပည်မီမှု

ို မဆို်းဖြတ်ကပ်းပါ။

ို ကတျောင််းြဖြင််းဖြစ်ပါသည်။

ကလ်းကနထင
ို က
် သျော အမ်ကထျောင်စိုရှ အမ်ကထျောင်စိုဝင်မ ျော်းအျော်းလို်း ပူ်းတွ
ျောင််းဆို်းြနမ
် ှန်း် ကြျော်ဖပြ

်

ို ကြျော်ဖပကပ်းပါ (လွနြ
် ကသျော 12 လအတွ

ျော

်

စိုစိုကပါင််းပမျောဏ)။
ဝင်ကငွ၏ စိုစိုငပါ ိုး် ပမ ဏ တွင် လိုပ်အျော်းြမ ျော်း၊ ပင်စင်စျော်းဝင်ကငွ၊ အမ ျော်းဖပည်သူဆိုငရ
် ျော အ
နှင/် သိုမဟိုတ်

ူအညီ ကငွကပ်းကြ မှုမ ျော်း

ိုယ်ပိုငအ
် လိုပ်ဝင်ကငွတို ပါဝင်ပါသည်။

$

,

.00

လွနြ
် ကသျော 12 လအတွ

် စိုစိုကပါင််းပမျောဏ

 မကြျော်ဖပလိုပါ
မည်သည်လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်အမ ်းအစျော်းတွင် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ
(သက်ဆို သ
် ညံ့ ်အရ မျ ိုးအ ိုး

 ကဆျော

န််းမျောကရ်းကစျောငက
် ရှျော

ြ

်မှု

်ဒရယ်၊ ဖပည်နယ်၊ သိုမဟိုတ်

ကဒသတွင်း် အစို်းရ
 အလိုပ်နင
ှ ် ကငွကက

်းပိုင်း်

 သယ်ယူပိုကဆျောင်ကရ်း ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း

3/25/2022 တွင် ကနျော

လ

ိုငပ
် ါသလ။

်လိုပ်ကရ်းနှင် ထိုတ်ယူမှု
်လီနင
ှ ် အကရျောင််းပိုင်း်

ိုနထ
် တ
ို ်လိုပ်ကရ်း



 ထိုတ်လိုပ်ကရ်း အလိုပ်အ

ိုင်

 အစျော်းအစျောလိုပ်ငန််း

 စီမြနြ
် ွမှုပိုင်း် အလိုပ်အ

ိုင်

 ဥပကဒကရ်းရျော

 အမ်တွငက
် နထိုငသ
် ူ



ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း

 အမငမ််းစျော်း

အျော်းဖြင် အလိုပ်လိုပ်

ိုးို ကို ခခစ်ပါ)

 ပညျောကရ်း


အဓ

ိုယ်

 အသို

်းမြ

်အြွြို့

်အဝန််းနှင် လူမှုကရ်းရျော

ဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း
 ကရဆို်းစနစ်နင
ှ ် ဖပ ဖပင်ထန််းသမ််းမှု

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

ကစျောငက
် ရှျော
လ

်ကပ်းသူ

်ရှတွင် အလိုပ်မရှပါ

 လစျောမရကသျောအလိုပ်
 အဖြျော်း- _______________

စျောမ

်နျောှ 5 - 8

PHLpreK ကလ ျော

လ
် ျော - က

ဝန်ကဆျောင်မှု အြ
PHLpreK သည် ငကျ

ဤ

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

်အလ

်မ ျော်း

ိုး် စ သ န် စ်အငတ အတွေ ိုး် ရက်ငပါ ိုး် 180 အတွေက် ညွှန်ကက ိုးချက် 5.5 န ရီစ ကိုသ က ဗ

ဏ္ဍတွငရ
် ယူထျော်းကသျောအြ

်အလ

်မ ျော်း

ြွဖြျော်းသတ်မှတ်ရန် အသို်းဖပ ပါလမ်မည်။ ကအျော

ို PHLpreK စနစ်တွင် မသျော်းစိုမ ျော်း လိုအပ်နင
ို က
် သျော ထပ်ကဆျောင််းရင််းဖမစ်မ ျော်းအျော်း
်ပါ

ဏ္ဍ

ဝန်ငဆ

မ
် ှုငနရက်
ံ့ - (တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)

 ကနဝ

ဝန်ငဆ

မ
် ှု နစ် (တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)

က

ို ဖပည်စိုကအျောင် အမပီ်းသတ်ကပ်းပါ။

် (5.5 နျောရီ)

 တစ်ရ

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် (ရ

်ကပါင််း 180)

ျော်လွနက
် သျော အြ န်အတွ

အသို်းဖပ ထျော်းသည်

ဏ္ဍတွင် ရယူထျော်းကသျော အြ

ကနရျောမ ျော်း၏ တည်ကနရျောနှငပ
် တ်သ

ို တစ်ရက်

သင်

ကလ်း

သင်

သငအ
် တွ

သင်

ကလ်း

တစ်

စရတ်

ို

်မှုလိုပ်ငန််းမ ျော်း ကထျော

ဖြညဆ
် ည််းကဆျောင်ရွ
*ဤ

ိုန်

ျောမရန် မည်သည် ဖြည်စွ

်ကပါင််း 260)

ရန်ပိုကငွပပို်းကပ်းထျော်းသည်ထ

် ရန်ပိုကငွကထျော

ျော်)

်

်ပမှု ရင််းဖမစ်အျော်း

ို ညန်ဖပကပ်းပါ-

ကလ်းကစျောငက
် ရှျော



်

်အဖပည် (5.5 နျောရီက

 နှစ်အဖပည် (ရ

အထက်တွေ ် တစ်ရက်အခပညံ့ ် သိုမဟိုတ် နစ်အခပညံ့ ်ကို ငရွေ ိုးထ ိုးပါက၊ PHLpreK
က

ပ
ို ်ငပိုးပါသည်။

်ပကငွ (CCW)  သီ်းဖြျော်း ကငွကပ်းဖြင််း

်ကပ်းသူ ဦ်းစျော်းကပ်းအြ
်အလ

်အလ

 အဖြျော်း၊ ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ____________

်မ ျော်း

်မ ျော်းအျော်း PHLpreK စနစ်ရှ မသျော်းစိုမ ျော်း၏ ဦ်းစျော်းကပ်းမှုမ ျော်း

်၍ ဆို်းဖြတ်ြ

ျှ ် န ရီမည်မ

်မ ျော်းြ မှတ်ရန် အသို်းဖပ ပါလမ်မည်။ ကအျော

ို PHLpreK ၌ တ

်ကရျော

်အြမဖြစ်ကသျော PHLpreK ဖြည်ဆည််းကဆျောင်ရွ

ို စျောရင််းသွင်း် ရန် ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါ

၊ ကစျောငက
် ရှျော

်ပါ

ဏ္ဍ

ို ြွဖြျော်းသတ်မှတ်ရန်နင
ှ ် PHLpreK
ို ဖပည်စိုကအျောင် အမပီ်းသတ်ကပ်းပါ။

်ကစလိုပါသလ။ _________________________
်ကပ်းသူမ ျော်းထ 5.5 နျောရီထ
်မှုအတွ

် သင်

်ပိုကသျောနျောရီမ ျော်းအတွ

်

မည်မ ကပ်းကြ ရန် ဆနဒရှပါသလ

ျှ )် ။ ______________________

သင်

ကမွ်း

င််းစ

ကလ်း/လမ််းကလ ျော

်တတ်

ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါသလျော်း။  ဟိုတ်
သင်

က

ျောင််းကနအရွ ယ် ပရို ဂရမ်တွင် သင်

 ဟိုတ်
သင်

ျောစ

ကလ်း ပရို ဂရမ်တွင် သင်

ို စျောရင််းသွင်း် ရန်

 မဟိုတ်
ကလ်း၏ ကမွ်းြ င််းကမျောင်နမ
ှ

ို စျောရင််းသွင်း် ရန် ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါသလျော်း။

 မဟိုတ်

ကလ်း၏ အကစျောပိုင်း် သင်ယူကလလျောဖြင််းပရို ဂရမ်ထ မည်

(သက်ဆို သ
် ညံ့ ်အရ မျ ိုးအ ိုး


ကလ်း၏ ကမွ်းြ င််းကမျောင်နမ
ှ

်ရန် စီစဉ်ထျော်းပါသလ။

ိုးို ကို ခခစ်ပါ)

ျော်းကမျောင််းသွျော်းမည် နှင/် သိုမဟိုတ် တစ်စိုတစ်ဦ်း
ျော်းကမျောင််းပိုြိုင်း် မည်

 ဘတ်စ်

သိုသွျော်းကရျော

ျော်း နှင/် သိုမဟိုတ် ထကရျော်လီ

ို

 ကဒသအလို

်ရထျော်းလိုင်း်

 လမ််းကလ ျော

်မည်

 အဖြျော်း၊ သတ်မှတ်ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________

 Market Frankford Line/Broad Street Line

3/25/2022 တွင် ကနျော

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

စျောမ

်နျောှ 6 - 8

PHLpreK ကလ ျော
သင်

လ
် ျော - က

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

ကလ်း၏ အကစျောပိုင်း် သင်ယူကလလျောဖြင််းပရို ဂရမ်ထ သွျော်းကရျော

်ရန် မနစ်မည်မ က

ျောမည်ဟို ကမ ျော်မှန်း် ထျော်းပါသလ။

(တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)
 1-15 မနစ်
အ

 16-30 မနစ်

ွျောအကဝ်း/သ

်သျောလွယ်

 31-45 မနစ်

ူမှုသည် ဤတည်ကနရျော

 45 မနစ်ထ

ို ကရွ ်းြ ယ်ရသည် အြ

်ပို
်တစ်ြ

်ဖြစ်ကနပါ

၊ မည်သည်အြ

်

ပို၍ အကရ်းပါပါသလ။
(တစ်ခိုကခို ခစ်ပါ)
သင်

 အမ်နင
ှ န
် ်းီ သည်

ကလ်းအတွ

 အလိုပ်/က

် အကစျောပိုင်း် သင်ယူကလလျောဖြင််းပရို ဂရမ်

ျောင််းနှင် နီ်းသည်
ို ကရွ ်းြ ယ်သည်အြါ မည်သည်အရျောမ ျော်း

ဦ်းစျော်းကပ်းမှုမ ျော်းထမှ ထပ်တန်ိုးသိုးို ခို ဖြစ်သည်ဟို ကဖပျောလိုပါသလ။ (ကအျော
 တတ်နင
ို မ
် ှု
က

 ကဘ်း

 မူလတန််းက

ျောင််းသို

င်

ူ်းကဖပျောင််းတ

်ကရျော

်နင
ို က
် သျော ပရို ဂရမ်

ကလ်းကစျောငက
် ရှျော

PHLpreK ပရို ဂရမ်အကက
 SEPTA ကက
 အသို

ျောင််း

်

 မတ်ကဆွ/မသျော်းစိုဝင်
ျော်ဖငျော

3/25/2022 တွင် ကနျော

ျော်းနှစ်မ ်း ကဖပျောဆိုမှု
်ရှသူမ ျော်း

ို ကစျောငက
် ရှျော

်ကပ်းမှု

ဖြည်ဆည််းကပ်းမှု

ျော်း

ို ဖြည်ဆည််းကပ်းသည်

 အဖြျော်း၊ သတ်မှတ်ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________

ျော်းမတျောပါလ။ (သက်ဆို သ
် ညံ့ ်အရ မျ ိုးအ ိုး



ကလ်းကစျောငက
် ရှျော

ိုးို ကို ခခစ်ငပိုးပါ)
 ဆိုရှယ်မီဒယ
ီ ျော (Facebook၊

 ဆရျောဝန်၏ရို ်းြန််း

်အဝန််းဦ်းကဆျောင်သူ

 သတင််းစျောကက

်မှု

ို ဘယ်လိုမ ်း က

ျော်ဖငျော

 PHLpreK ဝဘ်ဆို

် နျောရီမ ျော်း

 အဖြျော်းကသျော လူမှုကရ်းဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်း

 ပိုဂ္ လ်ကရ်းအရ ညန််းဆိုမှု/တစ်ဆငက
် ဖပျောစ
င််းစ

 ဆို

 အထူ်းလိုအပ်ြ
ို

ဖြည်ဆည််းကပ်းထျော်းသည်

 ကမွ်း

် တည်ကနရျော

 ဘျောသျောစ

 Keystone STARs အရည်အကသွ်း အမှတ်ကပ်းဖြင််း
စျော်းနင
ို က
် သျောကနရျော

 ဆို

 ရရှနင
ို မ
် ှု/ကစျောငဆ
် ိုင်း် စျောရင််းမရှဖြင််း

 အစျော်းအစျောမ ျော်း ဖြည်ဆည််းကပ်းသည်

်တွင်

ို စင်တျောတွင်

စျောရင််းသွင်း် ထျော်းမပီ်းဖြစ်သည်

်ရန် အသငဖ် ြစ်မှု/စျောသင်နစ
ှ ် သင်ရို ်းညန််းတမ််း

င််းကသျောပတ်ဝန််း

 အဖပင်ဘ

်ပါစျောရင််းထမှ သိုးို ခိုကခို ခစ်ပါ)

 ကမွ်းြ င််းကမျောင်နမ
ှ မ ျော်း

ျောင််းတ

သင်၏

်ကရ်းလိုပ်ငန််းမ ျော်းထမှ

Instagram၊ Twitter စသည်တ.…)
ို

စျောပိုဖြင််း

 သတင််းဇျောတ်ကက

က



ျောင််းြရို င်

 ကရဒီယိုကက

ျော်ဖငျော

ျောင််း

ကလ်းကစျောငက
် ရှျော

ဖြည်ဆည််းကဆျောင်ရွ

်မှု
်ကပ်းသူ

 အဖြျော်း- _______________

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

စျောမ

်နျောှ 7 - 8

PHLpreK ကလ ျော

လ
် ျော - က

သတ်မှတ်ြ

်ဖပည်မီမှု မှန ်

PHLpreK ဖြည်ဆည််းကဆျောင်ရွ
စ

်တင်ဘျောလ 1 ရ

မူက

က

ျောင််း တ

်နင
ို သ
် ည်အသ
ျောင််း

န်ကက

်ကပ်းသူတစ်ဦ်းဖြစ်ကသျော

်၊ 2022 တွင် အသ

ELRC ထ ညန််းဆိုထျော်းကက
ို ဆို

ျောင််းစျောသင်နစ
ှ ် 2022-2023

ျောင််း သ

်ကသြြ

ျွနပ
်ို ်သည် ဤ

်

ကလ်းမှျော Philadelphia ၌ကနထိုငသ
် ူဖြစ်ကက

် 3 နှစ် သိုမဟိုတ် 4 နှစ်အရွ ယ်ဖြစ်ကက

ျောင််း (စ

်အရွ ယ်မဟိုတ်ပါ)၊ အဖြျော်းဝန်ကဆျောင်မှုမ ျော်းအတွ

ို သ

်တင်ဘျောလ 1 ရ

်၊ 2022 တွင်

်ဖပည်မီမှု

ို ဆို်းဖြတ်ရန်

်ကသြပါသည်။ စစ်ကဆ်းအတည်ဖပ သည် မှတ်တမ််းမှတ်ရျောအျော်းလို်း (ကမွ်းရ

်နင
ှ ် ကနထင
ို မ
် ှု)

်တည်ကနရျောရှ ြိုငတ
် ွင် ထန််းသမ််းထျော်းရှကက

် သတ်မှတ်ြ

ျောင််း၊

ျောင််း အတည်ဖပ ပါသည်။

_____________________________________________________________________________________________
ဝန်ထမ််း၏အမည် (ပရင)်
ရျောထူ်း
ရ ်စွ
_____________________________________________________________________________________________
ဝန်ထမ််း၏လ ်မှတ်
PHLpreK ပရို ဂရမ်၏အမည်

ဤင

က
် ို

က်မတ်ငရိုးထိုးို ခခ ိုး် ခ

မမြုြို့နယ်နမတ်ခပ ပ
် သ ို ံ့ ငခပ
အသငပိုးအငကက

PHLpreK

ိုး် င ွှ ြို့မည်ဆိုပါက

ိုး် ကက ိုးရန် သင

၎င််းတိုသည် PHLpreK ပရို ဂရမ်အတွ
သင်

၊ံ့်

15

ကင

ိုးမျ ိုး၏

ရက်အတွေ ိုး်

မ /အိုပ်ထန်ိုးသူမျ ိုးသည်

၎ ိုး် တ၏
ို ံ့

ဤငနရ တွေ ်

ခ ညံ့ ်ဆည်ိုးငဆ

တူပါသည်။ မသျော်းစိုမ ျော်းသည် Philadelphia အဖပင်ဘ

၏

ရ
် ွေ က်ငပိုးသူထ

်သို ကဖပျောင််းကရ ြို့သွျော်းပါ

၊

် သတ်မတ်ချက်ခပညံ့ ်မီခခ ိုး် မ ငတ ံ့ပါ။

PHLpreK မဘ/အိုပ်ထန််းသူတစ်ဦ်းအကနဖြင၊် PHLpreK အြွြို့ထမှ စျောသျော်းမ

သကဘျောတူပါ

PHLpreK

Philadelphia

က်မတ်ထိုးို ပါ- __________ စျောသျော်းမ

်ကဆြ ်မ ျော်း

်ကဆြ ်မ ျော်း

ို လ

ို လ

်ြရယူရန်

်ြရယူရန် သင်သကဘျောတူကသျော

ြိုန်း် နပါတ်- ______________________

__________________________________________
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ လ ်မှတ်

3/25/2022 တွင် ကနျော

်ဆို်းအပ်ဒတ်လိုပ်ထျော်းသည်

___________________________
ရ ်စွ

စျောမ

်နျောှ 8 - 8

