အေရွ ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ား ဌာန
၂၀၁၉-၂၀၂၀
လက္ရွိ EACS ေဒသအတြင္း ေနထိုငသ
္ ူမ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ ေက်ာင္းေၿပာင္းေလွ်ာက္လႊာ
ဦးစားေပး စဥ္းစားရန္ ၂၀၁၉၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အေရာက္ ေပးပု႔ရ
ိ မည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေရးပါ။
တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္႔ ေက်ာင္း -___________________________(၂၀၁၉/၂၀) တြင္တက္ေရာက္မည္႔အတန္း________

______________________________________________________________________________________________
(ေက်ာင္းသူ/သား၏ ေနာက္ဆုံးအမည္)

(ေက်ာင္းသူ/သား၏ ေရွ ႔ဆုံးအမည္)

______________________________________________________________________________________________
(ေနရပ္လိပ္စာ - လမ္းမ်ား St., Rd., Dr., အပါအ၀င္)

(ၿမိဳ ႔)

(ၿပည္နယ္)

(ေဒသ ကုဒ္နံပါတ္-Zip)

လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနသည့္ေက်ာင္း - _____________________________________________________________________

ေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ လႊဲေၿပာင္းရာတြင္ ေက်ာင္း အၾကိဳအပို႔အား မိဘမ်ားမွ တာ၀န္ယူရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ (ၿခြင္းခ်က္ - ဟာရ္ဒင္း
ေဒသအတြင္း ေနထုိင္ေသာ 9-12 တန္း ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားမွလႊဲ၍)

နားလည္ပါသည္__________ နားမလည္ပါ _________

လက္ရ၌
ွိ ဤေက်ာင္းသူ/သားသည္ IEP ရွိ၍ အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံရရွိပါသလား? ရရွိသည္____ မရရွိပါ______
လက္ရ၌
ွိ ဤေက်ာင္းသူ/သားသည္ အဂၤလိပ္သာသာစကား သင္ယူသူ (EL) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိပါသလား?

ရရွိသည္_____ မရရွိပါ_____

အတူ ေနထုိင္သူမ်ား (သက္ဆုိင္ေသာ အရာ အားလုံးအား မွတ္သားေပးပါ)

 မိဘႏွစ္ဦးလုံး
 ဖခင္
 မိခင္
 တရားရုံးမွ သတ္မွတထ
္ ားေသာ အုပ္ထိန္းသူ
 အၿခားသူမ်ား (ေဖၚၿပေပးပါ)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
နံပါတ္ ၁ - မိသားစုရွိ လူၾကီးအမည္ (ေနာက္ဆုံးအမည္/ေရွ ႔ဆုံးအမည္)

ဆက္သြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ဖုန္းနံပါတ္

_____________________________________________________________________________________________________
နံပါတ္ ၂ - မိသားစုရွိ လူၾကီးအမည္ (ေနာက္ဆုံးအမည္/ေရွ ႔ဆုံးအမည္)

ဆက္သြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ဖုန္းနံပါတ္

ေက်ာင္းသူ/သားတြင္ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ ေက်ာင္းေျပာင္း ေလွ်ာက္လြာတင္ထားေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ/မိသားစုဝင္မ်ား ရွိပါသလား?
ရွိလွ်င္၊ အမည္မ်ား/ အတန္းမ်ားအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသူ/သား ေလွ်ာက္လြာတင္ထားေသာ ေက်ာင္း၌ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနသည္႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ/မိသားစုဝင္မ်ား ရွိပါသလား? ရွိလွ်င္၊ အမည္မ်ား/
အတန္းမ်ားအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(ေက်ာင္းသူ/သား ေနာက္ဆုံးအမည္)

(ေက်ာင္းသူ/သား ေရွ ႔ဆုံးအမည္)

ေက်းဇူးၿပဳ၍ ဤလႊဲေၿပာင္းမႈေၾကာင္႔ ဤေက်ာင္းသူ/သား၌ မည္သည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္႔အေၾကာင္း ေရးသားေဖၚၿပပါ။
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤေလွ်ာက္လႊာအား လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ဖတ္ရႈပါ။
တစ္ႏွစ္အၿပည္႔ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းၿခင္း ကတိၿပဳခ်က္ - ေက်ာင္းသူ/သားအေနၿဖင့္ မိမိေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေက်ာင္း၌ အနည္းဆုံး
တစ္ႏွစ္တိတိ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည္။

ဆက္လက္ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းၿခင္း - အတည္ၿပဳၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းသူ/သားသည္ ႏွစ္စဥ္ ၿပန္လည္ေလွ်ာက္လႊာတင္စရာ မလိအ
ု ပ္ပဲ
မိမိေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ ေက်ာင္း၌ ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္ သင္ၾကားရန္ စာရင္းသြင္းျပီးသားျဖစ္ပါမည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း၊ အၿခား
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ေၿပာင္းေရႊ႕ရန္၊ မိမိ၏ မူလတက္ေရာက္ခဲ႕သည္႔ေက်ာင္းသုိ႔ ၿပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈၿပဳသည့္အခါတုိင္း၊
ေရြးခ်ယ္မႈ ေက်ာင္းေၿပာင္းေလွ်ာက္လႊာအား တင္ရပါမည္။

အားကစား ျပဳလုပ္ခြင႔္ - ေကာ်င္းလႊဲေၿပာင္းခြင္႔ရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ပထမႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းကိုယ္စားျပဳ အားကစား
မ်ား၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင္႔ မရွိပါ။ IHSAA အားကစား ျပဳလုပ္ခြင္႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္း အားကစား ဒါရိုက္တာထံသ႔ုိ
ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ။

သယ္ယူပ႔ေ
ုိ ဆာင္ေရး - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွစ၍ မိမိတ႔ေ
ုိ နထုိင္ေသာ ေက်ာင္းနယ္ေၿမအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ မတက္ေရာက္ေသာ မည္သည့္ ေက်ာင္းသူ/
ေက်ာင္းသားမဆို (ေရြးခ်ယ္၍ ေက်ာင္းေၿပာင္းၿခင္းေၾကာင့္) ေက်ာင္းကား မရရွိႏို္င္ပါ။ (ၿခြင္းခ်က္ - ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားေသာ
ေက်ာင္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနေနရာမ်ားသို႔ ေက်ာင္းကား ရရွိႏိုင္ပါသည္)

ပညာေရး၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ႏွင့္ အၿပဳအမူဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား - အတည္ၿပဳျပီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ေက်ာင္းေၿပာင္းၿခင္းမ်ားအားလံုးရွိ
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ မိမိေရြးခ်ယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၏ ပညာေရးပိုင္း၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ႏွင့္ အၿပဳအမူဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေအာက္၌ ကၽြႏ္ုပ္ေရးထုိးလိုက္ေသာ လက္မွတ္သည္ ေက်ာင္းလႊဲေၿပာင္းၿခင္း ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ဖတ္ရႈ နားလည္၍
ဝန္ခံကတိျပဳေၾကာင္း ေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
___________________________________________________________________________________________________________

မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္

ေန႔စြဲ

ေက်းဇူးၿပဳ၍ ဤပံုစံအား ဤလိပ္စာသို႔ ျပန္ပုိ႔ေပးပါ ဦးစားေပး စဥ္းစားမႈအတြက္
၂၀၁၉၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ
ေလွ်ာက္လႊာအား လက္ခံရရွိရမည္။

EAST ALLEN COUNTY SCHOOLS
STUDENT SERVICES
800 HOMESTEAD DR.
NEW HAVEN, IN 46774
FAX (260) 446-0116

ေလွ်ာက္လႊာ၏ ရလာဒ္္ အေၾကာင္းၾကားစာကို U.S စာတုိက္မွတဆင့္ ၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ သင္ လက္ခံရရွိပါမည္။
ရုံးသုံးအတြက္သာၿဖစ္သည္။ အထူးပညာေရးဌာနမွ အတည္ၿပဳခဲ့သည္ / ၿငင္းဆုိခဲ့သည္ __________________________ ေန႔စြဲ ______________
ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔စြ_
ဲ _______________ အတည္ၿပဳခဲ့သည္ /ၿငင္းဆုိခဲ့သည္ ______________ ေန႔စြဲ ______________

