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NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT  

မူကက ြိုကက ျောင််းသျော်း၊သမူ ျော်းအတကွ ်က ေါ်ထန်ွ်းစ ဘျောသျောစကျော်းမ  ြို်းစ ုံ 

လကသ်င ် ရ ုံဖ ုံင်i 

 

 
 

မ ဘ (သ ုံ ို့) မ ဘနငှို့က်တျော်စ ်ကသျော လ ူုံဂ္ ြိုလ၏် အခ ကအ်လက ်

မဘိအမည ်(သို ို့) မဘိနငှို့တ် ော်စပ်တသော လပူဂု္ိိုလ၏်အမည:်  
 

ဤပရိုဖိုငအ် ကွ ်အချကအ်လကတ်ပေးတသော လပူဂု္ိိုလန်ငှို့ ်(တကျောငေ်းသောေး၊သ ူဖဖငို့)် တ ော်စပ်ပ :ု      မခိင ်   ဖခင ်  အဖခောေး  

 

မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ဖဖငို့ ်တကျောငေ်းထ မ ှအချကအ်လကက်ိ ုရရှလိိသုလ။ဲ   အဂဂလပ်ိစော    အဖခောေး အမိ ်ငွေ်းတဖပောစကောေး:        

 

အ မ်တငွ််းက  ျော ဘျောသျောစကျော်း 

1. အမိ၌် မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေး(မျောေး)ဖဖငို့ ်သင ်(မဘိမျောေး သို ို့မဟ ု ်အုပ်ထနိေ်းသမူျောေး) က သငို့က်တလေးကိ ုတဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

2. သငို့အ်မိ၌် မဘိ/အုပ်ထနိေ်းသ ူ စဦ်ေးချငေ်း၏ အဓကိ ဘောသောစကောေး(မျောေး)က ဘောတ လွ။ဲ   (အဓကိ ဘောသောစကောေးအောေးလ ေုးကိ ုစတီရေးပါ။)          

 

3. တနအမိ၌် အတစောငို့ ်ရှိပါသလောေး။    ရှိ   မရှိ 

 

ရှိလျှင၊် အတစောငို့က် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ကိ ုမကကောခဏ အမျောေးဆ ေုး တဖပောဆိသုလ။ဲ         

 

4. မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေး(မျောေး)ကိ ုသငို့က်တလေး နောေးလညသ်လ။ဲ         

 

5. သငို့က်တလေးက မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေး(မျောေး)ဖဖငို့ ်အဖခောေးသမူျောေးနငှို့ ်တဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

6. သငို့က်တလေးမေှာ ညအီစက်ိတုမောငန်မှ ရှိပါသလောေး။          ရှိ   မရှိ 

 

ရှိလျှင၊် ကတလေးမျောေးက မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေးမျောေးဖဖငို့ ် စဦ်ေးနငှို့ ်စဦ်ေး အမျောေးဆ ေုး တဖပောဆိကုကသလ။ဲ          

ဤအ  ုံင််းက ုံ အမညစ်ျောရင််းသငွ််း (သ ုံ ို့) ကက ျောင််း ဝန်ထမ််းမ ျော်း ဖငို့ ်သျောလျှင ်
 ဖညို့ထ်ညို့ရ်မည ်ဖစပ်  ်း ဖ ုံငတ်ငွ ်ထ န််းသ မ််းထျော်းရမည ်

 ရ ုံဖ ုံင ်ဖညို့ပ်  ်းကသျော ကန ို့စွွဲ:       

ကက ျောင််းသျော်း၊သအူမည:်        

က ျော်း၊မလ င:်        

ကမွ်းရက:်        

စ ရငစ်ုံ (သ ုံ ို့) ကန်ွ မြူနတ အက ခ  ြို အဖွွဲွဲ့အစည််းအမည:်        

ကက ျောင််းသျော်း၊သ ူID (ရှ ခွဲို့လျှင)်:        

 ရ ုံဖ ုံင ်စ မ ခန ို့်ခွွဲသ၏ူအမည:်          

ရျောထ်ူး:        

တလေးစောေးရတသော မိဘ (သို ို့) အုပ်ထနိေ်းသ ူ

တပေါ်ထနွေ်းစ ဘောသောစကောေးတပါငေ်းစ ု လကသ်ငမ်ျောေး 

ဘောသောစကောေးပရုိဖုိငက်ို ပ ုစ ဖဖညို့သ်ညို့အ် ကွ် တကျေးဇူေး ငပ်ါသည။်  

ဤစစ ်မ်ေးသည ်သင်ို့ကတလေး၏ ဘောသောစကောေးမျောေး 

အတ ွွေ့အကက ိုနငှ်ို့ပ ်သက်၍  နဖုိ်ေးရှိတသော အချကအ်လက်ဖဖငို့ ်

သင်ို့တကျောငေ်းအသစက်ို ကူညရီောတရောက်ပါသည။် တကောက်ယတူသော 

အချက်အလက်သည ်တကျောငေ်းသောေး၊သအူောေးလ ုေး၏ ဘောသောစကောေးနငှို့ ်

စော  ်တဖမောက်တရေး ွင ်အောေးတကောငေ်းတစတသော 

အကယဒ်မစပုိ်ငေ်းဆိငုရ်ော ဘောသောစကောေးဆိငုရ်ော သငက်ကောေးပုိ ို့ချရော ငွ ်

မူကကိိုတကျောငေ်းမှ တကျောငေ်းဆရော၊မကို ကညူမီညဖ်ဖစသ်ည။်  
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7a. မညသ်ညို့အ်သကအ်ရွယ ်ငွ ်သငို့က်တလေးက ဝါကျ ိ ုိုမျောေးကိ ုစ ငတ်ဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေးကိ ုတဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

7b. မညသ်ည်ို့အသကအ်ရွယ ်ငွ ်သငို့က်တလေးက ဝါကျအဖပညို့အ်စ ကုို စ ငတ်ဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေးကိ ုတဖပောဆိသုလ။ဲ          

 

8. သငို့က်တလေးက မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေးဖဖငို့ ်တဖပောဆိဟုနထ် ု၍် ကစောေးသလ။ဲ              

 

9. ယခအုချိနထ် ိသငို့က်တလေးက အဂဂလပ်ိစကောေးကိ ုဘယလ်ိသုငယ်သူလ ဲ(ရုပ်ဖမငသ် ကကောေးရ ိေးပွဲ၊ ညအီစက်ိုတမောငန်မှမျောေး၊ ကတလေးထနိေ်းသ၊ူ စသညညဖ်ငို့)်။     

      
 

အ ပမ် င ်/မ သျော်းစုံ  င ် 

10. သငို့က်တလေးက တန ို့ကတလေးထနိေ်းတကျောငေ်း၊ Head Start (သို ို့) ကတလေးတစောငို့တ်ရှောကတ်ရေးပရိုဂရမ ် စခ်ခု ုငွ ် ကထ်ောေးပါသလောေး။      

  ကသ်ည ်  မ ကပ်ါ 

 

 ကသ်ညဆ်ိလုျှင၊် ပရိုဂရမက် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေးကိ ုအသ ေုးဖပိုသလ။ဲ          

 

မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေးဖဖငို့ ်သငို့က်တလေးက တန ို့ကတလေးထနိေ်းတကျောငေ်း (သို ို့) ကတလေးတစောငို့တ်ရှောကတ်ရေး ပ ဝ်နေ်းကျင ်ငွ ်အဖခောေးလမူျောေးနငှို့ ်

ဖပနလ်နှ်ံတဖပောဆိသုလ။ဲ            

 

11. သငို့က်တလေးက သငူယခ်ျငေ်းမျောေးဖဖငို့ ်အသ ေုးဖပိုတသော ဘောသောစကောေးကို သင ်ဘယလ်ိပု တုဖော်တဖပောချငသ်လ။ဲ          

 

ဘျောသျောစကျော်း  န််းတ ုံငမ် ျော်း 

12. သငို့က်တလေးအ ကွ ်သင၏် ဘောသောစကောေးပနေ်း ိငုမ်ျောေးက ဘောတ ွလ။ဲ  ဥပမော၊ ကတလေးကိ ုစကောေး စမ်ျိိုေးထက ်ပို၍ ကျွမေ်းကျငပိ်ငုန်ိငုစ်ေွာ 

တဖပော  တ်စချငသ်လောေး။        

 
 

13. ကတလေးသည ်စကောေးနစှမ်ျိိုေး (သို ို့) စကောေးအမျိိုေးမျိိုေး တဖပောဆိသုညက်ိ ုတသချောသတိအောင ်သငို့က်တလေးက စကောေး စမ်ျိိုေးထက ်ပိ၍ုတဖပောတကကောငေ်း သင ်

တဖော်ထ ုဖ်ူေးသလောေး။   တဖော်ထ ုသ်ည ်  မတဖော်ထ ုပ်ါ 

 
 

14. ကတလေးက သငို့တ်ဆမွျိိုေးမျောေး (သို ို့)  ိေုးချဲွေ့မသိောေးစဖုဖငို့ ်ဆကဆ် ရနအ် ကွ ်အဂဂလပ်ိစကောေးအဖပင ်အဖခောေးစကောေး စခ်ကုိ ုတဖပောဆိရုန ်လိအုပ်သလောေး။  

 လိအုပ်သည ်  မလိအုပ်ပါ 

 

လိအုပ်လျှင၊် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ကိ ုလိအုပ်သလ။ဲ         
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က ေါ်ထန်ွ်းစ တတက် မျောကစ်ကျော်း  

15. သငို့က်တလေးအ ကွ ်အမိမ်ေှာ စောအုပ်မျောေး ရှိသလောေး (သို ို့)၊ သ ူ(သို ို့) သမူသည ်စောကကညို့ ်ိကုမ် ှစောအုပ်မျောေးကိ ုဖ သ်လောေး။          

 

သ ူ(သို ို့) သမူကိ ုဖ ဖ်ပတသော အဆိပုါစောအုပ်မျောေးက မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေး(မျောေး) ဖဖစက်ကသလ။ဲ        

16a. သငို့က်တလေးက အကခရောစောလ ေုးမျောေးကိ ုတခေါ်  သ်လောေး (သို ို့) အသ ထကွ ် သ်လောေး။     သ်ည ်  မ  ပ်ါ 

 

16b. သငို့က်တလေးက အဖခောေးဘောသောစကောေးမ ှအကခရောစောလ ေုးမျောေး (သို ို့) သတကဂ မျောေးကိ ုတရွေးနိငုသ်လောေး။   တရွေးနိငုသ်ည ်  မတရွေးနိငုပ်ါ 

 

တရွေးနိငုလ်ျှင၊် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ကိ ုတရွေးနိငုသ်လ။ဲ         

 

17a. သငို့က်တလေးက စောဖ ခ်ျငတ်သော ပ စု မျိိုေးလပုပ်ပသလောေး။  ဖပသည ်  မဖပပါ   မတသချောပါ 

 

ဖပသညဆ်ိလုျှင၊် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ဖဖငို့ ်ဖပပါသလ။ဲ         

 

17b. သငို့က်တလေးက စောတရေးချငတ်သော ပ စု မျိိုေးလပ်ုဖပသလောေး။   ဖပသည ်  မဖပပါ   မတသချောပါ 

 

ဖပလျှင၊် မညသ်ညို့ဘ်ောသောစကောေး(မျောေး)ဖဖငို့ ်ဖပပါသလ။ဲ        

 

18. သငို့က်တလေးကကိိုက ်ဲို့ စောအုပ်မျောေး (သို ို့) ဗီဒယီိမုျောေးထ မ ှပ ဖုပငဇ်ော လ်မေ်းမျောေးကိ ုတဖပောဖပပါသလောေး။   ဖပသည ်  မဖပပါ 

 

ဖပလျှင၊် မညသ်ည်ို့ဘောသောစကောေး(မျောေး) ဖဖငို့ ်ဖပပါသလ။ဲ        

19. သငို့က်တလေး၏ ကတလေးတစောက်တရှောကတ်ရေး (သို ို့) တန ို့ကတလေးထနိတ်ကျောငေ်း ပရိုဂရမမ် ှသ ူ(သို ို့) သမူ၏ သငယ်မူ အ ကွ ်ပနေ်း ိငုမ်ျောေးကိ ု

ထ ုတ်ဖော်တဖပောဖပသလောေး။   ဖပသည ်  မဖပပါ 

 

ဖပလျှင၊် ၎ငေ်း ို ို့က မညသ်ညို့ပ်နေ်း ိုငမ်ျောေးကိ ုတဖပောဖပပါသလ။ဲ        

 

20. သငို့က်တလေး မကူကိိုတကျောငေ်းစ ကရ်န ်သငဖ်ပငဆ်ငခ်ဲို့တသော သေီးသန ို့အ်ရောမျောေးကိ ုတကျေးဇူေးဖပို၍ တဖော်ဖပပါ။          

 

 

i တနောကထ်ပ် အချကအ်လကအ် ကွ ်ဆကသ်ယွရ်န:် အဦေးအစသငယ်ူမ  နယေူးတယောကဖ်ပညန်ယ ်ပညောတရေးဌောနရ ုေးကိ ု(518) 474-5807 ဖဖငို့ ်

ဖုနေ်းတခေါ်ပါ (သို ို့) OEL@nysed.gov ဖဖငို့ ်အေီးတမေးလပိ်ု ို့ပါ (သို ို့) ဘောသောစကောေးတပါငေ်းစ  ုပညောတရေးနငှ်ို့ ကမေ္ာို့ဘောသောစကောေးမျောေး၊ 

နယေူးတယောကဖ်ပညန်ယ ်ပညောတရေးဌောနကိ ု(518) 474-8775 (သို ို့)  (718) 722-2445 ဖဖငို့ ်ဖုနေ်းတခေါ်ပါ (သို ို့)  OBEWL@nysed.gov  

ဖဖငို့ ်အေီးတမေးလပိ်ု ို့ပါ။  
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