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မိ ဘမ်ား၏ ပူ းေ ပါင္ းပါ၀င ူ္က ညီ ေ ဆာငငရြ က္ေ ပး ခင္ း

င္ ပတ္သ က္ေ သာ အခ်က္အလက္

မန္မ ာ ၁

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား ခင်္ဗ ား/ရင္
သင္ ေကလး၏ ေ က်ာင္ းပညာေ ရးကိ စၥရပ္မ်ားတတင္ သင္မ ပါဝင္ေ ဆာငငရြ က္ ေ ပး
သင္ ေကလးေ က်ာင္ းပညာေ ရးတတင္ သင္ ဘက္မ ပါဝင္ကူညီ ေ ဆာငငရြ က္ေ ပး

ို င္ေ သာ နည္ းလမ္ းမ်ားငစာရိ သည္။
ို ငရြ န္ နည္ းလမ္ းမ်ား

င္ ပတ္သ က္ ပီ း ေ က်ာင္ းမ

အခ်က္လက်္မ ားေ ထာက္ပံ ံ ံ ေ ပးပါမည္။ ေ က်ာင္ းအစီ စဥ ္အထဲမ က႑မ် ိ းစံ ု ၌သင္ အား ပါဝငရြ န္ ဖိ တ္ေ ခၚ ို င္ပါသည္။
တစ္

စ္တာလံ ု းတတင္ အစည္ းေ ဝးမ်ား၊ ပပဲ မ်ား(သို ႔) ေ က်ာင္ းမ စီ စဥ ္ေ သာ အ ခားလု ပ္င န္ းစဥ ်္မ ားကို တက္ေ ရာက္ ခင္ း ဖင္

ပါဝင္ေ ဆာငငရြ က္ေ ပးရန္ သင္ အားဖိ တ္ေ ခၚပါမည္။ သင္ၾကားေ ေနသာ ေ က်ာင္ းသငရြိ ုး

င္ ဆို င္သည္ အခ်က္လက်္မ ားကို ေ

ပာ ပရန္

အစည္ းေအဝးအခ် ိ ႕အား က်င္ းပမည္ ဖစ္ ပီ း အခ် ိ ႕ေ သာ အစည္ းေအဝးမ်ားက သင္ ေကလးတို းတက္မ ႈေအၾကာင္ း ေ တဆးေ င း ရနန္အတတက္
က်င္ းပပါမည္။
ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီ အပဖဲ ႔သို ႔၀ငရြ ေန္အငရးခံ ခင္ း၊ ေ ကာ ္မ တီ၏ အပဖဲ ႔ဝင္ ဖစ္လာ ခင္ း (သို ႔) ေ က်ာင္ းေအေတထတထလု ပ္င န္ းစဥ ်္မ ားကို
ကူ ညီ ပင္ဆင္ေ ပး ခင္ း ဖင္ ေ က်ာင္ းလု ပ္င န္ းစဥ ်္မ ားတတင္ပါဝင္

ို င ္သည္။

မိ ဘမ်ားအသင္ း (သို ႔) ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီ င္ ပတ္သ က္ ပီ း အခ်က္လက်္မ ာန းသိ လိုပါက ေ က်ာင္ းသို ႔ဆတက္သ ယ္ပါ။
သင္ ေကလး(သို ႔)ေ က်ာင္ း

င္ စပ္လ်ဥ ္ း ပီ း ေအၾကာင္ းရပ္မ်ားအား ေ တဆးေ င းလို ပါက သင္ ေကလး၏ဆရာ၊ေ က်ာင္ းအုပ္ၾကီ း(သို ႔) အ ခား

ဝန ္ထမ္ းမ်ားကို ဆတက္သ ယ္ပါ။

လက္မ တ္ထ ိ ုးသည္ ………………………
ေ န႕ပစဲ ………………………

INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION
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ဆရာ၊မ မိ ဘတို ႔၏ ပူ းေ ပါင္ းပါ၀င ူ္က ညီ ေ ဆာငငရြ က္ ခင္ း ေ မး မန္ း ခင္ း

မန္မ ာ ၂

(School letterhead/logo)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
............................................................................. .............................................................................. (date)၊နတတင္န
ေ က်ာင္ းသို ႔လာေ ရာက္ ပီ း …………………………………………………………… (name of teacher/s)
ေ က်ာင္ းအစီ အစဥ ္

င္ စပ္လ်ဥ ္ း ပီ းနေ တဆးေ င းရန္နသင္ အားဖိ တ္ေ ခၚပါသည္။နယင္ းေ တတ႔ဆံ ု မႈအားနမိ ဘ-ဆရာေ တတ႔ဆံ ု ေ မး မန္ းမႈဟုန

သတ္မ တ္ပါသည္။နယင္ းေ တတ႔ဆံ ု မႈမတဆင္ နသင္သည္နေအၾကာင္ းရပ္မ်ားကို ေ တဆးေ င းငခင္ ၊နအခ်က္လက်္မ ားေ
သင္ ေကလးပညာေ ရး

င္ ေ တတ႔ဆံ ု ကာနသင္ ေကလးတို းတက္မ ႈ၊

ပာ ပငခင္ (သို ႔)

င္ ဆို င ္သည္ နေ မးငခန္ းမ်ားအားနေ မး မန္ းပို ငငခြ င္ ရမည္ ဖစ ္သည္။နပညာေ ရးတတင္နမိ ဘ၊ဆရာမ်ား

င္ န

ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားၾကားနပူ းေ ပါင္ းလု ပ္ေ ဆာင္မ ႈတို ႔ လု ိ အပ္ပါ၍နယင္ းေ တတ႔ဆံ ု မႈတတင္နသင္ ေအနနင္ န
စိ တ္ဝင္တစားပါဝငရြ ေန္အရးၾကီ းပါသည္။နသင္ အားေ တတ႔ဆံ ု ရန္နေ စာင္ ေ မ ် ာ ္ေ နပါသည္။

လက္မ တ္န.............................................
ေ န႕ပစဲ ...................................................

ေ က်းဇူ း ပ၍န............................. (date) တတင္ နေ ဖာင္ပံ ု စံ ၏နယင္ းအပို င္ းအားန ဖည္ ငစက္၊ပခဲ ယူကာန ပန ္လည္ေ ပးပို ႔ပါ။

မိ ဘ/အုပန္ထိ ္ းသူ ၏နအမည္ ………………………………………………………………………..…………………………..………………………….
ေ က်ာင္ းသား၏အမည္န.............................................................. စာသင္

စ္နအတန္ း........................................

ေ က်းဇူ း ပ၍နသင္ ေ တာ ရြ ာေ ဘာငင တ္က က္တ င္ နအမတ္ ခစ္ ပီ းနေ တတ႔ဆံ ု ေ မး မန္ းမႈအတတက္နအဆင္ ေ

ပဆံ ု းအခ် ိ န ုနေ
္ကိ
ဖာ ္ ေပပးပါ။နနနန

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

......................................................................... (ဘာသာစကား) တတင္ နစကား ပန ္တစ္ဦ းလို အပ္ပါသည္

လက္မ တ္..................................................................(မိ ဘ/အုပန္ထိ ္ းသူ )

ေ န႕ပစဲ .....................................................

PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW
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အထူ းနေ က်ာင္ းပပဲ ၊အစည္ းေအ၀ း၊ပပဲ ေ ဆာငငရြ က္ ခင္ း

မန္မာန၃

(School letterhead/logo)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
ေ က်ာင္ းမပပဲ တစခြ ုအားတက္ေ ရာကရြ န္နသင္ အားဖိ တ္ၾကားပါသည္။နယင္ းသို ႔တက္ေ ရာက္ ခင္ းမာနေ က်ာင္ း
မ်ားသာမကနအ ခားမိ ဘမ်ား

င္ ပတ္သ က္ ပီ းနပို မို သိ ရိ လာေ စရန္

င္ နဆရာ/မန

င္ ပါနေ တတ႔ဆံ ု ရန္နအငခင္ ေအရး ဖစ္ပါသည္။န

 ……………………………………… တတငရြိ ေ ေနသာနေ က်ာင္ းသားေ က်ာင္ းသူ နမ်ား၏နမိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ားအတတက္နအခ်က္လက္ေ ဝမ ် ရာနေညနခင္ း
နေ က်ာင္ းမနစခန္ းခ်ခရီ းတထက္ ခင္ း
နစာသင ္ကာလ/

င္ ပတ္သ က္ ပီ းနေ တဆးေ င းရန္နအခ်က္လက္မ ေ ်ဝရာနက႑……………………………………………

စ္အဆံ ု းနလုပ္င န္ းစဥ ္

နေ က်ာင္ းေ ရကူ း/အားကစားနပပဲ
နမိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ားအတတက္နမနကခြ င္ းလဖၻကရြ ည္
 ………………………………………….. အတတက္နအထူ းက်င္ းေပသာပပဲ
နအ ခားန………………………………………………………………………………….
နနနနနနနယင္ းအားန……………………………………………………………………………………… (location)နတတ ငင္က် ္ းပမည္ ဖစ ္သည္။
…………………………… (date) …………………………………..(time)တတင္

 စကားျ ပန္ရ ႏျိ ုငမ္လိ ္ျမည္
 စကားျ ပန္မ ရႏျိ ုင္ပါ

သင္တက္ေ ရာက္

ု ိ ငမ္လိ ္ မည္

င္ သင္ အားေ တတ႔ဆံ ု ရန္ ကတြ ္ ု ပ္တိ ု႔ေ မ ် ာ င္လ ္ ေ နပါသည္။
လက္မ တ္ ……………………………..
ေ န႔ပစဲ ……………………………….

ေ က်းဇူ း ပ၍ .............................(date) တတင္နေ ဖာင္ပံ ု စံ ၏နယင္ းအပို င္ းအားန ဖည္ ငစက္၊ပခဲ ယူကာန ပန ္လည္ေ ပးပို ႔ပါ။

ေက်တာ ္/မသည္န………………….. တက္ေ ရာက္

ို င္လိ မ္ မည္မ ဟုတ္ပါ။နေက်တာ ္ /မေကလး၏အမည္မ ာန…………………..န ဖစ္သည္

ျ ဖစ္ျႏျိ ုင္ပါက ေက်တာ ္ /မနစကား ပန ုပါလိ
္လိ
မ္ မည္န

………………………………မနစကား ပန ္တစ္ဦ းအားလို အပ္ပါသည္

လက္မ တ္န……………………………..

ေ န႔ပစဲ န……………………………….

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION
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မ ဖေစ္မ နတက္ေ ရာကရြ မည္ ပညာေ ရးအစီ အစဥ ပ
္အ တ္စ ဥ ္

မန္မာ ၄

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
……………………………………………………… (student's name)သည္ ေ နာက္

ငစ္တင္ ကတြ ု ္ပ ု္တိ ႔ေ က်ာင္ း တတ င္တက္ေ ရာက္မ ည္ ဖစ ္သည္

အတတက္ ကတြ ္ ု ပ္တိ ု႔မ ဝမ္ းေ မာက္ဝမ္ းသာ ဖစရြ ပါသည္။
စ္မ စခင္ ေ က်ာင္ းသို ႔လာေ ရာကရြ န္၊ သင္ ေကလး၏ ဆရာ/မ(မ်ား)
ေ တတ႔ဆံ ု ေ တဆး ေ င းရန္ သင္ အားဖိ တ္ေ ခၚပါသည္။
သင္ ေကလးေ က်ာင္ းစတက္သ ည္ အခါေ အာင္ မင္မ ႈရိ ေ စရန္
င္ ေ ပ်ာ ရြ ႊင္မ ႈရိ ေ စရ န္အလို႔ငာ သင္ ေကလး
င္ ပတ္သ က္ေ သာ
ကိ စၥရပ္မ်ား၊ေ က်ာင္ းမလု ပ္င န္ းစဥ ်္မ ား၊ သင္
င္ ေ က်ာင္ းဝန ္ထမ္ းမ်ား အတူ တတကပူ းေ ပါင္ းေ ဆာငငရြ က္ ို င္မ ည္ နည္ းလမ္ းမ်ား
စသည္တ ိ ု႔ င္ စပ္လ်ဥ ္ း ပီ း သင္
င္ ေ တဆးေ င းရ န ုလားပါသည္။
္လိ

င္

………………………….……. (time)
…………………………………………(date)တတင္ သင္ေ က်ာင္ းသို ႔ လာေ ရာက္ေ ပးပါရန္ ေ မတၱာရပခြံ ပါသည္။
သင္ ေကလးပါ တစ္ပါတည္ းေ ခၚခဲ ပါ။ မိ သားစုဝင္မ်ား

င္ အ ခားသားသမီ းငယ္မ်ားလည္ း ေ ခၚလာ ို င္သည္။
လက္မ တ္....................................................
ေ န႕ပစဲ ....................................................

ေ က်းဇူ း ပ၍ ............................. (date)တတင္ ေ ဖာင္ပံ ု စံ ၏ ယင္ းအပို င္ းအား

ဖည္ ငစက္၊ပခဲ ယူကာ

ပန ္လည္ေ ပးပို ႔ပါ။

မိ ဘ/အုပ္ထိ န္ းသူ အမည္- .................................................................
ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားအမည္ - ...................................................................................
 လာ ို င္သည္
ေက်တာ ္/မသည္
လာေ ရာက္

.....................................(ေ

န႔ပစဲ )

.........................

(အခ် ိ န္တြင္)တတင္

ေ က်ာင္ းသို ႔

ို င္ပါသည္
 မလာ ို င္ပါ

.............................................

(ဘာသာစကား)

ေ

ပာေ သာစကား ပန ္တဦ းလု ိ အပ္သည္။

လက္မ တ္.................................................... (မိ ဘ/ အု ပ္ထိ န္

းသူ )

ေ န႕ပစဲ ………………………………….

PREP INTAKE
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ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားေ လလာေ ရးခရီ းတထကရြ န္ ေသဘာတူ ေ ၾကာင္ း ေ ဖာင္ပံ ု စံ
(ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီ၏ငခင္

မန္မာ ၅

ပခ်က္မလိုေ သာ ေ လလာေ ရးခရီ းမ်ားအတတက္သ ာ)

(School letterhead/logo)

(Date)

ေျလလာေျရးခရီ းအမည္ -………………………………………………………………………………………….
ေျလလာေျရးခရီ းထြက္မ ည္ျ ေျနရာ -………………………………………………………………………………….
ေျလလာေျရးခရီ းထြက္မ ည္ျ ေျန႔စစဲ(မ်ား) - ……………………………………………………………………………………….
ထြထကခြ ာမည္ျအခ်ျိန္ျႏျင္ ျ ျ ပန ္လာမည္ျအခ်ျိန္ - ………………………………………………………………………………
ေျက်ာင္ျးသူ ေျက်ာင္ျးသားမ်ားခရီ းထသားမည္ျယာဥျ္မာ  ဘတ္စ္က ား  ရထား ဓာတရြ ထား  ေ

ခက်င္

ေျက်ာင္ျးမဝနမ္ထ ္ျးမ်ားျႏျင္ျ ၾကီ းၾကပ္မ ႈ -…………………………………………………………………………..

ကု နစ္က် ရိ တ္ ေျန႔လည္စ ာ 

သင္ ေကလးမ မကကဲ ရ ို င္ေ သာ ငခက္၊ဗူ းမ်ား ဖင္ ေ န႔လည္စ ာ င္ ေ သာက္စ ရာမ်ား ယူ လာရမည္။



ေ လလာေ ရးခရီ းတထက္ေ နစဥ ္ ေ န႔လည္စ ာအား $..... ဖင္ ဝယ္ယ ူ ို င ္သည္



ေ လလာေ ရးခရီ းကုနစ္က် ရိ တတ္တ င္ ေ န႔လည္စ ာကုနစ္က် ရိ တ္ပါ ပီ း ဖစ ္သည္။

လု ိ အပ္ေ သာအဝတ္အ စားမ်ား

င္ ကိ ရိယာမ်ား -

ေ လလာေ ရးခရီ းတတေင္အရးေ ပၚဆတက္သ ယရြန္ပုဂၢ ိ လ္အ မည္

င္

ဆတက္သ ယရြနခ္အ ်က္လေက္အ သးစိ တ္ -

အ ခား သင္ တတင္ ေ မးငခန္ းမ်ား(သို ႔) စို းရိ မ္စရာမ်ားရိ ပါက ………………………….……….……….…… သို ႔ဆတက္သ ယ္ပါ
ဆတက္သ ယရြမည္မ ာ ………………..…….

(ဖု န္ းနံ ပါတ္)။

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)
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ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားေ လလာေ ရးခရီ းတထကရြ န္ ေသဘာတူ ေ ၾကာင္ း ေ ဖာင္ပံ ု စံ
(ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီ၏ငခင္

မန္မာ ၅

ပခ်က္မလိုေ သာ ေ လလာေ ရးခရီ းမ်ားအတတက္သ ာ)

မိ ဘ ေသဘာတူ ခခင္ျျ ပဳ ခ်က္

ေက်တာ ္/မ၏ သား/သမီ း ဖစ္သူ …………………………………………………………………………………

(နာမည္အ ပည္ အစံ ု )

အတတက္ ငခင္

ပခ်က္ေ ပးသည္မ ာ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. သို ႔တက္ေ ရာကရြ န္ ဖစ္သည္။
မိ ဘ/အုပ္ထိ န္ းသူ ……………………………………………………………………………………………………………………........................(အမည္အ ပည္

အစံ ု )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(လက္မ တ္)
………………………………………………………………………………

(ေ န႔ပစဲ )

ေအရးေ ပၚကိ စၥရိ ခဲပါကေက်တာ ္ /မ အားေ အာက္ပါအတု ိ င္ းဆတက္သ ယ္ပါ
……………………………………………………………………………… သို ႔မဟုတ္ …………………………………………………………………………

ေျဆးဝါးကု ေသရးအထတက္ ေသဘာတူ ခခင္ ျျ ပဳ ခ်က္

ေ လလာေ ရးခရီ းတာဝနဆ
္က် ရာ/မမ မိ မိအား ဆတက္သ ယ္မႈမ ပ ို င္ ပါက (သို ႔) မိ မိအား ဆတက္သ ယ္ ခင္ းသည္ လက္ေ တတ႔ေက်သာ
ေ


ဖရင္ းခ်က္မဟုတ္ပါက တာဝနဆ
္က် ရာ/မအား ေ အာက္ပါကို လု ပ္ေ ဆာငရြ န္ ငခင္

ေ ဆးဖက္ဆ ိ ုငရြ ာကတြမ္ းက်င ူ္သ မ ေကလးအား ေ ဆးကုသရန္ (သို ႔) ပခဲ စိတ္ကုသရ န ုသည္ဟ
္လိ
ု ထင္ပါက
ယင္ းသို ႔ေ ဆာငငရြ တကခြ င္



ပပါသည္-

ပသည္။

ယင္ းတာဝနဆ
္က် ရာ/မမ လို အပ္သည္ဟုယူ ဆပါက ေ ရးဦ းသူ နာ ပ လု ပ္ထံ ု းမ်ားကို ေ ဆာငငရြ တကခြ င္

ပသည္။

လက္မ တ္ ……………………………………………………………………………………................. (မိ ဘ/အု ပန္ထိ ္

းသူ )

ေ န႕ပစဲ -…………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

BURMESE 5

စာသင္

စ္ အဆံ ု း

မန္မာ ၆

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
................................................. (day)...................................................................... (date)

..................................... (time) တတင္ ေ က်ာင္ း ပီ းမည္ ဖစ္ ပီ း စာသင္

စ္ဆံ ု းေ က်ာင္ းပိ တရြက်္မ ားစတင္မ ည္။

ေ က်ာင္ းစငဖင္ မည္ အခ် ိ န္မာ ........................................... (day)....................................(date) at.......... a.m.(time)

ဖစ ္သည္။

လက္မ တ္ထ ိ ုးသည္ ………………………………………
ေ န႔ပစဲ ...............................................................

END OF TERM
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ေ က်ာင္ းပိ တ္သည္

မန္မာ ၇

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
.................................................................. (day႔).................................................

(date)တတင္

ေ က်ာင္ းပိ တ္ပါသည္

ယင္ းေ န႔တတင္ ေကလးအား ေ က်ာင္ းသို ႔မပို ႔ပါ င္ ။
ေအၾကာင္ းမာ
ေ က်ာင္ းသားမ်ား ေ က်ာင္ းတကရြ န္မလိုေ သာေ န႔ 
(ဆရာ/မမ်ားအတတက္သ ာ သငရြိ ုး ပင္ဆ င ္သည္ ေ န႔)
အစို းရရံ ု းပိ တရြက်္မ ား
အ ခား





လက္မ တ္ထ ိ ုးသည္

…………………………………….

ေ န႔ပစဲ ……………………………………….

NO SCHOOL
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ခရီ းတသားကဒ္

မန္မာ ၈

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
ခရီ းတသားေ ခ်ာငခြ် ိ ေ ရးကဒ္မ်ားသည္ ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားအား သက္သ ာေ လ ်ာေ ပါေ သာေ စ်း

ႈန္ း ဖင္

အမ်ား ပည္သ ူသယ္ယ ူပို ႔ေ ဆာင္ ေ ရးစ နစ္မ်ား ဖင္ ခရီ းတသားလာငခင္ ရိ ေ စသည္။

ေ က်ာင္ းတစ္ေ က်ာင္ းတတက္တ က္ေ ေနသာေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားသည္ ေ ခ်ာငခြ် ိ ေ ရးကဒ္မ်ားကို ရ ို င္ပါသည္။
ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ား ခရီ းတသားေ ခ်ာငခြ် ိ ေ ရးကဒ္မ်ား ေ လ ် ာက္ထ ားရန္ မိ ဘမ်ားမ ေ က်ာင္ း(သို ႔)ရထားဘူ တာရံ ု မ်ားတတင္ ရရိ ို င္ ေ သာ
ေ လ ် ာက္လ ႊ ာေ ဖာင္အား ဖည္ ငစက္ ပီ း ေကလး၏ ပက္စိ ု႔အငရယ္က
္ပ
ာလာဓာတ္ပံ ု
ဖည္ ငစက္ ပီ းေ သာေ လ ် ာက္လ ႊ ာမ်ား

စ္ပံ ု ကပ္ေ ပးရမည္။

င္ ဓာတ္ပံ ု မ်ားကို ေ က်ာင္ းမ တံ ဆိ ပ္ေ ခါင္ းကပ္ေ ပးရမည္ ဖစ္ ပီ း ရထားဘူ တာရံ ု တစခြ ု၌

တငင ္သင္ းရမည္။

ခရီ းထသားေျခ်ာငခြ်ျိေျရး ကဒ္မ်ား အား တစ္ပ တ္လျ် င္ ၇ရက္ အသံ ျုးျ ပဳ ႏျိ ုင ္သည္။ သု ျိ ျေျသာျ္ျ ငားလည္ျး ေျက်းဇူ းျ ပဳ ၍သတိ ျ ပဳ ရ
မာကဥေပဒ ပဌာန္ျးခ်က္အရ ေျခ်ာငခြ်ျိေျရးစရိ တ္ျႏျင္ျ ျ ပည္သ ူ ျသယ္ယူ ပု ျိ ျေျဆာင္ေျသာ ယာဥျအားလု ံ း ထတင္ခရီ းထသားေျနသာအခါ တုျိ င္ျးထတင္
ခရီ းထသားလာသူ မ်ားအားလု ံ း သက္တ မ္ျး မကု န္ေျသးေျသာ Public Transport Victorian (PTV) ေျက်ာင္ျးသားခရီ းထသားေျခ်ာငခြ်ျိေျရး
ကဒ္ကု ျိ ကုျိ င္ေျဆာင္ထားရမည္။ သက္တ မ္ျးရိ ေျသးေျသာ ေျက်ာင္ျး သူ ေျက်ာင္ျးသားခရီ းထသားေျခ်ာငခြ်ျိေျရး ကဒ္ အား ေျတျာင္ျးဆို သည္ျအခါ ြုတ္
မ ပႏျိ ုင္ပါက ဒဏ္ေျၾကးမ်ား ေျဆာင္ရႏျိ ုင္ သည္။

ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ ကဒ္အားေ ပ်ာက္ဆံ ု းတသားပါက $ ...........အား

ပန ု္လ ပရြ န္ ေ ပးေ ဆာငရြ မည္။

လက္မ တ္ ......................................................
ေ န႔ပစဲ .........................................................

သင္ ေအနနင္ အမ်ား ပည္သ ူသယ္ယ ူပို ႔ေ ဆာင္ ေ ရးဝန္ေ ဆာင္မႈမ်ား

င္ စပဥ္လ် ္ း ပီ း ေ နာက္ထ ပလ
္သိ ို သည္မ်ားရိ ပါက Public Transport Victoria မ

စကား ပန္ဖုန္ းလိ ို င္ းမ်ားရိ ပါသည္။

TRAVEL CARD
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အဂၤလိ ပ္စာသင ္တန္ းမန ပီ းေ

မာက္ေ အာင္ မင္ ခင္ း/စင ္တာ

မန္မာန၉

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
သင္ ေကလး ဖစ ူ္သ ............................................................................. (name) သည္ ၄င္ း၏အဂၤလိ ပ္စာသင္တန္ းအား ပီ းေ
ေ အာင္ မင္ ပီ း ဖစ္ပါ၍ ပံ ု မန္ ေ က်ာင္ းစာသငခြ န္ းသို ႔ တက္ေ ရာကရြ န္ အသင္

မာက္

ဖစ္ပါ ပီ ။ ၄င္ းတက္ေ ရာကရြ မည္မ ာ -

ေ က်ာင္ း -………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
လိ ပ္စာ -……………………………………………………….
အဆက္အ တသယ္
လူ ပုဂၢ ိ လ္ -…………………………………………………………
ဖုန္ း -…………………………………………………………..

သင္ေ မးလို သည္မ်ားရိ ပါက အဂၤလိ ပ္စာေ က်ာင္ း/စင္တာရိ
....................................................................................... အား (ဆတက္သ ယရြ န္ပုဂၢ ိ
........................................................... (ဖု န္

းနံ ပါတ္)

ဆတက္သ ယ္ေ မး မန္ း

လ္)

ို င္ပါသည္။

လက္မ တ္ .....................................................
ေ န႔ပစဲ .........................................................

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE
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က်န္ းမာေ ရး ပႆ နာ

မန္မာန၁၀

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မ ငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၊
သင္ ေကလးတတင္နေ ရရည္က ်န္ းမာေ ရး ပႆ နာ(ဥပမာနပန္ းနာရင္ၾကပ္၊ဆီ းခ် ိ ၊ဝကရြ ူးနာ၊ဓာတ္မ တည္ မႈမ်ား၊ ပင္ းထန္ေ သာနဓာတ္မ တည္ မႈမ်ား၊
မ် ိ းရို းလို က္ေ သာေ တသးအားနည္ းေ ရာဂါ၊ေ တသးမတိ တ္ေ ရာဂါ၊(သို ႔)
ေ က်ာင္ းတက္ေ န စဥ ္နထိ ခိုက္မ ႈ ဖစ္ေ စ ို ္င ္ပါ၍နေ က်ာင္ းသို ႔ေ

လံ ု းေ ရာဂါတစခြ ုခု) ရိ ေ နပါကနယင္ းတို ႔သည္နေကလးန

ပာ ပထားရန္နလို အပ္ပါသည္။နသင္၊သင္ ေကလးတို ႔

င္ န

ေ တဆးေ င းတို င္ပင္ ပီ းနနေ က်ာင္ းသားေ က်ာင္ းသူ နက်န္ းမာေ ရးေအထာက္အ ကူ ပအစီ စဥ ္(သို ႔) တစ္ဦ းခ်င္ းအလို က္န
ဓာတ္မ တည္ မႈအားကုေသရးအစီ စဥ ္အားနပ် ိ းေ ထာင္မ ည္ ဖစ္သည္။သို ႔မသာနသင္ ေကလးေ ရာဂါေအ ေခန င္ န
ေ က်ာင္ းပညာသင္ၾကားေ ရးပို င္ းတို ႔တတင္နေအထာက္အ ကူ ဖစ္ေ စရန္နသင္ ေ တာ ည
္သ ္ နခ် ိ န ္ဆမႈမ်ား ပလု ပ္

ို င္ပါ မည္။န

အခ်က္လက်္မ ားအားလံ ု းကို နလ ် ိ ႕ဝက္ေ ပးထားမည္ ဖစ္သည္။

က်န္ းမာေ ရးေအထာက္အ ကူ ပအစီ စဥ စ
္တ ္စိ တ္တစိ္ပ ုင္ းအ ဖစ္နသင္ ဘက္မ နအ ခားစီ စဥ ္မ မ်ား ပလု ပ္ထား ခင္ းနမရိ ပါကနေ ဆးဝါးမ်ားအားလံ ု း အားန
ဆရာ င္ ဆရာမသို ႔နေ ပးထားရမည္။နနဥပမာအား ဖင္ နပန္ းနာရင္ၾကပ္ေ ဆးမ်ားအားနေ က်ာင္ းသားမနပံ ု မနန ္သယ္ေ ဆာင္ထားရမည္။

နာက်င္မႈအားသက္သ ာေ စသည္ နအကို ကခြဲ ေ ပ်ာက္ေ ဆးမ်ားအားနမိ ဘမ်ား/အုပ္ထိ န္ းသူ မ်ား၏ငခင္

ပခ်က္ ဖင္ သာနေ ပး

သင္ ေကလးတတင္နက်န္ းမာေ ရး ပႆ နာတစခြ ုခုရိ ပါကန.................................... ……………

ခ် ိ န္ းဆို ရန္နဆတက္သ ယရြမည္ နနံ ပါတ္မ ာ.......................................

(phone)

ို င္သည္။

(name)သို ႔နဆတက္သ ယ္ပါ။

န ဖစ္သည္။

လက္မ တ္န...........................................................
ေ န႔ပစဲ န……………………………………
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ကာတကယ္ေ ဆးထို းမတ္တ မ္ း

မန္မာန၁၁

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
ေ က်ာင္ းသားမ်ားသည္ ဗစ္တိ ုးရီ းယားမူ လတန္ းေ က်ာင္ းသို ႔ ပထမဆံ ု း အၾကိ မပ
္အ ္
ေ က်ာင္ းေ

ံ စာရင္ းတသင္ းသည္ အခါ ကာတကယ္ေ ဆးထို းမတ္တ မ္ းအား

ပာင္ းေ သာေ က်ာင္ းသားမ်ားသည္လ ည္ း ကာတကယ္ေ ဆးထို းမတ္တ မ္ းအား

ပသရန္ လို အပ္ပါသည္။

ပသရန္ လို အပ္ပါသည္။

ကာထကယ္ေျဆးြို းမတ္တ မ္ျးထတင္ ေျက်ာင္ျးသားမ ဆံ ျုဆို႔နာ၊ေျမးခို င္ ေျရာဂါ၊ပို လီ ယို၊ဝက္သ က္၊ေျမာျနာ၊ဂ်ျိျဳက္သိုး၊ေျေရက်ာက္၊အသည္ျးေျရာငအသားဝါ ဘီ ၊
မနန ငိ္ဂ ျိုေျကာကပ္စိ္ပ ုး၊ပါတပ္စ စ္(ေျခ်ာင္ျးဆို ခ်င္ျး ျ ဖစ္ေျစသည္ျပို း)၊ နယူ မို ေျကာကပ္စိ္ပ ုး၊ရို တာဗို င္ျးရပ္စိ္ပ ုးျႏျင္ျ ေျဟမို ေျဖးလီ းယက္စအ င္ဖ လူယန္ဇာ ပို း ဘီ အမ်ျိျဳးအစား တို ႔အား
တို က္ဖ်က္သည္ျ ကာထကယ္ေျဆးြို းျ ပီ းျ ခင္ျး ရိ မရိ ေျဖာျ္ျ ပခ်က္ပါဝင္ရ မည္။

မတ္တ မ္ းမ်ားအား ၁၈၀၀ ၆၅၃ ၈၀၉ နံ ပါတ္သိ ု႔ေ ခၚဆို ပီ း၊ (သို ႔) www.medicareaustralia.gov.au/online မတဆင္ (သို ႔) သင္ ေ နထို ငရြ ာေ ဒသ Medicare ဌာန
သို ႔တသားေ ရာက္ ခင္ း ဖင္ Australian Childhood Immunisation Register မ ရယူ ို င္ပါသည္။

အကယ္၍သင္ ေကလးသည္ Medicare ကဒ္အတတက္ သတ္မ တခြ်က္

ပည္ မီ မႈမရိ ပါက သင္ ဆရာဝန္(သို ႔) ေ ဒသဆို ငရြ ာေ ကာင္စီ ကာတကယ္ေ ဆးထို းေ ရးဝန္ ေ ဆာင္မႈဌာနသို ႔

ဆတက္သ ယ္ပါ။ယင္ းတို ႔မ သင္ အား ကာတကယ္ေ ဆးထို းမတ္တ မ္ းရရိ ေ အာင္ ေ ဆာငငရြ က္ေ ပးပါလိ မ္ မည္။

ကာတကယ္ေ ဆးမ်ားအား ေ ဒသဆို ငရြ ာ မိ ႔ေ တာ ္စ ည္ပင္ေ ကာင္စီမ်ား၊ မိ ခင္

င္ ေကလးက်န္ းမာေ ရးစင္တာမ်ား၊ ေ ဒသဆို ငရြ ာဆရာဝန္မ်ာန း မတဆင္ ရရိ ို ္င ္ပါ သည္။

ကာထကယ္ေျဆးမြို းြားေျသာ ေျက်ာင္ျးသူ ေျက်ာင္ျးသားမ်ား သည္လ ည္ျး ေျက်ာင္ျးကို တက္ေျရာက္ျႏျိ ုင္ပါသည္။ ေျက်ာင္ျးထတင္ ကူ းစက္ေျရာဂါတစခြ ုျ ပန္႔ခပား
ျ ဖစ္ေျပၚပါက အႏျရာယခြ်ျဳပ္ျ ငိ မ္ျးသညအ ြိ ေျက်ာင္ျးသားမ်ားအိ ခမ္တ င ္သာေျနရပါမည္။

သင္ ေကလးအား ကာတကယ္ေ ဆးထို းထားပါက သေင ္ကလးအား အပ္

ံ ရန္ေ က်ာင္ းသို ႔လာေ ရာက္သ ည္ အခ် ိ န္တြင္ သင္

င္ ကာတကယ္ေ ဆးမတ္တ မ္ းတစ္ပါးတည္ း

ပါလာပါေ စ။

လက္မ တ္...................................................ေ န႔ပစဲ
.........................................................

IMMUNISATION RECORD
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မိ ဘမ်ားမနေ ပးေ ဆာငရြ န်္မား

မန္မာန၁၂

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
ေ က်ာင္ းပညာေ ရးအစီ စဥ ်္မ ားအား ပလုပရြ န္ ပညာေ ရး

င္ ေ လက်င္ သင္ ၾကားေ ရးဌာနမ ေ က်ာင္ းသို ႔ ေ ေငငထာက္ပံေ သာ ည
န္လ ္ း

ကိ ရိယာမ်ား၊ေ လလာေ ရးခရီ းမ်ား၊ညအိ ပ္စခန္ း ခရီ းတထက္ ခင္ းမ်ား

ပဌာန္ းစာအုပ္၊ စာေ ရး

င္ ေ က်ာင္ းသားမ်ားအိ မ ္သိ ု႔ သတယ္သ ားရတတ္သ ည္ လက္ေ တတ႔ဘာသာရ ပ္အခ် ိ ႔အ တတက္

တန္ဖိုး မင္ သငရြိ ုးေ ထာက္က ူ ပစၥည္ းမ်ားအား မိ ဘမ်ားမ မိ မိတို႔ေ ငင ဖင္ သာ ဝယ္ယ ူရ န ုအပ္သည္(သို
္လိ
႔) ေ က်ာင္ းသို ႔ ေ ေငငပးတသင္ း၍လည္ းေ က်ာင္ း မ
ေ ထာက္ပံေ ပးသည္က ိ ုလည္ း ရယူ ို င ္သည္။

ဤ

ငစ္တင္ မိ ဘမ်ားသည္ ယင္ းပစၥည္ းမ်ားအတတက္ $........................ ေ ပးေ ဆာငရြ န္ လို အပ္ပါသည္။

အထက္ပါပစၥည္ းမ်ားအ ပင္ ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီမ်ားမ ေ က်ာင္ းရန္ပံ ု ေ ငငထူ ေ ထာင္ ေ ရးေ တတ မိ ဘမ်ားမ ေ စတနာအရ ပါဝင ူ္က ညီ ေ ပးၾကရ န ္လည္ း
ေ တာင္ းဆို အပ္ပါသည္။

ဤ

စ္အ တတက္ မိ ဘမ်ားမ $ .................... လဴ ဒါန္ းေ ပးပါရန္ ေ တာင္ းဆို အပ္ပါသည္။ ယင္ းေ ပးေ ဆာင္မႈမာ မိ မိစိတ္ဆ ၵအရ ဖစ္ပါသည္။

ေ က်ာင္ းမ မိ ဘမ်ားအား ေ ေငငရးေ ၾကးေ ရးေအထာက္အ ပံ ံ

င္ ပတ္သ က္သည္ အၾကံ ဉာဏ္မ်ားကို ေ ပး

နည္ းလမ္ းမ်ားေအၾကာင္ း ေ တဆးေ င း လို ပါက ေ က်ာင္ းသို ႔ ဆတက္သ ယ္ပါ။ ပညာေ ရး

ို င္ပါသည္။ သင ္ဘက္မ အ ခားေ ပးေ ဆာင္မႈ

င္ ေ လက်င္ သင္ ၾကားေ ရးဌာန၏မူ ဝါဒအရပညာသင္ ေ ရးေ ထာက္က ူ

ပစၥည္ းမ်ား၊ဝန္ေ ဆာင္မႈမ်ားအတတက္ ေ ငငေမပးေ ဆာေငရြ သးမႈေအပၚမူ တည္၍(သို ႔) ေ စတနာအရလဴ ဒါန္ းမႈမ ပ ခင္ း ေအပၚမူ တည္၍ ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ း
သားမ်ားအား ပခဲ ခားဆက္ဆံ ခင္ းမ ပရ၊စံ မီ သငရြိ ုး အားရရိ ပိုငငခြင္ ကို

ငင္ းဆို ခင္ းမ ပရ၊ သင္ ၾကားပို ႔ေခ်ပးရန္ ငင္ းဆန္မႈ မ ပရ၊ (သို ႔) နစ္န ာေ အာင္မ ပ လုပရြ

ဆို သည္ အခ်က္ကို မတ္သ ားပါ။

လက္မ တ္ ……………………………………………
ေ န႔ပစဲ ...........................................

PARENT PAYMENTS
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ေ က်ာင္ းသားေ က်ာင္ းသူ နပ်တက္က က္မ ႈ

မန္မာန၁၃

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အုပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
ကတြ ္ ု ပ္တိ ု႔စို းရိ မ္ေ နသည္မ ာနစာသင္

စ္န………..(year) တတင္ န………………………………………………………………………….… (student's name) သည္န

…………………………………………………..………………………….. (day/s and date/s) န

င္ န…………………………………………….…......................… (day/s and

date/s)န၌နေ က်ာင္ းတက္ေ ရာက္ ခင္ းမရိ ခဲပါ။

ေ အာက္ပါစာငရက္ ဖတိ္ပ ုင္ းတတင္ န၄င္ း၏ပ်တက္က ကရြ သည္ နေအၾကာင္ းရင္ းကို ေ ဖာ ္ ေပပး ပီ းနအ မနံ ္ဆ ု းနေ က်ာင္ းသို ႔နယင္ းစာငရက္အ ား ပနိ္ပု႔ေ ပးပါ။

သင္ ေကလးမနသင္ ငခင္

ပခ်က္မရပဲ နေ က်ာင်္ပကခြဲပါကနယင္ းကိ စၥအားနေ နာက္ဆ ကက္တ ဲ ေ တဆးေ င းရန္နေ က်ာင္ းသို ႔နေ က်းဇူ း ပ၍နဆတက္သ ယ္ေ ပးပါ။

လက္မ တ္ထ ိ ုးန……………………………………….နေ န႔ပစဲ န……………………………………….

ေ က်းဇူ း ပ၍နဤေ ဖာင္ပံ ု စံ အားနအ မနံ ္ဆ ု းန ဖည္ ငစက္၊သီ း ခားပခဲ ထုတ္ ပီ းန ပနိ္ပု႔ေ ပးပါ။
ေက်တာ ္/မေကလး ဖစ ူ္သ န.......................................................................................... (ေ

က်ာင္ းသားေ က်ာင္ းသူ အမည္)

......................................................................................................................................................
ေ က်ာင္ းပ်ကခြဲပါသည္။
ပ်ကရြသည္ နေအၾကာင္ းရင္ း/မ်ားမာနနဖ်ားနာမႈနနဆရာဝန္
င္ ေ တတ႔ဆံ ု မႈနနတသားဆရာဝန္
နမိ သားစုေအရးနနမိ မိ၏ငခင္ ပခ်က္နမရပဲနပ်တက္က ကခြဲသည္
နအ ခားေအၾကာင္ းရင္ းမ်ားန(ေအသးစိ တ္အခ်က္လက္မ်ားေ

ဖာ ္ ပပါ)

လက္မ တ္ ................................................ (မိ ဘ/အု ပန္ထိ ္

သည္နန

(နေ န႔/မ်ား

င္ နရက္/မ်ား)တတင္န

င္ ေ တတ႔ဆံ ု မႈ

........................................................................................

းသူ မ်ား)

ေ န႔ပစဲ န………………………………………….
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ေ ရကူ း ခင္ းအစီ အစဥ ္

မန္မာ ၁၄

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ မိ ဘမ်ား/အု ပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၊
......................................................................................................................................................................................................... ...... (venue)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (address) ၌
............................................................................................................ (dates) တတင္...................................................................... (times) အတတင္ း
ေ က်ာင္ းေ ရကူ း ခင္ းအစီ အစဥ ်္မ ားအား က်င္ းပမည္ ဖစ္သည္။
ေ က်ာင္ းေ ရးကူ း ခင္ းအစီ အစဥ ည
္သ ္ေ က် ာင္ းသားအားလု ံ းအတတက္ ဖစ္ သည္။
ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားအား ၄င္ းတို ႔၏ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမ တပါတည္ းေအဖာ ္ ပ၊ ၾကီ းၾကပ္ေ ပးမည္ ဖစ္ ပီ း ေ ရကူ းဆရာ/မမ အပဖဲ ႔ငယ္မ်ားပခဲ ပီ း သင္ ၾကားေ ပးမည္ ဖစ္သည္။
ေ က်ာင္ းသား/သူ င္ ပတ္သ က္ ပီ း ေ က်ာင္ းမ သတိ ပသင္ သည္

မည္သ ည္ ေအ ေခနမ်ားကို မဆို ေကလး၏ဆရာ/မမ်ားအား ေ

ပာ ပထားပါ။ဥပမာ က်န္ းမာေ ရး ပႆ နာတစခြ ုခု။

ေ က်ာင္ းသားမ်ားသည္ သင ္တန္ းခ် ိ န ္တိ ုင္ းသို ႔ ေ အာက္ပါတို ႔ကို ယူ ေ ဆာင ္လာရမည္  ေ ရကူ းဝတ္စံ ု

 သဘက္

 ေ ခါင္ းအု ပ္ (ဆ ၵရိ ပါက)

 ေ ရကူ းမ်က္မန္ (ဆ ၵရိ ပါက)

 သက္ေ တာင္ သက္သ ာရိ မည္ ဝတ္စံ ု ၊ ဥပမာ အားကစားဝတ္စံ ု
ေ ရးကူ းသင္ ၾကားေ ရးသည္ သင ္တန္ းခ် ိ န ္တစခြ ုလ ် င္ $....................... က်သင္ မည္ ဖစ္သည္။ (စုစုေ ပါင္ းကုနစ္က် ရိ တ္ $ .................)

............................................................................... လက္မ တ္ထ ိ ုးသည္

ေ က်းဇူ း ပ၍ .............................(date) တတင္ ေ ဖာင္ပံ ု စံ ၏ ယင္ းအပို င္ းအား
ေ က်ာင္ းေ ရကူ းသင ္တန္ းအစီ စဥင င
္တ ္ ပါဝငရြ နေ္က် တာ ္ /မမ ငခင္
 သင ္တန္ းတစခြ် ိ န ္လ ်င္ $

ဖည္ ငစက္၊ပခဲ ယူကာ

ပန ္လည္ေ ပးပို ႔ပါ။ ................

ငစ္တင္ (ေ က်ာင္ းသားအမည္) မ

ပခ်က္ေ ပးပါသည္/ေမပးပါ။

ေ ပးလို ပါသည္။

သို ႔မဟုတ္
 ေ ရကူ းသင္တန္ းအစီ စဥ စ
္တ ခြ ုလံ ု းစာအတတက္ ေ ေငငပးေ ဆာငရြ န္ ဆ ၵရိ ပါသည္။ $ ေ ပးေ ဆာင္ပါသည္။
သင ္ဘက္မ အ ခားေ ပးေ ဆာင္မႈနည္ းလမ္ းမ်ားေအၾကာင္ း ေ တဆးေ င း လို ပါက ေ က်ာင္ းသို ႔ ဆတက္သ ယ္ပါ။
လက္မ တ္ ............................................................. (မိ ဘ/အု ပန္ထိ ္ းသူ မ်ား)
ေ န႔ပစဲ ………………………………………..………………………..
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အစည္ းေအဝးပပဲ လုပရြ န္ ေ တာင္ းဆို ခ်က္

မန္မာ ၁၅

(School letterhead/logo)

(Date)

ခင္မငရြပါေ သာ …………………………………………..

သင္ အား ေ အာက္ပါအစည္ းေအဝးကို တက္ေ ရာကရြ န္ ဖိ တ္ၾကားလို ပါသည္  သင္ ေကလးတို းတက္မ ႈေအၾကာင္ းေ တဆးေ င းရန္ အစည္ းေအဝး
 သင္ ေကလး၏ေ က်ာင္ းပညာေ ရးအစီ ရငခြံ စာေအၾကာင္ း ေ တဆးေ င းရန္ အစည္ းေအဝး
 သင္ ေကလးေ က်ာင္ းပ်တက္က က္မ ႈေအၾကာင္ းေ တဆးေ င းရန္ အစည္ းေအဝး

…………………………………….(day and date) ……………………….. (time)တတင္ ေ က်ာင္ းသို ႔ လာေ ရာက္ ပီ း …………………………………………………………………
အားၾကည္ ရႈေ ပးပါ။

လို အပ္ပါက စကား ပန ္တစ္ဦ းအား ယင္ းအစည္ းေအဝးအတတက္ ပံ ပို းေ ပးမည္ ဖစ္သည္။

သင္တက္ေ ရာက္

ို င္မ ည္ဟု ေ မ ်ာ င
္လ ္ ပါသည္။ တစ္ၾကိ ငမ္တင္ လာေ ရာက္

ို ္င ္ ခင္ းမရိ ပဲ အ ခားအစည္ းေအဝးခ် ိ န ုစီ
္ကိ စဥ ္လု ိ ပါက (phone)႔ကို ေ ခၚဆို

ပီ း ေ က်ာင္ းသို ႔ဆတက္သ ယ္ပါ။

လက္မ တ္ …………………………….. ေ န႕ပစဲ ………………………………..

ေ က်းဇူး ပ၍ .............................(date)တတင္ ေ ဖာင္ပံ ု စံ ၏ ယင္ းအပို င္ းအား
ေက်တာ ္ /မ …………………. သည္ တက္ေ ရာက္

စကား ပန ္တစ္ဦ းလို အပ္မ ည္ ဖစ္ပါသည္ ျ ဖစ္ျႏျိ ုင္ပါက 

ို ္င ္ပါမည္/မတက္ေ ရာက္

ဖည္ ငစက္၊ပခဲ ယူကာ

ပန ္လည္ေ ပးပို ႔ပါ

ို င္ပါ။ ေက်တာ ္/မေကလး၏အမည္မ ာ …………………..

ဖစ္သည္

စကား ပန္အား လို အပ္မ ည္မဟုတ္ပါ

………………………………မ စကား ပန ္တစ္ဦ းအားလို အပ္ပါသည္

လက္မ တ္ ………………………….……………..
ေ န႕ပစဲ .......................................................
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ေအပ်ာ ခြ ရီးစဥ ခ
္တ ု ၏ လို အပ္ေ သာ ပစၥည္ းမ်ား

မန္မာ ၁၆

ေ အာတက္တ က္ေ ဖာ ္ ပထားေ သာ ပစၥည္ းမ်ားကို စခန္ းခ်ခရီ းတထကရြ ာတတင္ ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားမ ယူ ေ ဆာင္လာသင္ သည္။
ပစၥည္ းမ်ားအားလံ ု းကို ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားအမည္
င္ မတ္သ ားထားရမည္။
၁။
 ေ စာင္

အိ ပ္စက္ ခင္ း

 ေ ခါင္ းအံ ု းေအသး

 အထဲတတင္ ၀င္အိပ္

 တကင္ းထို းဖိ နပ္မ်ား

ု ိ င္ေ သာေ စာင္အိတ္

 ညအိ ပ္ဝတ္စံ ု မ်ား

 ေ ေလငမ႔ယာ

 ဂ်င္ းေ ဘာင္ းဘီ မ်ား/ေ ဘာင္ းဘီ ရည္မ်ား

 ေ နကာဦ းထုပ္

 ေအ င းဓာေတရြ စသည္ ဦ းထုပ္

 အတို မ်ား

 လည္စ ည္ းမ်ား

 မို းကာဦ းထုပ္

 ရ ပ္အက်ၤ ီ မ်ား

 ေ

 အတတင္ းခံ လဲစရာမ်ား

 တဆယ္တ ာေအ င းအက်ၤ ီ

 အပူ ငစမ္ းအင္သံ ု းေ ငမ႔ယာ
၂။

ေ န႔ ဝတ္စရာ

ခအိ တ်္မ ား

 လက္အ ိ တ္
 သို းေ ငမးအက်ၤ ီ

 ေ င းသည္ အက်ၤ ီ လကရြ ည္ (သို ႔) ေ င းေ စသည္ ေအပၚဝတ္အ က်ၤ ီ မ်ား

 ေ င းေ ေစသာ အတတင္ းခံ အက်ၤ ီ

 မို းကာအက်ၤ ီ

 အားကစားဖိ နပ္

 ရဘာတဘတ္ဖိ နပရြ ည္မ်ား

 လမ္ းေ လ ်ာကရြဴ းဖိ နပ္မ်ား

 ၾကိ းသို င္ းဖိ နပ္မ်ား

 ညပ္ဖိ နပ္

 ေ နပူ ခံ လိ မ္ းေ ဆးမ်ား

 ဘီ းမ်ား

 ေ ရကူ းဝတ္စံ ု မ်ား
3.
 တဘက္မ်ား
 အင္ းဆက္ေ

တစ ုယရြ
္ကိ ညံ ္သ ု း ပစၥည္ းမ်ား

ပးလိ မ္ ေ ဆးမ်ား

 ေ ခါင္ းေ လ ်ာ ရြ ည္

 တစ ္သ ် ဴ းမ်ား၊ လက္က ိ ုင္ပုဝါမ်ား
 ဆပ္ ပာ

 ေ ရဗူ း

 ပန္ းကန္ ပား

 ပန္ းကနံ ္လ ု း

 ငခက္/မတတခြ က္

 ဓား/ခရင္ း/ငဇန္ း

 လက္သ ုတ္ပုဝါ

 တစ ုယရြ
္ကိ ညံ ္သ ု းေ ဆးဘက္ဆ ိ ုငရြ ာလို အပ္သည္ ပစၥည္ းမ်ား
4.

5.

စားေ သ ာက္မႈ

OTHER

 ေ လက်င္ ခန္ းစာအုပ္/ မတ္စ ုစာအုပ္

 ေ ဘာပင္

 ေ လ ်ာင ္ဖ တရြနြ
္အ ၀တ္မ်ားထည္ ရန္ပလတ္စ တစ္အိတ်္မ ား

 လက္

င္ ခဲ တံမ်ား

ိ ပ္ဓာတ္မီ း

 ကင္မ ရာ

င္ ဘထၳရီမ်ား

 တံ ဆပ္ ေ ခါင္ းကပ္ ၊လိ ပ္စာတပ္ထားေ သာစာအိ တ္
6.

ေ ငငသံ ု းပစဲ ခင္ း - $......... ထက္မ ပိုရပါ
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ေ က်ာင္ းတကခြ် ိ န်္မား၊ေ က်ာင္ းခ် ိ န္မတိုင္မီ င္ ေ က်ာင္ းခ် ိ န္ ပီ းေ နာက္ ေ က်ာင္ းမၾကီ းၾကပ္မ ႈေ ပး ခင္ း

မန္မာ ၁၇

(School letterhead/logo)

(Date)

ယင္ျးမာ သင္ျေကလးေျက်ာင္ျးပညာေျရးျႏျင္ျ္ျ ပတ္သ က္သည္ျ ေအရးၾကီ းေျသာ အခ်က္လက္မ်ားျ ဖစ္ပ ါသည္။
မိ ဘမ်ား/အု ပန္ထိ ္ းသူ မ်ားမာ ေကလးမ်ားအား အခ် ိ န္မန္ ေ က်ာင္ းသို ႔ပို ႔ရ န ု္လိ ပီ း အခ် ိ န္မန္

ပန ္လာၾကိ ရ န ုအပ
္လိ
္သည္။

အတန္ျး အခ်ျိန္မ်ား
…………….………..…… (time) တတက္ အတန္ းစမည္ ဖစ္ ပီ း ……………………………… (time) အတန္ း ပီ းမည္ ဖစ္သည္။

အြက္ပ ါအတန္ျး ခ်ျိန္မ်ျား မတို င္မီ ျႏျင္ျ ျ ပီ းေျနာက္ဆရာမ်ားမ ေကလးမ်ားအား ၾကီ းၾကပ္ျ ခင္ျး
မနကခြ င္ျး
……………………….. (time) မ အတန္ း ပီ းသည္အ ထိ သင္ ေကလး/မ်ားအား ေ စာင္ ေ ရာကရြ န္ ဆရာမ်ားေ က်ာင္ းတတငရြိ ပါသည္။ ဤအခ် ိ န ္ထက္ေ စာ၍ ဆရာမ်ားမ ေကလးမ်ားအား
ၾကီ းၾကပ္ေ စာင္ ေ ရာေက္မ ပး

ို င္ပါ။ ေ က်းဇူ း ပ၍ ယင္ းအခ် ိ န ္ထက္ေ စာ ပီ းေကလးအား ေ က်ာင္ းသို ႔မပို ႔ပါ င္ ။

ေျန႔လညခြ င္ျး
………………………….. (time) မတို င္မီ ထိ သင္ ေကလး/မ်ားအား ေ စာင္ ေ ရာကရြ န္ ဆရာမ်ားေ က်ာင္ းတတငရြိ ပါသည္။ …………………….. (time) မတို င္မီ သင္ ေကလးအား ေ က်ာင္ းမ
လာၾကိ ပါ။ ယင္ းအခ် ိ န္တြင္ ေကလးမ်ားအားလာၾကိ ရန္မာ မိ ဘမ်ား/အု ပန္ထိ ္ းသူ မ်ား၏ တာဝန ္သာ ဖစ္သည္။ ယင္ းအခ် ိ န္ ေ နာကိ္ပ ုင္ းတတင္ ေ က်ာင္ းမ ေကလးမ်ားအား
ၾကီ းၾကပ္ေ စာင္ ေ ရာက္မ ႈ ေမပး

ို င္ပါ။

ေျက်ာင္ျးခ်ျိန္မ တိုင္မီ ျႏျင္ျ ျ ပီ းေျနာက္ ေျက်ာင္ျးမေျစာင္ျေျရာက္ေျရး အစီ အစဥျ္
ကထြႏျ္ျုပ ု႔ေျက်
္တိ
ာင္ျးထတင္ ေျက်ာင္ျးခ်ျိန္မ တိုင္မီ ႏျင္ျျ ပီ းေျနာက္ ေျစာင္ျေျရာက္ေျရးအစီ စဥျ္တစ္ရပ္ရိ ပါသည္ မနကိ္ပ ုင္ း ………………… (time) မ ……………………. ထိ ၊
ေ န႔လယခြ င္ း …………………………… (time) မ …….……………. (time) ထိ ေ က်ာင္ းငဖင္ ရက္မ်ားတတင္ ယင္ းအစီ စဥ ိရြ ပါသည္။
သင္ ေကလး/မ်ားသည္ ေ က်ာင္ းခ် ိ န္ ပင္ပတတင္ ေ က်ာင္ းမၾကီ းၾကပ္ ေ စာင္ ေ ရာက္မ ႈလို အပ္ ပီ း ယင္ းအစီ စဥေ ္အ ၾကာင္ း စံ ု စမ္ းလို ပါက
ယင္ းအစီ စဥင င
္တ ္ ေ နရာတစခြ ုရယူ ရန္ ……………………………………….. (phone) ကို ေ ခၚဆို ပီ း……………………………………………….………… အားဆတက္သ ယ္ပါ။

ကထြႏျ္ျုပ ု႔ေျက်
္တိ
ာင္ျးထတင္ ေျက်ာင္ျးခ်ျိန္မ တိုင္မီ ႏျင္ျျ ပီ းေျနာက္ ေျစာင္ျေျရာက္ေျရးအစီ စဥ္မ ရိ ပါ ေ က်ာင္ းတတင္

ေ က်ာင္ းခ် ိ န္မတိုင္မီ င္

ပီ းေ နာက္

ေ စာင္ ေ ရာက္ေ ရးအစီ စဥ ္မ ရိ ေ ၾကာင္ း

မတ္သ ားပါ။

မိ ဘမ်ားမ

၄င္ းတို ႔၏ေကလးမ်ား

ေ က်ာင္ းခ် ိ န္ ပင္ပတတင္

ၾကီ းၾကပ္ေ စာင္ ေ ရာက္မ ႈလို အပ္ပါက သင္ ေ တာ ရြ ာ ေကလးေ စာင္ ေ ရာက္ေ ရးမ်ားကို ဆတက္သ ယ္စီ စဥ ရြ န္မာ ၄င္ းတို ႔၏တာဝန ္သာ ဖစ္သည္။

လက္မ တ္ထ ိ ုးသည္

............................................

ေ န႔ပစဲ ...............................................
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ေ က်ာင္ းသားေ လလာေ ရးခရီ းငခင္

ပခ်က္ေ ဖာင္ပုံစံ

(တသီ းပု ဂၢလပု ိ င္ေ သာယာဥ ္ကု ိ လု ိ အပ္ေ သာေ လလာေ ရးခရီ းသည္ေ က်ာင္ းအုငပခြ င္

မန္မာ ၁၈
ပခ်က္လု ိ အပ္ ပီ းေ က်ာင္ းေ ကာင္စီငခင္

ပခ်က္မလု ိ အပ္ပါ)

(School letterhead/logo)

(Date)

ေျလလာေျရးခရီ း ၏အမည္-………………….............................................................................................
ေျလလာေျရးခရီ း ၏ဦ းတည္ရ ာေျနရာ -…….................................................................................................
ေျလလာေျရးခရီ း ရကက္စဲ(မ်ား) -…………………………………………………………..………………………………………………
ထြထကခြ ာရန္ ျႏျင္ ျ ပန ္လာရန္ အခ်ျိန္မ်ား- .............................................................................................................................

ေျက်ာင္ျးသားမ်ားသည္ ၾကီ းၾကပ္ေျစာင္ျေျရာက္ေျရးအစဖဲ ႔ဝင္ျ ဖစ ္သူ …………………………………………….မ ေျမာင္ျးျႏျင္ေျသာ
ကို ယ္ပိ ု င္ယာဉ္ျ ဖင္ျ ခရီ းထသားရမည္ျ ဖစည
္သ ္။

ဝန္ထမ္ျးအစဖဲ႔ဝင္မ်ား ျႏျင္ျၾကီ းၾကပ္ေျရျး- …………………………………………………………………………………………………………….…………..

ကု နစ
္က် ရိ တ္ $..................
ေျန႔လည္စျာ

သင္ ေကလးမ မကကဲ ရ ို င္ ေ သာ ငခက္၊ဗူ းမ်ား ဖင္ ေ န႔လည္စ ာ င္ ေ သာက္စ ရာမ်ား ယူ လာရမည္။



ေ လလာေ ရးခရီ းစဥ ္အ တတင္ း ေ န႔လည္စ ာကို $..... ဖင္ ဝယ္ယ ူ ို င ္သည္



ေ န႔လည္စ ာအတတက္က ု နစ္က် ရိ တ္သည္ ေ လလာေ ရးခရီ းစဥ ္ကု နစ္က် ရိ တတ္တ င္ ပါဝင္ ပီ း ဖစ္သည္။

လို အပ္ေျသာ အဝတအ ြည္ျႏျင္ျ ကိ ရိယာမ်ား -……………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………..
ေျလလာေျရးခရီ းထတေငအရးေျပၚဆထက္သ ယ္ရန္ပုဂၢ ိျဳ လအမည္ျႏျင္ျ ဆထက္သ ယ္ရနခ
အ ်က္လေကအ သးစိ တ္ -…………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
အ ခား-……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

သင္ျထတင္ေျမးလို သည္မ်ား(သို ႔)စို းရိ မ္စ ရာမ်ားရိ ပါက ေျက်းဇူ းျ ပဳ ျ ပီ း

(phone number)

အားေ ခၚဆို ပီ း ………………………….……….………….….…… သို ႔ဆထက္သ ယ္ပါ
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(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council
approval)

ေ က်ာင္ းသားေ လလာေ ရးခရီ းငခင္

ပခ်က္ေ ဖာင္ပုံစံ

မန္မာ ၁၈

(တသီ းပု ဂၢလပု ိ င္ေ သာယာဥ ္ကု ိ လု ိ အပ္ေ သာေ လလာေ ရးခရီ းသည္ေ က်ာင္ းအုငပခြ င္

ပခ်က္လု ိ အပ္ ပီ းေ က်ာင္ းေ ကာင္စီငခင္

ပခ်က္မလု ိ အပ္ပါ)

မိ ဘ ေသဘာတူ ခခင္ ျျ ပဳ ခ်က္
ေက်တာ ္/မ၏ေကလး ဖစ္သူ…………………………………………………………………………………(အမည္အ ပည္ အစံ ု ) မ
တက္ေ ရာကရြ န္ ေက်တာ ္/မငခင္

ပခ်က္ေ ပးပါသည္။

မိ ဘ/အုပန္ထိ ္ းသူ …………………………………………………………………………………….....................(အမည္အ ပည္ အစံ ု )
………………………………………………………………………………………………………………………………………..(လက္မ တ္)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ေ န႔ပစဲ )

ေအရးေ ပၚကိ စၥရိ ခဲေ သာက် ု ပ္အား
…………………..……………………………… .(သို )႔………………………………………………ဆတက္သ ယ္လ ု ိ

ရပါသည္။

ေျဆးဝါးကု ေသရးအထတက္ ေသဘာတူ ခခင္ျျ ပဳ ခ်က္

ေ လလာေ ရးခရီ းတာဝနဆ
္က် ရာ/မမ မိ မိအား ဆတက္သ ယ္မ ႈမ ပ ို င္ ပါက (သို ႔) မိ မိအား ဆတက္သ ယ္ ခင္ းသည္ လက္ေ တတ႔ေက်သာ ေ
တာဝနဆ
္က် ရာ/မအား ေ အာက္ပါကို လုပ္ေ ဆာငရြ န္ ငခင္

ဖရင္ းခ်က္မဟုတ္ပါက

ပပါသည္-

ေ ဆးဖက္ဆ ိ ုငရြ ာကတြမ္ းက်င ူ္သ မ ေကလးအား ေ ဆးကုသရန္ (သို ႔) ပခဲ စိတ္ကုသရ န ုသည္ဟ
္လိ
ု ထင္ပါက ယင္ းသို ႔ေ ဆာငငရြ တကခြ င္
ယင္ းတာဝနဆ
္က် ရာ/မမ လို အပ ္သည္ဟူ ယူ ဆပါက ေ ရးဦ းသူ နာ ပ လုပံ ္ထ ု းမ်ားကို ေ ဆာငငရြ တကခြ င္

ပသည္။

ပသည္။

လက္မ တ္ -……………………………………………………………………………………….. (မိ ဘ/အုပ္ထိ န္ းသူ )
ေ န႔ပစဲ -…………………………………………………………………..

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council
approval)

ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီမငခင္

ပထားေ သာ ေ လလာေ ရးခရီ းမ်ားအတတက္ ေ ဆးဖက္ဆ ိ ုငရြ ာအခ်က္လက္မ်ား

မန္မာ ၁၉

ေျက်ာင္ျးေျကာင္စီ မခခင္ျျ ပဳ ြားေျသာ ေျလလာေျရးခရီ းမ်ားအထတက္ လျ်ျိ ျဳ ႕ဝက္ထ ားရမည္ျေျဆးဘက္ဆ ိ ုင္ရ ာအခ်က္လက္မ်ား
သင္ ေကလးမ ေအရးေ ပေၚဆးဝါးကုသအခ် ိ န္တြငရြိ ေ နပါေကက်ာင္ းမယင္ းအခ်က္လက္မ်ားကို အသံ ု း ပမည္ ဖစ္သည္။ အခ်က္လက္မ်ားအားလံ ု းကို လ ် ိ ႕ဝက္ထ ားေ ပးမည္ ဖစ္သည္။
ဤေ ဖာင္ပံ ု စံ ပါေ ဆးဘက္ဆ ိ ုငရြ ာအခ်က္လက္မ်ားသည္ ေ လလာေ ရးခရီ း/အစီ စဥ ္
ေ က်ာင္ းသား/သူ မ ေ က်ာင္ းမငခင္

ပလု ပ္ေ န သည္ အခ် ိ န္တြင္ လေတ္တ လာ ေအနအထားရိ ရမည္ ဖစ္သည္။

ပေ သာေ လလာေ ရးခရီ းတတင္ ထိ ခိုက္ဒ ဏရြာရရိ ပါက ပညာေ ရး

င္ ေ လက်င္ သင္ ၾကားေ ရးဌာနမတာဝန ူ္ယ ရိ ေ ၾကာင္ း ေမတတ႔ရိ ပါက

(တာဝနရြိ မႈသည္ မလႊ ဲ ေမတသမဟု ု တ္ပါ) ေ ဆးဝါးကုသမႈကုနစ္က် ရိ တ်္မ ားအားလံ ု းအတတက္ မိ ဘမ်ားမ တာ ာဝနရြိ ပါသည္။ ဆ ၵရိ ပါက စီ းငပား ဖစ္အာမခံ ကုမၸဏီ မ ေ က်ာင္ းသားေမတာ ဆ
္တ မႈ
အာမခံ အကာတကယ္အ ား မိ ဘမ်ားမ ဝယ္ယ ူ ို င ္သည္။
ေျလလာေျရးခရီ း/အစီ စဥျ္ အမည္- ……………………………………………………………………………………..………………………………………..
ရကက္စ ဲ (မ်ား)- …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
ေျက်ာင္ျးသူ ေျက်ာင္ျးသား အမညအ ပည္ျအစံ ျု- ………………………………………………………………………………………………………………….
ေျက်ာင္ျးသူ ေျက်ာင္ျးသား ေျနရပ္လိ ပ္စာ………………………………………………………………………………………….………………………….…...
စာတို က္က ုဒနံ ပါတ္ - ……
ေျခမးေျန႔ - ………………………………………………………………………………………..….ယခု ႏျစအတန္ျး - ….….....................................…
မိ ဘ/အု ပ္ထိ န္ျးသူ အမညအ ပည္ျအစံ ျု -………………………………………………………………………..………………………………………………..
ေအရးေျပၚဖု န္ျးနံ ပါတ္မ်ား - ရံ ု းဆင္ းခ် ိ န်္မား…………………………………………... ရံ ု းခ် ိ န်္မ ား………………………………………..………………..
ေအရးေျပၚေအျ ေခနထတင္ ဆထက္သ ယ္ရ မည္ျ ပု ဂၢ ိျဳ လအ မည္ (မိ ဘ/အု ပ္ထိ န္ းသူ မဟုတခြဲ ေ သာ ္ )
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
ေအရးေျပၚဖု န္ျးနံ ပါတ္မ်ား - ရံ ု းဆင္ းခ် ိ န်္မား …………………………..………… ရံ ု းခ် ိ န်္မား……………………………………………………………..
မိ သားစု ဆရာဝန္ အမည္ -……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
မိ သားစု ဆရာဝန္ ေျနရပ္လိ ပ္စာ - ………………………………………………………………………………….………………………………………..
ဖု န္ျးနံ ပါတ္ - …………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………...
ေျဆးကု သမႈနံ ပါတ္ - ………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
ေျဆးဝါးကု သမႈ/ေျဆးရံ ျုအာမခံ ရန္ပံ ျုေျခင - …………………………………………………………………………………………………………………..
အစဖဲ႔ဝငအမည္ - ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
လူ နာတင ္ယာဥျ္ျႏျင္ျ ခ်ျိတ္ဆ က္ထားသူ ျ ဖစ္ပ ါသလား။  ဟုတ္ပါသည္  မဟုတ္ပါ

ဟုတ္ပါက လူ နာတင ္ယာဥ ံ ္န ပါတ္ -

ယင္ျးမာ သင္ျေကလးအိ မ္မ စခဲခခာေျနရသည္ျ ပြမဆံ ျုးအၾကိ မ္ျ ဖစ္ပ ါသလား။ ဟုတ္သ ည္

မဟုတ္ပါ

သင္ျေကလးမ ေျအာက္ပ ါတို ႔ကို ခံ စားေျန ခင္ျးရိ မရိ အမတ္ျ ခစ္ေျဖာျ္ျ ပပါ ပန္ းနာရင္ ၾကပ္ (အမတ္ ခစ္ထားပါက ပန္ းနာရင္ ၾကပ ု္က သမႈအစီ စဥ ္ ဖည္ ငစက္ပါ)


ပင္ းထန္ ေ သာဓာတ္မ တည္ မႈ (အမတ္ ခစ္ထားပါကစခန္ းခ်ခရီ းတထက္ ခင္ း သို ႔မဟုတ္ ေ လလာေ ရးခရီ းတထင္ ခင္ းတို ႔ေအတာတတင္ း တစ္ဦ းခ်င္ းအလို က္ ကုေသရး အစီ စဥ ္

ၾကည္ ရႈ ပီ း ငမမ္ းမံ ပင ္ဆင္ပါ)
 အိ ပ ္ယာထဲ ၌ေ သးေ ပါကခြ် ခင္ း


လံ ု း ပႆ နာရိ ခင္ း

 မို ကခြ နဲသတိ လစ္တတ္ ခင္ း  ဆီ းခ်

 ညအိ ပ္စဥ မ
္လ ္ းေထလ ် ာက္တ တ္ ခင္ း

ိ  မူ းေ ေဝမ်ာတတ္ ခင္ း  ေ ခါင္ းတစ္ ခမ္ းကို က္ ခင္ း

 လႈပရြ ားတသားလာမႈေ ၾကာင္ မူ းေ ေဝအာအနတ
္တ ္ ခင္ း 

ဝကရြ ူး ပန္ ခင္ း၊ေ လသင္တုန္ း ဖတ္ ခင္ း
 အ ခား- ……………………………………………………………………………………………………
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ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီမငခင္

ပထားေ သာ ေ လလာေ ရးခရီ းမ်ားအတတက္ ေ ဆးဘက္ဆ ိ ုငရြ ာအခ်က္လက္မ်ား

ေျရကူ းျႏျိ ုခင္စ မ္ျး (သင္ ေကလးမ သက္ေ တာင္ သက္သ ာေအနထား ဖင္ ေ ရကူ းတသား
 ေ ရမကူ း

ို င ္သည္ အတကာေအဝးကို

ို င္ပါ (၀မီ တာ)  ေ ရကူ းညံ သည္(<၅၀မီ တာ)  ေ ရအသင္ တင္ ကူ း

 ေ ရကူ းေ တာ ည
္သ ္ (၁၀၀-၂၀၀မီ တာ)

 သန္မာငစာကူ းခတ္

ဓာတ္မ တည္ျျ ခင္ ျးမ်ား (သင္ ေကလးမ ဓာတ္မ တည္ သည္မ်ာန းကို

မန္မာ ၁၉

ခစ္ပါ)

ို င ္သည္ (၅၀-၁၀၀မီ တာ)

ို င ္သည္ (၂၀၀မီ တာ+)

ခစ္ပါ)

 ပင္န ီ ဆလင္  အ ခားေ ဆးဝါးမ်ား- …………………………………………………………………………………………….………………………………………
 အစားအစာမ်ား- ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……..…...
 အ ခားဓာတ္မ တည္ မႈမ်ား ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…..…….
ယင္ းဓာတ္မ တည္ မႈမ်ားအတတက္ မည္သ ည္ အထူ းကုသမႈမ်ားကို အၾကံ ပထားသနည္ း။ …………………………………………..……………..…….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ေ မးခို င္ ေ ရာဂါကာတကယ္ေ ဆးထို းခဲ သည္ ေ နာက္ဆံ ု း

စ္ - …………………………………………………………………………………….………….…..……..….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
နေ မးခို င္ ေ ရာဂါကာတကယ္ေ ဆးအားနပံ ု မ န္အား ဖင္ နအသက္န၅န

စ္အ ငရတယ္တ င္ န(အနဂ္တီ ်ငံ ္သ ု းဆင္ န(သို ႔) စီ ဒီတီအ ဖစ္ ) ထို းေ ပး ပီ းနအသက္န၁၅နန

စ္အ ငရတယ္တ င္ န(ေ အဒီတီန

အ ဖစ္ )ထို းေ ပးပါသည္။
ေျဆးဝါးမ်ား
သင္ ေကလး ေ သာက္သံ ု းေ နရသည္ ေ ဆးဝါးမ်ားရိ ပါသလား။  ဟုတ္  မဟုတ္ပါ
ရိ ပါက ေ ဆးဝါးအမည္၊ပမာဏ င္ ေ ဆးေ သာက္ပံ ု ၊ေ သာက္န ည္ း

င္ ေ သာကရြ မည္ အခ် ိ န ု႔ကို
္တိ
ပါ ေ ဖာ ္ ေပပးပါ။

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………..
ေ ဆးဝါးမ်ားအားလံ ု းကို တာဝနရြိ ဆရာ/မသို ႔ ေ ပးထားရမည္။ ေ ဆးဗူ းမ်ားအားလံ ု းကို သင္ ေကလးအမည္တ ပ္ထားရမည္ ဖစ္ ပီ း ေ သာကရြ မည္ ပ မာဏ င္
ေ သာကရြ မည္ အခ် ိ န္၊ပံ ု စံ တို ႔ကို လည္ း ဗူ းမ်ားတတင္ ေ ရးထားရမည္။ ေ ဆးဝါးမ်ားအားဝန ္ထမ္ းမ်ားမသိ မ္ းထားေ ပးမည္ ဖစ္ ပီ း လို အပ္မ ထုတ္ ေ ပးမည္ ဖစ ္သည္။
သင္ ေကလးမ ေ ဆးဝါးတစခြ ုခုအားေ ဆာင္ထားဖို ႔ လို အပ္ပါက(သို ႔) သင္ ေ တာ ္ပ ါက(ပန္ းနာရင္ ၾကပရြ ူေ ဆး(သို ႔) ဆီ းခ် ိ
အားအသိ ေ ပးပါ။ ေကလးသည္ သင္

င္ တာဝနဆ
္က် ရာ/မ၏ သိ ရိ မႈ

င္ ငခင္

ပခ်က္ပါမသာ ေ ဆးအား ေ ဆာင ္ထား

အင္ဆူလင္ ေ ဆး) တာဝနရြိဆရာ/မ

ို င ္သည္။

ေျဆးဝါးဆို င္ရ ာ ေသဘာတူ ညီ ခ်က္
တာဝနဆ
္က် ရာ/မမ ေက်တာ ္/မအား ဆတက္သ ယ္
ေ အာင္ပါအတို င္ း လု ပ္ ေ ဆာငငခြ င္

ို င္မ ႈမရိ ပါက (သို ႔)က်/မအားဆတက္သ ယ္ ခင္ းသည္ လက္ေ တတ႔ေက်သာ ေ

ဖရင္ းခ်က္မဟုတ္ပါ ကတာ ဝနဆ
္က် ရာ/မအား

ပပါသည္။

- ေ ဆးဖက္ဆ ိ ုငရြ ာကတြမ္ းက်င ူ္သ မ ေကလးအား ေ ဆးကုသရန္ (သို ႔) ပခဲ စိတ္ကုသရ န ုသည္ဟ
္လိ
ု ထင္ပါက ယင္ းသို ႔ေ ဆာငငရြ တကခြ င္
- ယင္ းတာဝနဆ
္က် ရာ/မမ လို အပ္သည္ဟူ ယူ ဆပါက ေ ရးဦ းသူ နာ ပ လု ပ္ထံ ု းမ်ားကို ေ ဆာငငရြ တကခြ င္

ပသည္။

ပသည္။

မိ ဘ/အု ပ္ထိ န္ျးသူ လက္မ တ္ (အြထက္တ ငအမည္ေျဖာျ္ျ ပြားသူ ) ………………………………………………..…………………………………………….……
ေျန႔စစဲ - ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……
ေ က်ာင္ းေ ကာင္စီ မငခင္

ပထားေ သာ အစို းေရက်ာင္ းေ လလာေ ရးခရီ း မ်ားအားလို က္ပါမည္ ေ က်ာင္ းသူ ေ က်ာင္ းသားမ်ားအားလံ ု းအတတက္ ပညာေ ရး

င္

ေ လက်င္ သင္ ၾကားေ ရးဌာနသည္ ေသဘာတူ ညီ ခ်က္ လက္မ တ္မ်ားကို လို အပ္သည္။
မတ္သ ားရန္ - ေ လလာေ ရးခရီ းတတ င္သင္ ေကလးမပါဝင္မီ ယင္ းေ လလာေ ရးခရီ း/အစီ အစဥေ ္အ ၾကာင္ း အခ်က္လေက္အ သးစိ တ္
သင္ ၾကိ

င္ မိ ဘေသဘာ တူ ညီ ခ်က္ေ ဖာင္ပံ ု စံ အား

ပီ းရရိ သင္ သည္။ သင္ ေအနနင္ ေ နာက္ထ ပ္ ေ မးငခန္ းမ်ားရိ ပါက အစီ အစဥ ္မ စတင္မီ ေ က်ာင္ းသို ႔ ဆတက္သ ယ္ပါ။
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