
 

 

က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

PHLpreK ကလ ျော ်လ ျော 
 

ဤသည်မှျော PHLpreK၊ 3 နစ်ှနငှ  ် 4 နစ်ှအရွယ်  ကလ်းမ ျော်းအတွ ် Philadelphia မမ  ြို့ကတျော်၏ သူငယ်တန််းက    ပရ ိုဂရမ်အတွ  ်

ကလ ျော ်လ ျောဖြစ်ပါသည်။ ဤကလ ျော ်လ ျော  ို ဖပည ်စ ိုကအျောငဖ်ြည ်စွ ်ဖြင််းဖြင ၊် သငသ်ည် သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည ်မီမပီ်း 

ပါဝငလ်  ်ရှ ကသျော အကစျောပ ိုင််း သငယ်ူကလ လျောဖြင််းပရ ိုဂရမ် ဖြည ်ဆည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူထ တွင ် ပရ ိုဂရမ်၌ ပါဝငရ်န ်

ကလ ျော ်ထျော်းဖြင််းဖြစ်ပါသည်။ ပါဝငလ်  ်ရှ ကသျော PHLpreK ဖြည ်ဆည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူမ ျော်းစျောရင််းအတွ ် www.phlprek.org 

သ ို   သွျော်းက ည ်ပါ သ ို  မဟိုတ ်844-PHL-PREK ထ  ြိုန််းကြေါ်ဆ ိုကပ်းပါ။ 

PHLpreK က ို Philadelphia Beverage Tax က ရန်ပ ိုင ွေပ ံ့ပ ိုိုးငပိုးထ ိုးပါသည်။ 

 

PHLpreK သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည မ်ီမှုအကက ျောင််း 

 

2022-2023 က  ျောင််းစျောသငန်စ်ှအတွင််း PHLpreK တွငပ်ါဝငမ်ှုအတွ ် သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည ်မီရနလ် ိုအပ်ြ  ်မ ျော်းမှျော- 

 

•  ကလ်းသည် စ ်တငဘ်ျောလ 1 ရ ်၊ 2022 တွင ်အသ ် 3 နစ်ှ သ ို  မဟိုတ် 4 နစ်ှ ဖြစ်ကနရပါမည် 

• မ သျော်းစိုသည် Philadelphia တွင ်ကနထ ိုငရ်ပါမည် 

ဤကလ ျော ်လ ျောတွင ် ရယူထျော်းကသျော အြ  ်အလ ်မ ျော်းသည် PHLpreK မ သျော်းစိုမ ျော်းအျော်း ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း၊ ရင််းဖမစ်မ ျော်း၊ နငှ  ်

ြ စျော်းြွင မ် ျော်းနငှ  ် ြ  တ်ဆ ်ကပ်းရျောတွင ် PHLpreK အြွ ြို့  ို  ူညီကပ်းပါလ မ ်မည်။ ဤကလ ျော ်လ ျောတွင ် ရယူထျော်းကသျော 

အြ  ်အလ ်မ ျော်းအျော်း PHLpreK   ို အသ ို်းဖပ ကနကသျော မ သျော်းစိုမ ျော်းနငှ ပ်တ်သ ်၍ ပ ိုမ ိုသ နျော်းလည်ရနန်ငှ  ်

 ကလ်းငယ်မ ျော်းရှ ကသျော မ သျော်းစိုမ ျော်းအတွ ် အသ ို ်အဝန််းရှ  ထပ်ကဆျောင််း ရင််းဖမစ်လ ိုအပ်ြ  ်မ ျော်း  ို ြွ ဖြျော်းသတ်မှတ်ရန ်

အသ ို်းဖပ ပါလ မ ်မည်။ 

ဤကလ ျော ်လ ျောတွငပ်ါဝငသ်ည ်   ိုယ်ကရ်းရျောဇဝင ် ို ြွ ဖြျော်းသ ရှ န ိုငက်သျော အြ  ်အလ ်မ ျော်းအျော်း လ   ြို့ ဝှ ်ထျော်းလ မ ်မည်ဖြစ် ျော 

PHLpreK နငှ ပ်တ်သ ်၍ မ သျော်းစိုမ ျော်းနငှ  ်ကဖပျောဆ ိုဆ ်သွယ်ရနအ်တွ ်သျော PHLpreK ဝနထ်မ််း   ကလ်း/မ သျော်းစို ဆ ်သွယ်ရန ်

အြ  ်အလ ်မ ျော်း  ို အသ ို်းဖပ ပါလ မ ်မည်။  

 

ကလ ျော ်လ ျောကမ်းြွန််းမ ျော်း 

 ကလ်းအြ  ်အလ ်မ ျော်း 

 ကလ်း၏ အမည်အစစျောလ ို်း- ________________________  ကလ်း၏ အမည်အလယ်စျောလ ို်း- ____________________ 

 

 ကလ်း၏ အမည်ကနျော ်ဆ ို်းစျောလ ို်း- ___________________ 

file:///C:/Users/tmagruder/Desktop/www.phlprek.org


PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 2 - 8 

 

 ကလ်း၏ လမ််းန ပါတ်နငှ  ်လမ််းအမည်- __________________________________________________________________ 

 

မမ  ြို့- ________________________ ဖပည်နယ်- ________________ ဇစ် ိုဒ-် _____________________________ 

 

 ကလ်းသည် လ ်ရှ တွင ်ြ ိုလှု ရျောကနရျော၊ အ ူ်းအကဖပျောင််း သ ို  မဟိုတ် အဖမန ်အ မ်ကနရျောြ ထျော်းမှုတွင ်ကနထ ိုငပ်ါသလျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် 

အဖြျော်းသူတစ်ဦ်း၏အ မ်တွင ်ယျောယီ ကနထ ိုငက်နပါသလျော်း။ (တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)   ဟိုတ်   မဟိုတ် 

 

 ကလ်း၏ ကမွ်းသ က ရျောဇ်- လ ____________ / ရ ် ____________ / နစ်ှ ____________ 

 

 ကလ်း၏   ျော်း၊မဖြစ်မှု (တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)-    ျော်း  မ  လ ငသ်တ်မှတ်ြ ယူထျော်းဖြင််းမရှ သူ 

 

သင  ်ကလ်းသည် ယြင ်  ကလ်းကစျောင က်ရှျော ်ကရ်း ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း  ို လ ်ြ ရရှ ြူ်းပါသလျော်း။  

(တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)     ဟိုတ်         မဟိုတ် 

သင  ်ကလ်းသည် လ ်ရှ တွင ်အကစျောပ ိုင််း က ျော်းဝငက်ဆျောငရွ် ်မှုဆ ိုငရ်ျော ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း  ို လ ်ြ ရယူကနပါသလျော်း ဥပမျော၊ 

ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော၊ စ ျော်းကဖပျောဆ ိုမှု သ ို  မဟိုတ ်အဖြျော်းကသျော  ိုထ ို်းဝနက်ဆျောငမ်ှုအမ   ်းအစျော်းမ ျော်း။  

(တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)     ဟိုတ်         မဟိုတ် 

သင  ်ကလ်းသည် လ ်ရှ တွင ်တစ်ဦ်းြ င််းအလ ို ် မ သျော်းစို ဝနက်ဆျောငမ်ှုအစီအစဉ် (IFSP) သ ို  မဟိုတ် တစ်ဦ်းြ င််းအလ ို ် 

ပညျောကရ်းအစီအစဉ် (IEP)   ို ရရှ ထျော်းပါသလျော်း။ (တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)    ဟိုတ်         မဟိုတ ်

မ သျော်းစိုသည် ကြျော်ဖပပါ အ ူအညီပရ ိုဂရမ်တစ်ြိုြိုတွင ်ပါဝငက်နပါသလျော်း။ 

• လ ိုအပ်ကနကသျောမ သျော်းစိုမ ျော်းအတွ ် ယျောယီအ ူအညီ (TANF)    ဟိုတ်         မဟိုတ ်

• အမ   ်းသမီ်းမ ျော်း၊ ကမွ်း င််းစ ကလ်းမ ျော်း၊ နငှ  ် ကလ်းမ ျော်းအတွ ် အထ်ူး ဖြည ်စွ ်အျောဟျောရ ပရ ိုဂရမ ်(WIC)    

 ဟိုတ်         မဟိုတ် 

• ဖြည ်စွ ်အျောဟျောရ အ ူအညီပရ ိုဂရမ် (SNAP)    ဟိုတ်         မဟိုတ် 

• ဖြည ်စွ ် လ ိုဖြ  ကရ်းဝငက်င ွ(SSI)    ဟိုတ်         မဟိုတ ်

ကြျ်ောဖပပါတစ်ြိုြိုနငှ  ်သ ်ဆ ိုငပ်ါ  ည နဖ်ပကပ်းပါ။ 

 ကြတတ  ကမွ်းစျော်းကစျောင က်ရှျော ်မှု   ကဆွန်ီးမ   ်းစပ် ကစျောင က်ရှျော ်မှု  ကထျောငဒ်ဏ ် ြ ကနရကသျော မ ဘ  ဒို ခသည်  

  



PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 3 - 8 

 

မ သျော်းစိုအြ  ်အလ ်မ ျော်း 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အမည်အစစျောလ ို်း- _______________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အမည်ကနျော ်ဆ ို်းစျောလ ို်း- __________________________________________________________ 

 

 ကလ်းနငှ  ်မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပ ို- ___________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ လ ပ်စျော- ______________________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ ြိုန််းန ပါတ်- __________________________________        ဆ လ်ြိုန််း       အ မ်ြိုန််း       အလိုပ်ြိုန််း 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အ်ီးကမ်းလ်လ ပ်စျော- _______________________________________________________________ 

 

ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသ ူနစ်ှနငှ  ်မ /အိုပ်ထ န််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပ ို- __________________________________________________ 

 
 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အမည်အစစျောလ ို်း- _______________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အမည်ကနျော ်ဆ ို်းစျောလ ို်း- __________________________________________________________ 

 

 ကလ်းနငှ  ်မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပ ို- ____________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ လ ပ်စျော- _______________________________________________________________________ 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ ြိုန််းန ပါတ်- __________________________________        ဆ လ်ြိုန််း       အ မ်ြိုန််း       အလိုပ်ြိုန််း 

 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ အ်ီးကမ်းလ်လ ပ်စျော- _______________________________________________________________ 

 

ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသ ူတစ်နငှ  ်မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ ကတျော်စပ်ပ ို- _______________________________________________ 

အိုပ်ထ န််းမှု သကဘျောတူညြီ  ် 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ သ/ူသူမ၏ က  ျောင််းသျော်း၏ က  ျောင််းဆ ိုငရ်ျော တ ို်းတ ်မှု  ို ဆ ်လ ်၍ သ ရှ ကနပ ိုငြ်ွင န်ငှ  ်က  ျောင််း 

လိုပ်ကဆျောငြ်  ်မ ျော်းတွင ်ပါဝငပ် ိုငြ်ွင န်ငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍  န  သ်တ်ြ  ်မ ျော်းမရှ ပါဟို ပရ ိုဂရမ်  မှတ်ယူပါလ မ ်မည်။ 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ၏ က  ျောင််းသျော်းနငှ  ်ကတွြို့ဆ ိုြွင  ် ို သတ်သတ်မှတ်မှတ်  န  သ်တ်ထျော်းကသျော လ ်မှတ်ထ ို်းထျော်းသည ် 

တရျော်းရ ို်းအမ န  စ်ျော (ဥပမျော၊  ွျောရှင််းမှုဒဂီရီ၊ အိုပ်ထ န််းြွင အ်မ န  ၊် သ ို  မဟိုတ် ထ န််းသ မ််းထျော်းဖြင််းအမ န  )် ရှ ကနမှသျော 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ  ို သ/ူသူမ၏ က  ျောင််းသျော်း၏ ပညျောကရ်းတွင ်ပါဝငဖ်ြင််းမှ တျော်းဖမစ်ပါလ မ ်မည်။ 
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PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 4 - 8 

 န  သ်တ်ြ  ်မ ျော်းထျော်းရှ ထျော်းပါ ၊ တရျော်းဝငအ်ိုပ်ထ န််းြွင ရ်ှ ထျော်းကသျော မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူသည်  န  သ်တ်ထျော်းကသျော 

အြွင အ်ကရ်းမ ျော်း  ို ကြျော်ဖပထျော်းသည ် တရျော်းရ ို်းအမ န  စ်ျော၏ လ ်မှတ်ထ ို်းထျော်းကသျော မ တတ ူ  ို တငဖ်ပရပါမည်။ 

ဤကင ိုးန  ံ့ပ်တသ်က၍် ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့ သတ ခပြုမ ရန်  ိုအပ်ငသ  အိုပ်ထ န်ိုးမှု သင  တညူီချကမ်ျ ြုိုး    ထ ိုးပါသ  ိုး- 

(တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)    ဟိုတ်         မဟိုတ် 

ဟိုတပ်ါက၊ အိုပ်ထ န်ိုးမှုသင  တညူီချက် မ တတ ူက ို င  ်ခပငပိုးပါ။ 

အိုပ်ထ န််းမှုသကဘျောတူညီြ  ်ကပေါ်တွင ်အကဖြြ ၍ ကြျော်ဖပပါအကက ျောင််းရင််းမ ျော်းအတွ ် ဆ ်သွယ်သင သ်ည ်လူ  ို ကြျော်ဖပကပ်းပါ- 

• စျောရင််းသွင််းမှုနငှ  ်ထ ွ်ြွျောမှု-  ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ တစ် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှ

 ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှဦ်းစလ ို်း 

• တ ်ကရျော ်မှုနငှ  ်ပရ ိုဂရမ် ဖပ ခဒ န-် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ တစ် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှ

 ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှဦ်းစလ ို်း 

• သငရ် ို်းည န််းတမ််း၊  ကလ်းတ ို်းတ ်မှု၊  

 ကလ်းမှတ်တမ််းမ ျော်း- ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ တစ် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှ

 ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှဦ်းစလ ို်း 

• ပရ ိုဂရမ် လိုပ်ကဆျောငြ်  ်မ ျော်း၊  

အစည််းအကဝ်းမ ျော်းနငှ  ်မူဝါဒမ ျော်း- ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ တစ် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှ

 ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှဦ်းစလ ို်း 

• မကတျော်တဆဖြစ်ရပ်၊ နျောမ  န််းမှု၊  

နငှ  ်အကရ်းကပေါ်  စစရပ် ဆ ်သွယ်မှု*- ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ တစ် ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှ

 ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ နစ်ှဦ်းစလ ို်း 

*ပ ိုမ ိုကသျောအြ  ်အလ ်မ ျော်း  ို ရယူရနအ်တွ ် ဆ ို ်သည် သင  ် ို အကရ်းကပေါ်  စစရပ် ဆ ်သွယ်မှု ကြျောင/်စျောရွ ်  ို 

ဖပည ်စ ိုကအျောငဖ်ြည ်စွ ်ကပ်းရန ်ကတျောင််းဆ ိုပါလ မ ်မည်။  

လူဦ်းကရစျောရင််း အြ  ်အလ ်မ ျော်း 

အဓ   အ မ်သ ို်းဘျောသျောစ ျော်း ( ကလ်းကနထ ိုငသ်ည ်ကနရျော)- ___________________________________________________ 

ဒိုတ ယကဖမျော ် အ မ်သ ို်းဘျောသျောစ ျော်း ( ကလ်းကနထ ိုငသ်ည ်ကနရျော)- _____________________________________________ 

အထ ်တွငက်ြျော်ဖပထျော်းကသျောဘျောသျောစ ျော်းမ ျော်းမဟိုတ်သည ် အဖြျော်းဘျောသျောစ ျော်းမ ျော်း  ို အ မ်တွငက်ဖပျောဆ ိုပါ ၊ ဤကနရျောတွင ်

ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________________________________________________________________________________ 

 

 ကလ်း၏လူမ   ်း (သက်ဆ ို သ်ညံ့်အရ မျ ိုးအ ိုး  ိုိုးက ို ငရွေ ိုးပါ)- 

  အကမရ  န ်အငဒ််ီးယန််း/အလျောစ ျော ကဒသြ   အျောရှသျော်း 

  လူမည််း/အျောြရ  န ်အကမရ  န ်  လူမ   ်းကပါင််းစ ို 

  ကဒသြ  ဟျောဝ ိုငအ်လီူမ   ်း/ပစ ြ တ် ျွန််းသျော်း  လူဖြူ/က ျော က ်းရှန််း 

  အဖြျော်း- ______________________ 



PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 5 - 8 

 

 ကလ်း၏ လူမ   ်းစို (တစ်ြို  ိုဖြစ်ပါ)- 
 

  စပ နစ် ျော်းကဖပျောန ိုငင် သျော်း/လ ်တငအ်ကမရ  တ ို ်သျော်း  

  စပ နစ် ျော်းကဖပျောန ိုငင် သျော်း/လ ်တငအ်ကမရ  တ ို ်သျော်း မဟိုတ်သူ 

 

 ကလ်းကနထ ိုငက်သျောကနရျောဖြစ်သည ် အ မ်ကထျောငစ်ိုရှ  လူအကရအတွ ်- ________________ 

(ထ ိုအ မ်ကထျောငစ်ိုတွငက်နထ ိုငက်သျော လူတ ိုင််း  ို ထည ်သွင််းကပ်းပါ)  

 

*နစ်ှစဉ် အ မ်ကထျောငစ်ိုဝငက်ငသွည် PHLpreK ပရ ိုဂရမ်အတွ ် သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည ်မီမှု  ို မဆ ို်းဖြတ်ကပ်းပါ။ 

စျောရင််းအင််းရည်ရွယ်ြ  ်မ ျော်းအတွ ်သျော ဤအြ  ်အလ ်မ ျော်း  ို ကတျောင််းြ ဖြင််းဖြစ်ပါသည်။ 

 

လွနြ်  ကသျော 12 လရှ  ဝငက်င*ွ  ွေန်ခ ံ့ငသ  12     ကလ်းကနထ ိုငက်သျော အ မ်ကထျောငစ်ိုရှ  အ မ်ကထျောငစ်ိုဝငမ် ျော်းအျော်းလ ို်း ပူ်းတွ  ျော 

ရရှ ကသျော ဝငက်င၏ွ စိုစိုငပါ ိ်ုးပမ ဏ၏ အက ျောင််းဆ ို်းြန  မှ်န််းကြျ်ောဖပြ  ်  ို ကြျော်ဖပကပ်းပါ (လွနြ်  ကသျော 12 လအတွ ် 

စိုစိုကပါင််းပမျောဏ)။  

ဝငက်င၏ွ စိုစိုငပါ ိ်ုးပမ ဏ တွင ်လိုပ်အျော်းြမ ျော်း၊ ပငစ်ငစ်ျော်းဝငက်င၊ွ အမ ျော်းဖပည်သူဆ ိုငရ်ျော အ ူအညီ ကငကွပ်းကြ မှုမ ျော်း 

နငှ /်သ ို  မဟိုတ ်  ိုယ်ပ ိုငအ်လိုပ်ဝငက်ငတွ ို   ပါဝငပ်ါသည်။  

 $  ,  .00 

လွနြ်  ကသျော 12 လအတွ ် စိုစိုကပါင််းပမျောဏ 

 မကြျော်ဖပလ ိုပါ 

မည်သည ်လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်အမ   ်းအစျော်းတွင ်မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ  အဓ  အျော်းဖြင  ်အလိုပ်လိုပ်  ိုငပ်ါသလ ။ 

(သကဆ် ို သ်ညံ့်အရ မျ ိုးအ ိုး  ိုိုးက ို ခခစ်ပါ) 

 ပညျောကရ်း 

   န််းမျောကရ်းကစျောင က်ရှျော ်မှု 

 ြ ်ဒရယ်၊ ဖပည်နယ်၊ သ ို  မဟိုတ် 

ကဒသတွင််း အစ ို်းရ 

 အလိုပ်နငှ  ်ကငကွက ်းပ ိုင််း 

ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 သယ်ယူပ ို  ကဆျောငက်ရ်း ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 အမင မ််းစျော်း 

 ကဆျော ်လိုပ်ကရ်းနငှ  ်ထိုတ်ယူမှု 

 လ ်လီနငှ  ်အကရျောင််းပ ိုင််း 

 အစျော်းအစျောလိုပ်ငန််း 

 ဥပကဒကရ်းရျော  

   ိုယ်    ်းမြ ်အြွ ြို့  

 အသ ို ်အဝန််းနငှ  ်လူမှုကရ်းရျော 

ဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 ကရဆ ို်းစနစ်နငှ  ်ဖပ ဖပငထ် န််းသ မ််းမှု 

  ိုနထ်ိုတ်လိုပ်ကရ်း  

 ထိုတ်လိုပ်ကရ်း အလိုပ်အ  ိုင ်

 စီမ ြန  ြ်ွ မှုပ ိုင််း အလိုပ်အ  ိုင ်

 အ မ်တွငက်နထ ိုငသ်ူ 

ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းသူ 

 လ ်ရှ တွင ်အလိုပ်မရှ ပါ 

 လစျောမရကသျောအလိုပ် 

 အဖြျော်း- _______________ 

 



PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 6 - 8 

ဝနက်ဆျောငမ်ှု အြ  ်အလ ်မ ျော်း 

PHLpreK သည် ငကျ  ိ်ုးစ သ န် စ်အငတ အတွေ ိ်ုး ရက်ငပါ ိ်ုး 180 အတွေက် ညွှန်ကက ိုးချက် 5.5 န ရီစ က ိုသ  က ဗ  ိုပ်ငပိုးပါသည်။ 

ဤ ဏ္ဍတွငရ်ယူထျော်းကသျောအြ  ်အလ ်မ ျော်း  ို PHLpreK စနစ်တွင ်မ သျော်းစိုမ ျော်း လ ိုအပ်န ိုငက်သျော ထပ်ကဆျောင််းရင််းဖမစ်မ ျော်းအျော်း 

ြွ ဖြျော်းသတ်မှတ်ရန ်အသ ို်းဖပ ပါလ မ ်မည်။ ကအျော ်ပါ ဏ္ဍ  ို ဖပည ်စ ိုကအျောင ်အမပီ်းသတ်ကပ်းပါ။ 

ဝန်ငဆ  မ်ှုငန ံ့ရက-် (တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)  ကန  ဝ ် (5.5 နျောရီ)  တစ်ရ ်အဖပည ် (5.5 နျောရီက  ျော်) 

ဝန်ငဆ  မ်ှု န စ် (တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)  က  ျောင််းစျောသငန်စ်ှ (ရ ်ကပါင််း 180)   နစ်ှအဖပည ် (ရ ်ကပါင််း 260) 

အထက်တွေ  ်တစ်ရကအ်ခပညံ့် သ ို  မဟိုတ် န စ်အခပညံ့်က ို ငရွေ ိုးထ ိုးပါက၊ PHLpreK   ရနပ် ိုကငပွ  ပ ို်းကပ်းထျော်းသည်ထ ် 

က  ျော်လွနက်သျော အြ  နအ်တွ ်  ိုန ် စရ တ်  ို  ျောမ ရန ်မည်သည ် ဖြည ်စွ ် ရနပ် ိုကငကွထျော ်ပ  မှု ရင််းဖမစ်အျော်း 

အသ ို်းဖပ ထျော်းသည်  ို ည နဖ်ပကပ်းပါ- 

  ကလ်းကစျောင က်ရှျော ်မှုလိုပ်ငန််းမ ျော်း ကထျော ်ပ  ကင ွ(CCW)  သ်ီးဖြျော်း ကငကွပ်းဖြင််း  အဖြျော်း၊ ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ____________ 

ဖြည ဆ်ည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူ ဦ်းစျော်းကပ်းအြ  ်အလ ်မ ျော်း 

*ဤ ဏ္ဍတွင ်ရယူထျော်းကသျော အြ  ်အလ ်မ ျော်းအျော်း PHLpreK စနစ်ရှ  မ သျော်းစိုမ ျော်း၏ ဦ်းစျော်းကပ်းမှုမ ျော်း  ို ြွ ဖြျော်းသတ်မှတ်ရနန်ငှ  ်PHLpreK 

ကနရျောမ ျော်း၏ တည်ကနရျောနငှ ပ်တ်သ ်၍ ဆ ို်းဖြတ်ြ  ်မ ျော်းြ မှတ်ရန ်အသ ို်းဖပ ပါလ မ ်မည်။ ကအျော ်ပါ ဏ္ဍ  ို ဖပည ်စ ိုကအျောင ်အမပီ်းသတ်ကပ်းပါ။ 

သင  ်ကလ်း  ို တစ်ရက ်ျှ  ်န ရီမည်မ   ို PHLpreK ၌ တ ်ကရျော ်ကစလ ိုပါသလ ။ _________________________ 

 

သင ် သင အ်တွ ်အြမ  ဖြစ်ကသျော PHLpreK ဖြည ်ဆည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူမ ျော်းထ  5.5 နျောရီထ ်ပ ိုကသျောနျောရီမ ျော်းအတွ ် 

သင  ်ကလ်း  ို စျောရင််းသွင််းရန ်ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါ ၊ ကစျောင က်ရှျော ်မှုအတွ ် သင ် မည်မ ကပ်းကြ ရန ်ဆနဒရှ ပါသလ  

တစ်  ျှ )်။ ______________________ 

သင ် ကမွ်း င််းစ ကလ်း/လမ််းကလ ျော ်တတ် ျောစ ကလ်း ပရ ိုဂရမ်တွင ်သင  ်ကလ်း၏ ကမွ်းြ င််းကမျောငန်မှ  ို စျောရင််းသွင််းရန ်

ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါသလျော်း။     ဟိုတ်         မဟိုတ် 

သင ် က  ျောင််းကနအရွယ် ပရ ိုဂရမ်တွင ်သင  ်ကလ်း၏ ကမွ်းြ င််းကမျောငန်မှ  ို စျောရင််းသွင််းရန ်ရှျောကြွကနဖြင််းဖြစ်ပါသလျော်း။    

 ဟိုတ်         မဟိုတ် 

သင  ်ကလ်း၏ အကစျောပ ိုင််း သငယ်ူကလ လျောဖြင််းပရ ိုဂရမ်ထ  မည်   သ ို  သွျော်းကရျော ်ရန ်စီစဉ်ထျော်းပါသလ ။ 

(သကဆ် ို သ်ညံ့်အရ မျ ိုးအ ိုး  ိုိုးက ို ခခစ်ပါ) 

  ျော်းကမျောင််းသွျော်းမည် နငှ /်သ ို  မဟိုတ် တစ်စ ိုတစ်ဦ်း  ို 

 ျော်းကမျောင််းပ ို  ြ ိုင််းမည် 

 ဘတ်စ် ျော်း နငှ /်သ ို  မဟိုတ် ထကရျော်လီ 

 Market Frankford Line/Broad Street Line 

 ကဒသအလ ို ်ရထျော်းလ ိုင််း 

 လမ််းကလ ျော ်မည်  

 အဖြျော်း၊ သတ်မှတ်ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________ 

 



PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 7 - 8 

သင  ်ကလ်း၏ အကစျောပ ိုင််း သငယ်ူကလ လျောဖြင််းပရ ိုဂရမ်ထ  သွျော်းကရျော ်ရန ်မ နစ်မည်မ က ျောမည်ဟို ကမ ျော်မှန််းထျော်းပါသလ ။ 

(တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ) 

 1-15 မ နစ်  16-30 မ နစ်  31-45 မ နစ်  45 မ နစ်ထ ်ပ ို 

အ ွျောအကဝ်း/သ ်သျောလွယ် ူမှုသည် ဤတည်ကနရျော  ို ကရွ်းြ ယ်ရသည ် အြ  ်တစ်ြ  ်ဖြစ်ကနပါ ၊ မည်သည ်အြ  ်  

ပ ို၍ အကရ်းပါပါသလ ။  

(တစ်ခိုက ိုခခစ်ပါ)  အ မ်နငှ န််ီးသည်  အလိုပ်/က  ျောင််းနငှ  ်န်ီးသည် 

 

သင  ်ကလ်းအတွ  ်အကစျောပ ိုင််း သငယ်ူကလ လျောဖြင််းပရ ိုဂရမ်  ို ကရွ်းြ ယ်သည ်အြါ မည်သည ်အရျောမ ျော်း  သင၏် 

ဦ်းစျော်းကပ်းမှုမ ျော်းထ မှ ထ ပ်တန်ိုးသ ိုိုးခို ဖြစ်သည်ဟို ကဖပျောလ ိုပါသလ ။ (ကအျော ်ပါစျောရင််းထ မှ သ ိုိုးခိုက ိုခခစ်ပါ) 

 တတ်န ိုငမ်ှု 

 က  ျောင််းတ ်ရန ်အသင ဖ်ြစ်မှု/စျောသငန်စ်ှ သငရ် ို်းည န််းတမ််း 

 ကဘ်း င််းကသျောပတ်ဝန််း  င် 

 မူလတန််းက  ျောင််းသ ို    ူ်းကဖပျောင််းတ ်ကရျော ်န ိုငက်သျော ပရ ိုဂရမ် 

 အစျော်းအစျောမ ျော်း ဖြည ်ဆည််းကပ်းသည် 

 Keystone STARs အရည်အကသွ်း အမှတ်ကပ်းဖြင််း 

 အဖပငဘ် ်တွင ်စျော်းန ိုငက်သျောကနရျော  ို 

ဖြည ်ဆည််းကပ်းထျော်းသည် 

 ပိုဂ္  လ်ကရ်းအရ ည န််းဆ ိုမှု/တစ်ဆင က်ဖပျောစ ျော်း 

 ကမွ်း င််းစ ကလ်းကစျောင က်ရှျော ်မှု  ို ဖြည ်ဆည််းကပ်းသည် 

 ကမွ်းြ င််းကမျောငန်မှမ ျော်း  ို စငတ်ျောတွင ်

စျောရင််းသွင််းထျော်းမပီ်းဖြစ်သည် 

 ဆ ို ် တည်ကနရျော 

 ဆ ို ် နျောရီမ ျော်း  

 ရရှ န ိုငမ်ှု/ကစျောင ဆ် ိုင််းစျောရင််းမရှ ဖြင််း 

 ဘျောသျောစ ျော်းနစ်ှမ   ်း ကဖပျောဆ ိုမှု  

 အထ်ူးလ ိုအပ်ြ  ်ရှ သူမ ျော်း  ို ကစျောင က်ရှျော ်ကပ်းမှု 

 အဖြျော်းကသျော လူမှုကရ်းဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

ဖြည ်ဆည််းကပ်းမှု 

 အဖြျော်း၊ သတ်မှတ်ကြျော်ဖပကပ်းပါ- ______________ 

PHLpreK ပရ ိုဂရမ်အကက ျောင််း  ို ဘယ်လ ိုမ   ်း က ျော်းမ တျောပါလ ။ (သကဆ် ို သ်ညံ့်အရ မျ ိုးအ ိုး  ိုိုးက ို ခခစ်ငပိုးပါ) 

 SEPTA ကက ျော်ဖငျော 

 အသ ို ်အဝန််းဦ်းကဆျောငသ်ူ 

 PHLpreK ဝဘ်ဆ ို ် 

 မ တ်ကဆွ/မ သျော်းစိုဝင ်

 သတင််းစျောကက ျော်ဖငျော 

 ဆရျောဝန၏်ရ ို်းြန််း 

  ကလ်းကစျောင က်ရှျော ်ကရ်းလိုပ်ငန််းမ ျော်းထ မှ 

စျောပ ို  ဖြင််း 

 က  ျောင််းြရ ိုင ်

 ကရဒယီ ိုကက ျော်ဖငျော 

 ဆ ိုရှယ်မီဒယီျော (Facebook၊ 

Instagram၊ Twitter စသည်တ ို  .…)  

 သတင််းဇျောတ်ကက ျောင််း 

  ကလ်းကစျောင က်ရှျော ်မှု 

ဖြည ်ဆည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူ 

 အဖြျော်း- _______________ 

 



PHLpreK ကလ ျော လ် ျော - က  ျောင််းစျောသငန်စှ် 2022-2023 

3/25/2022 တွင ်ကနျော ်ဆ ို်းအပ်ဒ တ်လိုပ်ထျော်းသည်  စျောမ  ်နျှော 8 - 8 

သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည ်မီမှု မှန ်နက်က ျောင််း သ ်ကသြ ြ  ် 

PHLpreK ဖြည ်ဆည််းကဆျောငရွ် ်ကပ်းသူတစ်ဦ်းဖြစ်ကသျော  ျွန်ိုပ်သည် ဤ ကလ်းမှျော Philadelphia ၌ကနထ ိုငသ်ူဖြစ်ကက ျောင််း၊ 

စ ်တငဘ်ျောလ 1 ရ ်၊ 2022 တွင ် အသ ် 3 နစ်ှ သ ို  မဟိုတ် 4 နစ်ှအရွယ်ဖြစ်ကက ျောင််း (စ ်တငဘ်ျောလ 1 ရ ်၊ 2022 တွင ်

မူက   က  ျောင််း တ ်န ိုငသ်ည ်အသ ်အရွယ်မဟိုတ်ပါ)၊ အဖြျော်းဝနက်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းအတွ ် သတ်မှတ်ြ  ်ဖပည ်မီမှု  ို ဆ ို်းဖြတ်ရန ်

ELRC ထ  ည န််းဆ ိုထျော်းကက ျောင််း  ို သ ်ကသြ ပါသည်။ စစ်ကဆ်းအတည်ဖပ သည ် မှတ်တမ််းမှတ်ရျောအျော်းလ ို်း (ကမွ်းရ ်နငှ  ်ကနထ ိုငမ်ှု) 

  ို ဆ ို ်တည်ကနရျောရှ  ြ ိုငတ်ွင ်ထ န််းသ မ််းထျော်းရှ ကက ျောင််း အတည်ဖပ ပါသည်။ 

 _____________________________________________________________________________________________  

  ဝနထ်မ််း၏အမည် (ပရင )် ရျောထ်ူး ရ ်စွ  

 _____________________________________________________________________________________________  

  ဝနထ်မ််း၏လ ်မှတ် PHLpreK ပရ ိုဂရမ်၏အမည် 

 
 

ဤင   က် ို  ကမ် တင်ရိုးထ ိုိုးခခ ိ်ုးခ  ံ့၊် PHLpreK ကင ိုးမျ ိုး၏ မ  /အိုပ်ထ န်ိုးသမူျ ိုးသည် Philadelphia ၏ 

မမ ြု ြို့နယန် မ တခ်ပ ပ်သ ို ံ့ ငခပ  ိ်ုးင ွှြို့မည်ဆ ိုပါက 15 ရကအ်တွေ ိ်ုး ၎ ိ်ုးတ ို ံ့၏ PHLpreK ခ ညံ့်ဆည်ိုးငဆ  ရ်ွေကင်ပိုးသထူ  

အသ ငပိုးအငကက  ိ်ုးကက ိုးရန် သင  တပူါသည်။ မ သျော်းစိုမ ျော်းသည် Philadelphia အဖပငဘ် ်သ ို   ကဖပျောင််းကရ ြို့သွျော်းပါ ၊ 

၎င််းတ ို  သည် PHLpreK ပရ ိုဂရမ်အတွ ် သတမ် တခ်ျကခ်ပညံ့်မီခခ ိ်ုးမ   ငတ ံ့ပါ။  

 

သင ် PHLpreK မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူတစ်ဦ်းအကနဖြင ၊် PHLpreK အြွ ြို့ထ မှ စျောသျော်းမ ်ကဆ ြ ်မ ျော်း  ို လ ်ြ ရယူရန ်

သကဘျောတူပါ  ဤငနရ တွေ  ် ကမ် တထ် ိုိုးပါ- __________   စျောသျော်းမ ်ကဆ ြ ်မ ျော်း  ို လ ်ြ ရယူရန ်သငသ်ကဘျောတူကသျော 

ြိုန််းန ပါတ်- ______________________ 

 
 
__________________________________________ ___________________________ 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ လ ်မှတ် ရ ်စွ  
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