King Center Charter School
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဝငံခးငဴံေလျှောကံထာဵပခငံဵ
156 Newburgh Avenue, Buffalo, NY 14211
P: 716-891-7912 – F: 716-895-2058
www.kccs.org

ေလျှောကံထ ာဵမှု ြိတံရကံ -

ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၇ - ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစံ

မဲနှိုကံမညဴံ ရကံစးဲန္ငဴံေနရာ -

ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၇ - ေန ဴလညံ ၁၁ နာရီ
156 Newburgh Avenue, Buffalo, NY 14211

ဝငံခးငဴံေလျှောကံထာဵပခငံဵအတးကံ

ေလျှောကံထာဵမှုမ့ာဵအာဵ www.kccs.org တးငံ ေလျှောကံထာဵပခငံဵ၊

လမံဵညွှနံခ့ကံမ့ာဵ

ဖကံစံေြဵြို ဴပခငံဵ၊ စာပဖငဴံေြဵြို ဴပခငံဵ သို ဴမဟုတံ လူကိုယံတိုငံ လာေရာကံ
ေလျှောကံထာဵပခငံဵတို ဴပဖငဴံ ပြုလုြံနိုငံြါသညံ။ ေလျှောကံထာဵမှု မ့ာဵ အာဵလုဳဵ
သညံ ေလျှောကံထာဵမှုြိတံရကံ မတိုငံမီတးငံ ေက့ာငံဵသို ဴ ေရာကံရ္ိရြါမညံ။
စာတိုကံသို ဴ ြို ဴထာဵသညဴံ ရကံစးဲမ္ာ မညံသို ဴြငံ ပဖစံေစကာမူ ြိတံရကံေက့ာံမ္
ရရ္ေ
ိ သာ ေလျှောကံထာဵမှုမ့ာဵသညံ မဲနှိုကံ ပခငံဵအတးကံ အက့ုဳဵဝငံမညံ
မဟုတံြါ။

ခးဲပခာဵဆကံဆဳမှုမရ္ိေ ကာငံဵေဖာံပြခ့ကံ - Charter ေက့ာငံဵတစံေက့ာငံဵသညံ တိုငံဵရငံဵသာဵပဖစံမှု၊ ေမးဵဖးာဵရာ
ဇာတိ၊ လိငံ၊ မသနံစးမံဵမှု၊ ဉာဏံရညံ၊ ေအာငံပမငံမှု သို ဴမဟုတံ ြငံကိုယံစးမံဵရညံမ့ာဵ၊ အာဵ ကစာဵစးမံဵရညံ၊ လူမ့ိုဵ၊
အယူဝါဒ၊ ေမးဵဖးာဵရာဇာတိ၊ ကိုဵကးယံသညဴံဘာသာ သို ဴမဟုတံ မ့ိုဵရိုဵစဉံဆကံ တို ဴအြါအဝငံ ဥြေဒန္ငဴံမညီေသာ
မညံသညဴံအခ့ကံပဖငဴံပဖစံေစ မညံသညဴံေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူကို မဆို ေလျှောကံထာဵမှုအာဵ ဆနက
ဴံ ့ငံပခငံဵ သို ဴမ
ဟုတံ ကနသ
ဴံ တံပခငံဵပဖငဴံ ခးဲပခာဵဆကံဆဳပခငံဵ မပြုရ။ ေလျှောကံထာဵသူတစံဦဵအေနပဖငဴံ ေက့ာငံဵတစံေက့ာငံဵသို ဴ
ဝငံခးငဴံေလျှောကံထာဵမှုအာဵ ရရ္ိရနံ သို ဴမဟုတံ တငံရနံအတးကံ ေက့ာငံဵသူေက့ာငံဵသူသို ဴမဟုတံ မိသာဵစုထဳမ္
(ဝငံခးငဴံစာေမဵြးဲ၊ လူေတး စစံ
ဴ ေဆဵမှု၊ စာတမံဵတငံမှု၊ သတငံဵအခ့ကံအလကံ အစညံဵအေဝဵသို ဴ တကံေရာကံမှု
အစရ္ိသညဴံ) မညံသညဴံ လုြံ ေဆာငံခ့ကံကိုမျှေ မလိအ
ု ြံြါ။
ေလျှောကံထ ာဵမှု ဦဵစာဵေြဵခ့ကံ - Charter အရ City of Baffalo တးငံ ေနထိုငံေသာ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူ
မ့ာဵအာဵ King Center Charter School ေလျှောကံထာဵမှုမ့ာဵ လုြံငနံဵစဉံတးငံ ဦဵစာဵေြဵ ြါသညံ။
မ္တံရနံ - ဝငံခးငဴံေလျှောကံထာဵေသာ ကေလဵတစံဦဵစီအတးကံ သီဵပခာဵေလျှောကံထာဵမှု တစံခုစီအာဵ
ပြညဴံစုဳေအာငံပဖညဴံ၍ တငံရနံ လိုအြံြါသညံ။

စာမ့ကံန္ာ ၂ တးငံ ၁
၂၀၁၁ နိုဝငံဘာတးငံ နယူဵေယာကံခံပြညံနယံ ြညာေရဵဌာနမ္ ပြုလုြံေသာ Uniform Charter ေက့ာငံဵ ေလျှောကံထာဵပခငံဵ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စာသငံန္စံအတးကံ KCCS ေလျှောကံထ ာဵပခငံဵ
ေလျှောကံထ ာဵသူ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူ၏အခ့ကံအလကံ ၁။* အမညံ (ြထမ၊ ေနာကံဆုဳဵ) ၂။* ေမးဵသက္က ရာဇံ (လ/ရကံ/န္စ)ံ ၃။* လိငံ (တစံခုကို ဝိုငံဵြါ) -

က့ာဵ / မ

၄။* အိမံလိြံစာ (လမံဵလိြံစာ၊ ပမို ဴ၊ ပြညံနယံ၊
စာြို ဴသေကေတ) ၅။ ေက့ာငံဵခရိုငံ (သိလျှေင)ံ ၆။* ေလျှောကံထာဵသညဴံအတနံဵ ၇။ ေလျှောကံထာဵသညဴံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူ တးငံ

ရ္ိ / မရ္ိ

ဤ charter ေက့ာငံဵ၌ လကံရ္ိ တကံ ေရာကံေနေသာ
ညီအစံကိုေမာငံန္မအရငံဵ (မ့ာဵ) ရ္ိြါသလာဵ။
(တစံခုကို ဝိုငံဵြါ)။
အကယံ၍ ရ္ိလျှေငံ အနညံဵဆုဳဵ ညီအစံကိုေမာငံန္မ
အရငံဵတစံဦဵ၏အမညံ၊ လကံရ္ိအတနံဵန္ငဴံ ေမးဵ
သက္က ရာဇံကို ေဖာံပြြါ။
မိဘ/အုြံထ ိနံဵသူ အခ့ကံအလကံ ၁။* အမညံ (ြထမ၊ ေနာကံဆုဳဵ) ၂။* ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူန္ငဴံ ေတာံစြံြုဳ ၃။ အိမံလိြံစာ (လမံဵလိြံစာ၊ ပမို ဴ၊ ပြညံနယံ၊ စာြို ဴ
သေကေတ) ၄။* ဖုနံဵနဳြါတံ (ရ္ိလျှေင)ံ ၅။ အီဵေမဵလံလိြံစာ (မ့ာဵ) -

မိဘ/အုြံထိနံဵသူ လကံမ္တံ - _______________________________ ေန ဴစးဲ - _____________

* ထညဴံသးငံဵစဉံဵစာဵရနံန္ငဴံ မဲနှိုကံရာတးငံ ြါဝငံနိုငံရနံအတးကံ ဤအခ့ကံမ့ာဵ ပြညဴံစုဳရမညံ ပဖစံြါသညံ။
* * KCCS ဝနံထမံဵမ္ ပဖညဴံရနံ * *

KCCS တးငံ ____________________@_____ ၌ ___________________ က လကံခဳခဲဴသညံ

စာမ့ကံန္ာ ၂ တးငံ ၂
၂၀၁၁ နိုဝငံဘာတးငံ နယူဵေယာကံခံပြညံနယံ ြညာေရဵဌာနမ္ ပြုလုြံေသာ Uniform Charter ေက့ာငံဵ ေလျှောကံထာဵပခငံဵ

