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ာသယာ႕ျုုတိဳ္းျ ကာာည္၊ းတာ႕ထတကာ႕ုုာျ ကာာ ပကာ့

တာ ျမညာ႕ျုုတိဳ္းျ ကာာထေကာ ုုုဝကာျ ကာာ စ ကာ့မ တာ ငင္႕ ုုုမညာါ၏။ သူ သ္း႔မ္းော သူမ သညာ

တကာားတ႕ ငးာ စမပျုုိငးာမ တာ ပကာ့ းးုုာငတာမ္႕ ုကာာ ္ာစ႕ုုၚ ႕ိဳာ႕ပာ႕ျုုတိဳ္းျ ကာာေကာ

ူျုုိ႕ ငးာ တသကာ းာာမ ုုံ့ုု္းာုု

ပာထတာဖဳံ စဖ္ိာမ္ ပကာ့

ၥညာာမ တာ ္းးညာာ စသံးာျုုိပ္းကား္မာ့မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

းာာမတ႕ငာည္၊ သ္း႔မ္းော

႕းာမ တာပ ငးုုာုု္းကာာိဳ္းကာငတ

းာာမတ႕ငာ ပကာ့ ႕း႔ ္ာ

းးုုာငတာမ္မ တာထေကာ ုုုဝကာပ္းကာ မာာ င္ျ ကာာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။
သကာ့
းးာ႕ုုု

႕းာသညာ သူ သ္း႔မ္းော သူမ ပ ၾ

စကယာမ တာစတာ
မ တာ

ာသတာ-စႀ

ပာမ တာစတာ

ာျ ကာာည္၊ ုု ာျ ကာာ ပကာ့ ဖမာာျ ကာာ ေ္း႔စတာျဖကာ့ ျုုိးးုုာျ ကာာစ ကာ့
ၽမာာ

ကာမ္ေ္းာျမႆ ကာ့းတ႕ ငးာစေ

ၽမာာ

ကာမ္ေ္းာျမႆ ကာ့းတ႕ ငးာ ႕ျုုားတာျ ကာာည္၊

္း ငင္မညာျဖ ာစုုပာ သူ သ္း႔မ္းော သူမ ပ ၾ

ာ ညႆ ုုာျဖောျ ကာာည္၊ ႕ငာိဳျ ကာာည္၊ ႀ

ာသတာ-

္ိာေုုာျ ကာာ ပကာ့ တ႕ငာျ ကာာ

္း ျုုိးးုုာ ကာ့ငင္မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

(႕းတ

ာ တမ

ာပတသ္း႔ ိဳ

ာငးာ္ရန္)
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းူမိဳ
္ က
္း င
ာ တ ပကာ့ ေ
္ ာ ံ တာမ္ိဳက
္း င
ာ တ ေ္းာေ

မ
ာ ည္၊္ သ္း႔မ္းော မ္မ္ေ္း႔ပ ႕

မ တာေ္း႔မ မ္မ္ေ္း႔စတာ စဓ္ုုၸုယာ႕ုုာ႕သတ စ႕ေဳစႀ
ိဳ

ံိမ တာသ္း႔

တကာာည္၊ းူဳစသ္းကာာစဝ္းကာာ ပကာ့ ႕းစ္မာ

႕းာမ တာပ စျုုိသ႕ဘတ႕ိဳတကာ႕သတ

ာိဳံ႕ငာမ တာ ျဖ ာ႕ုုၚးတပ္းကာ မာာင္႕ ျ ကာာ ျဖ ုု
ာ ုသညာါ၏။

သကာ့

႕းာစ႕းျဖကာ့ းေားုုာမ္ည္၊ မ္မ္

္းယာ

္း မ္မ္ယံးၾ

ညာ ္ော မ္ ပကာ့ မ္မ္

္းယာ

္း

မ္မ္ထ္းာာ ိုုာမ္မ တာစတာ ႕ျုုတိဳ္းိဳ

ာိဳံျ ကာာည္၊ ညာာမ ္ာာ ညာာ

ေ္း႔စတာျဖကာ့ ဖံဳစဖ္ိာေ္းာေ

္း ငင္႕ မညာျဖ ာစုုပာ စးုုာ းေ ာ းပစ ္ောစုု္းကာာစ႕းျဖကာ့

သ

ားတ ကာ့

ာေူငယာေူသူေ္း႔ပကာ့ ိဳ

ပကာ့ ျဖ ာ႕ုုၚ႕ ႕သတ စ႕ၾ

မာာ မ တာပကာ့ုုံးမးားးုုာင္းားးုုာ ္ာမ တာစေ္းကာာ း္း

ာိဳံ႕ငာစတာ ဖံဳစဖ္ိားတမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။
တကာာငကာာ မ တာ

႕းာမ တာစတာ မ္မ္ေ္း႔ပ ံ တာ

ားတျ ကာာ

ာမ တာ

္း ႕ဖတာျုု ကာ့႕ုုာသညာ့ းးုုာငတာမ္မ တာထေကာ

ုုုဝကာ ကာ့ငင္႕ မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

႕း့းတသကာယျူ ကာာသ္႔း

္ာာ

ိဳညာာုုူာျ ကာာစထေကာ

႕းာမ တာ မညာသ္း႔ ုုုဝကာၾ

သကာ့

႕းာသညာ မူႀ

ူာ မာာ႕း့းတ ကာ့

္ိ႕

႕းာမ တာသညာ ႕း့းတသကာယူမ္စထ ပကာ့ ဗ္းသးေ
ျ ကာာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

ျုုတာျ တားတာ႕သတ စငတဝေႆိမ တာပကာ့ ုု

တကာာ၌

္း ငင္မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ ႕း႔ ္ာ စ ္းာဇယတာမ တာသညာ

စသ ာ႕သတစငတမ တာ

Albany စမ္ိဳ င္းကာ႕

ုုာမမ
္ တာည္၊ သ္း႔မ္းော

ၥညာာမ တာ ္း ေ ာၾ

္း ႕း့းတသကာယူျ ကာာပကာ့ ူာ မာာ႕း့းတသး႕ေသးျုုိျ ကာာ စ ကာ့မ တာ

တကာာသညာ စဓ္

စ

ာစ တစေ

တ

႕းာမ တာစတာ
ာျုုညားယာ မူႀ

ာ းယူာ႕ယတ

္ိ႕

္း ငင္႕ ုုုသညာါ၏။

တကာာစဖဳစ ညာာ

(New York State Prekindergarten Foundation) မ စေညာျုုိထတာသညာ့ ထ္းာထကာာေပထကာမ္င္႕သတ
သကာင္းာညးာာေမာာည္၊ ျုုညာ့ းံ
မူႀ

္ိ႕

ယာျုုးာဳ႕သတုုညတ႕ငာည္၊ သး႕ေသးျုုိမ္စ႕ုုၚ-စ႕ျ ျုုိ ထတာသညာ သကာင္းာညးာာေမာာ

တကာာ ံ ္းာ ံပ္းာာမ တာပကာ့ ေးာာညႆ ္ညပသညာ့ သကာင္းာညးာာေမာာ

္း စသံးာျုုိုုုသညာါ၏။ ထ္းာထကာာေပထကာမ္င္႕သတ

သကာင္းာ ညးာာေမာာသညာ ိဳငတည္၊မမ တာစတာ သကာ့႕း တာစုုပာ မ္မ္ေ္း႔ပ တသကာ းာာထင္
ျဖ ာ႕ သညာ့ ႕း့းတသကာယူမ္ စ႕ေဳစႀ
စ႕ိဳတ

ာစစံး႕ဘတကာ

႕းာမ တာစေ

းာ႔သော

ာ းးုုာငတာမ္မ တာ

ံိ မ တာ

္း

ၽပားုုာေ္း႔ပ သကာင္းာညးာာပုုးာာေ္းကာမ တာ
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႕းာမ တာ ္ောဝကာ တာမ္

ာ

ာေ ာ းစျဖ ာ ုုံ့ုု္းာ႕ုုာုုုသညာါ၏။
ၽပားုုာေ္း႔ မညာသ္း႔ ပ ္ာ႕ုုာျ ကာာည္၊ ုုောဝးာာ

ညာာငံးာမ္ျုုိျ ကာာည္၊ ထ္႔ျး ုုကာ ႕း႔ ္ာ စ ္းာဇယတာ မ တာ
စးတဂုော ႕

္း ပ ္ာ႕ငာိဳငးာ စေ

တကာာုုညတ႕စတကာျမကာမ္

္း

္း စတာ႕ုုာ႕ထတ
္း ္းကာမတ တစ႕ျ

ကာစတာ

ၽပားုုာေ္း႔ မညာသ္း႔

ၽပားုုာေ္း႔ မညာသ္း႔ ပဇ္းကာာျုုိ႕ငာိဳျ ကာာ သညာမ တာသညာ
ာ ံငးာျဖ ာစုုပာ သကာ့
ံစးောျမ ာ႕ိဳတ

႕းာပ

ာ႕ုုာငးာစေ

ာေ္း႔ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

္း

ျ တားတာသ္သတ႕သတ ေ ႕
ာ း႔ေတ (A Typical Day္ရန္)
ဤေကာ မူႀ

္ိ႕

တကာာ၌ း ုုာေ ာျုု

ေ ာ႕း႔ေတစေ
စးညာာကယာ
•ႀ

ာုုံးျဖ ာုုုသညာါ၏။ ႕စတ

ာေကာ ႕ဖတာျုုထတာသညာ့စ ္းာမ တာသညာ စ ္းာဇယတာည္၊

ာ းးုုာငတာမ္မ တာ စ ပစ ္ာ ပကာ့ တသကာ းာာထေကာ သကာ့

ျုုတာျ တားတာမ္င္႕ၾ

ိ္ ိဳ္ျး ကာာ ႕ငတ

တကာာ ႕

င
ာ း
္ တျ ကာာါ၏။

႕းာေ ာ္ပာ ကာာ ပေ္း႔စတာ

႕းာမ တာစတာ ႀ

္းယ႕
ာ ငာ

ပကာ့ စျ တာ႕သတုု္းကာိဳ္းကာမ္မ တာစေ

္ိိဳ္းျ ကာာျုုိစုုပာ မ္မ္ေ႔ပ
္း စထးုုာစုု္းာစငတမ တာ

စ ္းာစေ

္း စေူေ

္ိ႕

တကာာ တသကာ းာာေ ာ းာာ ပေ္း႔သညာ ႕း့းတမ္ ကာေတမ တာည္၊

္း ႕ငာ ယာၾ

ာၾ

တာျ ကာာစတာျဖကာ့ ႕ဖတာျုုၾ

ာ သကာၾ

ေ ာ္ပာ ကာာစး္း

ာျဖကာ့ း

သ ်ၤတစယူစိဳမ တာပကာ့
စမ ္ိာမ ိ္ ာည္၊ သကာၾ
•႕

တားံးာမ တာ

ုုုသညာါ၏။ ဤေကာ

ပာမ တာည္၊

တကာာ ႕ိဳာ႕ပာျ ကာာသညာ

္း ဖံဳစဖ္ိားတ႕ ုုုသညာါ၏။

႕းာမ တာသညာ မ္မ္ေ္း႔

တာုု္႔း မ္ (20 မ္း )ာ ါ၏။

္းယာမ္မ္စတာ သပ ကာာသပိဳ္းျ ကာာည္၊

႕းာမ တာသညာ သကာၾ

ာ ံငင္ုုုသညာါ၏။ ဤသပာျ တာသကာၾ
ၽမာာ

ကာမ္မ တာစိဳကာ့သ္း႔ ႕ငတ

းးာျ ကာာ ပကာ့

္င္ယတမ တာ

တာုု္း႔ မ္မ တာစတာ စးုုာ က
း ယာမ တာစး္း

တာုု္း႔ မ္သညာ မ္မ္ေ္း႔ပ ဘတသတ

ာ ကာ့ငၾ

စုုပာ႕းတ

စ တာစ တမ တာ ပကာ့ စိဳတ႕ျုုမးးာ႔ုု သ႕င တမ တာ
မပပ ာပကာ့ မးးာ႔ုုသ႕င တ ႕ငာ ယာမ္မ တာ မေူၾ
• းတာ း
္ /ာ စ္ုုာ း
္ ာ (1 းတငပ)ါ၏။ းတာ ္းာ

္း ႕း႔ ္ာ

တကာာမးာသကာ့႕း တား ကာည္၊ မူႀ

ုုုသညာါ၏။ ဤစ ္းာေကာ
္းငင္ၾ

္ိ႕

တကာာ တသကာ းာာမ တာမ

႕းာမ တာသညာ
ုုုသညာါ၏။

ာ 30 မ္း ည္၊ာ စိဳတ႕ျုုမးး႔ာ တာ း
္ စ
ာ ေ
မာားမာာ ပ ္ာ႕ုုာုုုသညာါ၏။ ႕

သညာ့စေ္းကာာ သကာ့

ာမ္ ပကာ့

ာစုုံ့းညာားမာာမ တာ

တာုု္း႔ ႕ုုာုုုသညာါ၏။

ာ းေားုုာ႕သတ စ ္းာ

• စ တာစ တ ပကာ့ စိဳတ႕ျုုမးး႔ ာ တာ း
္ ာ (႕း႔းယာ တစေ

ာ သ္း႔မ္းော

တာည္၊ တေော႕ျမတ

ာင္႕ ငးာ စင္းာေ္းာျမႆ ကာ့႕ ုုုသညာါ၏။ စ႕ထတ

ာစ း
္ ာ (40 မ္း )ာ ါ၏။ ငတသပ္ေး ႕

ာသ္း႔ ႕း႔ ္ာ႕း႔ေ္းကာာ ထ

ိဳငတည္၊မမ ပ ္ာထတာသညာ့ းးုုာငတာမ္ေကာ ုုုဝကာၾ

္း

ားတျ ကာာ ပကာ့

ုုုသညာါ၏။

တကာားော း
္ /ာ စျုုကာဘ

းးုုာငတာမ္မ တာ

္း း္း

ငုုုသညာါ၏။

တာုု္႔း မ္ိဳ္းကာငတ မ္တဗ ္တမ တာ စမ ္ိာမ ိ္ ာ ေ္႔မ
း ေိဳကာ့ သကာၾ

႕းာမ တာသညာ စျုုကာဘ

ာမ တာ

႕းာမ တာ ႕း့းတၾ

ားတားညာပ္းကာ မာာေကာ ေ္းာျမႆ ကာ့းတ႕ ုုုသညာ - ႕မာ းာာ႕မာျမးာာျ ကာာမ တာ ပကာ့

တာ ျမညာ႕ျုုတိဳ္းျ ကာာမ တာသညာ ႕ဝု္တင

• စးုုာ က
း ယား္း

တာ

ာ ုုံးျုုကာမ တာါ၏။ တဖောျ ကာာပကာ့ တစးုုာမ တာစ႕ၾ

ကာမ္ပကာ့ သ႕ဘတ႕ုုု

• ႕ောဂပေ ပကာ့ း္ုုင
ာ တာမ္ (15 မ္း )ာ ါ၏။

ာည္၊ တ႕ငာသတာျ ကာာည္၊ ႕ောဂပေ ပကာ့

႕းာမ တာစတာ ေ႕း႔ေတ၌ ဖောင္႕ုုာုုုသညာ - တစးုုာ စႀ

ဗ တမ တာ ပကာ့ စျဖ ာစုု
ၽမာာ

ညာ့ေ္း

ၥညာာမ တာစတာ သူဳ႕းငတ၌သူ ျုုးာထတာျ ကာာမ တာ ္း

တသကာ းာာစသ္းကာာစဝ္းကာာမ ုုူာ႕ုုုကာာ႕ိဳတကာင

းတာ႕ထတကာျ ကာာ

တာျ ကာာည္၊ သ ်ၤတည္၊ ဉတဏာ မာာမ တာည္၊

ုုုသညာါ၏။

• သးာ႔ငကာာ႕ငာ (10 မ္း )ာ ါ၏။ းးုုာငတာမ္ေ ာ းမ ငုုာေးာ႔ငမညာ့စ ္းာည္၊ ညးာၾ

• ုုံးျုုကာစ း
္ ာ (15 မ္း )ာ ါ၏။ ိဳငတည္၊မမ တာမ

ာ ကာစုုပာစ ္းာ႕ုုာျမႆ ိုုာပံငးာ

တကာာစငတ သ္း႔မ္းော ႕ ုကာာ ္ာ၌

တာ ငတသ ာသတာေံးာည္၊ုုးုုာ ေ ာေံးာမ တာည္၊ ုုးာာ ပည္၊ စတငံး ံ တာုုမ တာည္၊ တၾ
းာျုု ေတမ တာ သညာ့ းးုုာငတာမ္မ တာ

ဗ တမ တာည္၊ ႕ော

တုု္းာစ္ော

႕း့းတစုုပာ “ ကာေတ”

႕းာမ တာသညာ ကာေတမ တာထမ ဇတော္းာုုုသညာ့

တာ ငတစငးုုာမ တာပကာ့ုု

်ၤပည္၊ ႕

ုုုသညာါ၏။

တသကာ းာာပစုု္းကာာမ တာထေကာ သပာသးာ႔စ႕ၾ
ပ ္ာ႕ုုာထတာုုုသညာါ၏။

းောစ

ာ ေတဝးာ႕ုုာစုုာထတာုုုသညာါ၏။

ာ ႕ငာ ယာမ္မ တာ ျုုိးးုုာၾ

• “ ကာေတ” စ း
္ ာ (2 းတငပ)ါ၏။ မူႀ

တကာ့

္း ႕ျဖ႕ ုုုသညာါ၏။

္းယာေတစ႕သာစမတာမ တာျဖ ာသညာ့ သူ သ္း႔မ္းော သူမပ

ဝ
ာ က
္း ာာစ း
္ ာ (20 မ္း )ာ ါ၏။ ေ ာ႕း႔ေတပးးုုာငတာမ္မ တာ

•

႕းာပ း္းစုုာမ္မ တာ သညာေ္း႔႕ၾ

ာဇူာျုုိ၍ သ္မော႕ုုာုုုါ၏။

႕းာပကာ့ိဳ္းကာငတ ႕းငတ၌ ၾ

္း ႕း႔ ္ာ ပ ္ာ႕ငာိဳ႕ုုာထတာုုုသညာါ၏။ မစ္ုုာသညာ့

တကာာစး္း
ညာ့င္

ာ 10 မ္း )ာ ါ၏။
ာ ပကာ့ စေးာာစး္း

ာ

ာ႕ိဳာုုုါ၏။

႕းာမ တာစေ

ာ ေ္ောိဳ္ုုာသညာ့

မာားမာာ႕ုုာထတာုုုသညာါ၏။

www.albanyschools.org

5

စ႕
႕

တကာာစေ

တကာာႀ

စ႕ငာႀ

ပာမ မပ

သ
ာ ႔္း ေကာငးာ း္ုုင
ာ တာျ ကာာ

႕းာမ တာစတာ မ္မ္ေ္း႔ပ မ္ဘမ တာမ ထတာျ ကာာစတာ

ပာ႕သတ ုုင္းဂငမာစုု္းကာာေ ာုု္းကာာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။ ဤေကာသကာ့

တျ ကာာစ႕ေဳစႀ

ံိ ျဖ ာ႕

စးးာစ႕ငာုုုစုုပာ သကာ့

တကာာျဖ ာပ္းကာစုုပာည္၊

တကာာပကာ့ သ

ာ႕ေတကာ့သ

ာသတမ္

ာ႕ေတကာ့သ

ာသတမ္င္ၾ

ုုးာာေ္းကာမတ သကာပကာ့ သကာ့

ာိဳံ႕ငာ

စ႕ထတ
• သကာ့

႕းာသညာ မူႀ

႕းာေ္း႔ပကာ့ ယံးၾ

႕းာစတာ သူ သ္း႔မ္းော သူမပ

္းယာ႕ငာ

႕းာပ ငးုုာုုံး

တကာာ ္ော

• ဤစသ ာ႕သတ စ႕ေဳစႀ
ေ ာ႕း႔ေတစ႕ၾ

ာ႕ေတကာ့သ

္း ၾ

႕းာမညာသ္း႔င္သညာ့စ႕ၾ
႕

ာ

မ
ာ တာည္၊ ညာာ

္း ျုုုုုါ၏။

တကာာျုုိပ္းကာုုုသညာါ၏။

ာင္းတမညာ ျဖ ာ႕ၾ

တကာာပကာ့ သူ သ္း႔မ္းော

တကာာ ပကာ့ သူ သ္း႔မ္းော သူမပ

ျုုတာၾ

စုုပာ စ ္ိဳ

႕းာမ တာမတ စျ တာ႕သတ
႕းာမ တာစတာ စ္မာ ပကာ့႕

ာ႕ငတ

တကာာပကာ့ုုောသ

တကာာ သကာ့

ာ ့စုုပာ စ႕ေဳစႀ

႕းာစတာ သ္႕ ုုုါ၏။
႕းာမ တာထ

တကာာ စၾ

ာ

တာ

ံိင္႕သတ သူမ တာ ျဖ ာၾ

ူာ႕ျုုတကာာမ္ေကာ

ုုုသညာါ၏။ စ

ယာ၍

ာစုုပာ သကာ ႕မာျမးာား္းသညာ့ ႕မာ းာာမ တာ သ္႔မ
း ္းော ္းာင္မာမ္မ တာ

ာဇူာျုုိစုုပာ သူ သ္း႔မ္းော သူမပ ိဳငတည္၊မမ တာပကာ့

တာ႕ျုုတိဳ္းုုုါ၏။

မာာမ တာ ပကာ့ းးုုင
ာ ာ္း းးုုာ ္ာမ တာ

ငကာားကာာ႕သတ ႕မ တားကာ့

ာမ တာပကာ့ းးုုာင္းားးုုာ ္ာမ တာသညာ

႕းာမ တာစတာ းံးစ ံိမ္ပကာ့ မ္မ္

္းယာ

္းယံးၾ

ညာမ္င္ျ ကာာ

္း ံ တာငင္မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

သကာ့

႕းာမ ႕မ တားကာ့ထတာင္သညာ့ စျုုိစမူ

္း စ ေကာ

ေးာာစတာ႕ုုာသတာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ ၎စတာ “စ႕
စ႕ထတ

ာစ

ာ႕

္ိ႕

ာမတ

႕းာမ တာသညာ ညာာ

င္စုုပာ မ္မ္ေ္း႔စတာ းံးစ ံိမ္႕ုုာသညာ
တကာာ၌ ႕မ တားကာ့

ညကာသတ တ

းးုုာင္းားးုုာ ္ာမ တာ

ၽပားုုာေ္း႔

ာမ တာပကာ့ ညာာ

မာာမ တာ

္း းတားညာ ၾ
မာာမ တာ

႕ၾ

တကာာ

တာဝကာျ ကာာ ပကာ့

တးေ ာ႕း တ

ားံးာ၌ စျုုိ

္း းတားညာစုုပာ း္း

ားတမ္င္႕ၾ

တကာာ ပကာ့ ၎ေ္း႔သညာ

တကာာ ႕သ တ႕ ငးာျဖ ာုုုသညာါ၏။

္း ေ ာ႕း႔ေတ႕

တကာာ ္းာေ ာ႕း႔းံးာ၌ ျဖညာာျဖညာာပကာ့

႕းာမ တာစတာ းံးစ ံိမ္စတာ ံ တာငင္ငးာ

ူညပမ္႕ုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ သကာ့

္း ႕း႔ ္ာ ျုုိးးုုာငုုုး္မာ့မညာါ၏။ ဤးးုုာင္းားးုုာ ္ာမ တာစ႕ၾ

ထုုာမံ႕း့းတငးာ ႕

ာဇူာျုုိ၍ တမ

႕

တကာာုု္႔ျး ကာာ ပကာ့ ႕

႕

ာဇူာျုုိစုုပာ သကာ့

မူႀ

္ိ႕

တကာာႀ

ာပတ 5 ႕ုုၚင္ “A Typical Day” ေကာ ၾ

တကာာစတာ
ညာ့င္ုုုါ၏။

္ိျ ကာာ

႕းာစတာ သပာျ တာသောမောထတာသညာ့ သူ သ္း႔မ္းော သူမပ

တကာာစ ္းာမ တာ၌ ႕

www.albanyschools.org

ုုကာ

ာျမကာ ႕သတ စျုုိစမူိဳ္းကာငတ ၾ

ၽပားုုာေ္း႔ ျဖညာ့သကာာေးာာစတာ႕ုုာသတာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

းးုုာင္းားးုုာ ္ာမ တာသညားညာာ

စ ္းာ႕ တ ႕

ေညာာ

တကာာမးာ႕ ငးာ သး႕ေသးျုုိမ္စ႕ုုၚ-စ႕ျ ျုုိထတာသညာ့ းညာာဗ ္တမ တာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

၎ပ႕စတကာျမကာမ္႕သတ့
႕းငတေ

တကာာဘ

ူ႕ုုာမ္မ တာ” သ္း႔မ္းော PBIS ္း သ္ငစုုပာ တသကာ းာာထ ပကာ့ ႕

စမူမ တာစတာ ေ္းာေ

6

္ိငးာ ႕ငတ

တာသ္ငးာ သကာ မ႕ တကာ့ိဳ္းကာာပ္းကာ႕ၾ

ာသတမ္င္ငးာ စ ္းာုု္း႕ုုာင ုုုသညာါ၏။

ေ ာ ံးေ ာငတင္ ့ုုု

မူႀ

ာငးာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

္း သ္မာာိဳညာာသညာ့ ကာကယာ႕းာ

္ောိဳထတာျ ကာာ ျုုိ႕

ံိစသ ာေကာ သကာ ္ောဝကာ တာ႕ၾ

တကာာမ တာစတားံးာ

ူညပ႕ုုာငးာ ိဳငတည္၊မမ တာသညာ သကာေးာာေ

ေ္း႔

့သ္း႔

ၽပားုုာေ္း႔ပ

႕းငးာ ႕ျုုတုုုါ၏။

႕းာမ တာသညာ ေ ာ္ပာပကာ့ေ ာ္ပာ

႕မ တားကာ့

ငမညာျဖ ာသ

ုုုသညာါ၏။

္း ေညာ႕ိဳတ

ူာ႕ျုုတကာာငးာစေ

္းယာေတ စငတမ တာ

္း သကာ

႕းာစတာ ေ ာ ံးေ ာ္ပာမ သူ သ္း႔မ္းော သူမစတာ ႀ

သူမ သညာ းံးစ ံိမ္င္႕ၾ

သကာ့

္း ံ တာၾ

ူ႕ုုာသညာ့ စ ္ိဳ႕သတ းညာားမာာမ တာ ျဖ ာုုုသညာ -

ကာကယာ႕းာေကာ သကာပကာ့သကာ့

သ

ညာမ္ျုုညာ့ဝ႕သတ ိဳ

႕းာစတာ သူ သ္း႔မ္းော သူမ ပ တသကာ းာာစသ ာသ္း႔

ာစ

• သကာ့

္ိ႕

ာ ိဳကာျ ကာင႕သတ စငတျဖ ာုုုသညာါ၏။

သူ သ္း႔မ္းော သူမပ မ္ဘ သ္း႔မ္းော စးုုာထ္းာာသူ ေ္း႔မးညာာ သ

ဤေကာသကာ့

ံိစင

ၽပားုုာေ္း႔ပ

ာ ုုထမိဳံးာ႕သတ

ၽပားုုာေ္း႔စ႕းျဖကာ့ စသကာာေ ာသကာာစျဖ ာ စးးုုားးုုာ႕ိဳတကာငးာ

႕းာပး္းစုုာမ္မ တာပကာ့ ံ တာမ္မ တာစေ

ၽပားုုာေ္း႔ပ စ႕ေဳစႀ

ူညပ႕ုုာျ ကာာသညာ

႕းာစေ

တကာာုု္႔ျး ကာာ ပကာ့ ႕

တကာာုု္႔ျး ကာာ သ္း႔မ္းော စ ္းာ႕းတ

တကာာႀ
ာ

္ိျ ကာာ ျုုိုုုါ၏။ ႕
ႀ

္ိျ ကာာ မျုုိုုုပကာ့ါ၏။

ာဇူာျုုိ၍ သကာ့

႕းာစတာ

႕းာသညာ

ထ္႔ျး ုုကာ သကာ့
သကာ့

႕းာ မူၾ

ိ္ ႕

တကာာသ္႔း ေ

႕းာပ ိဳငတျဖ ာသူသညာ

ူာ႕ျုုတကာာပ္းကာဖ႔စ
္း ေ

႕
ာ ငတ

႕
ာ း း
္ ေ
ာ ကာ …

႕းာစတာ မူၾ

္ိ႕

တကာာ မ သူကယာေးာာစိဳကာ့သ္း႔ ႕စတကာျမကာ တ

ာ ုုံ့ုု္းာ႕ုုာပ္းကာ႕သတ စ႕သာ ္ော း္ုုာငတာ႕ိဳတကာင

ာမ္မ တာစတာ မပာ႕မတကာာထ္းာ႕ဖတာျုုထတာသညာ့

စ ပစ ္ာေ ာ း

္း ဖးာေပာ႕ုုာမညာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။ စိဳ္းုုုစ ပစ ္ာေကာ မူၾ

စျုုးာစးးာိဳ

ာသယာ႕ိဳတကာင

႕

္ိ႕

တကာာိဳငတျဖ ာသူပကာ့

ာမ္မ တာ သ္း႔မ္းးော းညာုုော႕ေဳ ိဳံးမ္မ တာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ း

တကာာသတာမ တာထံသ္း႔ ႕ငာသတာ တမ တာ (၎ေ္း႔မးညာာ တျုုးာ႕ငာသညာ) ုုု၀ကာ႕

မ္ဘ- တသကာ႕

တကာာ

ေ
္ ိဳ
ာ

႕
ာ ိဳတကာင

ာင္ မူၾ

္ိ႕

တကာာ

တကာာုုု၀ကာမညာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

မ
ာ ္

မော ေ
း မ
္း တာ ပကာ့ စျ တာ႕သတ
မော းေ္းမ တာည္၊ သေ္႕ုုာ တမ တာ ပကာ့ ထးးောျုုးာ႕ၾ
သကာ့

႕းာပ ႕

စသ္႕ုုာစ႕ၾ

ျကတ

ာမ တာ စ င္သညာေ္း႔ င္ည္၊မင္ ၾ

တုု္းာစ္ောပကာ့ စ္မာ တဖ္းကာေစတာ ႕း႔ ္ာ ၾ

တကာာၾ

တာ

း္းစုုာေောသညာ့စေ

ာမ တာသညာ စ ္းာပကာ့စမပ ႕ိဳတကာင
ာ႕ၾ

တကာ့ ႕

ာဇူာျုုိျုုပာ ုုံးမးာ

တသကာ းာာသညာ မညာသညာ့စငတမ တာစတာ ႕ိဳတကာင
စ င္သညာေ္း႔
သကာ့

္း စဓ္

ညာ့င္

ညာ့င္ငးာ

ာ႕ိဳာုုုါ၏။ ေ ာ ုေ ာငံေကာ
ာငးာ သ္း႔မ္းးော

ာ ကာာ ေံး႔ျုုးာ႕ိဳတကာင

ာ႕ုုာငးာ

ာ႕ိဳာမ္ျုုိ႕ုုာငးာ စ ္ာ သေ္ငုုုါ၏။
ား

ာင္႕ၾ

တကာာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ စထူာုုစ ပစ ္ာမ တာ ေ ာ ံးေ ာငတင္႕ၾ

တကာာ

႕ဖတာျုုထတာသညာ့ တသကာ းာာ သေကာာ တ႕ တကာေ ာ႕ တကာစတာ

႕းာပိဳငတျဖ ာသူမ ႕းစ္မာသ္း႔ စုုော ္ာ ႕ုုာုု္း႔႕ုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ ၎ေကာ သကာ့

႕းာပကာ့ုုောသ

ာ႕သတ

တေ္းမော းေ ာ႕ တကားညာာ ုုု၀ကာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။
င္းကာပ စ႕ တုု္းကာာ

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတငံးာ းာာ (Office of Early Childhood) သညာ တသကာ႕

သကာယူ႕း့းတ႕းသညာမ တာစတာ မညာသ္း႔ုုံ့ုု္းာ႕ထတ
စ႕ တုု္းကာာ

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတ စထူာ

မာာ

ာုုံ့မ္ျုုိသကာ့႕ၾ

တကာာ စၾ

ံျုုိ

တကာာေကာ သကာ့

႕းာ

ာမ တာည္၊ ပကာ့

ကာသူမ တာထံမ ဗ္းးသးေမ ႕၀မ္မ တာစတာ ႕ဖတာျုုထတာသညာ့

သေကာာ တ႕ တကာေ ာ႕ တကာစတာ ႕းစ္မာသ္း႔ း ္ာ ႕ုုာုု္း႔႕ုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။
တသကာ းာာေကာ းးးုုာစတာ႕ုုာစျဖ ာ ုုု၀ကာ႕ိဳတကာင
သကာ့

႕းာပ ိဳငတျဖ ာသူပကာ့စေူ

ာပ္းကာ႕သတ စ ကာ့စးမာာမ တာပကာ့ုုောသ

ာျုုပာ ႕း့းတငးာစေ

ားညာာ

ာ႕ိဳာ႕မာျမးာာမ္ျုုိပ္းကာုုုသညာါ၏။

မ္ဘ-ိဳငတ ႕ိဳာ႕ပာုုမ တာ
မ္ဘည္၊ိဳငတ ႕ိဳာ႕ပာုုမ တာစေ

ာ ေငတာ၀ကာ ႕း႔ စ ္းာပ ာ းစတာ သောမောထတာုုုသညာည္၊

ေ ာ းမတ ႕ိဳတကာာငတသပေကာျဖ ာျုုပာည္၊

းာေ ာ းမတ ႕ပ္ပာငတသပေကာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။ မ္ဘမ တာစ႕းပကာ့ ေ ာပ ာေတေ ာ႕း တ

း္းစုုာသး္း ိဳငတမ တာျဖကာ့ ႕ေဳိဳံး ႕ိဳာ႕ပာမ္မ တာျုုိးးးုုာငးာ ႕ေတကာာိဳ္းဖ္း႔

သကာပ ထညာ့သကာာုုု၀ကာမသ
္ ညာ စ႕ငာၾ
Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ႕
ေ္

္းးညာာ ေ္း

ာ

ာေးာာစတာ႕ုုာစုုာုုုသညာါ၏။

ပာုုုသညာ

တကာာ င္းကာသညာ မ္သတာ းမ တာျဖကာ့ စျုုိသ႕ဘတ ိဳ

ာိဳံ႕ငာမ တာစတာ ဖးာေပာည္၊ ထ္းာာသ္မာာသတာငးာ

၀ော ျုုိုုုသညာါ၏။

သကာ့

႕းာပ တသကာ းာာစေကာာ ျဖ ာုု

တသကာ႕

တကာာ သ္း႔မ္းးော စ ပစ ္ာင္

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတ စ ပစ ္ာပကာ့ုုောသ
သကာ့ေကာင္း ကာမူ ႕

ာဇူာျုုိျုုပာ ႕

ာ႕းသညာ့စငတမ တာပကာ့ုုောသ
႕းာပ ိဳငတျဖ ာသူျဖကာ့ ေ္း

ာ၍ သကာ့ေကာ ႕မာ းာာမ တာင္ုုုး ကာ ႕
ာင္း

ာ ိဳ

ာဇူာျုုိျုုပာ

ာသယာမ္ျုုိ႕ း္းုုုသညာါ၏။ စ႕ တုု္းကာာ

ာသညာ့ စ႕ထ႕ထ႕မာ းာာ႕မာျမးာား္းသညာမ တာ

တကာာ င္းကာပ စ႕ တုု္းကာာ

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတငံးာ းာာထံ 475-6591 သ္း႔

႕ ၚိဳ္းမ္ျုုိ႕ း္းုုုသညာါ၏။
႕

တကာာ တသကာပ ာ ပ ာ၀

း္းစုုာ
ဤ

ားပာုုုာ းာ႔ ၾ

ာမ တာေ္း႔ျဖကာ့ ျုုညာ့မပ

္း

ာေမာာ႕ုုၚ သကာပ ေံး႔ျုုးာ႕ျဖိဳ္း

ပားုုာေ္း႔စတာ စ႕ထတ

ာစ

တျမကာ့ျုုပာသညာ့႕းတ

ာေကာ ဤမူၾ

ာညပမ္င္ည္၊မင္ ႕မာျမးာာထတာ႕သတ
ာသညာ

ပားုုာေ္း႔ မူၾ

္ိ႕

္ိ႕

တကာာစ ပစ ္ာသညာ သကာ့

ာေမာာေ ာ႕ တကာစတာ သကာ း
တကာာစ ပစ ္ာစတာ ေ္းာေ

႕းာပကာ့ သကာပ

ာ ံငင္မညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

ာမ္မ တာျုုိးးးုုာပ္းကာ႕ ငးာ

ူျုုိ႕ုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

www.albanyschools.org
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႕
႕

တကာာေ
တကာာုု

ာ

႕
ာ ငတ
ာ႕သတ

မ
ာ ္

႕းာေ ာ္ပာသညာ စိဳ္းုုု႕း႔စေ

စ ကာ့စးမာာမ တာ ႕ေတာ႕ေတာမ တာမ တာစတာ း
စေးာာစိဳကာ့မ တာေကာ ႕
႕

တကာာ စးးာုု

တကာာုုညတ႕ငာ၌ုု္းမ္းငးးာာ
ပားုုာေ္း႔ပ မူၾ

္ိ႕

းာၾ

ာ႕သတ

႕းာမ တာ မးာသမ သညာ ႕းတ

္ိာုုမာာငပ္းကာ႕ျ သ္း႔မ္းးော ႕

တကာာ င္းကာပ ုုညတ႕ငာျုု

႕းာစ႕းပကာ့ ႕း႔ ္ာည္၊ စ ္းာမးာ ႕

သကာ့

႕းာစတာ သူ သ္း႔မ္းးော သူမပ ေ ာ႕း႔ေတစေ

တကာာေ

ူျုုိ႕ုုာမညာ ျဖ ာုုုသညာါ၏။

စ ္ောစုု္းကာာေ ာ း ျဖ ား္းၾ

ာ႕ငတ

ာုု္းကာာပ ာမ တာေကာ

ာငပ္းကာ႕ျ ုု္းမ္း မ တာျုုတာေောုုုသညာါ၏။

တ႕း႔စထ္ည္၊ ေ ာင

ပ ္းာပ ာပကာ့စညပ း္း

သကာ့

ာစ

တကာာထ

တကာာစ ပစ ္ာမ တာသညာ ေးး်ၤတ႕း႔မ ႕သတၾ

Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ ႕

စ႕ထတ

ာ သကာယူ႕း့းတမ္

ားောိဳံးာငံ္ာ သတာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ ထ္း႔ျုုကာ စ႕ တုု္းကာာ

ားတ႕ိဳတကာင

ာမ္င္ည္၊မင္ ႕

ာဇူာျုုိျုုပာ ၾ

ာ ုုံးမးာ႕ိဳတကာင

႕းာမ တာသညာ ဖံဳ ျဖ္ိာၾ

ညာ့င္

ာမ္စ႕း့

ပာထတားတၾ

သညာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ ေ ာ႕း႔ေတ ေ ာ႕း တ

ား ကာ 6.5 းတငပျဖ ာျုုပာည္၊

ာမ္င္ုုုသညာါ၏။
ာ႕ိဳာုုုါ၏။ ဤသ္း႔စတာျဖကာ့

ကာ့ေ ာ း ျဖ ာ႕ုုၚးတ႕ ငးာ

သညာည္၊ စးးုုာ းေ ာ းပ

ာ မညာသညာ့စငတ

္း ႕မ တားကာ့ ထတာသကာ့႕ၾ

တကာာ

သ္င္ထတာငးာ း္းစုုာ႕ုုသညာါ၏။
စ

ယာ၍ သကာ့

သ္း႔မ္းးော ႕
စ

႕းာသညာ မညာသညာ့႕
တကာာမေ

ာ႕ေတ့း ကာ ႕

တကာာေ

ယာ၍ သကာ့စ႕းပကာ့ ဖ တားတ႕းသညာ့

တမ

ာပတ 12 မ “သကာ့

စ

ယာ၍ သကာ့

႕းာပ

႕းာပ ႕

မျုုိးးးုုာုုုး ကာ ေတ၀းာ
မညာသညာ့စေ

ာ႕ၾ

တကာာုု

႕းာေ ာ္ပာစတာ ႕

ာ

ာမ္စတာ

တကာာမေ

ာ႕ငတ

တကာာ႕းတ

ာ

မညာိဳ္းး ကာ

တကာာ ပကာ့/သ္း႔မ္းးော စ ပစ ္ာထံသ္း႔ ႕ ၚိဳ္းုုုါ၏။

းာာမတ႕ငာ” စုု္းကာာစတာ

ထတာျ ကာာ ံင႕သတ ႕

တကာ့ ႕

ာ႕း႔ေကာမိဳ္း ႕

ာဇူာျုုိျုုပာ တသကာ႕

တကာာသ္း႔ ုု္း႔သကာ့ည္၊မုု္း႔သကာ့ ႕၀ မငျဖ ာ႕းး ကာ

း္ာ

တာၾ

႕းာပ မူၾ

ညာ့င္ုုုါ၏။

္ိ႕

တကာာစ ပစ ္ာထံသ္း႔ စ ပငကာ ံေကာျုုျ ကာာ သကာ

တကာာေ

ာမးာမ္ိဳ္းကာငတေတ၀းာင္ုုးဂပ္ိးာေ ာ္ပာမ သကာ့

ာသညာ

္း သကာမ တင

႕းာ

ာ တေမာာျဖကာ့ျုုိးးးုုာ႕ဖတာျုု႕ုုာငးာစေ

ာ

သကာ့စတာ ႕ ၚိဳ္းမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ ႕

တကာာ င္းကာသညာ ႕

တကာာုုညတသကာပ ာေ ာပ ား ကာ ႕

ငတ ္းကာပ္းာာင္႕ ငးာ သ္း႔မ္းးော ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာ႕သတ ုု
ၾ

္ိာုုမာာထ္းာာသ္မာား

စးပာ
႕

ုုာ ႕ တကာ့ၾ

တကာာုု

ာ

ာင္ုုုသညာါ၏။ ႕

ုုာၾ

ညာ့င္း

ာ

ာင

ာ

္းာင

မ္မ တာ ပကာ့ ႕

တကာာသတာမ တာ ႕

ာထ

တကာာုု

ာ မ႕
ာ

ာမ္မ တာစတာ

ာမ္မ တာစတာ စမ ္ိာစ တာ ပ ာမ ္ိာ ျ တာထတာ႕ုုသညာ - ကာ့ျုုိထတာသညာ့ ုု

ကာ့ျုုိထတာသညာ့ ႕

ာ

တကာာုု

႕းာသညာ ဖ တားတမ

ာမးာမ္ပ္းာာ 95

ပားုုာေ္း႔ ဂငးးေ ္း

ာ

ာ

ာမ္ ပကာ့

ာမ္ ေ္း႔ျဖ ာသညာါ၏။

ာ

မ
ာ ္

းာာျဖ ႕
ာ းျုုပာည္၊ ႕

တကာာသ္႔း ေ င
ာ

မ
ာ ပ ာင

စ
ာ ထ္ ေ

မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့စညပ သကာသညာ ဖ တားတမ
စ ပငကာ ံေကာျုုငးာ ႕

တကာာေ

တားးာ႕ ငးာ

ာင္ုုုသညာါ၏။

ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု

သကာ့

တကာာ႕းတ

ာ

တကာာသ္း႔ ဖးးးာာ႕ ၚိဳ္းငမညာျဖ ာသညာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ ႕

ာ

တာ တေ ာ႕ တကာ ယူ႕ိဳတကားတငမညာ သ္း႔မ္းးော ႕ုုာုု္း႔႕ုုာငမညာျဖ ာသညာါ၏။

သကာ့

႕းာသညာ ဖ တားတမ

းာာျဖ ႕
ာ းျုုပာည္၊ သံးာင

ာ သ္႔မ
း ္းေ
း ာ စထ

ဖးးးာာ႕ ၚိဳ္းငမညာျဖ ာသညာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ သကာ့

႕းာပိဳငတ၀းာထံမ ႕ထတ

ပ
ာ က
္း ာျ ကာာမင္႕ုုါ၏။

းာာျဖ ာမ္စတာ

တကာာုု

ေ္းကာၾ

သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့စညပ သကာသညာ ဖ တားတမ

႕
ာ ငတ

ာ ိဳ

ာေ္း

ာမ္ပကာ့ုုောသ

ာ႕

တကာာုု

ာျုုပာ ႕

ာ

ာ သ
့ ညာါ၏။ မ္ဘ

းာာျဖ ာမ္စတာ စ ပငကာ ံေကာျုုငးာ ႕
ာ ံ တမော

တကာာသ္း႔

တကာာသ္း႔

ာ ေ ာ႕ တကာစတာ

ယူ႕ိဳတကားတငမညာ သ္း႔မ္းးော ႕ုုာုု္း႔႕ုုာငမညာျဖ ာသညာါ၏။
မ္သတာ း၀ကာေ ္
ာ ပာပ ႕သိဳံးာမ္႕ၾ

တကာ့ သကာ့

စ႕ျ စ႕းမ တာင္သညာမ း၍ ကုာင
သကာ့

႕းာပကာ့စေူ ႕

သ္း႔မ္းးော ႕သိဳံးာ႕ၾ

တကာာသ္း႔ ျုုးားတ
တကာာ႕ထတ

ဘတသတ႕ငာိဳ္က
း ာငတ စ႕ၾ

တကာာ

႕းာ ႕

8

ာ

ာမ္စ႕ၾ
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င
ာ သညာါ၏။ (႕း တ့႕ုုု့႕ုုာပ္းကာသညာ့

တ ေငတာ၀ကာ ကာ့ တစတာ႕ငာသတာျုုပာည္၊

ယားးာ႕ၾ

တကာာ႕ၾ

ျကတ တ

ာ ံ တ မ္ေ ေ ာ႕ တကာစတာ ယူ႕ိဳတကားတငမညာျဖ ာသညာါ၏။
္ စမ တာ႕ၾ

တကာ့ သကာ့

စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့ စညပ သကာသညာ ုု
ုု

တကာာုု

ာစထ္သတ)ါ၏။ မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့စညပ သကာသညာ

႕းာ ႕
ာ

တကာာုု

င
ာ သညာါ၏။ မ္ဘ သ္း႔မ္းးော

ာမ္စတာ စ ပငကာ ံေကာျုုငးာ ႕

တကာာသ္း႔ ႕ ၚိဳ္းငမညာျဖ ာျုုပာည္၊

တကာာ ငကာာျုုထတာသညာ့ မော းေ္းေ ာ႕ တကာစတာ ယူ႕ိဳတကားတငမညာ သ္း႔မ္းးော ႕ုုာုု္း႔င႕ုုမညာါ၏။

ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု
သကာ့

႕းာမ ႕

တကာာေ

ာ

ာ႕ငတ

ာမ္
ာျ ကာာမင္သညာ့စျုုကာ သကာမးညာာ ုု

စ ပစ ္ာထံသး္႔ ကာ့ေ္းကာ တေ ာ႕ တကာ ႕ထတ
ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု

ာ

ာမ္မ တာေကာ စ

• ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု
သကာသညာ ႕

ာ

ာမ္ ကုာၾ

သကာသညာ ႕
မူၾ

္ိ႕

ာ

ာမ္ 10 ၾ

ာ႕ငတ

္ိာိဳ

ာ

ာမ္ 15 ၾ

သကာ့

႕းာ စ႕းပကာ့ သူ သ္း႔မ္းးော သူမပ မူၾ

စ႕ၾ

တကာာၾ

တာ တစတာ း

ပားုုာေ္း႔ပ စ႕ တုု္းကာာ

ာေတထံမ တေ ာ႕ တကာစတာ း
ာေတထံမ သကာ့

ာမ္ေ ာ း ျဖ ာ႕ုုသညာါ၏။

ာ ံငင္မညာျဖ ာသညာါ၏။

႕းာသညာ သူ သ္း႔မ္းးော သူမပ
တကာာ သေ္႕ုုာ

ာစတာ း

ာ ံငင္မညာျဖ ာသညာါ၏။

္မာ – မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့ စညပ သကာသညာ
္ိ႕

တကာာေ

ာ႕ငတ

ာ ကာ့႕းငတစတာ ိဳံးာငံ္ာသတာ႕ၾ

တကာာ

ာ ံငင္မညာျဖ ာသညာါ၏။

႕းာဘ၀ စ ပစ ္ာမ တာထံမ စ

္ိာစျမောမ တာ မ တာ တ င္ောသ္မာာငင္ပ္းကာငးာစေ

သကာ့

႕းာစ႕းပကာ့ ႕

တကာာသ္း႔ ႕း႔ ္ာ စ ္းာမးာေ

သကာ့

႕းာစတာ စ႕ငာၾ

ပာ႕သတ သကာယူ႕း့းတမ္ စ႕ေဳ စၾ

မၾ

တကာာ သ္း႔မ္းးော

ာ

ာမ တာင္႕ုုသညာ -

ာ ကာ့႕းငတစတာ ိဳံးာငံ္ာပ္းကာ႕ျ စပၱငတယာင္႕ၾ

• ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု

ာျုုပာ ႕

္မာ – မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့ စညပ

တကာာစးးုုာ သ္း႔မ္းးော စ ပစ ္ာ ုင္း

တကာာေ

ာမ္ပကာ့ုုောသ

္မာ – မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူေ ာ္ပာျဖ ာသညာပကာ့ စညပ

တကာာစးးုုာ သ္း႔မ္းးော စ ပစ ္ာ ုင္း

• ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု

ာ

ာုုံ့႕ုုာျ ကာာမင္း ကာ ကာ့ျုုိ႕ုုာထတာျ ကာာမင္႕သတ ုု

ာ႕ငတ

ာငးာ စ႕ငာၾ
ံိမ တာ

္း း

ပာ႕ုုသညာါ၏။ ႕

တကာားတ႕းတ

ားောိဳံးာငံ္ား္း

ာကတ
ာ

ျ ကာာသညာ

ာငသညာ့ ငး ာမ တာ

တ ဏ ျဖ ာ႕ုုၚ႕ သညာါ၏။

စးးာစ
ိဳံးာငံ္ား္း
ၾ

ာ ႕းတ

ာ

ျ ကာာသညာ သကာ့

ာငသညာ့ ငး ာ

္း ထ

႕းာစတာ သူ သ္း႔မ္းးော သူမပ မူၾ

ာ႕ုုၚ႕ ပ္းကာ႕ုုသညာါ၏။ ႕

္ိ႕

တကာာေ

ာ႕ငတ

တကာာ င္းကာစ႕းပကာ့ သကာ့စတာ ုုံ့ုု္းာ႕ထတ

ာ က့ာ႕းငတစတာ
ာုုံ့႕ုုာငးာ စ မာာ

းးာ

္ိာုုမာာစတာထးးောသတာမညာျဖ ာသညာါ၏။

႕စတကာျမကာမစ
္ ေ
႕း႔ ္ာ

ပးးာုုာေ္း႔ပ ေ

ာၾ

က
ာ တ ၀ော တာိဳကာယကာမ္
မ္င္၍ း

ာ႕ေဳ႕ိဳတကာင

း္ုုာငတာမ္ည္၊ စ င္သညာေ္း႔မ တာ တစတာ ုုု၀ကာ႕ိဳတကာင
ုုးာာ ပ႕ငာိဳပ္းကာသညာည္၊
စ၀ောစ တာမ တာစတာ
႕းာမ တာစေ
သ္း႔မ္းးော စတာ

ာသ

စးညာာိဳံးာေ ာၾ

းးာပ္းကာသညာည္၊ ႕ျုုားတာ႕ိဳတ့
႕းာပကာ့စေူထညာ့႕ုုာ း္း
ာ႕ေတကာ့သ
တာမ္မ တာစေ

္မာ စျုုကာသ္း႔ထ

တာပ္းကာ႕ုုသညာါ၏။ ႕

ာမညာျဖ ာသျဖကာ့

ာင္ာဖ္းုုာမ တာ ပကာ့ ညုုာဖ္းုုာမ တာသညာ

စ င္သညာေ္း႔
သကာ့

သကာ့

ာ ကာာသညာ

္း

ာညပ တ

မာာ ္မာ့႕သတ

တကာ့ စ႕ုုၚထုုာ၍၀ောိဳကာသညာမ တာ (ဂ

ာ

ောမ တာည္၊ ္ပာထးးုုာမ တာည္၊

႕းာပစမညာ႕ငာထ္းာထတာ႕သတ ပကာာ ဏာ ံ ႕ဘတကာာဘပငညာမ တာ

့သ္း႔႕သတ) စတာ ငတသပ္ေးး႕စာသညာ႔း မ တာစ႕ေတစေကာာ ယူ႕ိဳတကားတသကာ့႕ုုသညာါ၏။

႕းာသညာ သူ သ္း႔မ္းးောသူမပ စမညာစတာ ငကာားကာာ တ ေံိဳ္ုုာ႕ငာ

၀ော ံးျုုညာ့ေ ာ ံး တ (႕စတ
စ

႕းာပ တသကာ းာာသညာ ႕း႔ ္ာ

႕းာသညာ ငတသပ္ေးး စ႕ျုုတကာာစးမ တာျဖကာ့

႕း႔ ကာာစျဖ ာသ္း႔ ႕ျုုတကာားသတာပ္းကာုုုသညာည္၊ သ္း႔ျဖ ာ႕သတ႕ၾ
ာစ္ောမ တာည္၊ ဘောဖ္းုုာမ တာ ပကာ့ သကာ့

ာဇူာျုုိျုုပာ စ႕ုုစ႕င ံသညာ့ ထသတာထးတ

ကာာသျဖကာ့ မ၀ောိဳကာ႕ း္း႕ုုါ၏။ သကာ့

၀ော တာိဳကာယကာသကာ့႕ုုသညာါ၏။ ေ ာ ုေ ာငံေကာ သတယတ႕ပာ႕ထာ႕သတ မး
း

႕းာသညာ စပးးုုညတည္၊ ဂပေ ပကာ့

ူ႕သတ စ၀ောစ တာမ တာ ပကာ့ ္းကာမတ႕သတ င္ာဖ္းုုာမ တာ

တကာာိဳံးာျဖ ာသညာါ၏။ ုုေ

ာ စပၱငတယာမ

ကာစေကာာ သကာ့

ာ႕ း္းုုုသညာါ၏။

ာသတင္၍ း္ုုာငတာငးယာ

တာ ဖ္းုုာမ တာသညာ စ႕

ျုုကာုု ႕ျုုားတာ႕ိဳတ့

ာမ္ုုော၀းာာ

ာငမညာျဖ ာသညာါ၏။ သူ သ္း႔မ္းးော သူမသညာ းေားုုာ တ

ာ ံ ပကာ့ ႕ျ စ္ောမ တာုုု စုုုစ၀ကာ) စတာ ႕

ယာ၍ စ၀ောစ တာစတာ စ္မာသ္း႔ ျုုးာုု္း႔း္း

ား ကာ ႕းတ

ုုာထတာသညာ့ းးယာ၀ောိဳကာငးာ

တကာာေကာ ထ္းာာသ္မာာထတာင္ဖ္း႔ း္းစုုာ႕ုုသညာါ၏။

ာထုုာေ ာ ံး ထုုာ႕ုုာုု္း႔ငမညာျဖ ာသညာါ၏။ ထ္း႔ျုုကာ ႕

႕းာ ယူ႕ိဳတကားတသညာ့ စ၀ောစ တာမ တာ စတားံးာေကာ သကာ့

တကာာသ္း႔

႕းာပ စမညာစတာ

စမောစသတာျုုိထတာသကာ့႕ုုသညာါ၏။

တာ ငတစငးုု
း မ
ာ တာစတာ ႕းစ္မေ
ာ ကာသတ ထတာုုု
ညာာမ ္ာာေ ာ းမတ သကာ့

႕းာပ စငးးုုာမ တာစတာ ႕းစ္မာေကာသတ ထတာ ့င႕ုုမညာါ၏။ တသကာ းာာေ ာ း ပေကာ ၎စ းာာစေ

႕ျုုတျုုထတာ႕သတ မူ၀ု

ညာာမ ္ာာမ တာင္႕

တကာာင႕
္ ုုမညာည္၊ သ္း႔႕သတာ သကာ့

႕းာပိဳငတျဖ ာသူမ စျ တာမတၾ

စငးးုုာမ တာစတာ ႕းစ္မာေကာသတ ထ္းာာသ္မာာထတာင႕ုုမညာါ၏။ စငးုု
း ႕
ာ သးောမ တာ ပကာ့

တာ ငတ စငးုု
း ား

း
ာ

ာ စထူာ မော

တာ႕သတ စ႕ျ စ႕းမး၍
မ
ာ တာစတာ ႕

တကာာသ္႔း

ယူ႕ိဳတကားတငးာ ကာ့မျုုိ႕ုုါ၏။

www.albanyschools.org
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မာာသုုာ

႕
ာ ိဳာျ ကာာမ တာ ပကာ့ ေ္ား ေ

မ
ာ ္ ႕ တကာ့ၾ

ုုာၾ

ညာ့ငျ္ ကာာ

ျုုညားယာ ညာာမ ္ာာ ညာာ မာာစင စသ ာ႕သတ ႕ တကာာသတာမ တာ စတားံးာသညာ
ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာမ္ိဳ္းကာငတ ႕း့းတ႕ငာ ္င္ယတမ တာျဖကာ့ မာာသုုာ ာ႕ိဳာမ္ ံယူငးာ း္းစုုာ႕ုုသညာါ၏။
စ႕ တုု္းကာာ မာာသုုာ ာ႕ိဳာမ္ တငကာာသညာ သ္ျမကာ ုုာိဳ ာပ္းကာ မာာ ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာမ္ည္၊ ႕မတာေတ ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာမ္ ပကာ့
ဘတသတ
တာ ပကာ့ တ႕ုု
မာာ ကာမ္မ တာစတာ မာာသုုာ ာ႕ိဳာ႕ုုာသညာါ၏။ မ္သတာ းမ တာစတာ
ပားုုာေ္း႔ ျဖညာ့
ာ႕ သညာ့ စသ ာစငယာမ တာပကာ့ စိဳကာ့မ တာ ႕မာ းားတသညာ သကာ့ ႕းာပ းူမ္႕ငာ ပကာ့
္ော ံ တာမ္ုု္းကာာိဳ္းကာငတ ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာမ္စတာ ႕ တကာ့ၾ ုုာၾ ညာ့င္ပ္းကာငးာ စ ူစညပ႕ုုာသညာါ၏။ ၎ေကာ သကာ့ ႕းာမ
သူပစျုုိစမူစတာ မညာသ္း႔ ထ္းာာ ိုုားညာုုော႕ၾ တကာာည္၊ ႕းာမ သူ သ္း႔မ္းးော သူမပ ံ တာ
ာမ တာစတာ
မညာသ္း႔ဖကာ့္ထးးော႕ဖတာမ္ျုုိ႕ၾ တကာာ ပကာ့ သကာ့ ႕းာမ စျ တာသူမ တာျဖကာ့ မညာသ္း႔ ိဳ ာသယာ႕ိဳတကာင ာမ္ျုုိ႕ၾ တကာာ
စ င္သညာေ္း႔ပကာ့ုုောသ ာသညာ့ ႕မာ းာာမ တာ ုုု၀ကာ႕ုုသညာါ၏။ မာာသုုာ ာ႕ိဳာမ္ ပ ာမ ္ိာ းံးာမငင႕
္ သတ
စ
ာစး ာမ တာသညာ သကာ့ ႕းာစတာ ုုံ့ုု္းာ႕ထတ ာုုံ့႕ုုာပ္းကာမညာ့ း္ုုာငတာ႕ိဳတကာင ာမ္မ တာ ပကာ့ သကာယူ႕း့းတမ္
စ႕ေဳ စၾ ံးမ တာစတာ သကာ့ ႕းာပ ိဳငတျဖ ာသူမ ပ ္ာ႕ငာိဳပ္းကာငးာ စ႕ထတ ာစ ူျုုိ႕ုုာမညာျဖ ာသညာါ၏။
သကာၾ တာ႕ုုာထတာသညာ့
မာာ ကာမ္မ တာစ႕ုုၚ သကာ့ ႕းာပ ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာမ္စတာ စ ျဖောသံးာသုုာငးာည္၊
တသကာ းာာေကာ သကာၾ တာငးာသ ်ၤးာာ တမ တာ ပကာ့ း္ုုာငတာ႕ိဳတကာင ာမ္မ တာစတာ ိဳငတမ တာမ ႕ငာိဳ ပ ္ာသညာ့စ ု
စ႕ထတ ာစ ူျဖ ာ႕ ငးာ ပကာ့ သကာ့ ႕းာစေ ာ ေ ာ္ပာ ကာာ စး္း ာုုးာာေ္းကာမ တာစတာ သောမောငးာ
စ င္သညာေ္း႔စေ ာကတ တသကာပ ာေ ာ႕း တ ာ ေ္းာေ ာမ္ိဳ္းကာငတ ႕ တကာ့ၾ ုုာ႕း့းတမ္မ တာစတာ
မူၾ ္ိ႕ တကာာစ ပစ ္ာမ ျုုိးးးုုာ႕ုုာ႕ုုသညာါ၏။ ဤစ
ာစး ာမ တာ ပကာ့ ႕း့းတမ္မော းေ္းမ တာစတာ
ေ ာပ ာေတေ ာ႕း တ ာ သကာ့ ႕းာပ ေ္းာေ ာမ္စတာ စ ပငကာ ံငတေကာ စသံးာျုုိမညာျဖ ာသညာါ၏။
မာာသုုာ ႕
ာ ိဳာမ္ ပကာ့ ေ္းာေ ာမ္ ႕ တကာ့ၾ ုုာၾ ညာ့င္ျ ကာာငး မ
ာ တာေ္႔သ
း ညာ သကာ့ ႕းာမ သူကယာေးာာသ္း႔
ေ ာ႕ငတ ျာ ကာာစတာ ေတာိဳပာပ္းကာမညာမ္းးော႕ၾ တကာာ း္ ႕ ာဇူာျုုိျုုပာ သ္င္ထတာုုုါ၏။

သကာ့
သကာ့

႕းာပ ေ္ား ေ

မ
ာ စ
္ ႕ုုၚ ေညာ႕ိဳတ

႕းာထံေကာ ငံဖးာငံ ုိဳ္းသး္း စ္မာ တေတ၀းာ႕ုုာစုုာမ္မ တာ င္႕

မ္သတာ းျဖကာ့ ျဖညာ့

ာ႕ိဳတကာင

မ
ာ ျ္ ုုိျ ကာာ
တကာာင္မညာျဖ ျာ ုုပာည္၊ ၎သညာ ုုံးမးာစတာျဖကာ့

ာင႕သတ း္ုုာငတာမ္မ တာျဖကာ့ ဖဳ ညာာထတာ႕ုုသညာါ၏။ ္ုုမတစ႕းပကာ့

မ္သတာ းငးုုာုုံးစပးးုုညတေ ာ းစတာ ဖးာေပာငးာ ႕ေတကာာိဳ္းျ ကာာ
တသကာ းာာစေကာာ သကာယူ ့သညာမ တာည္၊ း

ာင္စ႕ၾ

သ္း႔ျဖ ာသညာါ၏။ စ္မာ တေကာ မ တာ႕သတစတာျဖကာ့

တကာာစငတမ တာ ုုု၀ကာ႕း့င္သညာါ၏။

စတားံးာ႕သတ တသကာ းာာမ တာေကာ မ္သတာ းမ တာမ မ္မ္ေ္း႔႕းစ္မာေကာ ဖောင္ည္၊ ႕ိဳာ႕ပာပ္းကာ႕ ငးာစေ ာကတ
တစးးုုာကုာစးးုုာစထ္ ုုု၀ကာ႕သတ စ္ောေ ာစ္ောစတာ ကတာယူ ကာ့ျုုိသညာ့ စကတာ တၾ ညာ့ေ္း ာမ တာ ထတာင္ထတာသညာါ၏။
စ္ောေ ာစ္ောစတာ ျုုပာ႕ျမတ ာည္၊ ျုုးားညာ႕ုုာုု္႔ျး ုုပာ သညာပကာ့ေ ာျုု္ိကား ာ ႕းတ ာေ ာစ္ောစတာ
ကတာယူပ္းကာမညာျဖ ာသညာါ၏။
သကာ့ ႕းာပကာ့စေူ တဖောျ ကာာသညာ ႕းာစတာ ႕ တကာာုုညတ႕ငာေကာ ႕စတကာျမကာမ္ငင္႕ ပ္းကာငးာ သကာ
ူညပျုုကာိဳကာ႕ုုာပ္းကာ႕သတ စ႕ တကာာ ိဳံးားညာားမာာမ တာထမ ေ ာ းျဖ ာ႕ုုသညာါ၏။ စသံ ယာ းယာထ ာ၍
တဖောင္ျ ကာာသညာ့ ႕းာပ ္ောစးုုာမ တာ ပကာ့ တဖောင္ျ ကာာစ႕ုုၚ ္ောုုု၀ကာ တာမ္စတာ
စတာျဖညာ့႕ုုာပ္းကာမညာျဖ ာသညာါ၏။ ထ္း႔ျုုကာ ႕းာပ ဘတသတ
တာ ပကာ့ းတာ႕ထတကာ မာာ
မာာ ကာမ္မ တာစတားညာာ
ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ ာ ႕ ႕ုုမညာါ၏။
သကာ့ ႕းာသညာ သကာပကာ့စေူ ေးာဖ္းာင္႕သတစ ္းာစတာ ျဖောသးာာငသညာ ္း ပ ာျ ္ိ ာျုုပာည္၊ သကာသညာ သကာ့ ႕းာပ
ဘ၀ထေကာ စ႕ငာစၾ ပာိဳံးာ႕သတ ုုးးဂပ္ိးာျဖ ာသညာါ၏။ စ ယာ၍ သကာသညာ တစးးုုာမ တာ ဖောင္း ကာ
သကာ့ ႕းာသညားညာာ တမ တာဖောမညာ ျဖ ာသညာါ၏။ စ႕ငာၾ ပာသညာ့ မူးေးာာပ ာမ တာ စေကာာ
ဤ၀ုသးတထ ာသးာမ္စတာ ဖံဳ ျဖ္ိားတ႕စတကာ႕ိဳတကာင ာျ ကာာသညာ ေ ာသ ာေတ တ႕ုုစေောုုညတစေ ာ
္ပာ႕ိဳတကာ႕ုုာသတာပ္းကာမညာ ျဖ ာျုုပာည္၊ ႕ိဳတကာင ာငသညာမတးညာာ စးးာုုကာင္းာငကာာ႕ုုသညာါ၏။ သကာ့ ႕းာပကာ့ စေူ
တဖောျုုျုုပာ စ ္းာစးညာာကယာ႕ုုာငံးသတ း္းစုုာသညာါ၏။
တသကာ းာာမ စကတာ တၾ ညာ့ေ္း
စမ တာျုုညာသူုု္းကာ တၾ ညာ့ေ္း ာ
ေ္း ာေးာာစတာ႕ုုား္းုုုသညာါ၏။
ေ ာပ ာေတ႕ေတ ာ႕း တ ာ
ဖောင္ ့သညာမ တာပကာ့ေူညပသညာ့
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ာစတာ စသံးာျုုိျ ကာာစျုုကာ သကာ့စးပာုုော၀းာာ ကာ့င္ Albany
႕ သ ံ စ သ္း႔ သတာ႕ငတ ားညာုုောငးားညာာ သကာ့စတာ
တၾ ညာ့ေ္း ာသညာ ႕းာမ တာပကာ့မ္သတာ းမ တာ စေ ာ စးးးုုာငံး႕ိဳာ႕ပာုုမ တာစတာ
မာားမာာ႕ထတ ာုုံ့႕ုုာသညာ့စျုုကာည္၊ သကာ့ ႕းာပ တသကာ းာာ စေကာာမ
တစးးုုာမ တာစတားညာာ ႕ငာ ယာပ္းကာ ကာ့ ္း႕ုုာသညာါ၏။

‘ပကာာ႕း႔’ သညာ ပကာာမ တာစေ

သ
ာ တး ကာ မ္းေ
း ႕
ာ ုု

“ပကာာ႕း႔” စတာ ျဖ ာ႕ုုၚ႕ သညာမတ ပကာာေ ာ းေညာာစေ
ပကာာ ပကာ့ ႕င ေ္း႔သညာ ငတသပ္ေးးပကာ့ုုောသ

ာျုုပာ ႕

ာ႕ၾ

တကာ့ မ္းးော႕ုုါ၏။

တကာာုု္ောငသညာမ တာ ပကာ့ ႕ပတကာ့႕ပာၾ

းာ႔ၾ

တမ္မ တာေ္း႔

္း

စမ တာိဳံးာ ျဖ ာုုတာ႕ သညာ့ စငတမ တာျဖ ာသညာါ၏။ သ္း႔႕သတာ
ပးးာုုာေ္း႔ င္းကာစေကာာေကာ ႕

တကာာသတာ ႕ထတကာ႕ုုုကာာမ တာ တသညာ ႕း႔ ္ာ ႕

ပးးာုုာေ္း႔သညာ ျုုကာာထးာ႕စာ
ဂငးးေ ္း
စ

ာ ႕ တကာ့ၾ

ုုာၾ

ာ႕စတ

ာ သ္း႔မ္းးော ထ္း႔ထ

သ္း႔မ္းးော ႕ တ ပာ တ ႕

႕

ာသ္း႔

သ္း႔မ္းးော ႕

ာ႕ၾ
တကာာဖ

ာိဳ္းကာငတသကာ့႕ေတာ႕သတ စ႕ၾ

တကာ့ ႕

တကာာုု္ောငးာ ပကာ့ ျုုကာုုး္ုုာငတာ႕ိဳတကာင

ာျ ကာာေ္း႔

္းျုုိးးးုုာိဳံးာျဖောငသညာ့ စ႕ၾ

တကာာစတာ သေကာာငယူသင
္ ထ
္ တာုုု

တကာ့ သ္း႔မ္းးော စျ တာ႕သတ စ

စ ္းာပကာ့ေ ာ႕ျုုာညပ သကာ သ္င္႕ တကာ့ၾ

ာမ တာ႕ၾ

တကာ့ ႕

တကာာုု္ော႕ၾ

ညာ့ပ္းကာငးာစေ

တကာာ

ာကတ စ

တကာာည္၊ ႕

တကာာ႕း႔းစတာ ႕ တးော႕ုုာ႕ၾ

ပားုုာေ္း႔ပ ႕
ာစး

တကာာ င္းကာ ိဳံးာျဖော

စပာ႕မားာျဖကာ့ စ
ာစး

့သ္း႔႕သတ စ႕ငာ႕ုုၚသေကာာမ တာစတာ တသတာစမတ

တကာာုု္ောမ္မ တာ

တာ႕ုုာုု္း႔႕ုုာသညာ့ ႕ငာ ယာမ္စုုုစ၀ကာ

ာျုု သေ္႕ုုာ႕သတ း ာေ ာ းျဖ ာ႕ုုသညာါ၏။ SNN သညာ စမ ္ိာစ တာ 28 းစထ္ စမ တာစျုုတာ႕သတ

ာမ တာစေ

ာ သကာ တငကာာသကာာပ္းကာ ကာ့

္း႕ုုာသညာါ၏။ ႕

တကာာ င္းကာပ ၀

ာဘာိဳ္း ာျဖ ာ႕သတ -

www.albanyschools.org ္းးမာာ႕ုု့ဂ ာပ ညတဘ ာထ္ုုာ႕ထတကာ့င္ Albany SNN း္းဂ္းေံိဳ္ုုာစတာ
တငကာာသကာာမ္ျုုိးးးုုာပ္းကာမညာျဖ ာသညာါ၏။ သကာ့ိဳးာဖးးာာ းံုုောစ
SNN ႕ငာ ယာမ္မ တာ စေကာာမ “႕

တကာာုု္ောင

ာစး

ာစတာ

္းာာ႕သ႕ုုု

း ာပ္ုုာျ ကာာစတာျဖကာ့ သကာ

ာ ထညာ့သကာာျုုပာည္၊ သကာ့

ာမ တာ ပကာ့ ႕ပတကာ့႕ပာမ္မ တာ” စတာ ႕ငာ ယာုုုါ၏။

Facebook – facebook.com/albanyschools င္ Facebook ေကားညာာ
ငယူပ္းကာသညာါ၏။

တကာာ

ာမ တာစ႕ုုၚ

ာစငကာာစျမ ာ စမ ္ိာမ ္ိာစတာ ငင္ပ္းကာ႕ုုသညာါ၏။

တကာာသေကာာမ တာ စသ္႕ုုာထးေ
း ာျုုးာမ္ – Albany SNN သညာ ငတသပ္ေးးပကာ့ ုုာိဳ္းကာသညာ့ ႕

သ္း႔မ္းးော ႕ပတကာ့႕ပာမ္မ တာ
စ

ကာာ႕ငာသညာ

တကာာုု္ောျ ကာာ
တကာာစငကာာျဖ ာ႕ုုသညာါ၏။

သ္း႔မ္းးော စ ပစ ္ာမ တာပကာ့ ုုစ ပစ ္ာမ တာစတာ ႕ငဳိဳ္းကာာ႕ၾ

႕

ာမ္မ တာစတာ

တကာာစငကာာေ ာ းစျဖ ာ သောမော ္ာာ တာ႕ုုသညာါ၏။

တကာာ ႕ပတကာ့႕ပာျ ကာာည္၊ ႕ တ ပာ တ ႕

ိဳ္ား ငတာ႕သတ ငတသပ္ေးစ
း ႕ၾ
စ႕စာ႕ၾ

တကာာစတာ ႕ပတကာ့႕ပာ႕ မညာ

တကာားော႕ုုာမညာျဖ ာသညာါ၏။ စပ္ော 40 ပဂငပင္႕သတ ႕း႕စာမ တာစတာ

တကာာသတာမ တာည္၊ ၀းာထမာာမ တာ ပကာ့ မ္သတာ းမ တာေ္း႔ပ းံးျ ံိစပၱငတယာ

ငတသပ္ေးးစေ

ငသျဖကာ့

သတာ ့း ကာည္၊ သ္း႔မမ္းးော ႕း႕စာမ တာသညာ စပ္ော 25

ာုု္း၍ ႕စာ ္မာ့႕း ့း ကာ င္းကာစ႕းပကာ့ ႕

စပၱငတယာင္႕သတစ႕ျ စ႕းစျဖ ာ သောမောျုုပာည္၊ ႕
ိဳ္းကာာကံ့ငးာ ႕ိဳာဘ

ာၾ

ုုာ

ညာ့င္င႕ုုသညာါ၏။

ယာ၍ စုုူ ္းာသညာ ဂဏးာာေ ားံးာ သ္း႔မ္းးော သးးည႕စတ

ပဂငပ ဖတငကာ္္း

တကာာသ္း႔ စသတာည္၊စျုုးာ းမာာ႕း တ

ာ႕သတည္၊ ႕းထးာ႕စာ ္မ့႕
ာ သတ ငတသပ္ေးးစ႕ျ စ႕းမ တာစတာ စးပာ

းပားုုာေ္း႔ ္းးမာာ႕ုု့ဂ ာ(home page) ပ ညတဘ

းပးာုုာေ္း႔စ႕ၾ

ာျ မာာင္ Facebook စ္းကာ

တကာာ စ

းာစတာ

ာစး

ာမ တာ

း ာပ္ုုာျ ကာာျဖကာ့ သကာ

တငကာာသကာာမ္ျုုိပ္းကာ႕ုုသညာါ၏။

Twitter – twitter.com/albanyschools င္ Twitter ေကားညာာ
းပားုုာေ္း႔ ္းးမာာ႕ုု့ဂ ာ (home page) ပ ညတဘ

ာျ မာာင္ Twitter စ္းကာ

းပးာုုာေ္း႔စ႕ၾ
းာစတာ

တကာာ စ

ာစး

ာမ တာ ငယူပ္းကာသညာါ၏။

း ာပ္ုုာျ ကာာျဖကာ့ သကာ

တငကာာသကာာမ္ျုုိပ္းကာ႕ုုသညာါ၏။

႕ သ ံ မပ ယ
ပ တ–႕
ထးးောျုုးာ႕ၾ

တကာာုု္ောမ္မ တာည္၊ ႕ပတကာ့႕ပာမ္မ တာ ပကာ့စျ တာ႕သတ သ

ျကတမ္မ တာစတာ ႕

တကာာုု္ောင

႕ သ ံမပ ပယတးးးုုာကးာာမ တာထံသ္း႔ ႕ထတ
ပကာ့ ႕စတ

ာမ တာ

းာယ

ာိဳ္းကာငတ သေကာာမ တာပကာ့ုုောသ

ာသညာ့

ာမေ ာိဳကာ့ စမ ္ိာမ ္ိာ႕သတ ႕

ာုုံ့႕ုုာထတာ႕ုုသညာါ၏။ သကာ့စ႕းပကာ့ စ

ာစး

ာမ တာစတာ www.timesunion.com

႕
ာ ဖတာျုုုုု TV ႕ေငကာမ တာေကာ ငတ႕ဖ႕ေဳ င္ပ္းကာ႕ုုသညာ -

• CBS6 Albany (Ch. 6္ရန္)

• WGY-AM 810

• WTRY-FM 98.3

• Spectrum News (Ch. 9္ရန္)

• WTRY-AM 980

• WRVE-FM 99.5

• WTEN (Ch. 10္ရန္)

• WFLY-FM 92.3

• WZMR-FM 100.9

• WNYT (Ch. 13္ရန္)

• WYJB-FM 95.5

• WKKF-FM 102.3

• WROW-AM 590

• WAJZ-FM 96.3

• WPYX-FM 106.5
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သကာ့
တ

႕းာပ

းာာမတ႕ငာ

ယာ႕ိဳာမ တာ

New York ျုုညားယာ ုုညတ႕ငားတးမ သောမော
ာစင သကာ့စ႕းပကာ့ သကာ့ ႕းာသညာ ျုုပာျုုညာ့ ံး႕သတ
ငးးုုာုု္းကာာိဳ္းကာငတ ာ႕ိဳာမ္ည္၊ ပကာ့ သောမော
ာပကာ့ေ ာ႕ျုုာညပ
တ ယာ႕ိဳာမ တာစတာ ျုုိးးးုုာ႕ိဳတကာင ာထတာျုုပာျဖ ာ႕ၾ တကာာ သ ာ႕သ စ႕ထတ ာစထတာ ္း ေကာျုု႕ုုာငးာ
း္းစုုာ႕ုုသညာါ၏။ ျုုညားယာ ညာာမ ္ာာ ညာာ မာာမ တာပကာ့ း္း ားတ႕ိဳတကာင ာမ္င္႕ၾ တကာာ ႕သ တ႕ ငးာစေ ာကတ
တ ယာ႕ိဳာမောေမာာစတာ ၾ ညာ့င္ ာ႕ိဳာမညာျဖ ာသညာါ၏။

႕

တကာာေကာ ဖ တားတမ

းာာျဖ ျာ ကာာ

စ ယာ၍ သကာ့ ႕းာသညာ ႕ တကာာေကာ းတမ းာာျဖ ားတ ့း ကာ
သကာ့ထံသ္း႔
ပားုုာေ္း႔ ိဳ ာသယာည္၊ ႕ေတကာာိဳ္းမညာျဖ ာသညာါ၏။

႕ငတဂု

ူာ

မ
ာ ္

တ

႕းာစတာ းတ႕ငတ

ာ႕ ၚ႕ိဳတကာသတာငးာ

ယာ႕ငာ

႕းာမ တာ ေ ာ္ပာမေ ာ္ပာ းတမ
ိဳငတျဖ ာသူသညာ • ိဳုုာျုုတပကာ့႕င စသံးာျုုိ၍ း

းာာျဖ ာမ္

ူာ

ာမ တာ႕ိဳာ႕ၾ

ာုု ံဳ ုုတာျ ကာာစပၱငတယာစတာ ႕း တ့ ငးာစေ

တငးာ သကာ့႕ေတာ႕သတ းညာားမာာစတာ သကာၾ

ာကတ သကာ့

႕းာပ

တာ႕ုုာမညာျဖ ာသညာည္၊

• ေ ာင ာမင္ း
္ ာေကာ း ာ းစ
္ သံးာျုုိမညာ့စ တာ ႕းာမ တာစတာ ၎ေ္း႔ပ ႕ တကာာိဳ္းမ္မ တာ သ္း႔မ္းးော ပတ႕ မ္မ တာ
ေံ႕ေတကာိဳ ာည္၊ း ာ႕မတကာာ သ္း႔မ္းးော စ ်ၤ ပ း ာမ တာ စသံးာျုုိ၍ ဖံးာစးးုုာငးာ သကာၾ တာ႕ုုာမညာျဖ ာသညာည္၊ ထ္း႔ျုုကာ
• ေ ာင ာမ တာစတာ း ာေ

႕းစ္မေ
ာ ကာ ဖ တားတမ

းာ႔ုု ာငးာ

႕းာမ တာစတာ သကာၾ

္း

တာ႕ုုာမညာျဖ ာသညာါ၏။

းာာျဖ ျာ ကာာ

စ ယာ၍ သကာ့ ႕းာထံေကာ ႕စတ
႕းစ္မာေကာသတ ထတာင္ုုု • 100.0 သ္း႔မ္းးော ထ္း႔ထ

ာ႕ဖတာျုုုုုစ႕ျ စ႕းမ တာင္႕းး ကာ ႕

ာဇူာျုုိျုုပာ သူ သ္း႔မ္းးော သူမစတာ

ာျမကာ့႕သတ စဖ တာပကာ့စေူ စ႕စာမ္ျ ကာာည္၊ ပကာ့/သ္း႔မ္းးော

• မ ာ ္းပျ ကာာည္၊ းညာ႕ တကာားတျ ကာာ သ္း႔မ္းးော ႕ ုကာာသးာာ ူာျ ကာာ ့သ္း႔႕သတ ူာ
ာ ံဳ
ုု
ပံ႔ပ္းကာသညာ့ ႕ငတဂုစ႕ျ စ႕း ေ ာ း းင္႕းျ ကာာါ၏။ စ ယာ၍ သကာ့ ႕းာထံေကာ ူာ
ာ ံဳ
ုု
ပံ႔ပ္းကာ႕သတ ႕ငတဂုစ႕ျ စ႕းေ ာ း းင္႕း ့း ကာ ႕ ာဇူာျုုိျုုပာ ႕ တကာာသူးတျုုိထံသ္း႔ ိဳ ာသယာုုုါ၏။

႕

တကာာင္ ႕ိဳာ၀ုာမ တာ

႕ တကာာေကာ ႕ိဳာ႕သတ ာငးား္းစုုာ႕သတ ႕းာမ တာပ
မ္သတာ းမ တာစ႕းျဖကာ့ ႕ တကာာသူးတျုုိထံသ္း႔ ႕စတ ာ႕ဖတာျုုုုုေ္း႔
• ႕ိဳာ၀ုာည္၊ ႕ိဳာုုမတဏ ပကာ့ ႕ိဳာ႕သတ
• ႕ိဳာေ္း

ာ႕

ာငးာစေ

္း ႕ထတ

ာုုံ့႕ုုာထတာငးာ း္းစုုာမညာျဖ ာသညာ -

ာ ္းာေ္း႔စတာ ႕ဖတာျုုထတာသညာ့ ိဳငတ၀းာေ ာ္ပာပ မော းည္၊

ာ မ္ဘျဖ ာသူထံမ ကာ့ျုုိ

ာည္၊ ပကာ့

• စမးာေ ယာ ႕ိဳာ၀ုာါ၏။ ဤသညာမတ ႕ တကာေတေကာစးယာေ ူ၀ယာယူပ္းကာ႕သတ ႕ိဳာ၀ုာမ တာ စုုုစ၀ကာ
႕ တကာာေကာေ္း ာ႕ ာ႕သတ ႕ိဳာ၀ုာ မးာသမ သ္း႔ သ ာ႕ငတ ာမ္င္႕ုုသညာါ၏။ ႕ တကာာုုညတသကာပ ာ စိဳံးာေကာ
စတားံးာ႕သတ ႕ိဳာ၀ုာမ တာစတာ သူးတျုုိထံမ းတ႕ငတ ာယူ႕ိဳတကာငးာ း္းစုုာ႕ၾ တကာာ ္း ႕ ာဇူာျုုိျုုပာ စမောငုုုါ၏။

စ္မသ
ာ တစသံးာျုုိငးာ ႕း့

ကာ့႕ုုာျ ကာာ

ပားုုာေ္း႔ ႕မ တားကာ့ထတာသညာမတ မူၾ ္ိ႕ တကာာေ ာ႕ငတ ာမညာ့ ႕ တကာာသတာမ တာ စတားံးာသညာ
၎ေ္း႔ ႕ တကာာေ ာ႕ငတ ာ ္းာေကာ စ္မာသတစသံးာျုုိေောငးာ ႕း့ ကာ့႕ုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။ စ ္ိဳ႕သတ
႕းာမ တာစေ ာမူ ႕ိဳာဘ ာိဳ္းကာငတ ျုုသးတမ တာ႕ၾ တကာ့ ဤသ္း႔႕း့ ကာ့႕ုုာငးာ မျဖ ာပ္းကာမးာာ
ပားုုာေ္း႔
းတားညာသ္င္ထတာုုုသညာါ၏။ စ ယာ၍ သကာ့ ႕းာသညာ ႕ိဳာဘ ာိဳ္းကာငတျုုသးတေ ာ း း႕ၾ တကာ့ စ္မာသတစသံးာျုုိငးာ
႕း့ ကာ့႕ုုာျ ကာာမင္ုုုး ကာ ႕ တကာာသူးတျုုိ ပကာ့ ႕းာပိဳငတျဖ ာသူေ္း႔မ သံးားေ ာၾ ္မာ သ္း႔မ္းးော း္းစုုာသး္း
စသ ာျုုိ႕ျုုတကာား ပ ္ာ ႕ုုာမညာျဖ ာ႕သတ “စ္မသ
ာ တ စ ပစ ္ာ” ေ ာ းစတာ ဖးာေပ႕ုုာသတာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။
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စ

ယာ၍ သကာ့

Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ ႕
း္းစုုာ
း

႕းာသညာ မသးာ မာာသူေ ္
ာ ာပ ျဖ း
ာ ကာ
တကာာ င္းကာစ႕းပကာ့ စတားံးာ႕သတ ႕

ာ ံငင္႕ၾ

မသးာ မာာ႕
စ႕ထတ

တကာာ ႕သ တ႕စတကာ႕ိဳတကာင

ၾ

ာစ

ေ္

၀ောျုုိထတာုုုသညာါ၏။ စထူာုုညတ႕ငားတးသညာ
ာမ တာပကာ့စညပ ျုုညာ့မပ

ူျုုိ႕ုုာသညာ့ စထူာ ပဇ္းကာာ႕ငာိဳထတာ႕သတသကာၾ

ယာ၍ သကာ့

ကာာ သ္း႔မ္းးော းမာာ႕း တ

ာမ္ ၀းာ႕ိဳတကာမ္မ တာစတာ း

ူာစ႕ျုုတကာာ ပ ္ာျ ကာာ ပကာ့ မူၾ

္း

္ိ႕

ာေော စငယာမ စသ

တကာာ စထူာုုညတ႕ငာ ႕

တာမေပ (CPSE) ထံသ္း႔
ာ႕ုုာသူမ

ူစညပ႕ုုာမညာျဖ ာသညာါ၏။

စ

ယာ၍ သကာပ မူၾ

ၾ

တာ၀ကာ႕ိဳတကာင

ၾ

းာ႔ၾ

္ိစငယာ

႕းာ (3-5 ပ ာစငယာ) သညာ စ႕ တုု္းကာာ

ာမ္၀းာ႕ိဳတကာမ္မ တာစတာ း

ာ ံငင္ ့ျ ကာာမင္႕သတားညာာ ဖံဳ ျဖ္ိာေ္းာေ

တမ္မ တာ သ္း႔မ္းးော ႕ပတကာ့႕ပာမ္မ တာစ ္ိဳ င္႕း ့း ကာ -

သကာယူ႕း့းတငးာ

႕းာစတာသ္င္သညာ့

ျဖောသံးာသုုာမ္စတာ း္းစုုာျ ကာာင္ည္၊မင္ ိဳံးာျဖောမ္ျုုိ႕

စိဳ္းုုု႕သတ

္ စငုုာေကာမူ ႕

တကာာ င္းကာပ မူၾ

္ိ႕

မာာ

တကာာ စထူာုုညတ႕ငာ႕

ာသယာမညာျဖ ာျုုပာည္၊ ညးာာိဳ္းး႕ျုုတကာာမ္းးုုာကးာာ ္ာစတာ ႕ိဳတကာင

စ

ူစညပ႕ုုာပ္းကာမညာျဖ ာသညာါ၏။ သူမပ ိဳ

Harriett Gibbons ႕

္ိ႕

ကာသူမ တာစ႕းပကာ့ ႕းတ

ာသယား္ုုာ တမတ ႕စတ

တကာာ စထူာုုညတ႕ငာ႕

ာစ မ တာျဖကာ့

ာထုုာ႕သတ

တကာာျုုိမညာ ျဖ ာသညာါ၏။

ိဳ

Jane Figueroa ည္၊ မူၾ

ာမ္စုု္းကာာေကာ

တာ႕ျုုတငးာည္၊ ႕ငဳး တာမ္ျုုိငးာည္၊ ႕ော႕ ၚငးာည္၊

ာ ျ ကာာမ တာ သ္း႔မမ္းးော ငးးုုာုု္းကာာိဳ္းကာငတ ည္၊ စျုုိစမူုု္းကာာိဳးး္ကာငတ ္းာ႕ ၚမ္စ

ငကာိဳ္းကာငျ ကာာ - သကာ သ္း႔မ္းးော သကာ့
စ

ာ 3 ပ ာစထ္ စ႕ တုု္းကာာ

ာ ံငင္ ့ျုုပာည္၊ စထူာုုညတ႕ငာစ ပစ ္ာစတာ း္းစုုာ႕းိဳျဖ ား ကာ

ညးာာိဳ္းး႕ျုုတကာာမ္ ျုုိးးး ုုာျ ကာာ ေ္း႔ေကာ သကာ့စတာ သကာပ ၀းာ႕ိဳတကာမ္ ပ ္ာ႕ိဳတကာင
စ

ာညပ႕ ငးာ

တာမ္မ တာည္၊ စ ပစ ္ာမ တာ ပကာ့

ာုု့ံ႕ုုာသညာါ၏။

႕းာသညာ ႕မာ

တာ၀ကာ႕ိဳတကာင

စ

ာငးာ

တကာာသတာမ တာပ ေမူထူာျ တာ႕သတ း္းစုုာ

၀းာ႕ိဳတကာမ္မ တာေ္း႔စတာ ႕ထတ
စ

တကာာသတာမ တာသညာ ၎ေ္း႔ပေ ာ္ပာ ကာာ

ာမ တာပ ႕ဘတကာစေကာာ စံ၀ကာသညာ့ စငညာစ႕သာျမကာ့မတာ႕သတ ုုညတ႕ငာစတာ

တာမေပ ္

တာမေပ စမ ္ိာသမပာ္

ၠးထံသ္း႔

ာငတေကာ သကာ့စတာ
ာုုုစေ္းကာာျဖ ာသညာါ၏။

ၠးစမ ္ိာသမပာ

တကာာသတာ ၀းာ႕ိဳတကာမ္မ တာ ကာေတ

75 Watervliet Avenue
Albany, NY 12206
ဖးးးာာ - 475-6145
ဖ

ာ ာ - 475-6146
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း

႕
ာ ေဳ ႕း့းတ႕ငာ ငပာ ္ာမ တာ

သကာ့

႕းာပ တသကာ းာာစ႕းပကာ့ တၾ

သတာ႕ငတ
ေ

ာ႕

ာ႕ငတ

တကာာ သတာ႕ငတ

ာ႕ုုမညာါ၏။ ငပာ ္ာမေ္းကာမပေကာ သကာ့

စသ္႕ုုာစ႕ၾ
ကာ့ျုုိ

ညာ့ေ္း

တကာာၾ

တသကာ းာာေကာ ုုု၀ကာ႕ိဳတကာင

Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ ႕
မေူ

ာမူ သကာ့

ိဳ
ာ ္း

တကာာ င္းကာသညာ မေူ

င

ာ

ာ တိဳ

ပ္းကာထ

ာ ပားကာာျုုိ

႕းာ ပ္းကာထ

ေ္

၀ောျုုိထတာုုုသညာါ၏။

ကာ့မ္ ပကာ့
တာျ ကာာ

႕းာဘ၀ ုုညတ႕ငာိဳ္းကာငတ

ကာ့မ္ ပကာ့ င

ာ
ာ

ာ တိဳ
ာ တိဳ

မာာ

ကာသူမ တာစ႕းပကာ့

ပားုုာေ္း႔မ ဂငးးျုုိမ္ုုုး ကာ

စ႕ျ စ႕းစတာ ဂငးးေ ္း

ာစ

ျဖော

ာိဳံမ္ ေ္းကာၾ

တာ တငကာာသကာာ ုုကာမးတး (Statewide Central
တာမ္ျုုိငးာ း္းစုုာ႕ုုသညာါ၏။ စ

ပားုုာေ္း႔စ႕းပကာ့ တငကာာသကာာေ္းကာၾ

တာမ္မျုုိးးးုုာမပ၌

ာ႕ိဳာမ္ျုုိးးးုုာမညာျဖ ာုုုသညာါ၏။

းူမစ
္ သ္က
း ာာ စ၀္က
း ာာ စငကာာစျမ မ
ာ တာ
• Albany ႕

တကာေပ

႕းာမ တာစေ

တကာေပ

းာာမတ႕ငားတး –

ားတးည္၊ းူကယာမ တာ ပကာ့ မ္သတာ းမ တာ –

447-7324
• Albany ႕

447-4580
•

းာာမတသးာ မာာ႕သတ မ္သတာ းမ တာ Albany ႕

တကာေပ –

447-7054
• Albany ႕

447-4589
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တကာေပ ႕မာ

ကာာ မ တာပကာ့

႕းာစတာ

ာိဳံမ္ ေ ာ ံးေ ာငတစတာ သံသယင္ုုုး ကာ ျုုညားယာေ ာ၀မာာ

Register of Child Abuse and Maltreaetment) ထံသ္း႔ စ ပငကာ ံေ္းကာၾ
္းာင္မာုုူုုးာမ္မ တာစတာ

ာမညာျဖ ာသညာါ၏။

ျုုတာမ္စတာ ေးာဖ္းာထတာျုုပာည္၊ းူမ္စသ္းကာာစ၀္းကာာစေကာာင္

ာ ာပ းကာာျုုိ

ကာ့မ္ ပကာ့/သ္း႔မ္းးော င
ာ ပားကာာျုုိ

ာမော႕ငာထ္းာ႕ုုာငးား္းစုုာ႕သတ

တကာာ ႕ေတကာာိဳ္း႕ုုမညာါ၏။

ိဳ
ာ မ
ံ စ
္ တာ စ င
ပ ကာ ေ
ံ က
္း ၾာ

ျုုညားယာ္ုု႕ စင စ႕ တုု္းကာာ

တကာာ

ာ

ျုုတာမ္စတာ ႕ငတကာျုုးာထကာ္ုုာမ္င္႕ ငးာ

႕းာစတာ ပ္က
း ထ
ာ

ာ႕

႕းာပိဳငတျဖ ာသူမ မ္ဘျဖ ာသူစတာ းးးုုာစတာ႕ုုာမ တာစျဖ ာ

ာငးာ ႕ေတကာာိဳ္း႕

ျုုတာမ္ိဳက
္း င
ာ တထ

ာ႕ငတ

႕းာပ ိဳငတျဖ ာသူမ သကာ့ထံသ္း႔

႕းာပကာ့စေူ ႕းစ္မာသ္း႔ ႕ုုာုု္း႔႕ုုား္း

စ ္ိဳ႕သတ ႕း့းတ႕ငာ ငပာ ္ာမ တာစေ

ာသ္း႔ ႕း့းတ႕ငာ ငပာ

ာျုုသမ္ေ ာ းသ္း႔ ေ

တာမညာျဖ ာျုုပာည္၊ မ္ဘ သ္း႔မ္းးော စးးုုာထ္းာာသူမ း

ာ႕ေတကာာ႕ျုု တေ ာ းစတာ

မေူ

ာည္၊ မပာသေားတး သ္း႔မ္းးော ျုုေ္း

ာ႕ုုမညာည္၊ သ္း႔မ္းးော ႕ သ ံ ေကာိဳ

႕းာမ တာစေ

ာ

တ

ယာ႕ိဳာ စ ပစ ္ာ –

ယာ၍

စ႕ တုု္က
း ာာ
႕မာ စငယာမ မူၾ

႕းာဘ၀ိဳ္က
း င
ာ တ ငံးာ းာာ
္ိစငယာစထ္႕ေတ

ာ႕း တ

ာ

႕းာမ တာစတာ ၀းာ႕ိဳတကာမ္႕ုုာ႕သတ Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ႕

စ ပစ ္ာမ တာ စတားံးာစတာ Albany းူသတာ ကာာ တးတ႕ထတ
င္းကာပ စ႕ တုု္းကာာ

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတငံးာ းာာမ ပမံ

ုုာ

Melissa Hasty
စ႕ တုု္းကာာ

ာထတာမ္ိဳ္းကာငတ ႕

တကာာ (ASH) ေကာ စ႕ျ

Brigid Dodson

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတ ုင္း

ာေတ

စ႕ တုု္းကာာ

႕းာဘ၀ိဳ္းကာငတ ပ ္ာ႕ိဳတကာင

စပာ႕မားာ - bdodson@albany.k12.ny.us

Rita Dolan

Lisa Momberger

ာ႕ထတ

ာ ပ ္ာ႕ိဳတကာင

တကာာ င္းကာ
ာသညာ့

မ္ျုုိးးးုုာုုုသညာါ၏။

စပာ႕မားာ - mhasty@albany.k12.ny.us

း

္း

ာသူ

း

စပာ႕မားာ - rdolan@albany.k12.ny.us

Albany ျမ္ိဳ႕ေတာ႕

ာ႕ထတ

ာ ပ ္ာ႕ိဳတကာင

ာသူ

ာသူ

စပာ႕မားာ - lmomberger@albany.k12.ny.us

တကာာ င္းကာ စ႕ တုု္းကာာ

Albany းူသတာ ကာာ တးတ႕ထတ

႕းာဘ၀ိဳ္းကင
ာ တ ငံးာ းာာ

ာထတာမ္ိဳ္းကာငတ ႕

တကာာ

108 Whitehall Road
Albany, New York 12209
ဖးးးာာ - 475-6591
ဖ

ာ ာ - 475-6577
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မူၾ

ိ္ ႕

တကာာ -

ငပာ ္ာေ ာ ပ
း စ
စ႕ျ

စ
ံ ေ
း ျာ မ ေ
ာ
ာ စ
း တာ ေညာ႕ိဳတ

ျာ ကာာ

