
     ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မုွမ်ား (အက္စ္အီးအက္စ္) - အနီးကပ္သင္တန္း 

ေက်ာင္းသံုးအတြက္သာ၊ ________  ဦးစီးႀကီးၾကပ္ေရးမွုသံုးရန္အတြကသ္ာ   ______   ဤေဖာင္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ တြင္ သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ ့ပုိ ့ေပးရမည္။ 
 

                                                                                                                 SES Request form 1st Semester 2015-2016 FINAL in Burmese 

 

အက္စ္အီးအက္စ္ (SES) အနီးကပ္သင္တန္းေတာင္းဆုိမုွေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ 

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ 
Instructions to Provider: This form is to be used without alteration, including adding an organization name. Do not complete a form without a 
parent/guardian present. All forms are to be turned into the school by a parent/guardian or student. If a form is turned in without following these 
instructions, it will not be processed. 
 “ေထာက္ကူမွုလိုအပ္သည့္ေက်ာင္းမ်ား” (အက္စ္အုိက္အဲန္ေအ) (“School in Need of Assistance” (SINA)) အေျခအေန၏ အစိတ္အပိုင္းအရ ခံစားခြင့္႐ိွသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား  ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား (အက္စ္အီးအက္စ္) (Supplemental Educational Services (SES)) − အနီးကပ္သင္တန္းဝန္ေဆာင္မွု − 
ကိ ုထပ္မံကမ္းလွမ္းလ်က္႐ွိသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွစ္အတြင္ သင့္ကေလးရ႐ွိသည့္ သင္ၾကားမုွမ်ားအျပင္ ထပ္ဆင့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မွ သင့္ကေလးကို စာဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤတုိ ့တြင္ ပုိမိုေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေအာင္ အကူအညီေပးဖို ့ျဖစ္သည္။ 
 

အက္စ္အီးအက္စ္ အနီးကပ္သင္တန္းဝန္ေဆာင္မုွမ်ားေတာင္းဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါတိ ့ုကို ကၽြႏ္ုပ္သေဘာေပါက္ပါသည္၊  
 ခံစားခြင့္႐ွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေခါင္းစဥ္ ၁ (Title I) ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခမဲ့/ေလ်ာ့ေစ်းအစားအစာ ရ႐ွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္က ျဖည့္စြက္ခဲ့ေသာ 
မိသားစုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စမ္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအျဖစ္အသံုးျပဳပါမည္။ (ေခါင္းစဥ္ ၁ ေက်ာင္းမ်ားမွာ၊ North, Scavo, Harding, Hiatt, Hoyt, 
McCombs, Weeks, Brubaker, Capitol View, Carver, Cattell, Edmunds, Findley, Garton, Howe, Jackson, King, LoveJoy, Madison, McKinley, 
Monroe, Morris, Moulton, Oak Park, River Woods, South Union, Stowe, and Willard) 

 မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ စာရင္းပါ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အက္စ္အီးအက္စ္ အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူမ်ား ၃၁ ခုမွ အက္စ္အီးအက္စ္ အနီးကပ္ 
သင္တန္းေပးသူကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။  

 မိသားစုမ်ားတြင္ ေငြကုန္က်စရာမလိုပါ။ ဝန္ေဆာင္မုွမ်ားအတြက္ ခ႐ုိင္၏ေခါင္းစဥ္ ၁ အစီအစဥ္မွ ေငြေပးေခ်ေပးပါမည္။ 
 ဤအစီအစဥ္သုိ ့ အသြားအျပန္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးအတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားက တာဝန္ယူရပါမည္။ 
 ဝန္ေဆာင္မုွမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တို ့ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္  ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆုိလာသည့္ သင္တန္းေပးသူမ်ားကုိ 

မွ်ေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အနီးကပ္သင္တန္းကို စီစဥ္ေပးႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးသမူ်ားအၾကား သတင္းမွ်ေဝခြင့္ကို 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ခြင့္ျပဳပါသည္။ 
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေဖာင္ကုိ ၿပီးေအာင္ျဖည့္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ ့ ျပန္ပုိ ့ေပးပါ။  
 ဤေဖာင္ကို ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ သင့္ကေလးေက်ာင္းသို ့ျပန္ပို ့ေပးပါ။ 
 ဝန္ေဆာင္မုွမ်ား စတင္မည့္ေန ့ကိ ုအက္စ္အီးအက္စ္ အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူက ေအာက္တုိဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္လာပါမည္။ 
 ေနာက္က်စာရင္းသြင္းျခင္းကို ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္အထိ လက္ခံပါမည္။ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား စတင္မည့္ေန ့ကိ ုအက္စ္အီးအက္စ္ အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူက 

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္လာပါမည္။ 
 မျပည့္စံုသည့္ေဖာင္မ်ားကုိ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံသို ့ျပန္ပုိ ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိ ့ုျပည့္စံုေအာင္ မျဖည့္မခ်င္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ထင္႐ွားစြာ ေရးသားၿပီး ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ 

 

ေက်ာင္းသံုး 
(ေက်ာင္းသားနံပါတ္ ၆ လံုး) ေက်ာင္းသားအမည္ ေက်ာင္း အတန္းအဆင့္ 

ေတာင္းဆုိလုိသည့္ 
အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူအမည္   

     

 
ေက်ာင္းသားအမည္ ေက်ာင္း အတန္းအဆင့္ 

ေတာင္းဆုိလုိသည့္ 
အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူအမည္   

     

 
ေက်ာင္းသားအမည္ ေက်ာင္း အတန္းအဆင့္ 

ေတာင္းဆုိလုိသည့္ 
အနီးကပ္သင္တန္းေပးသူအမည္   

     

မိဘအမည္ (မ်ား) ဖုန္းနံပါတ္ ဖုန္းနံပါတ္ 

အျခား ဖုန္းနံပါတ္ စာပို ့ရမည့္ လိပ္စာ မိဘလက္မွတ္ 


