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ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာငိ္ုးမ ်ာိုး  

ဗဟ  အစ  ိုးရေထ်ာက္္ ပံ့ထ်ာိုးေသ်ာ္ပ  ု ရမမ္ ်ာိုးအအတက ္စစအ္မိ္ုး 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စ်ာသင္ႏွစစအ္အတက္ ဗဟ  အစ  ိုးရေထ်ာက္္ပံ့ေ္ိုးသသ္ံ့ လ ္ ္ငန္ိုးစစ္မ ်ာိုးအအတက္ ေငတေေကိုးစစမပံန ္ံ့ံတြရန ္
ႏွစင္ံ့ စစမပက န္ိုးဆတြရနအ္အတက္ က ေန်္ာအ   ံ့ရြဲ ေမိုးံတန္ိုး၁၀  ံ္ါ စစ္အမိ္ုးက   လႀူကစိုးမင္ိုးအေနႏွစင္ံ့ အန္ဖ  ိုးထ်ာိုးရသသ္ံ့ အ 
က   ိုးလ  လ်ာသအူစ္စစိုးအေနအဖင္ံ့ ေအဖေက်ာိုးေ္ိုး္ါရန ္ေအ်ာငိ္ုးဆ  အ္္္ါသသ္ည္။  

 
လကရ္စ အတင ္ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးေက ်ာငိ္ုးမ ်ာိုးသသ ္ေအ်ာက္္ ါ အစ  ိုးရအစစအစစမ္ ်ာိုးမစ ေငတေေကိုးအေထ်ာက ္
အ္ပံ့ရရစ ္ ါသသည္္။ ထ  အစစအစစမ္ ်ာိုးသသ ္ဤစစအ္မိ္ုးအတင္္ ါ၀င္္ ါသသည္္။  
 

 Title I – လ  အ္္ံ ကအ္မ ်ာိုးဆပ ိုးရစ ေနသသ္ံ့ မ သ်ာိုးစ မ ်ာိုးႏွစင္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ္ံ့ပ္  ိုးအံင္ိုး  
 Title IIA – အဆင္ံ့အမင္ံ့အရသ္ေသတိုးအ္သံ့္ ဆရ်ာမ ်ာိုး အ ္္ံ   ္္ေရိုးမမိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ ကတ မ္ိုးက င္ 

လ ္သ္်ာိုးမ ်ာိုး ဖတပ ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအကေ္ရိုးအအတက္ ္ပံ့္   ိုးအံငိ္ုး  
 Title III – အုၤလ ္စ္်ာေလံ့လ်ာေနသသ္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ ေရ ဲေအ္်ာင္ိုးေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုး 

က  ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး  
 Title IV – ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးေထ်ာက္္ပံ့ေရိုးႏွစင္ံ့္သ်ာေရိုးဖတပ ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအက္ေရိုး 
 

စစအ္မိ္ုးသသ္ ေအ်ာက္္ ါါရ ိ ်ာမ ်ာိုးက   သစိုးအံ်ာိုးစစ အေလိုးထ်ာိုးေမိုးမသအ္ဖစသ္သည္္။  
 

 သင္ေက်ာိုးေရိုးႏွစင္ံ့ဆ  ငသ္သ္ံ့လ ္္ေဆ်ာင္မမ 
 ကတ မ္ိုးက င္လ ္ ္သ်ာိုးဖတပ ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအက္ေရိုး လ ္ေ္ဆ်ာင္မမ 
 အုၤလ ္္စ်ာေလံ့လ်ာေနသသ္ံ့ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ ေရ ဲေအ္်ာင္ိုးေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုး က  ္ ပံ့္  ိုးအံင္ိုး  
 လ  အ္္ံ က္အမ ်ာိုးဆပ ိုးရစ ေနသသ္ံ့ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ္ံ့ပ္  ိုးအံင္ိုး  
 ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး က နိ္ုးမ်ာေရိုး လပ အံပ ေရိုးႏွစင္ံ့ လမူမ/စ အ္္  ္ င္ိုးဆ  င္ရ်ာ အေထ်ာကအ္္ပံ့မ ်ာိုး  
 မ ဘမ ်ာိုး မ သ်ာိုးစ မ ်ာိုးက   ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး  
 ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး နသ္ိုး္သ်ာံ သ္ိုးက္ႏ္ွ  င္မမအအတက္ ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး  

 
 

1. လူႀကစိုးမငိ္ုးသသ ္မသ္သသ္ံ့အ ္္စ (မ ်ာိုး) အတင္္ါ၀င္သနသ္ိုးည္။ (သကဆ္  ငသ္မစ ေရတိုး္ါ)   
o ဘဖလ  ိုး မ   ံ့အတင္ေနထ  ငသ္ူ  
o ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုး ၀န္ထမ္ိုး  
o ဘဖ  ိုးလ  ိုး္သ်ာေရိုးဘ အအ္ဖတြ ံ့၀င ္(စ္မ်ာ-ေက ်ာငိ္ုးဘ အ္စကကၠဌ)  
o ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုး အေထတေထတ၀နထ္မ္ိုးမ ်ာိုး  
o ဗဟ  ရပ ိုး အ ္ ္ံ  ္ေ္ရိုးမမိုး  
o ္ ုၢလ က/ံ ်ာအ်ာ ေက ်ာင္ိုးအ ္ ္ံ  ္္ေရိုးမမိုး  
o ကတန္အမ နအစအေအံအ္ အဖတြ ံ့၀င ္
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o အုၤလ ္္စက်ာိုးမေအ္်ာသသ္ံ့အ မ္မစ အ မသ္အူ မ္သ်ာိုး 
o ၠဌ်ာေနအေမရ ကန္မ   ိုးႏွတိ္စ ၀င္ 
o ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမစ ဆရ်ာအေထ်ာက္အကူမ ်ာိုး 
o Title I ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးအတင္အကသ္သ္ံ့ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးား၏ မ ဘ/အ ္ထ္ နိ္ုးသ ူ 
o Title I မဟ အသ္သ္ံ့ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးအတင္အကသ္သ္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးား၏မ ဘ/အ ္ထ္ န္ိုးသူ  
o ္ ုၢလ က/ံ ်ာအ်ာေက ်ာင္ိုးအတင္အက္သသ္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးား၏မ ဘ/အ ္္ထ န္ိုးသ ူ
o အဆင္ံ့အမင္ံ့္သ်ာေရိုးက  ိ ္စ်ာိုးလစိ  ္
o Title I ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးအတင္အကသ္သ္ံ့ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး 
o ္ ုၢလ က/ံ ်ာအ်ာေက ်ာင္ိုးအတင္အက္သသ္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုး 
o အေထ်ာကက္ူအ္ ၀နထ္မ္ိုးမ ်ာိုး (စ္မ်ာ-PCTEA အဖတြ ံ့၀င)္ 
o ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမစဆရ်ာ 
o ္ ုၢလ က/ံ ်ာအ်ာေက ်ာင္ိုးမစဆရ်ာ 
o အအံ်ာိုး (ေက ိုးးူိုးအ္ ပေဖ၍အ္္ါ) _________________ 

ေအ်ာက္္ ါအ   ံ့သသ ္၂၀၂၀-၂၀၂၁ စ်ာသငႏ္ွစစအ္အတက ္အဖစႏ္ွ  ငေ္အံရစ သသ္ံ့ Title I/Title IIA/Title III/Title IV အ   
ံ့ား၏ံပ ္ ငလ္ ္ င္နိ္ုးစစမ္ ်ာိုးအဖစ္္ ါသသည္္။ ေက ိုးးိူုးအ္ ပ ေအ်ာက္္ ါအ   ံ့အနက ္မသသ္သ္ံ့ အဖစႏ္ွ  ငေ္အံ ရစ သသ္ံ့ 
လ ္ င္နိ္ုးစစမ္ ်ာိုးက   လႀူကစိုးမငိ္ုးအေနႏွစင္ံ့ ေထ်ာက္ံ ပသနသိ္ုးည္။ သကဆ္  ငသ္သအ္်ာိုးလပ ိုးက  ေရတိုး္ါည္။  
 

2. သင္ေက်ာိုးေရိုးဆ  င္ရ်ာ လ ္ေ္ဆ်ာင္မမ (ေထ်ာက္္ ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့အဖစ္ႏွ  င္ေသ်ာအရင္ိုးအမစမ္ ်ာိုးမစ်ာ Title I, 
Title IIA, Title III ႏွစင္ံ့/သ   ံ့မဟ အ္ Title IV) 

o အအ္င္ိုးထနက္   ိုးစ်ာိုးေနရသသ္ံ့ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအအတက ္သံ ၤ်ာအစစအစစမ္ ်ာိုးထ္္အဖသ္ံ့ရန္  
ႏွစင္ံ့ ္စ္ု စအ္ိစ္်ာဖအ္အံင္ိုးက  ဆက္ေဆ်ာင္ရတကရ္န္  

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအအတကက္မ္ိုးလစမိ္ုးထ်ာိုးသသ္ံ့ Advanced Placement (AP) ဘ်ာသ်ာရ္္အ  
ေရအအတက္အ  ိုးရန္ႏွစင္ံ့ AP စ်ာေမိုး္တြေအဖမသ္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးား၏က န္က စ်ာိုးရ အက္  ္ါိ္ဖ က္ရန္ 

o ၇အန္ိုး  အန္ိုး ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအအတက္ မေက်ာေသိုးံင္မစအ  ိုးံ ြဲ လ  ကသ္သ္ံ့ အံတင္ံ့လမ္ိုးမ ်ာိုး  
အဖစ္သသ္ံ့ အင္ဆကအ္ႏွ ္သ်ာ (စ္မ်ာ အ္းအ္မ ်ာိုး ုစအးအလ္မ္ိုးမ ်ာိုး) မ ်ာိုးက    
ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရတက္ရန္  

o ၇အန္ိုး  အန္ိုးမ ်ာိုးအအတက္ မေက်ာေသိုးံင္မစအ  ိုးံ ြဲ လ  ကသ္သ္ံ့ အစိုးလပ ိုးုစအ မ ်ာိုး ဆက္လက္ 
 ေဆ်ာင္ရတက္ရန ္

o စ်ာသင္ံန္ိုးမ ်ာိုးအတင္ ိစ္ေက ိုးမမႏွစင္ံ့ဘ်ာသ်ာရ္ဆ္  င္ရ်ာ သင္ေထ်ာကက္ူ္စ္သ္ိုးမ ်ာိုး 
အ  ိုးလ်ာေစရန ္

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ   
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o အအံ်ာိုး _______________________ 

3. ကတ မ္ိုးက င္လ ္ ္သ်ာိုးဖတပ ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအက္ေရိုး လ ္ေ္ဆ်ာင္မမ (ေထ်ာက္္ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့အဖစ္ႏွ  င္ေသ်ာ 
အရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုးမစ်ာ Title I, Title IIA, Title III ႏွစင္ံ့/သ   ံ့မဟ အ္ Title IV) 

o ၀န္ထမိ္ုးမ ်ာိုးက   Next Generation ႏွစင္ံ့အအံ်ာိုး NYSED သင္ေက်ာိုးေရိုးစပအသစ္မ ်ာိုး 
သငအ္န္ိုးေ္ိုးရန ္(စ္မ်ာ သံ ်ာၤ အုၤလ ္ ္ သ ၸ္ပ လူမမေရအတြမ ်ာိုး အစရစ သသ္အဖင္ံ့) 

o ္စ္ု စအ္ိ္သင္ေက်ာိုးေရိုးနသ္ိုးဗ  ဟ်ာမ ်ာိုးအ်ာိုး ၀န္ထမ္ိုးမ ်ာိုးသငအ္န္ိုးေ္ိုးရန ္

o ဆရ်ာဆရ်ာမအသစ္မ ်ာိုးႏွစင္ံ့ေက ်ာငိ္ုးအ ္္ံ   ္္ေရိုးမမိုးအသစမ္ ်ာိုးအအတက္ ႀကစိုးေက္္ေရိုးအစစစစ္  
မ ်ာိုး ေထ်ာက္္ပံ့ေ္ိုးရန ္ 

o ဆရ်ာဆရ်ာမမ ်ာိုးအအတက ္သင္ေက်ာိုးေရိုးနသိ္ုးန်ာမ ်ာိုး အေထ်ာက္အ္ံ့ပမ ်ာိုးက   လ ္င္န္ိုးံတင္အ  
အတင္ိုးအတင္ေထ်ာက္္ပံ့ေ္ိုးရန ္ 

o အုၤလ ္္စ်ာက  ဘ်ာသ်ာစက်ာိုးအသစ္အေနအဖင္ံ့ (ENL) ႏွစင္ံ့ အထိူုး္သ်ာေရိုး ဆရ်ာမ ်ာိုးအအတက္ 
ကတ မ္ိုးက င္ဖတင္ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအက္မမ ေထ်ာက္္ပံ့ေ္ိုးရန္ 

o ေက ်ာငိ္ုးအ ္ ္ံ  ္္ေရိုးမမိုးမ ်ာိုးအအတက္ ကတ မ္ိုးက င္ဖတပ ံ့ ဖ  ိုးအ  ိုးအက္မမ ေထ်ာက္္ပံ့ေ္ိုးရန္ 

o ဆရ်ာမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ေက ်ာင္ိုးအ ္္ံ  ္္ေရိုးမမိုးမ ်ာိုးက   အအ္ သေဘ်ာေဆ်ာင္ေက ်ာင္ိုးႏွစင္ံ့စ်ာသင္ံန္ိုးမ ်ာိုး  
အဖစ္ေစရန ္နသ္ိုးလမ္ိုးမ ်ာိုးသင္အန္ိုးေ္ိုးရန ္(စ္မ်ာ- ေက ်ာင္ိုးထ အ္အံင္ိုးမစအစ်ာိုးထ  ိုးနသ္ိုးမ ်ာိုး  
အ်ာိုးေ္ိုးသသ္ံ့အအ္ မမေက်ာင္ိုးမ ်ာိုး ိစ္ေက ိုးမမႏွစင္ံ့ဘ်ာသ်ာေဗသအရက  က္သစသသ္ံ့အအ္နအ္လစန္ 
သင္ေက်ာိုးမမ အအ္ သေဘ်ာေဆ်ာငအ္အန္ိုးအတင္ိုးစစမပံန္ ံ့ံတြေရိုးနသ္ိုးန်ာမ ်ာိုး လူမမစ အ္ံ ပစ်ာိုးမမသင္  
ေက်ာိုးေရိုး ဘကလ္  ကမ္မကငိ္ုးစင္ေရိုးႏွစင္ံ့ စ အ္ံပစ်ာိုးမမအအတက္ုပ အစ္စ  က္ေဆ်ာင္ရတက ္က သ 
မမ စသသ္အဖင္ံ့)  

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ုအ   ံ့ အစ္စစိုးံ င္ိုးလ  အ္္ံ က္ႏွစင္ံ့က  က္သစသသ္ံ့ သင္ေက်ာိုးေရိုး ေဖ၍ 
ေဆ်ာင္ႏွ  င္ရန္ အံ ကလ္က္မ ်ာိုးက  အသပ ိုးအ္ ရန္ သငအ္န္ိုးေ္ိုးအံင္ိုးေထ်ာက္္ပံ့အံင္ိုးမ ်ာိုးအ္ လ ္္ရန္ 

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 
 

4. အုၤလ ္္စ်ာေလံ့လ်ာေနသသ္ံ့ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ ေရ ဲေအ္်ာင္ိုးေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက  ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး 
(ေထ်ာက္္ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့အဖစ္ႏွ  င္ေသ်ာအရငိ္ုးအမစ္မ ်ာိုးမစ်ာ Title I, Title IIA and/or Title III) 

o အုၤလ ္္စ်ာက   ဘ်ာသ်ာစက်ာိုးအသစ္အအဖစသ္င္ိ ူေနသသ္ံ့ မ သ်ာိုးစ မ ်ာိုး ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးား၏  
မူထူိုးအံ်ာိုးသသ္ံ့လ  အ္္ံ  က္မ ်ာိုးက   ေဖ၍ထ အ္ႏွ  ငရ္န္ အ မအ္တင္ိုးသင္ေက်ာိုးမမအအတက္ အထူိုး္စ္သ္ိုး 
မ ်ာိုး အစစအစစ္မ ်ာိုး အေထ်ာက္္ံ့ပမ ်ာိုး ေထ်ာက္္ပံ့ႏွ  င္ရန ္
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o အသစ္ေရ်ာကလ္်ာသသ္ံ့ ဘ်ာသ်ာစက်ာိုးအနသ္ိုးစ  မ ဘမ ်ာိုးအအတက္ံ  န္ဆ  ံ  က္မလ  လ်ာေရ်ာက္  
ႏွ  င္သသ္ံ့ စနအ္်ာမ ်ာိုးဖတင္ံ့လစစေ္္ိုးထ်ာိုးအံငိ္ုး 

o အုၤလ ္္စ်ာေလံ့လ်ာေနသူမ ်ာိုးအအတက္ လ  အ္္ံ  က္မ ်ာိုးအေထ်ာကအ္္ပံ့မ ်ာိုးအကသူစမ ်ာိုးေ္ိုး
ရန္ ဆရ်ာမ ်ာိုး ဆရ်ာအေထ်ာက္အကူမ ်ာိုး အ ္္ံ  ္္ေရိုးမမိုးမ ်ာိုးက   သင္အန္ိုးေ္ိုးအံင္ိုး   

o ဘ်ာသ်ာအ္န္ေထ်ာကက္ူ္စ္သ္ိုး ကရ ိ်ာမ ်ာိုးေထ်ာက္္ံ့ပအံင္ိုး (စ္မ်ာ- ေက ်ာင္ိုး၀န္ထမ္ိုးႏွစင္ံ့ မ သ်ာိုး 
စ မ ်ာိုး ္  မ  ေက်ာင္ိုးမတန္သသ္ံ့ဆကဆ္ပေရိုး အဖစလ္်ာေစရန္ ဘ်ာသ်ာအ္နန္်ာိုးက ္္မ ်ာိုး ေဆ်ာံ့ဖ္ ြမ ်ာိုး  
မူရင္ိုးဘ်ာသ်ာစက်ာိုးမ ်ာိုးအဖင္ံ့ ္ပ ႏွစ ္္ထ်ာိုးေသ်ာအရ်ာမ ်ာိုး အသစ္ေရ်ာက္ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအအတက္ 
ေ ါဟ်ာရအဘ ိါန္)  

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 

5. လ  အ္္ံ က္အမ ်ာိုးဆပ ိုးရစ ေနသသ္ံ့ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ္ံ့ပ္  ိုးအံင္ိုး (ေထ်ာက္္ ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့ အဖစ္ 
ႏွ  င္ေသ်ာအရငိ္ုးအမစ္မ ်ာိုးမစ်ာ Title I and Title IV) 

o အ မ္ေအံမြံ့န်ာိုးံ  ရ်ာေုဟ်ာမ ်ာိုးသ   ံ့သတ်ာိုးေရ်ာက္ ္စိုး မ ဘမ ်ာိုးအအတက္ အေထ်ာကက္ူရႏွ  င္သသ္ံ့ အ 
ံ ကလ္က္အငေ္ဖ၍ေမိုးရစငိ္ုးမ ်ာိုး္ပံ့္  ိုးသသ္ံ့ ၀န္ထမ္ိုးမ ်ာိုးံန္ ံ့ထ်ာိုးႏွ  င္အံင္ိုး  

o က န္ိုးမ်ာသန္ိုးစတမိ္ုးေရိုးႏွစင္ံ့ဆ္စ္္္သသ္ံ့အ္ပန်ာမ ်ာိုးက   မ ဘမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအ်ာိုး ္သ်ာ 
ေ္ိုးအံင္ိုးအ္ါအ၀င ္က န္ိုးမ်ာေရိုးအရင္ိုးအအမစ္မ ်ာိုး ္  မ  ေက်ာင္ိုးမတန္စတ်ာရရစ ရနလ္  အ္္သသ္ံ့ေက ်ာငိ္ုး 
သ်ာိုးမ ်ာိုး မ သ်ာိုးစ မ ်ာိုးက   အရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုး ေထ်ာက္္ပံ့အံင္ိုး 

o အ မ္ေအံမြံ့ကေလိုးမ ်ာိုးအအတက္ ေက ်ာင္ိုးသပ ိုး္စ္သ္ိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့၀အ္စပ မ ်ာိုး၀ိ္အံင္ိုး  

o အထ မ္ိုးသ မ္ိုးံပေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအ်ာိုးကူသစေထ်ာက္္ပံ့အံင္ိုး သ   ံ့မစသ်ာ ုအ   ံ့လတအ္လ
်ာလစ င ္ အထကအ္န္ိုးဆကလ္က္သငေ္က်ာိုးႏွ  င္ရန္ႏွစင္ံ့ ေက်ာလ ္္အအတက္အ္ငဆ္ငေ္္ိုးရန္  

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 

6. ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး က နိ္ုးမ်ာေရိုး လပ အံပ ေရိုး ႏွစင္ံ့ လူမမ/စ အ္္ ္ င္ိုးဆ  င္ရ်ာ အေထ်ာကအ္္ပံ့မ ်ာိုး  
(ေထ်ာက္္ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့အဖစ္ႏွ  င္ေသ်ာအရငိ္ုးအမစ္မ ်ာိုးမစ်ာ Title I, Title IIA and/or Title IV) 

o အႏွ  င္က င္ံ့မမက်ာကတိ ္ေရိုးအစစအစစ္မ ်ာိုးႏွစင္ံ့သငအ္နိ္ုးမ ်ာိုးေထ်ာက္္ံ့ပေ္ိုးအံင္ိုး အႏွ  င္က ငံ့္  
မမအင္အ္နသ္ိုးစနစ္မ ်ာိုး္  မ  ေက်ာင္ိုးမတန္ေအ်ာင္ေဆ်ာင္ရတက္အံင္ိုး 

o အံက္အံြက်ာလအံ  န္မ ်ာိုးအတင္ အသ္ င မ္လ်ာေစရန ္ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ဆ အ္ င မသ္သ္ံ့  
ေနရ်ာေ္ိုးႏွ  င္ရန္ ရနလ္  မမမ ်ာိုးေလ ်ာံ့က ေစသသ္ံ့အံနိ္ုးမ ်ာိုး္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး  
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o လူမမေရိုးစ အ္္  င္ိုးဆ  င္ရ်ာႏွစင္ံ့က န္ိုးမ်ာေရိုးအအတက္ သငအ္န္ိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့လက္ရစ အေထ်ာက္္ ပံ့မ ်ာိုး  
မ ်ာိုးဆကလ္က္ေထ်ာက္္ပံ့ႏွ  င္ရန္ 

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအ်ာိုး စ အက္ န္ိုးမ်ာေရိုးဆ  ငရ္်ာအရင္ိုးအအမစ္မ ်ာိုးႏွစင္ံ့အေထ်ာက္္ပံ့မ ်ာိုး 
္ပံ့္  ိုးေ္ိုးရန ္

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   ကူသစရန္ အအ္ သေဘ်ာေဆ်ာင္ရလ္မ္ ်ာိုးသ   ံ့စစိုးအသသ္သ္ံ့ ရသ္မစန္ိုး 
ံ က္ံ  မစအ္အံငိ္ုးႏွစင္ံ့ ္စ္ု စအ္ိ္နသ္ိုးအဖင္ံ့မ မ က  ိက္  ိေ္စ်ာင္ံ့ေကသံ့္အံင္ိုး စသသ္ံ့ ္စ္ု  စ္အိ္ 
နသ္ိုးန်ာမ ်ာိုး္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး 

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအ်ာိုး မိူုးိစသ္ပ ိုးဆတြအံငိ္ုးႏွစင္ံ့မ မ က  ိ က္  ိ္ေကပစသ္အံင္ိုးမ ်ာိုးက   က်ာကတိ သ္သ္ံ့ 
သအင္ိုးအရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုး ္ပံ့္  ိုးေ္ိုးအံင္ိုး  

o က  ိ ္၀န္ေဆ်ာင္ေက ်ာင္ိုးသူမ ်ာိုး ႏွစင္ံ့ သ   ံ့မဟ အ္ မ ဘႏွစင္ံ့ကေလိုးမ ်ာိုးက   အေထ်ာက္္ ပံ့မ ်ာိုး ္ပံ့ 
္  ိုးအံင္ိုး 

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 

7. မ ဘမ ်ာိုး မ သ်ာိုးစ မ ်ာိုးက   ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး (Title I သသ္ေမစ ်္ာမစန္ိုးထ်ာိုးသသ္ံ့ရပ္ ပေငတအရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုးထြမစ 
အစ္ံ အဖစ္သသည္္။) 

o ႏွစစ္္ါအ္လသမ္ ဘသစလ်ာံပဆက္လက္ေဆ်ာင္ရတက္ေရိုး  

o မ ဘမ ်ာိုး ုအ   ံ့ကေလိုးမ ်ာိုးား၏္သ်ာေရိုးႏွစင္ံ့ဘ၀အတင္ ထ ေအတ ံ့မမ္  မ  လ်ာေစရန ္အံတင္ံ့လမ္ိုးမ ်ာိုး  
္  မ  အ  ိုးလ်ာႏွ ္ င္ေစရန ္

o ေက ်ာငိ္ုးအ  င္ိုးအတင္ ရရစ ေနေသ်ာ မ ဘအရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုးႏွစင္ံ့အံန္ိုးန်ာိုးမ ်ာိုးက   ဆက္လက ္ထ မ္ိုးသ မ္ိုး  
ေဆ်ာင္ရတက္ႏွ  င္ေစအံငိ္ုး  

o မ ဘစနအ္်ာမ ်ာိုးအတင္ ဘ်ာသ်ာရ္္မ ်ာိုးစတ်ာသငေ္က်ာိုးလ်ာႏွ ္ င္ေစရန္ (လကရ္စ အတင္ ေံါင္စစအ္မ ်ာိုး  
အ္်ာိုးႏွစင္ံ့ကေလိုးအ္ စ ္   ိုးေထ်ာင္ေရိုးသငအ္န္ိုးေ္ိုးလစ ကရ္စ သသ္ည္။) 

o ေက ်ာငိ္ုးမ ်ာိုးအတင္ မ ဘ္ူိုးေ္ါင္ိုးဆကဆ္ပေရိုးအစစအစစ္မ ်ာိုးဆက္လကထ္်ာိုးရစ ရန ္

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 

8. ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး နသ္ိုး္သ်ာံ သ္ိုးက္ႏ္ွ  င္မမအအတက္ ္ပံ့္  ိုးအံင္ိုး (ေထ်ာက္္ပံ့ေငတရႏွ  င္သသ္ံ့အဖစ္ 
ႏွ  င္ေသ်ာအရငိ္ုးအမစ္မ ်ာိုးမစ်ာ Title I, Title IIA and/or Title IV) 
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o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအ်ာိုး အတနလ္  င္ိုးမစဘ်ာသ်ာရ္္မ ်ာိုးသင္ိ ူႏွ  င္မသ္ံ့ ကရ ိ်ာမ ်ာိုး ၀ိ ္ထ မ္ိုးသ မ္ိုး 
ရန္ 

o ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုး အငအ္်ာနက္ ္  မ  အသပ ိုးအ္ ႏွ  င္ရန္ ကရ ိ ်ာမ ်ာိုး ၀ိ္ရန္   ထ မ္ိုးသ မ္ိုးရန ္
(စ္မ်ာ က   ိုးမြံ့ အင္အ်ာနကက္ရ ိ ်ာမ ်ာိုး) 

o ္သ်ာေရိုးအ္လစေကိုးရစင္ိုးမ ်ာိုးႏွစင္ံ့ လက္က  ငက္ရ ိ ်ာမ ်ာိုးေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအအတက္ ၀ိရ္န္  
(စ္မ်ာ အ  င္္က္မ ်ာိုး) 

o အတနလ္ ္ င္ိုးအအန္ိုးနသ္ိုး္သ်ာႏွစင္ံ့ အေ၀ိုးသင္မ ်ာိုးအအတက္  ဆရ်ာအသစ္မ ်ာိုးက  သငအ္န္ိုးေ္ိုး 
အံင္ိုး  

o အထကက္အေေက်ာင္ိုးအရ်ာမ ်ာိုးအစ္ံ မစမ္ါ 

o ေရတိုးစရ်ာမရစ  

o အအံ်ာိုး _____________________ 

9. အထကအ္တင္ေဖ၍အ္မထ်ာိုးသသ္ံ့ ံပ ္ င္လ ္္ငနိ္ုးစစ္မ ်ာိုးက   အစ္ံ သ   ံ့မဟ အအ္စ္ံ ထက္္    ္စိုး လူႀကစိုးမငိ္ုး  
ေထ်ာက္္ပံ့္ါက ေက ိုးးူိုးအ္ ပလူႀကစိုးမငိ္ုးား၏အ  င္္စိ ်ာမ ်ာိုးက   ဤေနရအတင္မစ ေ၀္ါ _________. 

10. COVID 19 ေေက်ာင္ံ့ ေက ်ာင္ိုး္ အထ္်ာိုးရသသ္ံ့အအတက ္ိံ ႏွစစ္အတင္ ္ပ မစန္လကူ  ိ ္အ  ငအ္က္ေရ်ာက္ရ   
သသ္ံ့ လထူ ေအတ ံ့ဆပ ္တြ မလ ္အ္ဖစ္ေအ်ာံ့္ ါည္။ ထ   ံ့ေအတ ံ့ဆပ ္တြအစ်ာိုး အက   ိုးလ  လ်ာိုးသူမ ်ာိုးစစအ္မ္ိုးရလ္္ႏွစင္ံ့  
ဤေထ်ာက္္ပံ့ရန္္ပ ေငတအရင္ိုးအမစ္မ ်ာိုးအအတက ္ံပ ္ င္ား၏အစစအစစ္မ ်ာိုးက   ေကသ္ံ့ႏွ ္ င္ရန္ ေႏွတရ်ာသစအစ ္ 
ေလစ ်ာက္ ံပ ္ င္၀ဘဆ္  ္အ္တင္ အတနလ္  င္ိုးသစလ်ာံပ ္ပံ့္  ိုးေ္ိုးထ်ာိုးမသအ္ဖစသ္သ္ည္။ ေမိုးံတနိ္ုးေမိုးရန္ႏွစင္ံ့ ေန်ာက္  
ထ္္ အေအတိုးအေံ၍မ ်ာိုးအေကပအ္ ံ ကမ္ ်ာိုးလသ္ိုးေ္ိုးရနအ္ံတင္ံ့လမ္ိုးရစ ္ ါသသ္ည္။ ေအ်ာက္္ါအ  ္အနကအ္စ္ံ    
က  ေရတိုး္ါ- 

o က ေန်္ာအလတန္စ အ္၀ငစ္်ာိုး္ါသသ္ည္။ အတနလ္  င္ိုးသစလ်ာံပအ်ာိုးေကသ္ံ့ရန္ စစစစ္ထ်ာိုး္ါသသ္ည္။  

o က ေန်္ာအလတန္စ အ္၀ငစ္်ာိုး္ါသသ္ည္။ သ   ံ့ေသ်္ာ အတန္လ ္ င္ိုးသစလ်ာံပေကသ္ံ့ရန္ လ  အ္သ္သ္ံ့ နသ္ိုး  
္သ်ာမရစ ္ါည္။  

o အတနလ္  င္ိုးသစလ်ာံပအ်ာိုးေကသံ့္ရန္ စ အ္မ၀င္စ်ာိုး္ါည္။ သ   ံ့ေသ်ာ္ ကမိ္ုးလစမ္ိုးသသ္ံ့အအတက္ ေက ိုး 
းူိုးအင္္ ါသသ္ည္။  

o အအံ်ာိုး ___________________________________ 

 

  

 


