
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဝင္ခြင့္ကံစမ္း ေလွ်ာက္လႊာ 
Elmwood Village Charter School – Days Park 

၄၀ ေဒးပါက္၊ ဘတ္ဖလုိ၊ ေအန္ဝုိင္ ၁၄၂၀၁ 
၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁ - ဖုန္း    ၇၁၆-၃၄၈-၃၇၀၇ - ဖက္စ္ 

 
EVCS ဝင္ခြင့္ အေၾကာင္း Charter ေက်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ားပုိင္ျဖစ္ၿပီး အခမ့ဲျဖစ္ပါသည္၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူေနေသာ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ ကေလးတုိင္းအတြက္ 
ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္ျခင္းျဖင့္ ေနရာရ႐ိွရန္ အာမခံမႈ 
မေပးႏုိင္ပါ။ အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းသည္ ဝင္ခြင့္ကံစမ္းျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ 

သက္ဆုိင္ေသာ စာသင္ႏွစ္ K-8 အတန္းအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

Charter ေက်ာင္း အမည္ Elmwood Village Charter School Days Park 

Charter ေက်ာင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ ၄၀ ေဒးပါက္  
ဘတ္ဖလုိ၊ ေအန္ဝုိင္ ၁၄၂၀၁  
၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁  
lgladysz@elmwoodvillageschool.org 
www.elmwoodvillageschool.org  

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆုံး စာတုိက္တံဆိပ္ကပ္ရန္ ရက္ ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၈ 

ကံစမ္းမည့္ ရက္ႏွင့္ ေနရာ 
၄၀ ေဒးပါက္  
ဘတ္ဖလုိ၊ ေအန္ဝုိင္ ၁၄၂၀၁  
 

ၾကာသပေတးေန႔၊ ဧၿပီ ၉ , ၂၀၁၈ ညေန ၆ နာရီ။ ကံစမ္းမႈအား မိသားစုအားလုံးကုိ 
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။   
ကံစမ္းမႈ အၿပီး ၂  ပတ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ စာေပးပုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  
ရလဒ္အား ဖုန္းျဖင့္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရန္အတြက္ လမ္း 
 
ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးပို႔ရန္မွာ- 
Elmwood Village Charter School 
၄၀ ေဒးပါက္  
ဘတ္ဖလုိ၊ ေအန္ဝုိင္ ၁၄၂၀၁  
သတိျပဳရန္-  ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 
 
အီးေမးလ္ေလွ်ာက္လႊာကုိ - Lea Gladysz 
lgladysz@elmwoodvillageschool.org  
 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ 
 အြန္လုိင္း http://www.elmwoodvillageschool.org/adminRegForm.html  
 လူကုိယ္တုိင္ 

EVCS Main Office ရံုးခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ၊ တနလာၤ မွ ေသာၾကာ 
 တယ္လီဖုန္းျဖင့္ 
       ၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁  (သင့္အမည္၊ လိပ္စာအျပည့္အစံုအား                 အသံမက္ေစ့ခ်္ 
ထားခ့ဲေပးၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စာျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါမည္) 

 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ EVCS  ကံစမ္းမႈတြင္ အက်ံဳ းဝင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာအားလုံးကုိ 
စာတုိက္တံဆိပ္ကပ္ႏိွပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးပုိ႔ျခင္းအား ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးထား 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
 
သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏွစ္ ၏  ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တြင္ အသက္ 
၅  ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ 

 
Elmwood Village Charter School မွ လက္႐ိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ EVCS ဝန္ထမ္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ Buffalo တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိ 

ပုိ၍ဦးစားေပးပါသည္။ 
 

Elmwood Village Charter School ဖြင့္လွစ္သည့္ ရက္စြမဲ်ား (Days Park ႏွင့္ Hertel အတြက္): 
 အဂါၤေန႕၊ ၂-၆-၂၀၁၈  - ညေန ၆ မွ ၇:၃၀ အထိ 

 အဂါၤေန႕၊ ၂-၁၃-၂၀၁၈- နံနက္ ၈:၃၀ မွ ၁၀:၀၀ အထိ 
ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္ မလုိအပ္ပါ၊ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံးသုိ႔ လာေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

mailto:lgladysz@elmwoodvillageschool.org
http://www.elmwoodvillageschool.org/
mailto:lgladysz@elmwoodvillageschool.org
http://www.elmwoodvillageschool.org/adminRegForm.html


EVCS Days Park ဝင္ခြင့္ကံစမ္း ေလွ်ာက္လႊာ 

 EVCS Days Park ကံစမ္းေလွ်ာက္လႊာ 

EVCS Days Park ႏွင့္ EVCS Hertel အတြက္ သီးျခား ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္သြင္း ရပါမည္။ ကံစမ္းျခင္းအား သီးျခားစီ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းကုိလည္း မွ်ေဝထားျခင္း 
ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ EVCS ဝင္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး ေဖာ္ျပခ်က္- charter school သည္ တိုင္းရင္းသား၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိ၊ က်ား၊မ သတ္မွတ္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ။ ဥာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ္ ပါရမီကို တိုင္းတာခ်က္၊ အားကစား စြမ္းရည္၊ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာ၊အယူဝါဒ၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳး႐ုိးဆင္းသက္လာမႈ တို႔ကို အေျခခံျခင္း အပါအဝင္ မည္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားမဆိုႏွင့္ မည္သည့္ ေက်ာင္းသားကိုမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဝင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ထိုေက်ာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရိွရန္ သို႔မဟုတ္ တင္ပုိ႔လာရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ မိသားစုထံမွ 
(ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴး၊ စာစီစာကံုး၊ သတင္းေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္မႈ အစ႐ိွသည္တို႔ကဲ့သို႔ ) မည္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးမွ ျပဳလုပ္ေစရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 
ေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ - (ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအတြက္  သီးျခားစီေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ျဖည့္သြင္းၿပီး  
တင္ပုိ႔ရပါမည္။) 

ေက်ာင္းသား၏ ေနာက္ဆံုးအမည္ 
 

ေက်ာင္းသား၏ ပထမအမည္ 

ေက်ာင္းသား၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ 
 

 

က်ား၊မ (တစ္ခု ေ႐ြးပါ) က်ား မ 
အိမ္လိပ္စာ  

နံပါတ္ / လမ္း 
 

ၿမိဳ႕ေတာ္ 
 

ျပည္နယ္ 
 

စာပုိ႔သေကၤတ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အတန္း- ___________________ 
                                                                     

မွတ္ခ်က္- သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ၂၀၁၈ တြင္ အသက္ ၅  ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသားတြင္ အလားတူ 
ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳေနေသာ ေမြးခ်င္း (မ်ား) ႐ိွပါသလား?  
 
 အကယ္၍ ႐ိွလွ်င္၊ ေမြးခ်င္း၏ အမည္ ႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အတန္းကုိ ေဖာ္ျပပါ။    

 
ေမြးခ်င္း အမည္ 

 
အတန္း 

 
ေမြးခ်င္း အမည္ 

 
အတန္း 

 
ေမြးခ်င္း အမည္ 

 
အတန္း 

 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ အခ်က္အလက္ - 
မိဘ၏ ေနာက္ဆုံးအမည္ 
 

မိဘ၏ ပထမအမည္ 

ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု 
 

 

အိမ္ လိပ္စာ  
နံပါတ္/ လမ္း 
 

ၿမိဳ႕ေတာ္ 
 

ျပည္နယ္ 
 

စာပုိ႔သေကၤတ 
ဖုန္း နံပါတ္ 
 

 
 

အိမ္ 

 
 

႐ံုး 

 
 

ဆဲလ္ 
အီးေမးလ္ လိပ္စာ 
 

 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္- 
 
 

ရက္စြဲ- 

 

႐ုံးတြင္ သုံးရန္အတြက္သာ (Days Park) 
ေက်ာင္းသားအမည္- အတန္း- လက္ခံရ႐ိွသည့္ ေန႔စြဲ- 

 
ေလွ်ာက္ထားေသာ ေမြးခ်င္း(မ်ား)-  _____ Y     _____ N အတန္း(မ်ား)-  

 


