မတ္လ 23 ရက္၊ 2020
Shenendehowa Elementary School မူလတန္းေက ်ာင္း မိသ်ားစုမ ်ားထံသို႔ ဤအီးေမးလ္ သင့္ထံသ႔ို ေက်ာင္းစြ်ာ ေရ်ာက္ရရိလိမ့္မည္ဟု ကြ ႏ္ုပ္တို႔ ေမရ ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ေန်ာက္ဆုးံ ရ အခ ိန္ႏရင့္တေျပးညီ သတင္း
အခ က္အလက္မ ်ား၊ ထို႔ျပင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ား ဆက္လက္ ပည်ာေပးပိ႔ခ
ု ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ ်ား အစရရိသည္တ႔အ
ို ်ား သင့္ထံ
ေထ်ာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ငရ်ာ Shenendehowa သည္ ကြ ႏ္ုပ္တို႔ တတ္စြမ္းႏိုင္သမရ အေက်ာင္းဆံုးၾကိဳးစ်ား၍ ႏရစ္ျမဳပ္ လုပ္ကိုင္
ေဆ်ာင္ရြက္လ က္ ရရိပါသည္။ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမမ ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု အီးေမးလ္မ ်ားအ်ား ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးသြ်ားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ သင့္ထံသို႔ ၎တို႔၏
ဆက္သြယလ
္ ိပ္စ်ာ အခ က္အလက္မ ်ားအ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးထ်ားမည္ ျဖစ္သည္။
ေက ်ာင္းသင္တန္းမ ်ားမရ ဆိုင္းငံ့ခံထ်ားရစဥ္က်ာလအတြင္း မိသ်ားစုမ ်ားအေနႏရင့္ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ အရင္းအျမစ္မ ်ားသို႔ ၀င္ေရ်ာက္
ရယူႏိုင္ေစဖို႔ အေထ်ာက္အပံ့ေပးရန္ငရ်ာ ယေန႔ မတ္လ 23 ရက္ေန႔မရစတင္ျပီး ပံုရပ
ိ ေ
္ ယ်ာင္ ဗ်ာက ်ဴရယ္ သင္ယေ
ူ လ့လ်ာမႈ ၀က္ဘ္
စ်ာမ က္ႏရ်ာအ်ား ကြ ႏု္ပ္တို႔ ဖြ႕ြဲ စည္း ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားျပီး ျဖစ္သည္။ သင့္ ေက ်ာင္း၏ ပံုရိပ္ေယ်ာင္ ဗ်ာက ်ဴရယ္ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ
၀က္ဘ္စ်ာမ က္ႏရ်ာသို႔ ၀င္ေရ်ာက္ျခင္းအ်ားျဖင့္ သင့္ေက ်ာင္း၏ ဟုမ္းေပ့ဂ ္အ်ား ေတြ႕ ရရိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေအ်ာက္တြင္လည္း သင့္
စ်ာသင္ေက ်ာင္း ေက ်ာင္းအုပ္၏ အမည္ေဘးတြင္ လင့္ခ္အ်ား ေတြ႕ ရရိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကြ ႏ္ုပ္တို႔၏ပန္းတိုင္မရ်ာ ကြ ႏ္ုပ္တို႔၏
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္ ယုတက
ိ ျပီး၊ က ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ပံုရိပ္ေယ်ာင္ ဗ်ာက ်ဴရယ္နည္းလမ္း ပည်ာေရး အခြင့္အလမ္းမ ်ား
အ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤပည်ာေရး အရင္းအျမစ္မ ်ားအ်ား ဂရိတ္အတန္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရ်ာ သင္ရိုးအစီအစဥ္ျဖင့္
စီမံေပးထ်ားမည္ျဖစ္ရ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ ပည်ာေရးျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ခ ိတ္ဆက္မိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက ်ာင္းစ်ာသင္တန္း
သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈမ ်ားသိ႔ု ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္သည့္အခါ အသင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ေလ့က င့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအေနႏရင့္ ၎တိ႔၏
ု တစ္ဦးခ င္းအလိက
ု ္ ပည်ာေရး အစီအစဥ္ (IEP) ၏ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္
ထ်ားေသ်ာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ခ
္ က္မ ်ား ႏရင့္ ေနရ်ာခ စီစဥ္မမ
ႈ ်ားကို ပံုရိပ္ေယ်ာင္ ဗ်ာက ်ဴရယ္ ပည်ာေရး အခြင့အ
္ လမ္းမ ်ားမရတဆင့္
ဆက္လက္ ရရရႏ
ိ ိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တိ႔ု လက္ေတြ႕ က င့္သံုးေဆ်ာင္ရြကႏ
္ ိုင္မည္ျဖစ္ေသ်ာ အတိင
ု ္းအတ်ာအထိ ေထ်ာက္ပံ့ေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။
သတင္းအခ က္အလက္မ ်ားအ်ား အြနလ
္ ိုင္းမရတဆင့္ ၀င္ေရ်ာက္ရယူရန္ အခက္အခြဲရရိေသ်ာ မိဘမ ်ားအေနႏရင့္မူ ေက းဇူးျပဳျပီး သင္၏
ေက ်ာင္းအေဆ်ာက္အအံု ေက ်ာင္းအုပထ
္ သ
ံ ႔ို ဆက္သယ
ြ က
္ ်ာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရရေ
ိ သ်ာ ေရြးခ ယ္စရ်ာနည္းလမ္းမ ်ားအ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ကြ ႏ္ုပ္တ႔၏
ို မူလတန္းေက ်ာင္း အေဆ်ာက္အအံုမ ်ားသည္ လက္ရတ
ရိ ြင္ ရံုးခန္းခ န
ိ ္ မနက္ 8:30 မရ ေန႔ခင္း 3:30 အတြင္း လည္ပတ္လ က္
ရရိေသ်ာ္လည္း သင့္အေနႏရင့္ မည္သည့္အခ ိန္တင
ြ ္မဆို ရံုးခန္းသိ႔ု ဖုန္းေခၚဆိုေက်ာင္း ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ကြ ႏ္ုပ္တ႔ထ
ို ံ အမရ်ာစက်ား
ခ န္ထ်ားႏိုင္ပါသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အီးေမးလ္ ေပးပိ႔ႏ
ု ိုင္ပါသည္။ ဤအခ ိန္တင
ြ ္ ရံုးခန္း၌ အလုပလ
္ ုပရ
္ န္ လိုအပ္ေသ်ာသူမ ်ား၏
လံုျခံဳအႏရ်ာယ္ကင္းေရး ႏရင့္ က န္းမ်ာေရးအတြကင
္ ရ်ာ အေဆ်ာက္အအံုအတြင္းသိ႔ု ဧည့္သည္မ ်ားအ်ား ၀င္ခြင့ျ္ ပဳမည္ မဟုတ္ေပ။
အကယ္၍ အင္တ်ာနက္ ၀န္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏရင့ပ
္ တ္သက္ျပီး အကူအညီ လိုအပ္လရ င္ ေက းဇူးျပဳျပီး ေအ်ာက္ပါတိ႔အ
ု ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားပါ Spectrum Hotspot Map ထင္ရရ်ားေသ်ာေနရ်ာ ေျမပံု - ဇစ္ကုဒ္အ်ား ထည့္သြင္းက်ာ အေသးစိတ္အခ က္အလက္မ ်ားအတြက္ ပံုၾကီးခ ြဲ႕
ၾကည့္ရႈပါ။
Spectrum Free Internet Offer အခမြဲ့ အင္တ်ာနက္ ကမ္းလရမ္းခ က္ - 1-844-579-3743
Spectrum Internet Assistance Program အင္တ်ာနက္ ပံပ
့ ိုးေထ်ာက္ပမ
ံ့ ႈ အစီအစဥ္
ဤမေမရ ်ာ္လင့္ထ်ားေသ်ာ က်ာလအတြင္း သင္၏ စိတ္ရည
ရ သ
္ ည္းခံမႈ၊ န်ားလည္ေပးမႈ ႏရင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေထ်ာက္ပံ့ေပးမႈတ႔အ
ို တြက္ သင့္အ်ား
ေက းဇူးတင္ရရိပါသည္။
ေလးစ်ားစြ်ာျဖင့္
Shenendehowa Elementary School မူလတန္းေက ်ာင္း ေက ်ာင္းအုပမ
္ ်ား
Mr. Hills--Arongen https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
Mrs. Skarka--Chango https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
Mr. Jones--Karigon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
Mrs. Mickle--Okte https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
Mr. Giagni--Orenda https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
Ms. Ryan--Shatekon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
Mrs. Florio--Skano https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
Mr. Pace--Tesago https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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