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ေန၊ ဒီဇါငဘ 5 ကင၊ 2015
Administrative and Instructional Complex
1701 Mountain Industrial Boulevard
Stone Mountain, GA 30083
မနကင 8:30 - ႔ေန1:00




မနကင



ေဖ ငျပပ ေန

ႏွါငင လကငေဆ ါငမမ ္ အခမြဲင ေပ္ပ မ႔င္။

ဘ ု ျပနငမမ ္ႏွါငင ကေလ္ထနင္မမ ္ (အုကင ၄ႏွ ႏွ
င ါငင အထကင)ကို ပပ
င ္ို ေပ္ပ မ႔င္။
မမ ္မ းမွစ၍ အၾကိဳအပို႔က
ို ို အခမြဲင ပပ
င ္ို ေပ္ပ မ႔င္။

အိုပင ို 1 (မနကင 6:15 )
Pleasantdale ES
Dresden ES
Sequoyah MS
Cary Reynolds ES
Cross Keys HS

အိုပင ို 3 ( မနကင 6:30)
Allgood ES
Dunaire ES
Indian Creek ES
Jolly ES
Hambrick ES

အိုပင ို 2 (မနကင 6:15)
Montclair ES
Henderson MS
Tucker HS
McLendon ES
Druid Hills HS
Druid Hills MS
Idlewood ES

အိုပင ို 4 (မနကင 6:15)
Clifton ES
McNair ES
Kelly Lake ES
Toney ES

အိုပင ို 6 (မနကင 6:15)
Columbia ES
Columbia HS
Snapfinger ES
Peachcrest ES
အိုပင ို 7 (မနကင 5:50)
Cedar Grove ES
Oak View ES
M.L. King, Jr. HS
Flat Rock ES
Lithonia MS
Miller Grove HS

အိုပင ို 5 (မနကင 6:15)
Avondale ES
Druid Hills HS
Druid Hills MS
McLendon ES

ေကမ္ဇခ္ျပိဳးမွစ၍ ျပီ္ျပ႔ငင ေအ
ို
ါင ျဖ႔ငငျပီ္ ုါငငကေလ္း၏ အတနင္ပါ
ို ဆ
င
ထုို႔ို ဒီဇါငဘ လ 3 ကင၊ 2015တြါင ျပနငလ႔ငေပ္အပငပ ္။
ဟိုတက
င ၊ငြဲ ကၽြနငိုပင တကငေ
ေကမ ါင္ : _______________________________

ကငပ မ႔င

မ႔ငု႔ငင ဘ ု

ဟါငငအါင္၊ ကၽြနငိုပင တကငေ

ကငမ႔င

က ္ကို ုါငအုို္ျပိဳုန႔င္္။ ___________________

မဘအမ႔င :
တယငလဖ
ီ ိုနင္ : (အမင)
လပင

(ဆြဲလဖ
င ိုနင္)

(အျခ ္)

:

GA

တက
ို ငခနင္တြြဲ အေဆ ကငအအို :
ုါငု႔င အၾကိဳအပို႔ို လိုအပငပ ုလ ္္။

__လိုအပငပ ု႔င

__မလိုအပငပ

ုါငု႔င ကေလ္ထနင္ အုို္ျပိဳ နင လအ
ို ပငပ ုလ ္္။ __လိုအပငပ ု႔င

__မလအ
ို ပငပ

ပ ိုဂ မငကို ကေလ္မ႔ငမမ တကငေ

ကေလ္အမ႔င :

အုကင/အတနင္ :

12.05.2015

ကငမ႔ငန႔င္္။ _____
/

