Granite ကီ ၢ်ရ ၢ်ကိ

2022-2023 တ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲှ့ၤဘ ၢ်ဃျုး တ ၢ်တမှ့ၤစှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်အပှ့ၤကလှ့ၤ ဒီျုးစအီ ၢ်လျုးိ တဖ ၢ်

တ ၢ်ဖိ တ ၢ်လှ့ၤစရီ လ တ ၢ်ဖီလ ၢ်တဖ ၢ် မ ၢ်တ ၢ်တမှ့ၤစှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်အပှ့ၤကလှ့ၤ ဒီျုးတ ၢ်တပ ၢ်အှ့ၤီ လ တ ၢ်ထျုးစှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်ဘျုးတ ၢ်လွဲ အဖီလ ၢ်ဘ ၢ် . "တ ၢ်တမှ့ၤစှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်အပှ့ၤကလှ့ၤ" အခီပညီမ ၢ်တ ၢ်အပှ့ၤကလှ့ၤ, တ ၢ်အဘျုးအလွဲ,
မတမ ၢ် တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်လ ၢ်စှ့ၤလ အမ ၢ် နီ ၢ်တဂှ့ၤတ ၢ်စ ၢ်ညီ ၢ်ဆ တွဲ ၢ်အပှ့ၤ မတမ ၢ် ပှ့ၤတ ၢ်တမှ့ၤမှ့ၤန ၢ်လှ့ၤီ . တ ၢ်န ၢ် တမ ၢ်စရီလ ပ ၢ်ဃ ၢ် ဘ ၢ်ဃျုးတ ၢ်တမှ့ၤစှ့ၤလီှ့ၤ တ ၢ်အပှ့ၤကလှ့ၤခွဲလ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ဖိတ ၢ်လှ့ၤတဖ ၢ်
လ ကက
ိ ဟ ၢ်ထ ီ ၢ်လ တ ၢ်ကဆါအီှ့ၤအဂီ ၢ် ဆပှ့ၤကဖ
ိ ိ မတမ ၢ် အါဒ ၢ်တက ၢ်ဆပှ့ၤကမ ၢ်အအိ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လှ့ၤီ . တ ၢ်ဖိတ ၢ်လှ့ၤစရီ တနီှ့ၤန ၢ် အိ ၢ်လ Utah ကီ ၢ်စွဲ ၢ်တ ၢ်ဆါတ ၢ်ပှ့ၤ အခိအသအ
ွဲ ဖီ လ ၢ် ,
ဒၢ်တမ ၢ်လ လ ၢ်အသိျုးဘ ၢ်န ၢ်လှ့ၤီ . ပှ့ၤပ ဆ စ ၢ်ညီ ၢ်တ ၢ်တဖ ဟ ၢ်စဟ
ိ
ၢ်ကမီှ့ၤတ ၢ်စ ၢ်ညီ ၢ်အ ီ ၢ်လျုးိ သ ၢ်တဖ ၢ် လ တ ၢ်မှ့ၤဟျုးဂီှ့ၤကွဲထ ီ ၢ်တ ၢ်သျုးလ ကီ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်စလီ ၢ်ခီ ၢ်ခိ ၢ်အဂီ ၢ် ဒီျုး
လ တ ၢ်မှ့ၤကမ ၢ်တ ၢ်ပ တ ၢ်ဆ တ ၢ်သိ ၢ်တ ၢ်သီသ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ် န ၢ်လှ့ၤီ . မ ၢ်လ တ ၢ်ပ ဆ ရွဲ ၢ်က ွဲှ့ၤအတ ၢ်စ ၢ်ညီ ၢ်တဖ ၢ် တဒျုးဘ ၢ်ထတ
ွဲ ၢ်မှ့ၤသကိျုးတ ၢ်လ ကတ
ိ ၢ်ဟ ၢ်မှ့ၤစ ှ့ၤတ ၢ်ဟျုးတ ၢ်ဂွဲှ့ၤတဖ ၢ်အပှ့ၤဘ ၢ်အဃိ , စအီ ၢ်လျုးိ တဖ ၢ်

တ ၢ်အလ ၢ်အပှ့ၤအါကတ ၢ်လ
နကဘ ၢ်ဟ ၢ်လှ့ၤီ

တ ၢ်ပှ့ၤညီန ၢ်တဖ ၢ်
တီၤဒၢၢးတၢ ၢ်စ ၢ်ည ၢ်ဆၢတ ၢ်တၢ ၢ်တ ၢ်က ီၤအဂီၤတဖ ၢ် (အ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆါတၢ ၢ်ပီၤအခအသအဖလ ၢ် )

တၢ ၢ်ဖတၢ ၢ်လီၤအပီၤ

AP/PSAT/IB တၢ ၢ်ဒၢးစၢး (ဘ ၢ်တၢ ၢ်ထၢဖ ၢ်အီၤခဖ ကလၢ တၢ ၢ်ကရၢကရအဂီၤတဖ ၢ် )

တၢ ၢ်ဖတၢ ၢ်လီၤအပီၤ

တၢ ၢ်ဆတလတီၤဒၢၢးအပီၤ (အရတဒ ၢ် )
တၢ ၢ်ဆၢးလီၤမီၤလၢကတၢ ၢ်ခအီၤ (ဘ ၢ်တၢ ၢ်ထၢဖ ၢ်အီၤခဖ ကလၢ တၢ ၢ်ကရၢကရအဂီၤတဖ ၢ် )
တၢ ၢ်ဆတလတၢ ၢ်မီၤလကတၢ ၢ်အက ီၤအက အပီၤ
လ ၢ်တၢ ၢ်သ ၢ်န ၢ်ထ ၢ် -တီၤဖ ၢ်က /တီၤထက (ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒၢးတၢ ၢ်ဆါတၢ ၢ်ပီၤအခအသ )
ကရၢဖလၢတၢ ၢ်ကရၢကရအခ ၢ (တဘ ၢ်တၢ ၢ်ဃထ ၢ်အီၤလၢ ကန ၢ်လီၤမီၤသကၢးတၢ ၢ်လၢ တၢ ၢ်ဟ ၢ်မီၤစၢီၤက တၢ ၢ်ဟၢးတၢ ၢ်ဂီၤတဖ ၢ်အပီၤဘ ၢ် )
တၢ ၢ်ပတ ၢ်သလ ၢ်လ တ
ၢ် ၢ ၢ်ပ ဟ ၢ်အခၢး
ကဖအတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါသ တ
ၢ် ဖ ၢ် (အခ ၢ်ထၢးတဘ ၢ်န ၢ်တလၢ ၢ်စဘ ၢ် , လ ၢ်အဂီၤသ ၢ်တဖ ၢ်ခလၢ ၢ် လၢတၢ ၢ်အဝအီၤ န ၢ် ကဘ ၢ်ဟ ၢ်အဘၢးအလ )

$5.00
တၢ ၢ်ဖတၢ ၢ်လီၤအပီၤ
$20.00
$20.00
ကရၢဖအဘၢးအလ
$10.00
$1.00

တန ၢ်တဘ လ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ -တီၤထကဖ
ပီၤတၢ ၢ်တၢ ၢ် တခ ျုး တၢ ၢ်မီၤလန ၢ်တၢတကတၢ ၢ်ကတၢၢ ၢ်က ၢ် (ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒၢး တၢ ၢ်ဆါက ၢ်တၢ ၢ်ခသ )

$50.00

ပီၤတၢ ၢ်တၢ ၢ် တ ၢ်မှ့ၤလိန ၢ်တ တကတီ ၢ်ကတ ၢ်က ၢ် (ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်ဆါက ၢ်တ ၢ်ခိသ ွဲ) ဝီၤအလၢ ၢ်ခ

$55.00

တ ၢ်စ ၢ်ညီ ၢ်အ ီ ၢ်လျုးိ

(တလိ ၢ်ဘ ၢ်လ တ ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်မှ့ၤသကိျုးဖွဲကဟ
ိ
ၢ်တ ၢ်မှ့ၤစ ှ့ၤ တ ၢ်ဟျုးတ ၢ်ဂွဲှ့ၤသ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဘ ၢ် )

တ ၢ်အလ ၢ်အပှ့ၤအါကတ ၢ်လ
နကဘ ၢ်ဟ ၢ်လှ့ၤီ

မီၤဟၢးဂီၤ/မီၤလီၤမၢ ၢ်ကတၢ ၢ်ဖတၢ ၢ်လီၤ

တၢ ၢ်ဘဂီၤထ ၢ် /တၢ ၢ်ဆတလအဘၢးအလ

ပီၤကဖလီၤတၢ ၢ်ကီၤတၢ /ၢ် တၢ ၢ်တဟထ ၢ်လၢမၢးဘ ၢ် (အၢ ၢ်လီၤအသၢးလၢကထ ၢ်ဝဝီၤအလၢ ၢ်ခ )

တၢ ၢ်လီၤတၢ ၢ်ကီၤ မတမၢ ၢ် မၢးအဘၢးအလ

လ ၢ်ရဒၢၢးတၢ ၢ်ဖတၢ ၢ်လီၤစီၤခ

တနီၤ $0.25

တၢ ၢ်အ ၢ်လ ၢ်ဆၢးကသၢးဖ တၢ ၢ်စလၢ ၢ်ခ ၢ်ခ ၢ်အဖဖ ၢ်

$50.00

တၢ ၢ်အမ အ
ၢ် ခၢးလၢ တၢ ၢ်စလၢ ၢ်ခ ၢ်ခ ၢ်အဖဖ ၢ်
တၢ ၢ်ပတ သ
ၢ် လ ၢ်အလ ၢ်ပ က

$50.00
$20.00

တၢ ၢ်ဃၢ ၢ်ကလ ၢ်ပ က ဘ ၢ်ဃၢးဒၢးတၢ ၢ်စလၢ ၢ်ခ ၢ်ခ ၢ်

$5.00

တ ၢ်တ ၢ်အဘျုးအလွဲန ၢ် ကဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ၢ်အှ့ၤီ ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်ဆ ကဒါကှ့ၤတ ၢ်က ၢ်ထသမသမိျုးသ ၢ်တဖ ၢ်ခွဲလ ၢ်လ အဒၢ်သျုးိ သိျုးလိ ၢ်သျုးဒီျုး တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်အခွဲျုးအအါကတ ၢ် ခီဖ ိသစ
ွဲ ျုးတ ၢ်ဘ န ၢ်လှ့ၤီ .
တ ၢ်တမှ့ၤစှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်ပှ့ၤတ ၢ်ကလှ့ၤ တ ၢ်ရွဲ ၢ်လှ့ၤီ က ွဲှ့ၤလီှ့ၤတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အှ့ၤ ဘ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်လှ့ၤီ အီလှ့ၤီ တ ၢ် ခီဖ ိ Granite တ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်က ၢ်သအပှ့ၤစ ၢ်ညီ ၢ်တ ၢ်တဖ ဖွဲလါအဖဖ ၢ် 12, 2022 န ၢ်လှ့ၤီ

srb7/13/2022

