
တ ၢ်ပ  ှ့ၤညနီ  ၢ်တဖ ၢ်
တ ၢ်အလ  ၢ်အပ  ှ့ၤအါကတ  ၢ်လ  

နကဘ ၢ်ဟ  ၢ်လှီ့ၤ

တ ီၤဒၢၢးတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ဆၢတ  ၢ်တၢ ၢ်တ  ၢ်က  ီၤအဂီၤတဖ ၢ်  (အ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆါတၢ ၢ်ပ  ီၤအခ အသ  အဖ လ ၢ် ) တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤအပ  ီၤ

AP/PSAT/IB တၢ ၢ်ဒ ၢးစ ၢး (ဘ ၢ်တၢ ၢ်ထၢဖ   ၢ်အ ီၤခ ဖ  က  လၢ  တၢ ၢ်ကရၢကရ အဂီၤတဖ ၢ် ) တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤအပ  ီၤ

တၢ ၢ်ဆ တလ တ ီၤဒၢၢးအပ  ီၤ  (အရ  တဒ  ၢ်) $5.00

တၢ ၢ်ဆ ၢးလ ီၤမ ီၤလၢကတ ၢ ၢ်ခ အ ီၤ  (ဘ ၢ်တၢ ၢ်ထၢဖ   ၢ်အ ီၤခ ဖ  က  လၢ  တၢ ၢ်ကရၢကရ အဂီၤတဖ ၢ် ) တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤအပ  ီၤ

တၢ ၢ်ဆ တလ တၢ ၢ်မီၤလ ကတ ၢ ၢ်အက  ီၤအက  အပ  ီၤ $20.00

လ  ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်န  ၢ်ထ  ၢ်  -တ ီၤဖ  ၢ်က   /တ ီၤထ က   (ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ ၢးတၢ ၢ်ဆါတၢ ၢ်ပ  ီၤအခ အသ  ) $20.00

ကရၢဖ လၢတၢ ၢ်ကရၢကရ အခ ၢ  (တဘ ၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ  ၢ်အ ီၤလၢ  ကန  ၢ်လ ီၤမီၤသက ၢးတၢ ၢ်လၢ  တၢ ၢ်ဟ  ၢ်မီၤစၢီၤက   တၢ ၢ်ဟ ၢးတၢ ၢ်ဂ ီၤတဖ ၢ်အပ ီၤဘ ၢ် ) ကရၢဖ အဘ ၢးအလ 

တၢ ၢ်ပတ  ၢ်သ လ  ၢ်လ  ၢ်တၢ ၢ်ပ  ဟ  ၢ်အခ  ၢး  $10.00

က  ဖ အတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါသ  ၢ်တဖ ၢ်  (အခ  ၢ်ထ ၢးတဘ  ၢ်န   ၢ်တလၢ ၢ်စ ဘ ၢ် , လ  ၢ်အဂီၤသ  ၢ်တဖ ၢ်ခ လၢ ၢ်  လၢတၢ ၢ်အဝ အ ီၤ န   ၢ် ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်အဘ ၢးအလ ) $1.00

တန  ၢ်တဘ  လ  ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ -တ ီၤထ က  ဖ 

     ပ  ီၤတ ၢ ၢ်တၢ ၢ် တခ  ျုး တၢ ၢ်မီၤလ န  ၢ်တၢတကတ ၢ ၢ်ကတၢၢ ၢ်က   ၢ်  (ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ ၢး တၢ ၢ်ဆါက   ၢ်တၢ ၢ်ခ သ  ) $50.00

     ပ  ီၤတ ၢ ၢ်တၢ ၢ် တ ၢ်မှ့ၤလနိ  ၢ်တ တကတ ီ ၢ်ကတ  ၢ်က   ၢ်  (ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒျီုး တ ၢ်ဆါက   ၢ်တ ၢ်ခိသ ွဲ) ဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ $55.00

တ ၢ်စ  ၢ်ည ီၢ်အ ီၢ်လျိုး (တလ ိၢ်ဘ ၢ်လ  တ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်မှ့ၤသကျိုးဖွဲက ဟိ  ၢ်တ  ၢ်မှ့ၤစ ှ့ၤ  တ ၢ်ဟ ျုးတ ၢ်ဂွဲှ့ၤသ  ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဘ ၢ် )
တ ၢ်အလ  ၢ်အပ  ှ့ၤအါကတ  ၢ်လ  

နကဘ ၢ်ဟ  ၢ်လှီ့ၤ

မီၤဟၢးဂ ီၤ/မီၤလ ီၤမၢ ၢ်က  တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤ  တၢ ၢ်ဘ  ဂ ီၤထ  ၢ်/တၢ ၢ်ဆ တလ အဘ ၢးအလ 

ပ ီၤက  ဖ လ ီၤတၢ ၢ်က ီၤတၢ ၢ်/တၢ ၢ်တဟ ထ  ၢ်လၢမ ၢးဘ ၢ်  (အၢ ၢ်လ ီၤအသၢးလၢကထ  ၢ်ဝ ဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ ) တၢ ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်က ီၤ မ တမ ၢ ၢ် မ ၢးအဘ ၢးအလ 

လ  ၢ်ရ ဒၢၢးတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤစ ီၤခ တန ီၤ $0.25

တၢ ၢ်အ  ၢ်လ  ၢ်ဆ ၢးက သၢးဖ  တၢ ၢ်စ လ ၢ ၢ်ခ  ၢ်ခ  ၢ်အဖ ဖ  ၢ် $50.00

တၢ ၢ်အ မ  ၢ်အ ခ ၢးလၢ တၢ ၢ်စ လ ၢ ၢ်ခ  ၢ်ခ  ၢ်အဖ ဖ  ၢ်  $50.00

တၢ ၢ်ပတ  ၢ်သ လ  ၢ်အလ  ၢ်ပ  က $20.00

တၢ ၢ်ဃ ၢ ၢ်က  လ  ၢ်ပ  က  ဘ ၢ်ဃၢးဒ ၢးတၢ ၢ်စ လ ၢ ၢ်ခ  ၢ်ခ  ၢ် $5.00

တ ၢ်တ ၢ်အဘ ျုးအလွဲန   ၢ် ကဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ိ ၢ်အှီ့ၤဃ  ၢ်ဒျီုး  တ ၢ်ဆ  ကဒါက ှ့ၤတ ၢ်က  ၢ်ထ သမ သမိျုးသ  ၢ်တဖ ၢ်ခွဲလ  ၢ်လ  အဒၢ်သျိုးသျိုးလ ိၢ်သျုးဒျီုး တ ၢ်ဟ  ၢ်တ  ၢ်အခ ွဲျုးအအါကတ  ၢ် ခီဖ ိသွဲစျုးတ ၢ်ဘ  န   ၢ်လှီ့ၤ .

တ ၢ်တမှ့ၤစ ှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်ပ  ှ့ၤတ ၢ်ကလ ှ့ၤ  တ ၢ်ရွဲ ၢ်လှီ့ၤက ွဲှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်ဆ ကတ ီ ၢ်အ ှ့ၤ  ဘ ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်လှီ့ၤအလီှီ့ၤတ  ၢ် ခီဖ ိ Granite တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ အပ ှ့ၤစ  ၢ်ည ီၢ်တ ၢ်တဖ  ဖွဲလါအ ဖဖ  ၢ် 12, 2022 န   ၢ်လှီ့ၤ

Granite က ီ ၢ်ရ   ၢ်က ိ

2022-2023 တ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲှ့ၤဘ ၢ်ဃျုး တ ၢ်တမှ့ၤစ ှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်အပ  ှ့ၤကလ ှ့ၤ  ဒျီုးစ အ ီၢ်လျိုးတဖ ၢ်
တ ၢ်ဖိတ ၢ်လ ှ့ၤစရီလ တ ၢ်ဖီလ ၢ်တဖ ၢ်  မ  ၢ်တ ၢ်တမှ့ၤစ ှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်အပ  ှ့ၤကလ ှ့ၤ ဒျီုးတ ၢ်တပ ၢ်အှီ့ၤလ  တ ၢ်ထ ျုးစ ှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်ဘ ျုးတ ၢ်လွဲ အဖီလ ၢ်ဘ ၢ်.  "တ ၢ်တမှ့ၤစ ှ့ၤလှီ့ၤတ ၢ်အပ  ှ့ၤကလ ှ့ၤ" အခီပညမီ  ၢ်တ ၢ်အပ  ှ့ၤကလ ှ့ၤ, တ ၢ်အဘ ျုးအလွဲ, 
မ တမ  ၢ် တ ၢ်လ  ၢ်ဘ  ၢ်လ  ၢ်စ ှ့ၤလ အမ  ၢ် နီ ၢ်တဂှ့ၤတ ၢ်စ  ၢ်ည ီၢ်ဆ တွဲ ၢ်အပ  ှ့ၤ  မ တမ  ၢ် ပ  ှ့ၤတ ၢ်တမ ှ့ၤမ ှ့ၤန   ၢ်လှီ့ၤ. တ ၢ်န   ၢ် တမ  ၢ်စရီလ ပ ၢ်ဃ  ၢ် ဘ ၢ်ဃျုးတ ၢ်တမှ့ၤစ ှ့ၤလှီ့ၤ တ ၢ်အပ  ှ့ၤကလ ှ့ၤခွဲလ  ၢ် မ တမ  ၢ် တ ၢ်ဖိတ ၢ်လ ှ့ၤတဖ ၢ် 
လ က ကိဟ  ၢ်ထ ီၢ်လ  တ ၢ်ကဆါအှီ့ၤအဂီ ၢ် ဆ ပ ှ့ၤက ဖိိ မ တမ  ၢ် အါဒ ၢ်တက  ၢ်ဆ ပ ှ့ၤကမ   ၢ်အအ ိၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လှီ့ၤ .  တ ၢ်ဖိတ ၢ်လ ှ့ၤစရီတနီှ့ၤန   ၢ် အ ိၢ်လ  Utah က ီ ၢ်စွဲ ၢ်တ ၢ်ဆါတ ၢ်ပ  ှ့ၤ အခိအသ ွဲအဖီလ ၢ်, 
ဒၢ်တမ  ၢ်လ လ ၢ်အသျိုးဘ ၢ်န   ၢ်လှီ့ၤ .  ပ ှ့ၤပ ဆ  စ  ၢ်ည ီၢ်တ ၢ်တဖ  ဟ  ၢ်စဟိ  ၢ်ကမီှ့ၤတ ၢ်စ  ၢ်ည ီၢ်အ ီၢ်လျိုးသ  ၢ်တဖ ၢ်  လ တ ၢ်မှ့ၤဟျုးဂီှ့ၤကွဲထ ီၢ်တ  ၢ်သျုးလ  က ီ ၢ်ရ   ၢ်တ ၢ်စ လ ီ ၢ်ခီ ၢ်ခိ ၢ်အဂီ ၢ် ဒျီုး 
လ တ ၢ်မှ့ၤကမ ၢ်တ ၢ်ပ တ ၢ်ဆ  တ ၢ်သ ိၢ်တ ၢ်သသီ  ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ် န   ၢ်လှီ့ၤ.  မ  ၢ်လ  တ ၢ်ပ ဆ  ရွဲ ၢ်က ွဲှ့ၤအတ ၢ်စ  ၢ်ည ီၢ်တဖ ၢ်  တဒ ျုးဘ ၢ်ထ ွဲတ ၢ်မှ့ၤသကျိုးတ ၢ်လ  က တိ ၢ်ဟ  ၢ်မှ့ၤစ ှ့ၤတ ၢ်ဟ ျုးတ ၢ်ဂွဲှ့ၤတဖ ၢ်အပ ှ့ၤဘ ၢ်အဃိ , စ အ ီၢ်လျိုးတဖ ၢ်
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