ခ်စ္ခင္ေလး စား အပ္ ပါ ေသာ မိဘ မ်ား
ေႏြရာသီကို ေကာင္းမြန္ စြာ ျဖတ္သန္း လိမ့္ မည္ ဟု ယံု ၾကည္ေမ်ာ္ လင့္ ပါ သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္း ဦးရာသီ
ကာလ ေက်ာင္းသား မ်ား အားကအတြက္ စရင္း သြင္း ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေန ၾကလိမ့္ မည္ ဟုလည္း ယံု ျကည္ ပါ
သည္။ St. Mark CYO ဆိုသည္ မွာ St. Mark ဘုရာေက်ာင္း ရဲ႕ သာသနာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ သည္ သာမက
အားကစား သမား မ်ား ကို လည္း ခရစ္ယာန္ ေျပသ စြာ ပါ ဝင္ ကစားၾကေသာ အားကစား ပြဲ ျဖစ္ သည္။ ေက်ာ
င္းသား သစ္ မ်ားအတြက္ မ သိ နား မလည္ ပါ က အားကာမူး ျဖစ္ ေသာ က် ေနာ့္ ထံ kable@stmarkindy.org
သို႔ ေမး ျမန္းႏိုင္ၿပီး အား ကစား ႏွင့္ ပတ္ သက္သ မွ် က်ေနာ့္ ထံ သာ ေမး ျမန္းၾက ပါ ႏိုး ေဆာ္ ပါ သည္။
မၾကာ မီ တပတ္ အ တြင္း အားကစား ဝတ္ စံု အ တြက္ၾကသင့္ ေငြ မ်ား ေဖာ္ ျပ သြား ပါ မည္။ cyoarchindy.org
သို႔ ECheck အသံုး ျပဳ ၍ မွာ ယူႏိုင္ၿပီး ကုန္ၾက စရတ္ သက္ သာ ေစ ရန္ credict card လက္ခံ မည္ မ ဟုတ္ ပါ။
အထက္ ေဖာ္ ျပ ပါ website သို႔ မွာ ယူၾက ရန္ ႏွင့္Print ထုတ္ ၍ မိမိ လို အပ္ သည့္ ဝတ္ စံု မ်ား ျဖည့္ စြတ္
ကာေ က်ာင္း သို႔ ျပန္ လည္ အပ္ ႏွံ ပါ။ ကာယ ဝတ္ စံု ကို တ ႏွစ္ တ ခါ မွာ ယူ ရ မည္။
ေ က်ာင္း သား မ်ား အ တန္း ၃-၈ သမား မ်ား ေဘာ လံုး က စား လို ပါ က တ ျခာ website ျဖင့္ စရင္း သြင္း ရ
မည္။ အ ခ်ိဳ႕ မိဘ မ်ား နား လည္ ၿပီး သား ျဖစ္ ေသာ္ ဌား လည္ လူ သစ္ မ်ား အ တြက္ Jamine Wenke
jwernke@holyname.cc သို႔မဟုတ္ St. Mark ရွိ Andy Swiezy email: andyswiezy83@gmail.com သို႔ ေပး ပို႔
စ ရင္း သြင္း ပါ။ St. Mark နာ မည္ ျဖင့္ ေဘာ လံုး ပဲြ ရွိ မည္ မ ဟုတ္ ဘဲ Holy Name ျဖင့္ ပါ ဝင္ က စား ၾက
မည္ ျဖစ္ သည္။ အားဂကစား ဝင္ ေ ၾကး မ ၾကာ မွီ အ သိ ေပး သြာ ပါ မည္။
Kick ball ႏွင့္ Cross country တို႔ ကို cyoarchindy.org တြင္ စရင္း သြင္ ရန္ ႏွင့္ ေနာက္ ဆံုး စရင္း သြင္း ရ မည့္
ရက္ မွာ July လ ၂၀ ရက္ ျဖစ္ သည္။ သတ္ မွတ္ ရက္ ထက္ လူ ပို ထည့္ ၍ ေသာ္ လည္း ဌင္း ႏုတ္ ထြက္ ခဲ့ လွ်
င္ ဒဏ္ ေၾကးေပး ေလွ်ာ္ ရ မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေငြ ေ ၾကး ကုန္ က် မူ နည္း ေစ ရန္ သတ္ မွတ္ ကာ လ အ တြင္း နာ မည္ စရင္း သြင္း ေပး ပါ ရန္၊
ကစား သ မား မ်ား ေလ၊ ေကာင္း ေလ ျဖစ္ သည္။ St. Mark ရွိ အား ကစား သမား မ်ား အ သင္း မ ဖြဲ႕ စည္း ၾထ
စ္ ပါ က ေငြ ေ ၾကးျပန္ လည္ အပ္ ႏွင္ူ မပါ မည္။ သင့္ ကေလး မ်ား က စား ခြင့္ ရ ေစ ရန္CYO ၌ စရင္း သြင္း ခ်ိန္
ကို သ တိရပါ။ ေပ်ာ္ စရာ ေႏြရာ သီ ျဖစ္ ပါေစ။ stmarkindy.org/smac သိ့ု လည္း ဝင္ ေရာက္ စံု စမ္းႏိုပါသည္။
ဘုရား သခင္ ေကာင္း ခ်ီး ေပး ပါ ေစ၊
ေ က်းဇူး တင္ လွ်က္
Kable
အားကာ မူး
St. Mark ဘုရား ေက်ာင္း
kable@smarkindy.org

