
Spartan Summer Camp
မူလတနး် ေကျာ င်း များ

C A M P  အေသး စိ တ်အချ က်အလက်များ

လူဦးေရ အကန ့အ်သတ်�ိှသည။်
ဒီေနပဲ့ ေလ�ာက်လုိက်ပါ။  

www.lakeviewspartans.org/
summercamp

Spartan Summer Camp သည် Lakeview

မူလတနး်ေကျာင်းသားများအား လာမည့်
စာသင်�ှစ်တင်ွေအာင်ြမင်ရန ်မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်
ေသာ အရည်အချင်းများြဖစ်််််သည့် စာဖတ်
ြခင်း၊ သချ �ာ �ှင့ ်လမူူေရး-စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ခံစားချက်များကုိ ေပျာ်််စရာအြပည့်နဲ ့ Camp

ပုံစံစီစဥ််ထားေသာ ေ�ရွာသီသင်တနး် Camp

ြဖစ်သည်။ 

သင်တနး်တက်ေရာက်သူများအေန�ှင့ ်မနက်
ပုိင်းတင်ွ စာသင်ယူြခင်းကုိအာ�ုံစုိက်�ပီး၊
ေနလ့ယ်ပုိင်းတင်ွ ေဆာ့့က့စားြခင်း၊ အြခား
Activities များ�ှင့ ်ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရး  
 ခရီးစ�်စသည့် အထူးအခွင့ေ်ရးများတိ� �တွင်
ေပျာ်််ရ�င်စွာ ပါဝင်�ိင်ု�ကမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Lakeview မူလတနး်ေကျာင်းသားများ K-3

(သူငယ်တနး်-သုံးတနး်)အထိလက်ခံသည်။
Monday-Friday, June 21-July 30, 2021

8:00 am - 3:00 pm 

July 2 �ှင့ ်July 5 ေကျာင်းမ�ိှပါ။
တက်မည့်ေနရာမှာ Riverside Elementary

School တင်ွြဖစ်ပါမည်။
Transportation (�ကိ�/ပိ� ) စီစဥ်််ေပးမည််။ 

မနက်စာ �ှင့ ်ေနလ့ည်စာ အခမ့ဲ FREE

ေကျာင်းသားတစ်ဦးလ�င် သင်တနး်ေ�ကး
$180  (ေနလ့ည်စာ Free (သိ� ) ေလ�ာေ့စျး
�ှ�နး်ြဖင့ရ်ေသာ ေကျာင်းသားများ အတက်ွ
သင်တနး်ေ�ကးမှာ $90 ြဖစ်ပါသည်။)

အြခားအချက်အလက်များပုိမုိသိ�ိှလိ ုပါက
သင့ေ်ကျာင်းကုိဆက်သွယ်ပါ။ 



Spartan Summer Camp
E L E M E N T A R Y

C A M P  K O N G  D E T A I L S

Sianghngakchia zeizat
hmun limit a um. 

Nihin rak Sok uh law!
www.lakeviewspartans.org/sum

mercamp

Spartan summer camp hi Lakeview

elementary sianghngakchia pawl hmai

kum lei sianginn kai tik ah (Reading) ca

rel siseh, Math siseh, hawihe kom dan-

thinlung feeling um dan pawl thiam

ding ah, nuam tak in camp bantuk ah

cawn piak nak ding mi asi.

Camp kai tu pawl hi zinglei ah ca cawn

nak can asi lai ii, chunlei ah cun

lentecelh, activity aphun phun, field

trips pawl kal in nuamnak aphun phun

he kai nak cantha angah lai. 

Atu lio Lakeview Elementary

sianghngakchia grades K-3 caah asi.

Monday-Friday, June 21-July 30, 2021

8:00 am  - 3:00 pm 

July 2 in July 5 tiang sianginn um lo.

Riverside Elementary School ah asi lai.

Transportation a um lai.

Breakfast le lunch nifa tein FREE

Sianghngakchia pakhat ah  aman  $180

asi. (Free lunch asiloah reduced lunch

angah mi pawl caah cun, $90 asi lai)

Adang bia hal ding um asi cun, nan

sianginn kha rak contact uh.


