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အယ်လ်ဘန ီမမ  ြို့တတျော် တက ျောင််းခရ ိုငသ်ည် န ိုဝငဘ်ျောလအကိုနတ်ွင ်အဆ ို်းသတ်မည ် ပထမအမှတ်အသျော်း ကျောလတနျောက်ပ ိုင််း ဦ်းစျော်းတပ်း သငက်ကျော်းပပသမှုက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏မ သျော်းစိုမ ျော်း ဆ ို်းပြတ်ရန ်ဆျောတ ်းစစ်တမ််း လိုပ်တဆျောငတ်နပါသည်။ 

၁၃။ တြတြျော်ဝါရီလ ၁ ရက်တန  တွင ်အဆ ို်းသတ်မည ် ဒိုတ ယသ ို်းလပတ်အတွင််း တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် အရ ပ်တယျောင ်နငှ  ်

လူက ိုယ်တ ိုငတ်က်တရျောက်ရသည ် တရွ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းက ို ခရ ိုငမှ် ဆက်လက် ကမ််းလှမ််းတပ်းပါမည်။ 

 

လူက ိုယ်တ ိုင ်နငှ  ်အရ ပ်တယျောငတ်ရွ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းက ို သူငယ်တန််းမတ ိုငမီ် နငှ  ်၆ တန််း တတလ ျောက်ရှ  တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း နငှ  ်မ မ ြျောသျောလိုပ်တဆျောငသ်ည ် ၁၂ 

တန််း (K-12) အထ ူးပညာရ ူး စာသငခ်နူ်း မ ာူးရ ှိ ရက ာငူ်းသာူးမ ာူးအတွက်  ရ ှိပါမည်။ ၇-၁၂ တန််း ရှ တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလ ို်းအတွက် အနည််းဆ ို်း 

တြတြျော်ဝါရီလ ၁ ရက်တန  အထ  အရ ပ်တယျောင ်ညွှနက်ကျော်းပပသမှုသည် တစ်ခိုတည််းတသျော တရွ်းခ ယ်စရျောပြစ်ပါသည်။ 

 

အတပခအတနရပ်မ ျော်းမှျော တပပျောင််းလဲတနမပီ်း မ သျော်းစိုမ ျော်းအတနပြင  ်တနရွျောသကီျောလအတွင််း ပပ လိုပ်ခဲ တသျော တရွ်းခ ယ်မှုမ ျော်းက ို 

ပပနလ်ည်ဆန််းစစ်ရနလ် ိုအပ်န ိုငတ်ကကျောင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   နျော်းလည်ပါသည်။ သ ို  ပါတသျော်လည််း က ို စ် - ၁၉ ဆ ိုငရ်ျော က န််းမျောတရ်း နငှ  ်တဘ်းအနတရျောယ်ကင််းရှင််းတရ်း 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ျော်း အရ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အပမင ဆ် ို်းလိုပ်တဆျောငန် ိုငစွ်မ််းရည် သျောမက ဝနထ်မ််း တနထ ိုငစ်ျော်းတသျောက်တရ်းမ ျော်းအတပေါ် အတပခပပ မပီ်း ဒိုတ ယ 

သ ို်းလပတ်အတွက် တရွ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းက ို ကန  သ်တ်န ိုငသ်ည် သ ို  မဟိုတ် ကန  သ်တ်ခ က်မ ျော်း ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

စျောသငခ်န််းမ ျော်းအတွင််း လူမှုတရ်းအရ ခပ်ခွျောခွျောတနတရ်းမ ျော်းတကကျောင််း တနရျောကန  သ်တ်ထျော်းသည်က ို သတ ပပ ရန ်အတရ်းကကီ်းပါသည်။ ထပ်တဆျောင််းမပီ်း 

ကျွန်ိုပ်၏တ ို  ၏ အရ ပ်တယျောင ်တလ လျောသငယူ်သည ် အတရအတွက်မ ျော်းက အပမင ဆ် ို်းလိုပ်တဆျောငန် ိုငစွ်မ််းရည်သ ို   ခ ဉ်းကပ်တနမပီပြစ်သည်။ လူမှုတရ်းအရ 

ခပ်ခွျောခွျောတနရန ်လ ိုအပ်ခ က်မ ျော်းတကကျောင  ်ထပ်တဆျောင််းစီ်းနင််းသူမ ျော်းအတွက် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အပမင ဆ် ို်းစွမ််းရည်က ိုလည််း ကန  သ်တ်ထျော်းသပြင  ်

မူလတန််းအဆင အ်တွက် သယ်ယူပ ို  တဆျောငတ်ရ်းသည် ယင််းအတ ိုင််းမှနက်နပ်ါသည်။ 

 

အဆ ိုပါ ကန  သ်တ်ခ က်မ ျော်းတကကျောင  ်ဤဆျောတ ်းစစ်တမ််း၏ရလဒမ် ျော်းက ို အတပခပပ မပီ်း ဒိုတ ယသ ို်းလပတ် အတွက် သငက်ကျော်းပပသမှု သ ို  မဟိုတ် 

သယ်ယူပ ို  တဆျောငတ်ရ်းဆ ိုငရ်ျော သင၏်ဦ်းစျော်းတပ်းမှုက ို တပပျောင််းလဲရန ်တတျောင််းဆ ိုခ က်မ ျော်းနငှ အ်ညီ လိုပ်တဆျောငရ်ျောတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  လိုပ်န ိုငသ်တလျောက် 

အတကျောင််းဆ ို်း လိုပ်တဆျောငပ်ါမည်။ 

 

နယူ်းတယျောက်ပပည်နယ် ပညျောတရ်းဌျောန နငှ  ်က န််းမျောတရ်းဌျောနတ ို  ၏ လမ််းညွှနခ် က်အရ ခရ ိုငတ်စ်ဝှမ််းရှ  ထ ိုငခ် ိုတနရျောက သင၏် တနရျောခ ထျော်းတသျောတက ျောင််း 

နငှ /်သှို ို့မဟုတ် ဆ ာဆ ာမ န ငို့ ်ကှိကု်ညီခ ငမ်  ကှိုက်ညီနှိငုရ် ကာငူ်းလည်ူး ရက ူးဇ ူးပပြု၍ မ တ်သာူးပါ။ အကယ်၍ ခရှိုငအ်ရနပြငို့ ်လ ကှိယု်တှိငုပ်ြစ်ရစ 

အ ှိပ်ရယာငပ်ြစ်ရစ သင၏်ရ ွူးခ ယ်ခ က်န ငို့ ်လှိုက်ရလ ာညီရထွပြစ်ရအာင ်လုပ်ရဆာငန်ှိငုစွ်မ်ူးရ ှိပါက ရက ာငူ်းတည်ရန ာ န ငို့/်သှို ို့မဟုတ် ဆ ာဆ ာမ 

တပပျောင််းလဲတကျောင််း တပပျောင််းလဲန ိုငပ်ါသည်။ လူက ိုယ်တ ိုငပ်ြစ်တစ အရ ပ်တယျောငပ်ြစ်တစ တရွ်းခ ယ်ခ က်မ ျော်းက ို ထ ိုငခ် ိုတနရျော နငှ  ်တည်တနရျော ရရှ န ိုငမ်ှုအတပေါ် 

အတပခပပ ၍ လ ိုက်တလ ျောညီတထွပြစ်တအျောင ်လိုပ်တပ်းန ိုငပ်ါသည်။ 

 

အ မ်တွင ်နည််းပညျောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော လ ိုအပ်ခ က်မ ျော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းမပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် မ သျော်းစိုမ ျော်းထ မှ ဆျောတ ်းစစ်တမ််းလည််း တကျောက်ယူတနပါသည်။ 

ခရ ိုငတ်စ်ဝှမ််း က ရ ယျောမ ျော်းတပ်းတဝမှုက ို ၁်း၁ ကွနပ်ပြူတျော တမျော်ဒယ်တစ်ခိုအပြစ်သ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   တပပျောင််းလဲရရှ ပါသပြင  ်တဆျောင််းဦ်းရျောသတီစ်တလ ျောက် 

ခရိုမ််းဘွတ်ခ် ပြန  ပ်ြြူ်းမှုက ို ဆျောတ ်းက ကူညီပါလ မ ်မည်။ 

 

တနျောက်ဆ ို်းအတနပြင  ်အတရ်းကကီ်းတသျောတြျောငပ် ိုစ  သ ို်းစ ို - ဓာတ်ပ ု န ငို့ ်မီဒယီာထုတ်ပပနရ် ူး သရ ာတ ညီခ က်၊ ကွနပ်ပြူတာ န ငို့ ်ကွန ်က်ကှို လက်ခ နှိငုြ်ွယ် 

အသ ုူးပပြုမှုဆှိုင ်ာ သရ ာတ ညီခ က် န ငို့ ်အက်ြ်အူီးအာ ်ပီရအ (FERPA) လမ်ူးညွှန ်အခ က်အလက်ရြာငပ် ုစ တှို ို့ကှို ပြညို့် န ်ရ ွူးခ ယ်စ ာ 

တစ်ခုကှုိ ိုလည််း မ ဘမ ျော်း နငှ  ်အိုပ်ထ န််းသူမ ျော်းအျော်း ကျွန်ိုပ်တ ို   တပ်းအပ်တနပါသည်။ 

 

ဆျောတ ်းစစ်တမ််း နငှ  ်တြျောငပ် ိုစ က ို မပီ်းတအျောငပ်ြည ်ရန ်အတရ်းကကီ်းပါသည်၊ သ ို  မှသျော ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ တွင ်အတ က ဆ ို်း အခ က်အလက်ရှ မည်ပြစ်သည်။ 

တက ်းဇူ်းပပ ၍ အခ က်အလက်အျော်းလ ို်းက ို တသခ ျောဂရိုစ ိုက် ြတ်ရှုပါ။ ဆျောတ ်းစစ်တမ််းက ို သငပ်ြည ်မပီ်းတသျောအခါ သင က်တလ်း၏တက ျောင််းသ ို   

အ ောက်တ ိုဘောလ ၂၃ ရက်၊ ညအေ ၅ ေောရီထက် အေောက်မကျပဲ တက ်းဇူ်းပပ ၍ ပပနပ် ို  တပ်းပါ။ 

 

ဒိုတ ယနစှ်ဝက် ဆျောတ ်းစစ်တမ််း 



 

 

A. အကျောင််းသော်း၏  ချက ်လက ်

ပြစ်န ိုငပ်ါက ဤအခန််းအတွက် သင၏်အတပြမ ျော်းက ို အဂဂလ ပ်ဘျောသျောစကျော်းပြင  ်တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရ်းသျော်းပါ။ 

 

1. တက ျောင််းသျော်း၏အမည် - 

2. တက ျောင််းသျော်း၏ အ်ီးတမ်းလ် - 

3. တက ျောင််းသျော်း၏ သက်တသခ  ကတ်ပပျော်းအမှတ် - 

4. အတနူ်း - 

5. တက ျောင််း - 

 

B. ဆကသ်ယွရ်ေ်  ချက ်လက ်- 

ပြစ်န ိုငပ်ါက ဤအခန််းအတွက် သင၏်အတပြမ ျော်းက ို အဂဂလ ပ်ဘျောသျောစကျော်းပြင  ်တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရ်းသျော်းပါ။ 

 

1. အဓ က ဆက်သွယ်ရမည ်သူ - 

2. တက ျောင််းသျော်းနငှ  ်တတျ်ောစပ်ပ ို - 

3. ြိုန််းန ပါတ် - 

4. အ်ီးတမ်းလ် - 

5. လ ပ်စျော - 

 

C. သငက်ကော်းပပသမှုဆ ိုငရ်ော အရွ်းချယခ်ျက ်

မှတ်သျော်းကျောလအသစ်အတွင််း အတန််းတနရျောသစ် ပွင သ်ည ်တနရျောတွင ်တနျောက်လျောမည ် မှတ်သျော်းကျောလအတွက် 

သငဦ််းစျော်းတပ်းသည ် သငက်ကျော်းပပသမှုတမျော်ဒယ်က ို တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရွ်းခ ယ်ပါ။ 

1. □ ရက ာငူ်းတွင ်

2. □ အ ှိပ်ရယာင ်

D. သယယ်ပူ ို ို့အဆောငအ်ရ်း 

သင၏် သယ်ယူပ ို  တဆျောငတ်ရ်းဆ ိုငရ်ျော လ ိုအပ်ခ က်မ ျော်းက ို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ခွဲပချော်းတြျ်ောပပပါ။ 

1. □ ကျွန်ပ်ု၏ရက ာငူ်းသာူးသည် သယ်ယ ပှို ို့ရဆာငရ် ူး ရ ှိ န ်အက  ြုူးဝငပ်ပီူး သယ်ယ ပှို ို့ရဆာငရ် ူး လ ိုအပ်ပါလ မ ်မည် 

2. □ ကျွန်ပ်ု၏ရက ာငူ်းသာူးသည် သယ်ယ ပှို ို့ရဆာငရ် ူး ရ ှိ န ်အက  ြုူးဝငရ်သာ်လည်ူး သယ်ယ ပှို ို့ရဆာငရ် ူး 

လှိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ မပြစ်မရနလှိုအပ်ပါက ရက ာငူ်းသှို ို့ အသွာူးအပပနလ်ုပ် န ်ကျွန်ပ်ု၏ရက ာငူ်းသာူးအတွက် 

အပခာူးရ ွူးခ ယ်စ ာ အစီအစဉ်မ ာူးကှို ကျွန်ပ်ု ပပြုလုပ်ပါမည် 

3. □ ကျွန်ပုု၏်တက ျောင််းသျော်းသည် သယ်ယူပ ို  တဆျောင တ်ရ်းအတွက် အက   ်းမဝငပ်ါ 

4. □ အက  ြုူးမဝင ်- ကျွန်ပ်ု၏ရက ာငူ်းသာူးသည် အနည်ူးဆ ုူးအရနပြငို့ ်ဒတုှိယ မ တ်သာူးကာလ (ရြရြာ်ဝါ ီ - ၁ ရက်) 

အဆ ုူးသတ်ထှိ တစ်ရလ ာက်လ ုူး အပပညို့်အဝ အ ှိပ်ရယာင ်ရ ွူးခ ယ်စ ာအတွငူ်း စာ ငူ်းသွငူ်းမည်ပြစ်သပြငို့ ်

အက  ြုူးဝငသ်ည်ပြစ်ရစ မဝငသ်ည်ပြစ်တစ ကျွန်ိုပ်၏တက ျောင််းသျော်းအတနပြင  ်သယ်ယူပ ို  တဆျောငတ်ရ်း 

လ ိုအပ်မည်မဟိုတ်ပါ။ 



 

ALT20921-10.10.2020.                                                                                     Second-quarter survey-
BURMESE 

E. ေည််းပညောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော  လမ်ှ်းမီ ရရှ မှု 

သင က်တလ်း၏ လက်ရှ  နည််းပညျောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော အလှမ််းမီ ရရှ မှုက ို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ခွဲပချော်းတြျ်ောပပပါ။ ခရ ိုငမှ် ထိုတ်တပ်းသည ် 

က ရ ယျော (ခရုမ်ူး ဘွတ်ခ်) တစ်ခုသှို ို့ သငို့က်ရလူးအရနပြငို့ ်လက်ရ ှိ အလ မ်ူးမီ ရ ှိမှုအဆငို့က်ှို ရ ွူးခ ယ်ပါ။ သင၏်အှိမ်တွင ်

ယ ု ကည်စှိတ်ခ  သညို့်  ရ ာို့ဒ ်န ်အငတ်ာနက် အလ မ်ူးမီ ရ ှိမှု လက်ရ ှိအဆငို့က်ှို ရက ူးဇ ူးပပြု၍ ခွွဲပခာူးရြာ်ပပပါ။ 

 

1. ခရ ိုငမှ် ထိုတအ်ပ်းသညို့ ်ခရိုမ််းဘတွခ်် သ ို ို့  လှမ််းမီရရှ မှု - 

a. □ ခရုမ်ူးဘွတ်တစ်ခို အလ ို်းစ ို/ကှိုယ်ပှိုင ် ရ ှိသည် 

b. □ အှိမ်ရထာငစု်တွငူ်းရ ှိ အပခာူးကရလူးမ ာူး/ရက ာငူ်းသာူးမ ာူးန ငို့ ်ရဝမ  ရ ှိသည် 

c. □ ခရုမ်ူး ွတ်ခ် မရ ှိပါ 

d. □ ခရုမ်ူး ွတ်ခ် ထတု်ရပူးထာူးရသာ်လည်ူး လုပ်ငနူ်းရဆာင ွ်က်မှုမရ ှိပါ 

2. တညင်င မ်သည်ို့ ဘအရောို့ဒဘ်ေ်  ငတ်ောေက ် လှမ််းမီရရှ မှု - 

a. □ တည်ပငှိမ်သညို့် ဘတရျော ဒဘ်န ်အငတ်ျောနက်က ို ပ  ပ ို်းသူတစ်ဦ်းမှတဆင ရ်ရှ သည် 

b. □ ခရှိုငမ်  ထတု်ရပူးသညို့် မှို ှိုငူ်း ရဟာို့တ်စရပါ ို့ 

c. □ ဆယ်လ လာ ကွန ်က် သှို ို့မဟုတ် အပခာူးနည်ူးလမ်ူးမ ာူးမ တဆငို့ ်ပပတ်ရတာငူ်းပပတ်ရတာငူ်း အလ မ်ူးမီ ရ ှိသည် 

d. □  ရ ာို့ဒ ်န ်အငတ်ာနက် မ ရ ှိပါ 

 

F. မ ဘ/ ိုပ်ထ ေ််းသ ူလကမှ်တ ်

1. အမည် စျောလ ို်းကကီ်းပြင  ်- 

 

2. လက်မှတ် - 

 

3. တန  စဲွ - 

 



 

 

၂၀၂၀- ၂၁ စောသငန်စှ် တကွ ် ယလ်ဘ်ေီ ငမ  ြို့အတော် 

အကျောင််းခရ ိုင၏် ဓောတပ် ို နငှို့ ်မီဒယီော ထိုတပ်ပေ်အရ်း အ ောငပ် ိုစ  

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ တအျောက်တ ိုဘျောလတွင ်ပပငဆ်ငခ်ဲ သည် 

 

 

အကျောင််း  မ ဘ/ ိုပ်ထ ေ််းသ ူ ်ီးအမ်းလ်   

 

အကျောင််းသော်း၏ မည်     တေ််း   ဆရော ဆရောမ   

 

အယ်လ်ဘန ီမမ  ြို့တတျော် တက ျောင််းခရ ိုငက် ကျွန်ိုပ်၏တ ို  ၏ဝနထ်မ််းမ ျော်းနငှ  ်တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ အပပ သတဘျောတဆျောငသ်ည ် လှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ ဂိုဏထူ််းမ ျော်း နငှ  ်

အလိုပ်လိုပ်တဆျောငမ်ှုမ ျော်းက ို ပမြှင တ်ငရ်န ်ကက  ်းပမ််းအျော်းထိုတ်မှုတစ်ခို ပပ လိုပ်ပါသည်။ အဆ ိုပါ ပမြှင တ်ငမ်ှုအတွက် ခရ ိုငထ်ိုတ်တဝတရ်းမ ျော်း နငှ  ်

တစ ်းကွက်ရှျောတြွတရ်း တထျောက်ကူပစစည််းမ ျော်း၊ ခရ ိုင ်ဝက်ဘဆ် ိုက် နငှ  ်မီဒယီျောတ ို  က ို က ရ ယျောမ ျော်းအပြစ် အသ ို်းပပ တကျောင််း ပပ န ိုငပ်ါသည်။ 

တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဓျောတ်ပ ိုရ ိုက်ပခင််း နငှ  ်အမည် နငှ  ်စျောသငခ်န််း သ ို  မဟိုတ် တက ျောင််းတ ို  ပြင  ်ခွဲပချော်းတြျော်ပပမည ် အခွင အ်လမ််းမ ျော်းလည််း ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

သ ို  ပါတသျော်လည််း အခ   ြို့မ ဘမ ျော်းအတနပြင  ်၄င််းတ ို  ၏ကတလ်းမ ျော်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ တြျော်ထိုတ်ပခင််းမပပ ရန ်တတျောင််းဆ ိုတကျောင််းတတျောင််းဆ ိုန ိုငတ်ကကျောင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို   နျော်းလည်ပါသည်။ ယင််းသတဘျောတူညီခ က်က လူထိုဆက်ဆ တရ်းမ ျော်း နငှ  ်မီဒယီျောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော ရည်ရွယ်ခ က်မ ျော်းအတွက် အသ ို်းပပ သည ် 

ပ ိုရ ပ်မ ျော်း နငှ  ်စကျော်းလ ို်းမ ျော်းအတွက်သျော အက   ်းဝငတ်ကကျောင််း တက ်းဇူ်းပပ ၍ မှတ်သျော်းပါ။ ယင််းက အရ ပ်တယျောင ်ပတ်ဝန််းက ငအ်တွင််း 

ညွှနက်ကျော်းပပသမှုတပ်းအပ်ရျောတွင ်အက   ်းမဝငပ်ါ (ဥပမျော - 

ဂူဂဲလ် စျောသငခ်န််း/ဂူဂဲလ ်မီ်းတ ်(Google Classroom/Google Meet)) လူသ ရှငက်ကျော်းပြစ်မှု နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ သင၏်ဆနဒမ ျော်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အျော်း 

အတကကျောင််းကကျော်းရန ်တအျောက်ပါ တြျောငပ် ိုစ က ို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ပြည ်ပါ။ 

 

ခွငို့ပ်ပ ပါ

သည်  

(YES) 

ကျွန်ိုပ် (မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ သ ို  မဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း)    

သည် အယ်လ်ဘန ီ မမ  ြို့တတျော် တက ျောင််းခရ ိုင ် အျော်း သတင််းလွှျောမ ျော်း၊ ပပကခဒ နမ် ျော်း၊ မီဒယီျော ပတရျောဂ က်မ ျော်း၊ 

လက်ကမ််းစျောတစျောငမ် ျော်း၊ တက ျောင််း သ ို  မဟိုတ် ခရ ိုငဝ်က်ဘဆ် ိုက်မ ျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် အပချော်း အသ လွှင ဌ်ျောနတစ်ခိုခို၊ အွနလ် ိုင််း 

သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်တဝတရ်းမီဒယီျော တ ို  အပါအဝင ် ခရ ိုင ် ထိုတ်တဝတရ်းတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် အျော်းလ ို်းတွင ် အသ ို်းပပ ရနအ်တွက် 

ကျွန်ိုပ်၏ သျော်း/သမီ်း သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်က ိုယ်တ ိုင ်(အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်သည် အသက ်၁၈ နစ်ှ သ ို  မဟိုတ် အထက်ပြစ်ပါက) အျော်း 

ဓျောတ်ပ ိုရ ိုက်ရန ်ဤတနရျောမှ သတဘျောတူခွင ပ်ပ ခ က် တပ်းပါသည်။ 

 

ခွငို့မ်ပပ ပါ  ကျွန်ိုပ် (မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသူ သ ို  မဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း)     

(NO)  သည် အယ်လ်ဘန ီ မမ  ြို့တတျော် တက ျောင််းခရ ိုင ် အျော်း သတင််းလွှျောမ ျော်း၊ ပပကခဒ နမ် ျော်း၊ မီဒယီျော ပတရျောဂ က်မ ျော်း၊ 

လက်ကမ််းစျောတစျောငမ် ျော်း၊ တက ျောင််း သ ို  မဟိုတ် ခရ ိုငဝ်က်ဘဆ် ိုက်မ ျော်း၊ သ ို  မဟိုတ် အပချော်း အသ လွှင ဌ်ျောနတစ်ခိုခို၊ အွနလ် ိုင််း 

သ ို  မဟိုတ် ထိုတ်တဝတရ်းမီဒယီျော တ ို  အပါအဝင ်ခရ ိုင ်ထိုတ်တဝတရ်းတစ်ခိုခို သ ို  မဟိုတ် အျော်းလ ို်းတွင ်အသ ို်းပပ ရနအ်တွက် ကျွန်ိုပ်၏ 

သျော်း/သမီ်း သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်က ိုယ်တ ိုင ် (အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်သည် အသက ် ၁၈ နစ်ှ သ ို  မဟိုတ် အထက်ပြစ်ပါက) အျော်း 

ဓျောတ်ပ ိုရ ိုက်ပခင််းအျော်း ဤတနရျောမှ တော်းပမစ်ပါသည် ။ 

 

 

မ ဘ/တရျော်းဝင ်အိုပ်ထ န််းသူ သ ို  မဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း (အသက ်၁၈ နစ်ှတက ျော်ပါက) ၏လက်မှတ်              တန  စဲွ 

 

လ ပ်စျော   ြိုန််းန ပါတ်    

 

***အကျ်းဇူ်းပပ ၍ ဤအ ောငပ် ိုစ က ို အကျောင််းသ ို ို့ တတန် ိုငသ်အလောက် ပမေ်ပမေ် ပပေ်ပ ို ို့အပ်းပါ*** 

အကယ်၍ ဤတြျောငပ် ိုစ က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်ခ မရရှ ပါက သင၏်ကတလ်းအျော်း ဓျောတ်ပ ိုရ ိုက်ရနအ်တွက် သင ် ဆနဒမရှ ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို   မှတ်ယူပါမည်။ 

ဤတြျောငပ် ိုစ က ို သင က်တလ်း၏ တက ျောင််းရှ  ြ ိုငတ်ပေါ်တွင ် သ မ််းဆည််းထျော်းပါမည်။ လူသ ရှငက်ကျော်းပြစ်မှုနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ သင က်တလ်း၏ အတပခအတနက ို 

တပပျောင််းလဲတစန ိုငသ်ည ် အတပခအတနရပ်တစ်ခို တပေါ်ထွန််းလျောပါက တက ်းဇူ်းပပ ၍ တက ျောင််း နငှ  ် ခရ ိုငဆ်က်သွယ်တပပျောဆ ိုတရ်းဌျောနက ို စျောပြင တ်ရ်းသျော်း၍ 

တတ်န ိုငသ်တလျောက်ပမနပ်မန ်အသ တပ်းပါ။ 
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relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their potential. 

MISSION STATEMENT 
We will work in partnership with our diverse community to engage every 

learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for success. 

 

 

CSDA ကနွ်ပ ြူတာ နငှ  ်ကေွ်ရကက် ို လကခ် န ိုင ွ်ယ ် သ ို်းပပ မှုဆ ိုငရ်ော သအဘောတညူီချက် 

ပညျောတရ်းဘိုတ်အြွဲြို့က တက ျောင််းသျော်း၏ တလ လျောသငယူ်မှု နငှ  ်သငက်ကျော်းမှုက ို အတကျောင််းဆ ို်းပြစ်တအျောင ်လိုပ်ရန ်ကတ ကဝတ်ပပ ပါသည်။ ခရ ိုငက် အငတ်ျောနက်အပါအဝင ်

ကွနပ်ပြူတျောကွနရ်ကတ်စ်ခိုအတွင််းသ ို   တက ျောင််းသျော်း အလှမ််းမီ ဝငတ်ရျောက်မှုက ို စွမ််းအျော်းပပည ်ဝမပီ်း တနြ် ို်းရှ သည ် ပညျောတရ်း နငှ  ်သိုတတသနဆ ိုငရ်ျော က ရ ယျောတစ်ခိုအပြစ် 

သတ်မှတ်မပီ်း ခရ ိုင ်စျောသငခ်န််းအတွင််း ကွနပ်ပြူတျောမ ျော်း နငှ  ်ကနွပ်ပြူတျောနငှ ဆ်ကစ်ပ် နည််းပညျောက ို တလ လျောသငယူ်တရ်း နငှ  ်သငက်ကျော်းတရ်း ထနွ််းကျော်းတစရန ်နငှ  ်

ပမြှင တ်ငရ်န ်ရည်ရွယ်ခ ကအ်တကွ် လ ို်းလ ို်းလ ျော်းလ ျော်း အသ ို်းပပ ရန ်တ ိုကတ်ွန််းအျော်းတပ်းပါသည်။ ကနွပ်ပြူတျော နငှ  ်ကွနရ်က် အသ ို်းပပ မှု နငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် တအျောက်ပါ 

ပညျောတရ်းဘိုတ်အြွဲြို့ မူဝါဒမ ျော်းက ို တက ်းဇူ်းပပ ၍ က ို်းကျော်းပါ- 4526, 4526.1, and 5695. 

 

တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတနပြင  ်တက ျောင််းအတကျောင က် ို စျောသငခ်န််း၏တနျောက်ဆကတ်ွတဲစ်ခိုအပြစ် မှတ်ယူသင မ်ပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   တက ျောင််းတွငတ်မ ျော်မှန််းထျော်းသည ် တလ်းစျော်းမှု နငှ  ်

ယဉတက ်းမှုဆ ိုငရ်ျော စည််းမ ဉ်းမ ျော်းအတ ိုင််းအတတူူ သက်တရျောကသ်င ပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ တက ျောင််းသျော်း လိုပ်ငန််းတဆျောငရွ်က်ပ ို စည််းမ ဉ်း လက်စဲွစျောအိုပ် အတငွ််းရှ  

မူဝါဒမ ျော်း နငှ  ်လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ျော်းက ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဒစ်ဂ စ်တယ် တလ လျောသငယူ်မှု ပတ်ဝန််းက ငအ်တကွလ်ည််း အက   ်းဝငပ်ါလ မ ်မည်။ မ ဘမ ျော်းအတနပြင  ်

၄င််းတ ို  ၏ကတလ်းမ ျော်းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဆရျောဆရျောမမ ျော်း ပပ လိုပ်တနသည ် အနွလ် ိုင််း ပပ မူတဆျောငရွ်က်ခ က်မ ျော်း နငှ  ်တဘ်းအနတရျောယ်ကင််းရငှ််းတရ်းအတကကျောင််း တပပျောဆ ိုသည ် 

တဆွ်းတန်ွးမှုမ ျော်းက ို တထျောကက်ရူန ်တ ိုကတ်ွန််းအကက ပပ ပါသည်။ 

 

ခရ ိုငတ်ွင််းရှ  တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း နငှ  ်ဝနထ်မ််းမ ျော်းအျော်းလ ို်းအတကွ် ကွနရ်က် အသ ို်းပပ မှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် တျော်းပမစ်ထျော်းတသျော လှုပ်ရျှော်းတဆျောငရွ်က်မှုမ ျော်းမှျော - 

 

1. ကွနရ်ကက် ို စီ်းပွျော်းတရ်းရည်ရွယ်မ ျော်း၊ တငတွကက်း အပမတထ်ိုတရ်န၊် က ိုယ်ပ ိုင ်စီ်းပွျော်းတရ်း၊ ကိုနပ်စစည််း တကကျော်ပငျောမ ျော်း၊ န ိုငင် တရ်း စည််းရ ို်းမှုမ ျော်း၊ 

တစ ်းဝယ်ပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် တလျောင််းကစျော်းပခင််းတ ို  အတကွ် အသ ို်းပပ ပခင််း။ 

2. မူပ ိုငခွ်င မ် ျော်းခ   ်းတြျောက်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ခရ ိုငက်ွနပ်ပြူတျောကွနရ်က်တပေါ် ရှ  မူပ ိုငတ်ဆျော ြ်ဝဲရတ်စ်ခိုခိုက ို ကူ်းယူပခင််း၊ ထည ်သွင််းပခင််း၊ လက်ခ ပခင််း၊ 

တဆင ထ်ိုတလ်ွှင ပ်ခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် ရရှ တအျောငပ်ပ လိုပ်ပခင််း အပါအဝင ်အပချော်း အသ ပညျောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခွင အ်တရ်းမ ျော်းက ို ခ   ်းတြျောက်ပခင််း။ 

3. ညစ်ညမ််းတသျော၊ တစျော်ကျော်းတသျော သ ို  မဟိုတ် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ျော နှု ကန်ှု က်ချွတ်ချွတ်တြျော်ပပသည ် အရျောမ ျော်းက ို လက်ခ ၊ ထပ်ဆင ထ်ိုတ်လွှင  ်

သ ို  မဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်း ရရှ တအျောငပ်ပ လိုပ်ရန ်ကနွရ်ကက် ို အသ ို်းပပ ပခင််း။ 

4. လူမ   ်းတရ်းခဲွပချော်းတသျော၊ လ ငခဲွ်ပချော်းတသျော၊ အလွဲသ ို်းစျော်းပပ တသျော၊ ညစ်ညမ််းတသျော သ ို  မဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်းအျော်း တနျှောင ယှ်က်တသျော 

မက်တဆ ခ ်မ ျော်းက ို လက်ခ ၊ ထပ်ဆင ထ်ိုတလ်ွှင  ်သ ို  မဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်း ရရှ တအျောငပ်ပ လိုပ်ရန ်ကနွရ်ကက် ို အသ ို်းပပ ပခင််း။ 

5. အပချော်းသူတစ်ဦ်း၏ အတကျောင  ်သ ို  မဟိုတ ်စကျော်းဝှက်က ို အသ ို်းပပ ပခင််း။ 

6. အပချော်းသူမ ျော်း၏ အီ်းတမ်းလ်၊ တက ျောင််းစျော သ ို  မဟိုတ် လိုပ်တဆျောငခ် ကက် ို ြတ်ရှုရန၊် ြ က်ပစ်ရန၊် ကူ်းယူရန ်သ ို  မဟိုတ် ပပငဆ်ငရ်န ်

ကက  ်းစျော်းပခင််း နငှ  ်အ်ီးတမ်းလ်၊ တလ လျောမှု သ ို  မဟိုတ် လိုပ်တဆျောငခ် ကက် ို ပ ို  ရန ်နငှ /်သှို ို့မဟတု ်လက်ခ  န ်အပခာူးသ မ ာူး၏စွမ်ူး ည်ကှိ ု

တမငတ်ကာ ရန ာငို့ယ် က်စွက်ြက်ပခငူ်း။ 

7. အဓ ပွါယ်မရှ သည ် စျောမ ျော်းက ို လအူတပမျောက်အမ ျော်းထ ပ ို  ပခင််း သ ို  မဟိုတ် အမည်မတြျော်သည ် မက်တဆ ခ ်မ ျော်း သ ို  မဟိုတ် ြ ိုငမ် ျော်းက ိုပ ိုပခင််းအတကွ် ကနွရ်ကက် ို 

အသ ို်းပပ ပခင််း။ 

8. အပချော်းသူတစ်ဦ်း၏ က ိုယ်ပ ိုငလ် ပ်စျော၊ တယ်လီြိုန််းန ပါတ် သ ို  မဟိုတ် အပချော်း က ိုယ်တရ်းက ိုယ်တျော အခ က်အလကက် ို ြွင ဟ်တြျော်ထိုတ်ပခင််း။ 

9. ကွနရ်က် စ စစ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ဒက်စ်တတျော ပ် ကျောကွယ်တရ်း ပရ ိုဂရမ်မ ျော်းက ို တက ျော်ပြတ်ရန ်ကက  ်းစျော်းပခင််း။ 

https://go.boarddocs.com/ny/albany/Board.nsf/files/AUMUC87B5CA5/%24file/Computer%20Use%20in%20Education%20%204526.pdf
https://go.boarddocs.com/ny/albany/Board.nsf/files/BTXSKB7307F5/%24file/4526.1%20Internet%20Safety%20rev%20093020.pdf
https://go.boarddocs.com/ny/albany/Board.nsf/files/BJWKTA536287/%24file/5695%20Student%20Use%20of%20Personal%20Technology.pdf
https://www.albanyschools.org/pps/code-of-conduct
https://www.albanyschools.org/pps/code-of-conduct


 

 

ချ  ်းအ ောက်မှုမျော်း 

 

ကွနရ်က်က ို လက်မခ န ိုငြ်ွယ် အသ ို်းပပ မှုအတွင််း တစ စပ်လိုပ်တဆျောငသူ်မ ျော်းအတနပြင  ်ကွနရ်က်အလှမ််းမီရရှ သည ် အခွင ထူ််း ဆ ို်းရှု  ်းန ိုငမ်ပီ်း 

ဥပတဒတအျောက်တွင ်သ ို  မဟိုတ် သက်တရျောက်သည ် လိုပ်ငန််းတဆျောငရွ်က်ပ ို စည််းမ ဉ်း နငှ  ်သတဘျောတူညီခ က်မ ျော်းနငှ အ်ညီ 

ထပ်တဆျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းမှု က ခ ရန ိုငပ်ါသည်။ 

 

သ်ီးသေ ို့်ပ စ်ပ ိုငခွ်ငို့မ်ျော်း 

 

တဒတျောြ ိုငမ် ျော်း နငှ  ် အလီက်ထတရျောနစ် သ ိုတလှျောငမ်ှုမ ျော်းအျော်းလ ို်းသည် ခရ ိုင၏်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအပြစ် ဆက်လက်ရှ တနမပီ်း ခရ ိုင၏်ထ န််းခ  ပ်မှု နငှ  ်

ကကည ်ရှုစစ်တဆ်းမှု ခ ရသင သ်ည်။ ခရ ိုငကွ်နရ်က်တွင််း သ ိုတလှျောငထ်ျော်းတသျော အခ က်အလက် သ ို  မဟိုတ် ခရ ိုငကွ်နရ်က်မှ တဆင  ် အလှမ််းမီ 

ရယူမှုမ ျော်းသည် က ိုယ်တရ်းက ိုယ်တျောသ်ီးသန  ပ်ြစ်မည်ဟို သ ို်းစဲွသူအတနပြင  ်မတမ ျော်မှန််းထျော်းသင ပ်ါ။ 

 

အ်ီးတမ်းလ်အပါအဝင ်ကွနပ်ပြူတျော မှတ်တမ််းမ ျော်းက ို Òမ တ်တမ်ူးမ ာူးÓ အပြစ် ယ ဆပပီူး နယ ူးရယာက် ပပည်နယ် 

အခ က်အလက်လွတုလ်ပ်ခွင  ်ဥပတဒပပဌျောန််းခ က်တအျောက်တွင ်အမ ျော်းပပည်သူမှ အလှမ််းမီရရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

 

ကျွန်ိုပ်   သည် ကွနပ်ပြူတာကွန ်က်ရပေါ်၌ ကျွန်ပ်ု၏လှုပ်ရ ာူးမှုကှို 

ရစာငို့ ်ကညို့်ခ  မည်ပြစ်ရ ကာငူ်း န ငို့ ်ဤ သရ ာတ ညီခ က်ဆှိုင ်ာ အရခေါ်အရဝေါ်မ ာူးကှို လှိုက်နာ နအ်တွက် ကျွန်ပ်ုထ တွင ်

တာဝနရ် ှိ ကတုုျောင််း နျော်းလည်သတဘျောတပါက်ပါသည်။ 

 

တန  စဲွ -    
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FERPA လမ််းညွှန ်အချကအ်လကဖွ်င ဟ်ဖဖာ်ထတုမ်ှု တငွ ်မ ါဝငရ်န်ဖရွ်းချယမ်ှု 

မ သျော်းစို ပညျောတရ်းဆ ိုငရ်ျော ရပ ိုငခွ်င  ်နငှ  ်သ်ီးသန  ပ်ြစ်ပ ိုငခွ်င  ်ပပည်တထျောငစ်ို အက်ဥပတဒ (FERPA) က တက ျောင််းခရ ိုငမ် ျော်းမှ တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏မှတ်တမ််းမ ျော်းက ို 

လူသ ထငရ်ှျော်း နငှ  ်တတ ယပါတီမ ျော်းသ ို   ြွင ဟ်တြျောထ်ိုတ်မှုက ို အိုပ်စ ို်းပါသည်။ FERPA ၏ အတခေါ်အတဝေါ်မ ျော်းတအျောကတ်ငွ ်မ ဘ သတဘျောတူခွင ပ်ပ ခ က်မပါရှ ဘ ဲသ်ီးသန   ်

Òလမ််းညွှန ်အခ ကအ်လက်Ó မ ျော်းက ို ထိုတ်ပပနရ်န ်တက ျောင််းခရ ိုငမ် ျော်းအျော်း ခွင ပ်ပ ပါသည်။ 

 

FERPA မှ ခခင််းခ က်ပြစ်သည ် လမ််းညွှန ်အခ ကအ်လကက် တက ျောင််းသျော်း၏တအျောငပ်မငမ်ှုမ ျော်း နငှ  ်တက ျောင််းလှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ  ်တက ျောင််းခရ ိုင ်ထိုတ်တဝမှုမ ျော်းအျော်း 

တက ျောင််းခရ ိုငမ် ျော်းမှ ပမြှင တ်ငပ်ခင််းက ို ခွင ပ်ပ ပါသည်။ 

 

ပါဝငင်ပီ်း ၄င််းတ ို ို့သောဟို သတမှ်တမ်ထော်းသညို့် ဥပမောမျော်းမှော- 

 

• ဘွနဲငှ််းသဘင ်အစီအစဉမ ျော်း • ဂိုဏထ်ူ်း အဆင /်အသှိအမ တ်ပပြုသညို့်စာ ငူ်းမ ာူး န ငို့ ်

အခနူ်းအနာူးမ ာူး 

• နစ်ှပတလ်ည် စျောအိုပ်မ ျော်း • အျော်းကစျော်း လမ််းညွှနမ် ျော်း နငှ  ်ထိုတ်တဝမှုမ ျော်း 

• ဇျောတသ်ဘင/်ဂီတ ရြ ာ်ရပြပွွဲမ ာူး  

 

လမ််းညွှေ ်ချက် လက်ဆ ိုငရ်ော ဥပမောမျော်း- 

 

• တက ျောင််းသျော်း၏ အမည် • တက်တရျောက်သည ် တန  စဲွမ ျော်း 

• လ ပ်စျော • အတန််းအဆင  ်

• တယ်လီြိုန််း စျောရင််း • တရျော်းဝင ်အသ အမှတ်ပပ  လှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ  ်အျော်းကစျော်းမ ျော်းတွင််း ပါဝငလ်ိုပ်တဆျောငမ်ှု 

• အီလက်ထတရျောနစ် အီ်းတမ်းလ် လ ပ်စျော • က ိုယ်အတလ်းခ  န ်နငှ  ်အရပ်အပမင  ်

• ဓျောတ်ပ ို • ရရှ ခဲ တသျော ဒဂီရီမ ျော၊ ဂိုဏထ်ူ်းမ ျော်း နငှ  ်ခ ီ်းပမြှင မ်ှုမ ျော်း 

• တမွ်းတန   နငှ  ်တမွ်းရပ် • တလျောတလျောလတ်လတအ်ပြစ်ဆ ို်း ပညျောတရ်း တအဂ ငစီ် သ ို  မဟိုတ် အြွဲြို့အစည််း 

တက်တရျောက်မှု 

• အဓ က တလ လျောခဲ သည ် ဘျောသျောရပ်  

 

မှတခ်ျက်မျော်း 

 

• ဤ မပါဝငရ်ေအ်ရွ်းချယမ်ှုဆ ိုငရ်ော  သ အပ်းချက်က ို တစ်နစ်ှတစ်ခါ  အပခခ ပ ငို့ ်ပ ညို့်ရမည်။ 

• အကျောင််းသော်း၏ လမ််းညွှေ ်ချက ်လက်က ို  ဆ ိုပါ လမ််းညွှေ ်ချက ်လက ် သ ို်းပပ သညို့် သ်ီးသေ ို့် ထိုတအ်ဝမှုတစ်ခို တငွ််း ထညို့်သငွ််းရေ ်တကွ် 

 အဆောက် ဦ်း စည််းကမ််းထ ေ််းသ မ််းအရ်းမ ်းတစ်ဦ်းထ  စောပ ငို့အ်ရ်းသော်း  တည်ပပ ချက် အပ်း ပ်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

 

ကျွန်ိုပ်   သည် အယ်လ ်န ီပမှိြုြို့ရတာ် ရက ာငူ်းခရှိုငအ်ာူး ကျွန်ပ်ု၏ရက ာငူ်းသာူး၏ ပညာရ ူးမ တတ်မ်ူးမ ာူးမ  လမ်ူးညွှန ်

အခု ကအ်လက်မ ျော်းက ို ြငွ ဟ်တြျော်ထိုတ်ပခင််း မပပ ရန ်တတျောင််းဆ ိုပါသည်။ 

 

လက်မှတ် -   ရန ို့စွွဲ -    


