ဒိုတယနှစ်ဝက် ဆျောတ ်းစစ်တမ််း
အယ်လ်ဘနီ မမ ြို့တတျော် တက ျောင််းခရို ငသ
် ည် နဝ
ို င်ဘျောလအကိုနတ
် ွင် အဆို်းသတ်မည် ပထမအမှတ်အသျော်း ကျောလတနျောက်ပိုင်း် ဦ်းစျော်းတပ်း သင်ကကျော်းပပသမှုကို
ကျွနပ
်ို ်တို၏မသျော်းစိုမ ျော်း ဆို်းပြတ်ရန် ဆျောတ ်းစစ်တမ််း လိုပ်တဆျောင်တနပါသည်။
၁၃။ တြတြျော်ဝါရီလ ၁ ရက်တနတွင ် အဆို်းသတ်မည် ဒိုတယသို်းလပတ်အတွင်း် တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် အရပ်တယျောင် နှင ်
လူကိုယ်တိုငတ
် က်တရျောက်ရသည် တရွ ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းကို ခရို ငမ
် ှ ဆက်လက် ကမ််းလှမ််းတပ်းပါမည်။
လူကိုယ်တိုင ် နှင ် အရပ်တယျောင်တရွ ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းကို သူငယ်တန််းမတိုငမ
် ီ နှင ် ၆ တန််း တတလ ျောက်ရှ တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း နှင ် မမြျောသျောလိုပ်တဆျောင်သည် ၁၂
တန််း (K-12) အထူးပညာရ ူး စာသင်ခန်ူး မ ာူးရှိ ရက ာင်ူးသာူးမ ာူးအတွက် ရှိပါမည်။ ၇-၁၂ တန််း ရှတက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလို်းအတွက် အနည််းဆို်း
တြတြျော်ဝါရီလ ၁ ရက်တနအထ အရပ်တယျောင် ညွှနက် ကျော်းပပသမှုသည် တစ်ခိုတည််းတသျော တရွ ်းခ ယ်စရျောပြစ်ပါသည်။
အတပခအတနရပ်မ ျော်းမှျော တပပျောင််းလဲတနမပီ်း မသျော်းစိုမ ျော်းအတနပြင ် တနွရျောသီကျောလအတွင်း် ပပ လိုပ်ခဲတသျော တရွ ်းခ ယ်မှုမ ျော်းကို
ပပန်လည်ဆန််းစစ်ရန်လိုအပ်နင
ို တ
် ကကျောင််း ကျွနပ
်ို ်တို နျော်းလည်ပါသည်။ သပါတသျော်
ို
လည််း ကို စ် - ၁၉ ဆိုငရ
် ျော က န််းမျောတရ်း နှင ် တဘ်းအနတရျောယ်ကင််းရှင်း် တရ်း
လိုပ်ထို်းလိုပ်နည််းမ ျော်း အရ ကျွနပ
်ို ်တို၏ အပမငဆ
် ို်းလိုပ်တဆျောင်နင
ို စ
် ွမ််းရည် သျောမက ဝန်ထမ််း တနထိုငစ
် ျော်းတသျောက်တရ်းမ ျော်းအတပေါ် အတပခပပ မပီ်း ဒိုတယ
သို်းလပတ်အတွက် တရွ ်းခ ယ်စရျောမ ျော်းကို ကနသ
် တ်နင
ို သ
် ည် သိုမဟိုတ် ကနသ
် တ်ခ က်မ ျော်း ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
စျောသင်ခန််းမ ျော်းအတွင်း် လူမှုတရ်းအရ ခပ်ခွျောခွျောတနတရ်းမ ျော်းတကကျောင််း တနရျောကနသ
် တ်ထျော်းသည်ကို သတပပ ရန် အတရ်းကကီ်းပါသည်။ ထပ်တဆျောင််းမပီ်း
ကျွနပ
်ို ်၏တို၏ အရပ်တယျောင် တလလျောသင်ယူသည် အတရအတွက်မ ျော်းက အပမငဆ
် ို်းလိုပ်တဆျောင်နင
ို စ
် ွမ််းရည်သို ခ ဉ်းကပ်တနမပီပြစ်သည်။ လူမှုတရ်းအရ
ခပ်ခွျောခွျောတနရန် လိုအပ်ခ က်မ ျော်းတကကျောင ် ထပ်တဆျောင််းစီ်းနင််းသူမ ျော်းအတွက် ကျွနပ
်ို ်တို၏ အပမငဆ
် ို်းစွမ််းရည်ကိုလည််း ကနသ
် တ်ထျော်းသပြင ်
မူလတန််းအဆငအ
် တွက် သယ်ယူပိုတဆျောင်တရ်းသည် ယင််းအတိုင်း် မှနက
် န်ပါသည်။
အဆိုပါ ကနသ
် တ်ခ က်မ ျော်းတကကျောင ် ဤဆျောတ ်းစစ်တမ််း၏ရလဒ်မ ျော်းကို အတပခပပ မပီ်း ဒိုတယသို်းလပတ် အတွက် သင်ကကျော်းပပသမှု သိုမဟိုတ်
သယ်ယူပိုတဆျောင်တရ်းဆိုငရ
် ျော သင်၏ဦ်းစျော်းတပ်းမှုကို တပပျောင််းလဲရန် တတျောင််းဆိုခ က်မ ျော်းနှငအ
် ညီ လိုပ်တဆျောင်ရျောတွင ် ကျွနပ
်ို ်တိုလိုပ်နင
ို သ
် တလျောက်
အတကျောင််းဆို်း လိုပ်တဆျောင်ပါမည်။
နယူ်းတယျောက်ပပည်နယ် ပညျောတရ်းဌျောန နှင ် က န််းမျောတရ်းဌျောနတ၏
ို လမ််းညွှနခ
် က်အရ ခရို ငတ
် စ်ဝှမ််းရှ ထိုငခ
် ိုတနရျောက သင်၏ တနရျောခ ထျော်းတသျောတက ျောင််း
နှင/် သှိမဟု
ု ို့ တ် ဆ ာဆ ာမ နငို့် ကှိက
ု ်ညီခ င်မ ကှိုက်ညီနင
ှို ရ
် ကာင်ူးလည်ူး ရက ူးဇူးပပြု၍ မတ်သာူးပါ။ အကယ်၍ ခရှိုငအ
် ရနပြငို့် လကှိယ
ု ်တင
ှို ပ် ြစ်ရစ
အ ှိပ်ရယာင်ပြစ်ရစ သင်၏ရ ွ ူးခ ယ်ခ က်နငို့် လှိုက်ရလ ာညီရထွပြစ်ရအာင် လုပ်ရဆာင်နင
ှို စ
် ွမ်ူးရှိပါက ရက ာင်ူးတည်ရန ာ နငို့/် သှိမဟု
ု ို့ တ် ဆ ာဆ ာမ
တပပျောင််းလဲတကျောင််း တပပျောင််းလဲနင
ို ပ
် ါသည်။ လူကိုယ်တိုငပ် ြစ်တစ အရပ်တယျောင်ပြစ်တစ တရွ ်းခ ယ်ခ က်မ ျော်းကို ထိုငခ
် ိုတနရျော နှင ် တည်တနရျော ရရှနင
ို မ
် ှုအတပေါ်
အတပခပပ ၍ လိုက်တလ ျောညီတထွပြစ်တအျောင် လိုပ်တပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။
အမ်တွင ် နည််းပညျောပိုင်း် ဆိုငရ
် ျော လအ
ို ပ်ခ က်မ ျော်းနှငစ
် ပ်လ ဉ်းမပီ်း ကျွနပ
်ို ်တိုသည် မသျော်းစိုမ ျော်းထမှ ဆျောတ ်းစစ်တမ််းလည််း တကျောက်ယူတနပါသည်။
ခရို ငတ
် စ်ဝှမ််း ကရယျောမ ျော်းတပ်းတဝမှုကို ၁်း၁ ကွနပ် ပြူတျော တမျော်ဒယ်တစ်ခအ
ို ပြစ်သို ကျွနပ
်ို ်တို တပပျောင််းလဲရရှပါသပြင ် တဆျောင််းဦ်းရျောသီတစ်တလ ျောက်
ခရိုမ််းဘွတ်ခ် ပြနပ် ြြူ်းမှုကို ဆျောတ ်းက ကူညီပါလမ်မည်။
တနျောက်ဆို်းအတနပြင ် အတရ်းကကီ်းတသျောတြျောင်ပိုစ သို်းစို - ဓာတ်ပု နငို့် မီဒယ
ီ ာထုတ်ပပန်ရ ူး သရ
အသုူးပပြုမှုဆှိုင် ာ သရ

ာတညီခ က်၊ ကွနပ် ပြူတာ နငို့် ကွန် က်ကှို လက်ခနှိင
ု ြ
် ွယ်

ာတညီခ က် နငို့် အက်ြ်အူးီ အာ ်ပီရအ (FERPA) လမ်ူးညွှန် အခ က်အလက်ရြာင်ပုစတှိကှိ
ု ို့ ု ပြညို့် န် ရ ွ ူးခ ယ်စ ာ

တစ်ခုကု
ှိ လ
ို ည််း မဘမ ျော်း နှင ် အိုပ်ထန််းသူမ ျော်းအျော်း ကျွနပ
်ို ်တို တပ်းအပ်တနပါသည်။
ဆျောတ ်းစစ်တမ််း နှင ် တြျောင်ပိုစကို မပီ်းတအျောင်ပြည်ရန် အတရ်းကကီ်းပါသည်၊ သိုမှသျော ကျွနပ
်ို ်တိုထတွင ် အတက ဆို်း အခ က်အလက်ရှမည်ပြစ်သည်။
တက ်းဇူ်းပပ ၍ အခ က်အလက်အျော်းလို်းကို တသခ ျောဂရိုစိုက် ြတ်ရှုပါ။ ဆျောတ ်းစစ်တမ််းကို သင်ပြည်မပီ်းတသျောအခါ သငက
် တလ်း၏တက ျောင််းသို
အ ောက်တဘ
ို ောလ ၂၃ ရက်၊ ညအေ ၅ ေောရီထက် အေောက်မကျပဲ တက ်းဇူ်းပပ ၍ ပပန်ပိုတပ်းပါ။
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Second-quarter survey-BURMESE

A. အကျောင််းသော်း၏

ချက် လက်

ပြစ်နင
ို ပ
် ါက ဤအခန််းအတွက် သင်၏အတပြမ ျော်းကို အဂဂလပ်ဘျောသျောစကျော်းပြင် တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရ်းသျော်းပါ။

1. တက ျောင််းသျော်း၏အမည် -

4. အတန်ူး -

2. တက ျောင််းသျော်း၏ အီ်းတမ်းလ် -

5. တက ျောင််း -

3. တက ျောင််းသျော်း၏ သက်တသခ ကတ်ပပျော်းအမှတ် -

B. ဆက်သယ
ွ ရ
် ေ်

ချက် လက် -

ပြစ်နင
ို ပ
် ါက ဤအခန််းအတွက် သင်၏အတပြမ ျော်းကို အဂဂလပ်ဘျောသျောစကျော်းပြင် တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရ်းသျော်းပါ။

1. အဓက ဆက်သွယ်ရမည်သူ -

4. အီ်းတမ်းလ် -

2. တက ျောင််းသျော်းနှင် တတျော်စပ်ပို -

5. လပ်စျော -

3. ြိုန်း် နပါတ် -

C. သင်ကကော်းပပသမှုဆင
ို ရ
် ော အရွ ်းချယ်ချက်
မှတ်သျော်းကျောလအသစ်အတွင်း် အတန််းတနရျောသစ် ပွငသ
် ည်တနရျောတွင် တနျောက်လျောမည် မှတ်သျော်းကျောလအတွက်
သင်ဦ်းစျော်းတပ်းသည် သင်ကကျော်းပပသမှုတမျော်ဒယ်ကို တက ်းဇူ်းပပ ၍ တရွ ်းခ ယ်ပါ။

1. □ ရက ာင်ူးတွင်
2. □ အ ှိပ်ရယာင်

D. သယ်ယပ
ူ ိုအဆောင်
အရ်း
ို့
သင်၏ သယ်ယူပိုတဆျောင်တရ်းဆိုငရ
် ျော လိုအပ်ခ က်မ ျော်းကို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ခွဲပချော်းတြျော်ပပပါ။

1. □ ကျွနပ
်ု ်၏ရက ာင်ူးသာူးသည် သယ်ယပှိရဆာင်
ု ို့
ရ ူး ရှိ န် အက ြုူးဝင်ပပီူး သယ်ယပှိရဆာင်
ု ို့
ရ ူး လိုအပ်ပါလမ်မည်
2. □ ကျွနပ
်ု ်၏ရက ာင်ူးသာူးသည် သယ်ယပှိရဆာင်
ု ို့
ရ ူး ရှိ န် အက ြုူးဝင်ရသာ်လည်ူး သယ်ယပှိရဆာင်
ု ို့
ရ ူး
လှိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ မပြစ်မရနလှိုအပ်ပါက ရက ာင်ူးသှို အသွ
ာူးအပပန်လုပ် န် ကျွနပ
်ု ်၏ရက ာင်ူးသာူးအတွက်
ို့
အပခာူးရ ွ ူးခ ယ်စ ာ အစီအစဉ်မ ာူးကှို ကျွနပ
်ု ် ပပြုလုပ်ပါမည်

3. □ ကျွနပ
်ု ု်၏တက ျောင််းသျော်းသည် သယ်ယူပိုတဆျောငတ
် ရ်းအတွက် အက ်းမဝင်ပါ
4. □ အက ြုူးမဝင် - ကျွနပ
်ု ်၏ရက ာင်ူးသာူးသည် အနည်ူးဆုူးအရနပြငို့် ဒုတှိယ မတ်သာူးကာလ (ရြရြာ်ဝါ ီ - ၁ ရက်)
အဆုူးသတ်ထှိ တစ်ရလ ာက်လုူး အပပညို့်အဝ အ ှိပ်ရယာင် ရ ွ ူးခ ယ်စ ာအတွငူး် စာ င်ူးသွငူး် မည်ပြစ်သပြငို့်
အက ြုူးဝင်သည်ပြစ်ရစ မဝင်သည်ပြစ်တစ ကျွနပ
်ို ်၏တက ျောင််းသျော်းအတနပြင် သယ်ယူပိုတဆျောင်တရ်း
လိုအပ်မည်မဟိုတ်ပါ။

E. ေည််းပညောပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ော

လှမ််းမီ ရရှမှု

သငက
် တလ်း၏ လက်ရှ နည််းပညျောပိုင်း် ဆိုငရ
် ျော အလှမ််းမီ ရရှမှုကို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ခွဲပချော်းတြျော်ပပပါ။ ခရို ငမ
် ှ ထိုတ်တပ်းသည်
ကရယျော (ခရုမ်ူး ဘွတ်ခ်) တစ်ခုသုှိ သငို့
က
် ရလူးအရနပြငို့် လက်ရှိ အလမ်ူးမီ ရှိမှုအဆငို့က
် ှို ရ ွ ူးခ ယ်ပါ။ သင်၏အှိမ်တွင်
ို့
ယု ကည်စှိတ်ခ သညို့်

ရ ာို့ဒ ်

န် အင်တာနက် အလမ်ူးမီ ရှိမှု လက်ရှိအဆငို့က
် ှို ရက ူးဇူးပပြု၍ ခွွဲပခာူးရြာ်ပပပါ။

1. ခရို ငမ
် ှ ထိုတအ
် ပ်းသညို့ ် ခရိုမ််းဘွတခ
် ် သ ို ို့ လှမ််းမီရရှမှု a. □ ခရုမ်ူးဘွတ်တစ်ခို အလို်းစို/ကှိုယ်ပှိုင် ရှိသည်
b. □ အှိမ်ရထာင်စုတွငူး် ရှိ အပခာူးကရလူးမ ာူး/ရက ာင်ူးသာူးမ ာူးနငို့် ရဝမ ရှိသည်
c. □ ခရုမ်ူး ွတ်ခ် မရှိပါ
d. □ ခရုမ်ူး ွတ်ခ် ထုတ်ရပူးထာူးရသာ်လည်ူး လုပ်ငန်ူးရဆာင် ွ က်မှုမရှိပါ

2. တည်ငငမ်သည်ို့ ဘအရောို့ဒဘ
် ေ်

င်တောေက်

လှမ််းမီရရှမှု -

a. □ တည်ပငှိမ်သညို့် ဘတရျောဒ်ဘန် အင်တျောနက်ကို ပပို်းသူတစ်ဦ်းမှတဆငရ
် ရှသည်
b. □ ခရှိုငမ
် ထုတ်ရပူးသညို့် မှို ုင
ှိ ူး် ရဟာို့တ်စရပါ ို့
c. □ ဆယ်လလာ ကွန် က် သှိမဟု
ု ို့ တ် အပခာူးနည်ူးလမ်ူးမ ာူးမတဆငို့် ပပတ်ရတာင်ူးပပတ်ရတာင်ူး အလမ်ူးမီ ရှိသည်
d. □

ရ ာို့ဒ ်

န် အင်တာနက် မ ရှိပါ

F. မဘ/ ပ
ို ်ထေ််းသူ လက်မှတ ်
1. အမည် စျောလို်းကကီ်းပြင် 2. လက်မှတ် 3. တနစွဲ -
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Second-quarter survey-

၂၀၂၀- ၂၁ စောသင်နစ
ှ ် တွက်

ယ်လဘ
် ေီ ငမ ြို့အတော်

အကျောင််းခရို င၏
် ဓောတ်ပို နှင ို့် မီဒယ
ီ ော ထိုတပ် ပေ်အရ်း အ ောင်ပိုစ

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် တအျောက်တိုဘျောလတွင် ပပင်ဆင်ခဲသည်

အကျောင််း

မဘ/ ပ
ို ်ထေ််းသူ

်းီ အမ်းလ်

အကျောင််းသော်း၏ မည်

တေ််း

ဆရော ဆရောမ

အယ်လ်ဘနီ မမ ြို့တတျော် တက ျောင််းခရို ငက
် ကျွနပ
်ို ်၏တို၏ဝန်ထမ််းမ ျော်းနှင ် တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ အပပ သတဘျောတဆျောင်သည် လှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ ဂိုဏထ
် ူ်းမ ျော်း နှင ်
အလိုပ်လိုပ်တဆျောင်မှုမ ျော်းကို ပမြှငတ
် င်ရန် ကက ်းပမ််းအျော်းထိုတ်မှုတစ်ခို ပပ လိုပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပမြှငတ
် င်မှုအတွက် ခရို ငထ
် ိုတ်တဝတရ်းမ ျော်း နှင ်
တစ ်းကွက်ရှျောတြွတရ်း တထျောက်ကူပစစည််းမ ျော်း၊ ခရို င ် ဝက်ဘဆ
် ိုက် နှင ် မီဒယ
ီ ျောတိုကို ကရယျောမ ျော်းအပြစ် အသ်းို ပပ တကျောင််း ပပ နင
ို ပ
် ါသည်။
တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဓျောတ်ပိုရို က်ပခင််း နှင ် အမည် နှင ် စျောသင်ခန််း သမဟို
ို
တ် တက ျောင််းတိုပြင ် ခွဲပချော်းတြျော်ပပမည် အခွငအ
် လမ််းမ ျော်းလည််း ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
သိုပါတသျော်လည််း အခ ြို့မဘမ ျော်းအတနပြင ် ၄င််းတို၏ကတလ်းမ ျော်းကို ကျွနပ
်ို ်တိုမှ တြျော်ထိုတ်ပခင််းမပပ ရန် တတျောင််းဆိုတကျောင််းတတျောင််းဆိုနင
ို တ
် ကကျောင််း
ကျွနပ
်ို ်တို နျော်းလည်ပါသည်။ ယင််းသတဘျောတူညီခ က်က လူထိုဆက်ဆတရ်းမ ျော်း နှင ် မီဒယ
ီ ျောပိုင်း် ဆိုငရ
် ျော ရည်ရွယ်ခ က်မ ျော်းအတွက် အသို်းပပ သည်
ပိုရပ်မ ျော်း နှင ် စကျော်းလို်းမ ျော်းအတွက်သျော အက ်းဝင်တကကျောင််း တက ်းဇူ်းပပ ၍ မှတ်သျော်းပါ။ ယင််းက အရပ်တယျောင် ပတ်ဝန််းက င်အတွင်း်
ညွှနက် ကျော်းပပသမှုတပ်းအပ်ရျောတွင် အက ်းမဝင်ပါ (ဥပမျော ဂူဂဲလ် စျောသင်ခန််း/ဂူဂဲလ် မီ်းတ် (Google Classroom/Google Meet)) လူသရှငက် ကျော်းပြစ်မှု နှငစ
် ပ်လ ဉ်း၍ သင်၏ဆနဒမ ျော်းကို ကျွနပ
်ို ်တိုအျော်း
အတကကျောင််းကကျော်းရန် တအျောက်ပါ တြျောင်ပိုစကို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ပြည်ပါ။
ခွငပ်ို့ ပ ပါ

ကျွနပ
်ို ် (မဘ/အိုပ်ထန််းသူ သိုမဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း)

သည်

သည်

(YES)

လက်ကမ််းစျောတစျောင်မ ျော်း၊ တက ျောင််း သိုမဟိုတ် ခရို ငဝ
် က်ဘဆ
် ိုက်မ ျော်း၊ သိုမဟိုတ် အပချော်း အသလွှငဌ
် ျောနတစ်ခိုခို၊ အွနလ
် ိုင်း်

အယ်လ်ဘနီ

မမ ြို့တတျော်

တက ျောင််းခရို င်

အျော်း

သတင််းလွှျောမ ျော်း၊

ပပကခဒန်မ ျော်း၊

မီဒယ
ီ ျော

ပတရျောဂ က်မ ျော်း၊

သိုမဟိုတ် ထိုတ်တဝတရ်းမီဒယ
ီ ျော တိုအပါအဝင် ခရို င် ထိုတ်တဝတရ်းတစ်ခိုခို သိုမဟိုတ် အျော်းလို်းတွင် အသို်းပပ ရန်အတွက်
ကျွနပ
်ို ်၏ သျော်း/သမီ်း သိုမဟိုတ် ကျွနပ
်ို ်ကိုယ်တိုင် (အကယ်၍ ကျွနပ
်ို ်သည် အသက် ၁၈ နှစ် သိုမဟိုတ် အထက်ပြစ်ပါက) အျော်း
ဓျောတ်ပိုရို က်ရန် ဤတနရျောမှ သတဘျောတူခွငပ် ပ ခ က် တပ်းပါသည်။
ခွငမ
်ို့ ပပ ပါ

ကျွနပ
်ို ် (မဘ/အိုပ်ထန််းသူ သိုမဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း)

(NO)

သည်

အယ်လ်ဘနီ

မမ ြို့တတျော်

တက ျောင််းခရို င်

အျော်း

သတင််းလွှျောမ ျော်း၊

ပပကခဒန်မ ျော်း၊

မီဒယ
ီ ျော

ပတရျောဂ က်မ ျော်း၊

လက်ကမ််းစျောတစျောင်မ ျော်း၊ တက ျောင််း သိုမဟိုတ် ခရို ငဝ
် က်ဘဆ
် ိုက်မ ျော်း၊ သိုမဟိုတ် အပချော်း အသလွှငဌ
် ျောနတစ်ခိုခို၊ အွနလ
် ိုင်း်
သိုမဟိုတ် ထိုတ်တဝတရ်းမီဒယ
ီ ျော တိုအပါအဝင် ခရို င် ထိုတ်တဝတရ်းတစ်ခိုခို သိုမဟိုတ် အျော်းလို်းတွင် အသို်းပပ ရန်အတွက် ကျွနပ
်ို ်၏
သျော်း/သမီ်း သိုမဟိုတ် ကျွနပ
်ို ်ကိုယ်တိုင် (အကယ်၍ ကျွနပ
်ို ်သည် အသက် ၁၈ နှစ် သိုမဟိုတ် အထက်ပြစ်ပါက) အျော်း
ဓျောတ်ပိုရို က်ပခင််းအျော်း ဤတနရျောမှ တော်းပမစ်ပါသည် ။

မဘ/တရျော်းဝင် အိုပ်ထန််းသူ သိုမဟိုတ် တက ျောင််းသျော်း (အသက် ၁၈ နှစ်တက ျော်ပါက) ၏လက်မှတ်
လပ်စျော

တနစွဲ
ြိုန်း် နပါတ်

***အကျ်းဇူ်းပပ ၍ ဤအ ောင်ပိုစကို အကျောင််းသ ို တတ်
နင
ို သ
် အလောက် ပမေ်ပမေ် ပပေ်ပိုအပ်းပါ***
ို့
ို့
အကယ်၍ ဤတြျောင်ပိုစကို ကျွနပ
်ို တ
် ို လက်ခမရရှပါက သင်၏ကတလ်းအျော်း ဓျောတ်ပိုရို က်ရန်အတွက် သင် ဆနဒမရှဟို ကျွနပ
်ို ်တို မှတ်ယူပါမည်။
ဤတြျောင်ပိုစကို သငက
် တလ်း၏ တက ျောင််းရှ ြိုငတ
် ပေါ်တွင ် သမ််းဆည််းထျော်းပါမည်။ လူသရှငက် ကျော်းပြစ်မှုနင
ှ ် စပ်လ ဉ်း၍ သငက
် တလ်း၏ အတပခအတနကို
တပပျောင််းလဲတစနင
ို သ
် ည် အတပခအတနရပ်တစ်ခို တပေါ်ထွန်း် လျောပါက တက ်းဇူ်းပပ ၍ တက ျောင််း နှင ် ခရို ငဆ
် က်သွယ်တပပျောဆိုတရ်းဌျောနကို စျောပြငတ
် ရ်းသျော်း၍
တတ်နင
ို သ
် တလျောက်ပမန်ပမန် အသတပ်းပါ။
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ို ် ွယ်

သ်းို ပပ မှုဆင
ို ရ
် ော သအဘောတူညီချက်

ပညျောတရ်းဘိုတ်အြွဲြို့က တက ျောင််းသျော်း၏ တလလျောသင်ယူမှု နှင ် သင်ကကျော်းမှုကို အတကျောင််းဆို်းပြစ်တအျောင် လိုပ်ရန် ကတကဝတ်ပပ ပါသည်။ ခရို ငက
် အင်တျောနက်အပါအဝင်
ကွနပ် ပြူတျောကွနရ
် က်တစ်ခိုအတွင်း် သို တက ျောင််းသျော်း အလှမ််းမီ ဝင်တရျောက်မက
ှု ို စွမ််းအျော်းပပည်ဝမပီ်း တန်ြ်းို ရှသည် ပညျောတရ်း နှင ် သိုတတသနဆိုငရ
် ျော ကရယျောတစ်ခိုအပြစ်
သတ်မတ
ှ ်မပီ်း ခရို င ် စျောသင်ခန််းအတွင်း် ကွနပ် ပြူတျောမ ျော်း နှင ် ကွနပ် ပြူတျောနှငဆ
် က်စပ် နည််းပညျောကို တလလျောသင်ယူတရ်း နှင ် သင်ကကျော်းတရ်း ထွန်း် ကျော်းတစရန် နှင ်
ပမြှငတ
် င်ရန် ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် လို်းလို်းလ ျော်းလ ျော်း အသ်းို ပပ ရန် တက
ို တ
် ွန်း် အျော်းတပ်းပါသည်။ ကွနပ် ပြူတျော နှင ် ကွနရ
် က် အသို်းပပ မှု နှင ် စပ်လ ဉ်းသည် တအျောက်ပါ
ပညျောတရ်းဘိုတ်အြွဲြို့ မူဝါဒမ ျော်းကို တက ်းဇူ်းပပ ၍ ကို်းကျော်းပါ- 4526, 4526.1, and 5695.
တက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတနပြင ် တက ျောင််းအတကျောငက
် ို စျောသင်ခန််း၏တနျောက်ဆက်တတ
ွဲ စ်ခိုအပြစ် မှတ်ယူသငမ် ပီ်း ကျွနပ
်ို ်တို တက ျောင််းတွငတ
် မ ျော်မှန်း် ထျော်းသည် တလ်းစျော်းမှု နှင ်
ယဉတက ်းမှုဆိုငရ
် ျော စည််းမ ဉ်းမ ျော်းအတင
ို ်း် အတူတူ သက်တရျောက်သငပ
် ါသည်။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို တက ျောင််းသျော်း လိုပ်ငန််းတဆျောင်ရွက်ပို စည််းမ ဉ်း လက်စွဲစျောအိုပ် အတွင်း် ရှ
မူဝါဒမ ျော်း နှင ် လိုပ်ထို်းလိုပ်နည််းမ ျော်းက ကျွနပ
်ို တ
် ၏
ို ဒစ်ဂ စ်တယ် တလလျောသင်ယူမှု ပတ်ဝန််းက င်အတွကလ
် ည််း အက ်းဝင်ပါလမ်မည်။ မဘမ ျော်းအတနပြင ်
၄င််းတ၏ကတလ်းမ
ို
ျော်းနှင ် ကျွနပ
်ို တ
် ို၏ ဆရျောဆရျောမမ ျော်း ပပ လိုပ်တနသည် အွနလ
် ိုင်း် ပပ မူတဆျောင်ရွက်ခ က်မ ျော်း နှင ် တဘ်းအနတရျောယ်ကင််းရှင်း် တရ်းအတကကျောင််း တပပျောဆိုသည်
တဆွ်းတနွ်းမှုမ ျော်းကို တထျောက်ကရ
ူ န် တက
ို တ
် ွန်း် အကကပပ ပါသည်။
ခရို ငတ
် ွင်း် ရှ တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း နှင ် ဝန်ထမ််းမ ျော်းအျော်းလို်းအတွက် ကွနရ
် က် အသို်းပပ မှုနင
ှ ် သက်ဆိုငသ
် ည် တျော်းပမစ်ထျော်းတသျော လှုပ်ရျောှ ်းတဆျောင်ရွက်မှုမ ျော်းမှျော -

1.

ကွနရ
် က်ကို စီ်းပွျော်းတရ်းရည်ရွယ်မ ျော်း၊ တငွတကက်း အပမတ်ထိုတရ
် န်၊ ကိုယ်ပိုင် စီ်းပွျော်းတရ်း၊ ကိုနပ
် စစည််း တကကျော်ပငျောမ ျော်း၊ နင
ို င
် တရ်း စည််းရို ်းမှုမ ျော်း၊
တစ ်းဝယ်ပခင််း၊ သိုမဟိုတ် တလျောင််းကစျော်းပခင််းတိုအတွက် အသို်းပပ ပခင််း။

2.

မူပိုငခ
် ွငမ
် ျော်းခ ်းတြျောက်ပခင််း သိုမဟိုတ် ခရို ငက
် ွနပ် ပြူတျောကွနရ
် က်တပေါ် ရှ မူပိုငတ
် ဆျောြ်ဝဲရတ
် စ်ခိုခက
ို ို ကူ်းယူပခင််း၊ ထည်သင
ွ ်း် ပခင််း၊ လက်ခပခင််း၊
တဆငထ
် ိုတလ
် ွှငပ် ခင််း၊ သိုမဟိုတ် ရရှတအျောင်ပပ လိုပ်ပခင််း အပါအဝင် အပချော်း အသပညျောပိုငဆ
် ိုငမ
် ှု အခွငအ
် တရ်းမ ျော်းကို ခ ်းတြျောက်ပခင််း။

3.

ညစ်ညမ််းတသျော၊ တစျော်ကျော်းတသျော သိုမဟိုတ် လင်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ျော နှုက်နက်
ှု ချွတ်ချွတ်တြျော်ပပသည် အရျောမ ျော်းကို လက်ခ၊ ထပ်ဆငထ
် တ
ို ်လင
ွှ ်
သိုမဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်း ရရှတအျောင်ပပ လိုပ်ရန် ကွနရ
် က်ကို အသို်းပပ ပခင််း။

4.

လူမ ်းတရ်းခွဲပချော်းတသျော၊ လင်ခွဲပချော်းတသျော၊ အလွဲသို်းစျော်းပပ တသျော၊ ညစ်ညမ််းတသျော သိုမဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်းအျော်း တနှျောငယ
် က
ှ ်တသျော
မက်တဆခ ်မ ျော်းကို လက်ခ၊ ထပ်ဆငထ
် တ
ို လ
် ွှင ် သိုမဟိုတ် အပချော်းသူမ ျော်း ရရှတအျောင်ပပ လိုပရ
် န် ကွနရ
် က်ကို အသို်းပပ ပခင််း။

5.

အပချော်းသူတစ်ဦ်း၏ အတကျောင ် သိုမဟိုတ် စကျော်းဝှက်ကို အသို်းပပ ပခင််း။

6.

အပချော်းသူမ ျော်း၏ အီ်းတမ်းလ်၊ တက ျောင််းစျော သိုမဟိုတ် လိုပ်တဆျောင်ခ က်ကို ြတ်ရှုရန်၊ ြ က်ပစ်ရန်၊ ကူ်းယူရန် သိုမဟိုတ် ပပင်ဆင်ရန်
ကက ်းစျော်းပခင််း နှင ် အီ်းတမ်းလ်၊ တလလျောမှု သိုမဟိုတ် လိုပ်တဆျောင်ခ က်ကို ပိုရန် နှင/် သှိမဟု
ု ို့ တ် လက်ခ န် အပခာူးသမ ာူး၏စွမ်ူး ည်ကှို
တမင်တကာ ရနာငို့ယ
် က်စက
ွ ်ြက်ပခင်ူး။

7.

အဓပွါယ်မရှသည် စျောမ ျော်းကို လူအတပမျောက်အမ ျော်းထပိုပခင််း သိုမဟိုတ် အမည်မတြျော်သည် မက်တဆခ ်မ ျော်း သိုမဟိုတ် ြိုငမ
် ျော်းကိုပိုပခင််းအတွက် ကွနရ
် က်ကို
အသို်းပပ ပခင််း။

8.

အပချော်းသူတစ်ဦ်း၏ ကိုယ်ပင
ို လ
် ပ်စျော၊ တယ်လီြန
ို ်း် နပါတ် သိုမဟိုတ် အပချော်း ကယ
ို ်တရ်းကိုယတ
် ျော အခ က်အလက်ကို ြွငဟ
် တြျော်ထတ
ို ်ပခင််း။

9.

ကွနရ
် က် စစစ်ပခင််း သိုမဟိုတ် ဒက်စ်တတျောပ် ကျောကွယ်တရ်း ပရို ဂရမ်မ ျော်းကို တက ျော်ပြတ်ရန် ကက ်းစျော်းပခင််း။

VISION STATEMENT
The City School District of Albany will be a district of excellence with caring
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.

ချ ်းအ ောက်မှုမျော်း
ကွနရ
် က်ကို လက်မခနင
ို ြ
် ွယ် အသို်းပပ မှုအတွင်း် တစစပ်လိုပ်တဆျောင်သူမ ျော်းအတနပြင ် ကွနရ
် က်အလှမ််းမီရရှသည် အခွငထ
် ူ်း ဆို်းရှု ်းနင
ို မ် ပီ်း
ဥပတဒတအျောက်တွင ် သိုမဟိုတ် သက်တရျောက်သည် လိုပ်ငန််းတဆျောင်ရွက်ပို စည််းမ ဉ်း နှင ် သတဘျောတူညီခ က်မ ျော်းနှငအ
် ညီ
ထပ်တဆျောင််းစည််းကမ််းထန််းသမ််းမှု က ခရနင
ို ပ
် ါသည်။
သီ်းသေ်ပို့ စ်ပိုငခ
် ွငမ
်ို့ ျော်း
တဒတျောြိုငမ
် ျော်း နှင ် အီလက်ထတရျောနစ် သိုတလှျောင်မှုမ ျော်းအျော်းလို်းသည် ခရို င၏
် ပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုအပြစ် ဆက်လက်ရှတနမပီ်း ခရို င၏
် ထန််းခ ပ်မှု နှင ်
ကကည်ရှုစစ်တဆ်းမှု ခရသငသ
် ည်။ ခရို ငက
် ွနရ
် က်တွင်း် သိုတလှျောင်ထျော်းတသျော အခ က်အလက် သိုမဟိုတ် ခရို ငက
် ွနရ
် က်မှ တဆင ် အလှမ််းမီ
ရယူမှုမ ျော်းသည် ကိုယ်တရ်းကိုယ်တျောသီ်းသနပ် ြစ်မည်ဟို သို်းစွဲသူအတနပြင ် မတမ ျော်မှန်း် ထျော်းသငပ
် ါ။
အီ်းတမ်းလ်အပါအဝင် ကွနပ် ပြူတျော မှတ်တမ််းမ ျော်းကို Òမတ်တမ်ူးမ ာူးÓ အပြစ် ယဆပပီူး နယူးရယာက် ပပည်နယ်
အခ က်အလက်လွတု်လပ်ခွင ် ဥပတဒပပဌျောန််းခ က်တအျောက်တွင ် အမ ျော်းပပည်သူမှ အလှမ််းမီရရှနင
ို ပ
် ါသည်။

ကျွနပ
်ို ်
ရစာငို့် ကညို့်ခ မည်ပြစ်ရ ကာင်ူး နငို့် ဤ သရ

သည် ကွနပ် ပြူတာကွန် က်ရပေါ်၌ ကျွနပ
်ု ်၏လှုပ်ရာူးမှုကှို
ာတညီခ က်ဆှိုင် ာ အရခေါ်အရဝေါ်မ ာူးကှို လှိုက်နာ န်အတွက် ကျွနပ
်ု ်ထတွင်

တာဝန်ရှိ ကတုုျောင််း နျော်းလည်သတဘျောတပါက်ပါသည်။
တနစွဲ -

CITY SCHOOL DISTRICT of ALBANY
1 Academy Park • Albany, New York 12207
(518) 475-6175 • Fax: (518) 475-6199
BOARD of EDUCATION
Anne Savage, President • Vickie Smith, Vice President • Tabetha Wilson, Secretary
Damarise Mann • Sridar Chittur, Ph.D. • Ellen Krejci • Hassan I. Elminyawi
FERPA လမ််းညွှန် အချက်အလက်ဖွငဟ
် ဖဖာ်ထတ
ု မ
် ှု တွင ် မ ါဝင်ရန်ဖရွ ်းချယ်မှု
မသျော်းစို ပညျောတရ်းဆိုငရ
် ျော ရပိုငခ
် င
ွ ် နှင ် သီ်းသနပ် ြစ်ပိုငခ
် င
ွ ် ပပည်တထျောင်စို အက်ဥပတဒ (FERPA) က တက ျောင််းခရို ငမ
် ျော်းမှ တက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏မှတ်တမ််းမ ျော်းကို
လူသထင်ရှျော်း နှင ် တတယပါတီမ ျော်းသို ြွငဟ
် တြျော်ထတ
ို ်မှုကို အိုပ်စို်းပါသည်။ FERPA ၏ အတခေါ်အတဝေါ်မ ျော်းတအျောက်တင
ွ ် မဘ သတဘျောတူခွငပ် ပ ခ က်မပါရှဘဲ သီ်းသန ်
Òလမ််းညွှန ် အခ က်အလက်Ó မ ျော်းကို ထိုတ်ပပန်ရန် တက ျောင််းခရို ငမ
် ျော်းအျော်း ခွငပ် ပ ပါသည်။
FERPA မှ ခခင််းခ က်ပြစ်သည် လမ််းညွှန ် အခ က်အလက်က တက ျောင််းသျော်း၏တအျောင်ပမင်မှုမ ျော်း နှင ် တက ျောင််းလှုပရ
် ှျော်းမှုမ ျော်း နှင ် တက ျောင််းခရို င် ထိုတ်တဝမှုမ ျော်းအျော်း
တက ျောင််းခရို ငမ
် ျော်းမှ ပမြှငတ
် င်ပခင််းကို ခွငပ် ပ ပါသည်။
ပါဝင်ငပီ်း ၄င််းတသောဟို
ို ို့
သတ်မှတမ
် ထော်းသညို့ ် ဥပမောမျော်းမှော-

•

ဘွန
ဲ င
ှ ်း် သဘင် အစီအစဉမ ျော်း

•

•
•

နှစ်ပတ်လည် စျောအိုပ်မ ျော်း

•

ဂိုဏထ
် ူ်း အဆင/် အသှိအမတ်ပပြုသညို့်စာ င်ူးမ ာူး နငို့်
အခန်ူးအနာူးမ ာူး
အျော်းကစျော်း လမ််းညွှနမ
် ျော်း နှင ် ထိုတ်တဝမှုမ ျော်း

ဇျောတ်သဘင်/ဂီတ ရြ ာ်ရပြပွွဲမ ာူး

လမ််းညွှေ် ချက် လက်ဆင
ို ရ
် ော ဥပမောမျော်း-

•
•
•
•
•
•

တက ျောင််းသျော်း၏ အမည်

•

အဓက တလလျောခဲသည် ဘျောသျောရပ်

•
•
•
•
•
•

လပ်စျော
တယ်လီြန
ို ်း် စျောရင််း
အီလက်ထတရျောနစ် အီ်းတမ်းလ် လပ်စျော
ဓျောတ်ပို
တမွ်းတန နှင ် တမွ်းရပ်

တက်တရျောက်သည် တနစွဲမ ျော်း
အတန််းအဆင ်
တရျော်းဝင် အသအမှတ်ပပ လှုပရ
် ှျော်းမှုမ ျော်း နှင ် အျော်းကစျော်းမ ျော်းတွင်း် ပါဝင်လိုပ်တဆျောင်မှု
ကိုယ်အတလ်းခ န် နှင ် အရပ်အပမင ်
ရရှခဲတသျော ဒီဂရီမ ျော၊ ဂိုဏထ
် ူ်းမ ျော်း နှင ် ခ ီ်းပမြှငမ
် ှုမ ျော်း
တလျောတလျောလတ်လတ်အပြစ်ဆို်း ပညျောတရ်း တအဂ င်စီ သိုမဟိုတ် အြွဲြို့အစည််း
တက်တရျောက်မှု

မှတခ
် ျက်မျော်း

•

ဤ မပါဝင်ရေ်အရွ ်းချယ်မှုဆင
ို ရ
် ော

•

အကျောင််းသော်း၏ လမ််းညွှေ် ချက် လက်ကို

သအပ်းချက်ကို တစ်နစ
ှ ်တစ်ခါ

အပခခပ ငို့် ပ ညို့ ်ရမည်။

ဆပ
ို ါ လမ််းညွှေ် ချက် လက်

အဆောက် ဦ်း စည််းကမ််းထေ််းသမ််းအရ်းမ်းတစ်ဦ်းထ စောပ ငို့အ
် ရ်းသော်း

ကျွနပ
်ို ်

သည် အယ်လ်

သ်းို ပပ သညို့ ် သီ်းသေ် ထို
် ဝမှုတစ်ခို တွင်း် ထညို့ ်သင
ွ ်း် ရေ် တွက်
ို့ တအ

တည်ပပ ချက် အပ်း ပ်နင
ို ပ
် ါသည်။

နီ ပမှိြုြို့ရတာ် ရက ာင်ူးခရှိုငအ
် ာူး ကျွနပ
်ု ၏
် ရက ာင်ူးသာူး၏ ပညာရ ူးမတ်တမ်ူးမ ာူးမ လမ်ူးညွှန ်

အခု က်အလက်မ ျော်းကို ြွငဟ
် တြျော်ထတ
ို ်ပခင််း မပပ ရန် တတျောင််းဆိုပါသည်။
လက်မှတ် -

ရနစွို့ ွဲ -

VISION STATEMENT
The City School District of Albany will be a district of excellence with caring
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.

