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ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မိဘ / အုပ္ထိန္းသူမ်ား ခင္ဗ်ား
FCPS ၏ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဌာန အေနျဖင့္ သင့္အား ႀကိဳဆိုပါသည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ကို ေဝမွ် လိုပါသည္။

ေက်ာင္းသို႕ ေခ်ာေမာစြာ

ေရာက္ရွိသည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏
လက္တဲေ
ြ ဖာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို႕ လမ္းေလွ်ာက္လာသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ေက်ာင္းကားျဖင့္ လာေရာက္သည္
ျဖစ္ေစ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တ႕ို ၏ လက္တဲေ
ြ ဆာင္ရြက္မႈ ကို
ေဖာ္ေဆာင္ လိုပါသည္။

ေက်ာင္းသားတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း သြားလာေရး ၊ ၎တို႕

ေန႕စဥ္သာြ းလာ ေနရေသာ ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပန္ ခရီးစဥ္တင
ြ ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အေရးေပး
အမူအက်င့္တို႕ျဖင့္ သြားလာရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား သည္လည္းပဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်ျပီး သက္ေတာင့္ သက္သာ
ျဖစ္ေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသိ႕ု လမ္းေလွ်ာက္လာပါက ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးလိုပါသည္။
1. အဖြ႕ဲ မ်ားဖြ႕ဲ ၍ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
2. အသက္ငယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ လူႀကီး၏ ႀကီးႀကပ္မႈ စီစဥ္ေပးပါ။
3. လမ္းေလွ်ာက္သြားရမည့္လမ္းကို သတ္မွတ္ျပီး သင့္ေတာ္သည့္ လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
“လမ္းေလွ်ာက္သြားေသာ

ေက်ာင္းကား

(Walking

School

Bus)”

ကို

မည္သုိ႔ဖန္တီးရမလဲ

အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဝဘ္ဆုိဒ္
https://www.fcps.org/transportation/information-for-walkers တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသိ႕ု

ေက်ာင္းကားျဖင့္

လာေရာက္ပါက

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

အမူအက်င့္

ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳဗိုလ္က်ျခင္းကဲ့သ႕ို ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားတိုင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ထား သည့္ FCPS
၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္မ်ားကို လိုက္နာသင့္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းကား စီးနင္းျခင္းသည္

ရပိုင္ခြင့္

မဟုတ္

၊

အထူး

အခြင့္အေရး

တစ္ရပ္

ျဖစ္သည္ကို

သတိျပဳေစလိုပါသည္။

ေက်ာင္းသို႕

ေက်ာင္းကားျဖင့္ လာေရာက္ပါက ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။
၁။ ေက်ာင္းကားယာဥ္မာင္းသူမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးသည္ႏွင့္ ပထမ အႀကိမ္မွာပင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာရပါမည္။
၂။ ေက်ာင္းကား ေမာင္းေနခ်ိန္၊ ယာဥ္ေရြ႔လ်ားေနစဥ္တင
ြ ္ ထိုင္ခံု၌သာ အျမဲထိုင္ေနရပါမည္။
၃။ေက်ာင္းကားအျပင္သ႕ို ေျခ၊ လက္ မထုတ္ ပါႏွင့္။
၄။ လက္မ်ား၊ ေျခေထာက္မ်ာ။၊ ေျခသလံုးမ်ား လက္ေမာင္းမ်ားကို ျငိမ္သက္စြာထားျပီး ၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းကို
ကိုယ္နဲ႕ အတူထားကာ မိမိအသံအားျဖင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
၅။ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ အစားအစာ စားေသာက္ျခင္း ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၊ ရိုင္းပ်ေသာ စကားမ်ားျဖင့္
ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို မည္သည္႔အခ်ိန္တင
ြ ္မွ မျပဳရ ပါ။
၆။ ေက်ာင္းသားစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအားလံုး (FCPS စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ၄၀၀-၈ ႏွင့္ ၄၀၀-၄၈ တြင္ႀကည့္ပါ။)
အတိုင္း လိုက္နာ က်င့္ႀကံရမည္။
၇။ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ထားသည့္

ေက်ာင္းကားတြင္သာ

အိမ္သို႔ေခၚေဆာင္ျခင္းသည္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

စီးရပါမည္။

ေက်ာင္းကားယာဥ္ေမာင္မ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကိစၥမွာအခက္အခဲျဖစ္ေစျပီး
ေနရာမလုံေလာက္မႈျပႆနာမ်ား

ကိုလည္း

ေက်ာင္းကားေပၚမွာ

ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္က

ေက်ာင္းသားမိဘ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို

စီးခြင့္ျပဳပါမည္။

မိဘ၏ေတာင္းဆိုစာကို

စာရြက္ပါမွသာ

ေက်ာင္းကားယာဥ္ေမာင္းမွ

ေက်ာင္းကားျဖင့္

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္မွသာ

အတည္ျပဳၿပီး

အျခားေက်ာင္းကားေပၚတြင္

ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈက

လက္မွတ္ထိုး/အတည္ျပဳထားေသာ

စီးနင္းခြင့္ျပဳပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ခင
ြ ္မ်ား၊

လူမႈေတြ႔ဆုံပဲြမ်ား၊

ေက်ာင္းႏွင့္မသက္ဆင
ို ္ေသာ အားကစားပြမ
ဲ ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားအတြက္မူ အႀကိဳအပို႔မွာ မိဘမ်ား၏
တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည့္

တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

အစီအစဥ္

ျဖစ္ေစရန္

အဖြဲ႔လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ထိုငခ
္ ံုေနရာခ်ထားျခင္းကို

ယဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေနရာခ်ထားခြင့္ကို ေပးထားျပီးျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ေကာင္းစြာ

ကြပ္ကဲ

ႏိုင္ရန္ႏွင္႔

အတြက္

ေနရာထိုင္ခင္း

ယဥ္ေမာင္းအမ်ားစုသည္

အဆင္ေျပေစရန္

အတြက္

ခံုေနရာခ်ထားျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ႀကျပီး ၊ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အတြက္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

အနီးကပ္ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္

ပါလိမ္႔မည္။

မူၾကိဳႏွင္႔သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကား၏အေရွ႔ပိုင္းတြင္ ေနရာခ်ကိုခ်ထားရပါမည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက ၊ ေအာက္ပါ တို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ ၁ ။
ႏႈတ္အားျဖင့္ သတိေပးျခင္း -

ယာဥ္ေမာင္းမွ ေက်ာင္းသား အမည္ ႏွင့္ ျပဳမူေသာအျပဳအမူအား

ထုတ္ေဖာ္၍ သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သူမအား ႏႈတ္အားျဖင့္ သတိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ ၂။

ယာဥ္ေမာင္း၏ အေရးယူမႈ -

ယာဥ္ေမာင္း အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ “အဆင့္ ၂ ” အေရးယူမႈမ်ား ကို

တစ္ခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ျပီး(မည္သည္႔အစီအစဥ္ျဖင္႔မဆို)
အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

သို႕ေသာ္ ပထမ အဆင့္ ဆက္သယ
ြ ္ျခင္းသည္

မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ ထံသို႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


မိဘ

/

အုပ္ထိန္းသူ

ဆက္သြယ္ေရး

-

တယ္လီဖုန္း

ဆက္သြယ္မႈ

၊

အီးေမး

၊

လက္ေရးျဖင္႔ေရးသားထားေသာစာျဖင့္ စသျဖင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။


ေစာင့္ႀကည့္မႈျဖင့္ေနထိုင္ရသည့္ကာလ
ေနထိုင္ရသည့္

အခ်ိန္တင
ြ ္

-

တစ္ပတ္ႀကာျမင့္

ဆိုးရြားသည့္

အမူအက်င့္ကို

ပါမည္။

ေစာင့္ႀကည့္မႈျဖင့္

ဆက္လက္

ျပဳလုပ္ပါက

ေက်ာင္းအုပ္ရံုးခန္းသိ႕ု ေစလႊတ္ျခင္း ခံရမည္။


ထိုင္ခံုေနရာ သတ္မွတ္ျခင္း - ေက်ာင္းသားကို ေရွ႕ခံု၌ တစ္ပတ္ ထိုင္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို
ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ အတြင္း

အမူအက်င့္ေကာင္းမြန္ပါက ၊ ယာဥ္ေမာင္း အေနျဖင့္

ေက်ာင္းသားအား ထိုင္ခံု ေရြးခ်ယ္ေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းမွ အျခားေနရာ တစ္ေနရာတြင္
ေျပာင္းလဲ ထိုင္ေစျခင္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ ဆိုးရြားသည့္ အမူအက်င့္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနပါက
ေက်ာင္းအုပ္ထံသ႕ို ေစလႊတ္ျခင္း ခံရမည္။
အဆင့္ ၃
ရံုးသိ႕ု လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း -

အကယ္၍ ဆိုးရြားသည့္ အမူအက်င့္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္

ေနပါက၊ ယာဥ္ေမာင္း အေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ လႊေ
ဲ ျပာင္းစာကို ျပင္ဆင္ /
ပို႕လႊတ္ ႏုိင္ျပီး ထိုစာကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး မန္ေနဂ်ာ ထံသို႕ အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႕သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ - လက္မခံႏိုင္ေအာင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန (ဥပမာ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္) သိ႕ု မဟုတ္ ပိုမို ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရပါက ၊ ေရရွည္ ထိုင္ခံု
ေျပာင္းေရြ႕သတ္မွတ္ ခံရျခင္း ႏွင္႔အတူ/ သိ႕ု မဟုတ္ ေက်ာင္းကား စီးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ျခင္းတို႕
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းကား ေမာင္းသူ အေနျဖင့္ ဤ မူဝါဒမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ ထားရမည့္ တာဝန္
ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အေနျဖင့္ သင့္ကေလး ႏွင့္ ဤ ကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးထားရန္ ေတာင္းဆို
လိုပါသည္။ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးမႈအတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ရွိအပ္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ ေက်ာင္းကား ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္း
ကူညီေပးႀကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ထိ႕ု အတူ ေက်ာင္း ႏွင့္ အိမ္ႀကား

ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ သြားလာႀကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ေက်ာင္းသားတိုင္း လမ္းခရီးတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေသာ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္
ျဖစ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႕ို ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
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