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ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉးထံမွသတင္းစကား
ခင္မင္ရပါေသာ ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္း မိသားစုမ်ားခင္ဗ်ာ၊
ထက္သန္ျပင္းျပသည့္စိတ္ထားအျပည့္ျဖင့္ သင့္အား 2021-22 စာသ
င္ႏွစ္အတြက္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၏ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူကိုယ္တိုင္ အျပည့္အဝေက်ာင္းျပန္တက္ကာ ပို၍ ထုံးတမ္းစဥ္လာအတို
င္းျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းပြဲမ်ားကို ျပန္လည္တက္ေရာက္ေစႏိုင္ျခင္းအား ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာတြင္၊ သင္သည္ ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းသားႏွင့္မိသားစု အေ
ထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္ကို ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။ အြန္လိုင္းတြင္လည္း ရရွိႏိုင္ေသာ ဤလမ္းညႊန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔၏ခ႐ိုင္ရွိ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိထားရန္လိုအပ္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အခ်
က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ သင္သည္ ၎ကို အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွ
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးတို႔ေပၚတြင္ အာ႐ုံ
စိုက္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆုံး
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေပးစြမ္းထားရန္ကိုလည္း ဝန္
ခံကတိျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္၊ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ဘဝ၏ေနာက္
တစ္ဆင့္ရွိ ၎တို႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာကို ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈစြ
မ္းရည္မ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ပူးတြဲသင္႐ိုးပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ စိတ္ထက္သန္မႈကို ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါ
သည္။
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈေရးရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘဝအတြက္ျပင္ဆင္ေ
ပးရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ခံကတိျပဳထားပါသည္။
သင္၏ကေလး သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေ
က်ာင္းမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္အတြက္ရွိေနပါသည္။
႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္၊

Mark D. Daniel, Ph.D.
ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး

2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္

1

ဦးတည္ခ်က္
်က
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေက်ာင္းမ်ားသည္ေက်ာင္
ေက်ာင္းသားအားလုံးကို ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ၊ တာဝန္သိတတ္ေသာ ႏိုင္ငံ

သားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ ပညာသင္ၾကားေပးပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းမ်ားသည္က်ာင္
က်ာင္းမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည့္ ေက်ာင္းစနစ္တစ္ခုႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ က်
က္သေရေဆာင္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ကိုဗစ္-၁၉
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ ေဒသႏၲရ အယ္လန္ေကာင္တီ က်န္း
မာေရးဌာန ႏွင့္ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ FWCS မွ ကတိကဝတ္ျပဳထား
သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုသိလာရေလ၊ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လ
က္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ပိုတိုး၍ အဆင့္ျမင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အားလုံးအား လုံျခဳံစိတ္ခ်ႏိုင္သည့္
အေနအထားတြင္ရွိေနရန္အတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအ
သစ္မ်ားအား မိဘမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးသိရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ ၎တို႔အား
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္ေပၚရွိ သင္ယူရန္စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြား၍ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႈပါ။
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အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းမ်ား
ဖို႔စ္ေဝး လူမႈအသိုင္းဝိုင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးအျမင့္ဆုံးႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျပား
စြာရွိေနသည့္ ေက်ာင္းအျဖစ္ ခ႐ိုင္မွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ သင့္ကေလးအတြက္ သင္ယူ ၾကီးထြားေအာင္ျမင္ရန္ ဖို႔ထ္ဝိန္းလူမွဳေ
ရးေက်ာင္းမ်ား ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနရမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ အ
စီအစမ်ားသာမက ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား သင္ရိုးမ်ားပါ ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ

• ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေပးေသာ အဆင့္ျမင့္ေနရာခ်ထားမွဳအတန္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္အဆက္အသြယ္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွဳ
• ေဒသႏၲရတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ထပ္ကြန္း အမွတ္ေပးစနစ္ကို ကမ္းလွမ္းထားၿပီး၊
၎သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေကာလိပ္အဆင့္ အမွတ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။
• အဓိက ၄၀ကို ရရွိရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ၊ မဟာႏွင့္ နည္းပညာမဟာဒီပလိုမာမ်ား၊ ဘြဲ႕ရရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္း
သားမ်ားကို ေကာလိပ္သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ အလုပ္ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားကို ကူညီေပးေနသည္။
• ကိုယ္ပို္င္ သီးျခား ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အဆင္သင့္ျဖစ္မွဳႏွင့္ ေကာလိပ္ေလ့လာေရး
• ကိုယ္ပိုင္သီးျခား ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း
• ေကာလိပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝတြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားအတြ
က္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစသည္။
• စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ Magnet ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
• မြန္တက္ဆိုရီရွိ Bunche ကေလးဘဝအႀကိဳေက်ာင္းစင္တာႏွင့္ Towles အလယ္တန္းေက်ာင္း၊တစ္တန္းမွ ငါးတန္းအထိ
• Towles အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ New Tech မွ ၊ ေျခာက္တန္းမွ ရွစ္တန္းထိ
• Whitney Young Early Childhood Center ၏ STEAM ရွိ Fine Arts၊Weisser Park အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္
Memorial Park အလယ္တန္းေက်ာင္း
• STEM တြင္ရွိေသာ Irwin မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေလ့လာရန္ အထူးျပဳ အစီအစဥ္မ်ား
•
•
•
•

South Sideအထက္တန္းေက်ာင္း ရွိ ႏိုင္ငံတကာ Baccalaureate (IB)
Northropအထက္တန္းေက်ာင္း ရွိ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ႏိုင္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား
Sniderအထက္တန္းေက်ာင္း ရွိ ဇီဝေဆးသိပၸံျဖစ္လာေစႏိုင္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား
Wayne အထက္တန္းေက်ာင္း ရွိ ေကာ္လိပ္အႀကိဳ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာအသစ္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္
ROTC
• North Side အထက္တန္းေက်ာင္ ရွိ ေကာ္လိပ္အႀကိဳ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာျခင္း/ ကမာသုံးဘာသာစကားမ်ာ
• Anthis ရွိ FWCS လုပ္ငန္းခြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာရွိ လုပ္ငန္းခြင္ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
o Certified Nursing Assistant (CAN) သူနာျပဳအကူ အသိအမွတ္ျပဳ
o Emergency Medical Technician (EMT) အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ
o Indiana Cosmetology Licensing အင္ဒီယားနား အလွျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း
o (AWS) အေမရိကန္ ဝါရိန္အသင္း
o (CDA) လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ပညာေရး
o (7 NIMS Certifications) အေခ်ာထည္စက္ (၇ NIMS အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား)
o IT Academy (CompTIA A+ Certification) သတင္းႏွင့္နည္းပညာ အထူးပညာသင္ေက်ာင္း (Comp TIA A+
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္)
o (Telecommunicator I) မႈခင္းဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ (ဆက္သြယ္ေရး ၁)
o Fire Science (Firefighter I & II) မီးသိပၸံ ( မီးသတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ )
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ဇာတ္ေကာင္ပညာေရးႏွင့္သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္
ဇာတ္ေကာင္ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈဘို႔ငါတို႔ပိရမစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စံနစ္ ကိုေလ့လာပါရန္သင့္ျဖစ္မႈမွတဆင့္ကမ္းလွ
မ္းခဲ့သည္။ ဒါဟာစနစ္သုေတသန-ဒီအေပၚအေျခခံၿပီး ကဲ့သို႔ေသာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအသိအမွတ္ျပဳမူေဘာင္ပါဝင္သည္ဟုျဖစ္ပါသည္o
o
o
o
o
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အျပဳသေဘာေဆာင္ အျပဳအမူဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ (PBIS)
ျပန္လည္ထူေထာင္အေလ့အက်င့္
ဆိုး႐ြားေသာကေလးဘဝ အေတြ႔အႀကံဳ ေလ့လာမႈ
ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ - ဆယ္ေက်ာ္သက္ဦးေႏွာက္သုေတသန
ခ်ီကာဂိုေက်ာင္းသုေတသနအေပၚခ်ီကာဂို Consortium ၏ University မွလူငယ္လူႀကီးေအာင္ျမင္မႈသုေတသနအ
တြက္ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္
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ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္
. အစီအစဥ္မ်ား

သူငယ္တန္းႀကိဳ
FWCS မူလတန္းေက်ာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူငယ္တ
န္းႀကိဳ (pre-K) အတန္းမ်ားကို ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၄ ႏွစ္ အရြယ္ ကေ
လးမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ Brentwood (ဘ
ရင့္ဝုဒ္)၊ Fairfield (ဖဲဖီးလ္ဒ္)၊ Forest Park (ေဖာရက္(စ္)
ပတ္ခ္)၊ Haley (ေဟလီ)၊ Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟး
လ္)၊ Holland (ေဟာ္လန္)၊ Northcrest (ေနာ့သ္ခရက္
စ္)၊ Price (ပရိုက္စ္) Washington Center (ဝါရွင္တန္စင္
တာ) ႏွင့္ Whitney Young (ဝစ္တနီယန္း) ေက်ာင္းမ်ား
တို႔တြင္ အကံ်ဳးဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူမႈအ
ဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတြင္ရိွသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အထူးပ
ညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ Abbett (အက္
ဘက္)၊ Adams (အဒမ္စ္)၊ Bloomingdale (ဘလြန္းမင္းေဒး
လ္)၊ Fairfield (ဖဲဖီးလ္ဒ္)၊ Forest Park (ေဖာရက္(စ္)ပတ္
ခ္)၊ Franke Park (ဖရဲန္႔ခ္ပတ္ခ္)၊ Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆ
န္ေဟးလ္)၊ Indian Village (အင္ဒီးယန္း ဗီးေလ့ခ်္)၊ Lindley
(လင္ဒလီ)၊ Maplewood (ေမပယ္လ္ဝုဒ္)၊ Northcrest (ေ
နာ့သ္ခရက္စ္)၊ Scott (စေကာ့)၊ South Wayne (ေဆာက္
သ္ဝိန္း)၊ Study (စတာဒီ)ႏွင့္ Waynedale (ဝိန္းေဒးလ္) မူလ
တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ား
တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ျပည္ေထာ
င္စု ရပိုင္ခြင့္ေခါင္းစဥ္ ၁ ပံ့ပိုးမႈေအာက္တြင္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ ေ
က်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွပါသည္။ ထိုေက်ာ
င္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သူငယ္တန္းႀကိဳ အစီအစဥ္
မ်ား ရိွသည္။ ထို႔အျပင္၊ Brentwood (ဘရင့္ဝုဒ္)/ Haley (ေ
ဟလီ) ႏွင့္ Price (ပရိုက္စ္)/ Washington (ဝါရွင္တန္) မူလ
တန္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္ တက္ေရာက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ား
တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္း
ႀကိဳ အစီအစဥ္လည္း ရိွပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အ
စီအစဥ္မွာ စာလံုးမည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာင္းတြင္
ထားရွိေသာ္လည္း တက္ေရာက္ရမည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုလံုးတြ
င္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံပါသည္။ အသက္ ၄ ႏွ
စ္ျပည္သ
့ ည္က
့ ေလးမ်ားတက္ရသည့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအ
စီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္မည့္ ကေလးသည္ ၾသဂုတလ
္ ၁ ရက္ေန႔၊
၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အသက္ ၄ ႏွစျ္ ပည့ၿ္ ပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
အကယ္၍ ရရိွနိုင္ေသာ ေနရာထက္ ေလွ်ာက္ထားသူက ပို
မ်ားေနပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနမွ ျပ႒ာ
န္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ ၎တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္း

ဝင္ခြင့္ေပးရန္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း ပါဝင္သည္။
Bunche ရွိ magnet ေက်ာင္းအစီးအဥ္မ်ားႏွင့္ Whitney
Young ကေလးဘဝအႀကိဳစင္တာမ်ားတြင္ မူလတန္းႀကိဳေ
က်ာင္းအစီအစဥ္အား တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းထား
သည္။

သူငယ္တန္း တစ္ေနကုန္ေက်ာင္း
၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသင္ႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ မူလတန္းတက္ေရာက္ရမည့္
ကေလးမ်ားသည္၊ ၾသဂုတလ
္ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္အ
သက္ ၅ ႏွစျ္ ပည့ၿ္ ပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ မူလတန္းအတြက္ အႀကိဳဝ
င္ခင
ြ မ
့္ ်ားအား မိဘမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားႏိင
ု သ
္ ည္။ ေလွ်ာက္လာႊ
မ်ားအား 230 E. Douglas Ave ရိပသ
္ ာရွ၊ိ the Family and
Community Engagement Center တြင္ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ အေ
စာပိင
ု း္ ဝင္ေပါက္စန
ြ လ
္႔ တ
ႊ မ
္ ်ားအတြကေ
္ လွ်ာက္လာႊ ေနာက္ဆးံု
ရက္ရပ
ိွ ါသည္။ မိဘမ်ား 467-2120 မွာေနာက္ဆးံု ေန႔သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအတြကမ
္ သ
ိ ားစုႏင
ွ ရ
့္ ပ္႐ာြ ထိေတြ႕ဆက္
ဆံေရးေရးစင္တာကိဆ
ု က္သယ
ြ လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။

မက္ဂ္နက္ေက်ာင္းမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရာ ေနရာေပၚ
တြင္ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားရိွသည္။
FWCS သည္ မက္ဂ္နက္ မူလတန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာ
င္းႏွင့္ မက္ဂ္နက္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကိုလည္း
ေပးထားပါသည္။ မက္ဂ္နက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္
မႈ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ား မရွိပါ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေ
က်ာင္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွံရန္အတြက္ FWCS ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္
မႈ ေလွ်ာက္လႊာကို ေလွ်ာက္ထားေပးပို႔ရပါမည္။ ေက်ာင္းတြ
င္ရိွသည့္ ေနရာအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေက်ာင္းသား
မ်ားကို လက္ခံပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ရိွသည့္ ေနရာအေရအ
တြက္ထက္ ေလွ်ာက္လႊာအေရအတြက္ ပိုမ်ားပါက အမ်ားျပ
ည္သူ ကံစမ္းမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ (ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရြး
ခ်ယ္သည့္စာရင္း) ကို အသံုးျပဳၿပီး အမည္မ်ားကို ေရြးပါလိမ့္
မည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း
အပ္ပံု အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ မက္ဂ္န
က္ေက်ာင္းအုပ္ထံမွ လက္ခံရရိွပါလိမ့္မည္။
ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတြင္ ထည့္ထားပါမည္။ မက္ဂ္န
က္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ သို႔မဟုတ္ ၎အားသတ္မွတ္ ေပး
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ထားသည့္ ေက်ာင္းမဟုတ္ေသာ အျခားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
မွ လက္ခံျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခ႐ို
င္တြင္း ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ၎တို႔အား သတ္
မွတ္ေပးထားသည့္ နယ္ပယ္ရွိ ေက်ာင္းတြင္သာ ေက်ာင္းအ
ပ္ႏိုင္သည္။ လက္ခံၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ မိဘမ်ားသည္
ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္း အစီ
အစဥ္မ်ား
ေအာင္ျမင္ေသာဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ေက်ာ
င္းသားမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ေပးရန္ FWCS
သည္ ယင္း၏ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္း
သစ္တီထြင္ထားပါသည္။ FWCS အထက္တန္းေက်ာင္း ျပ
န္လည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၏ အေျခခံမွာ အထက္တန္းေ
က်ာင္း ၿပီးေသာအခါ လက္ေတြ႔ဘဝေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွ
န္းခ်က္ ျမင့္မားစြာထားတတ္သည့္ အေလ့အထတို႔ျဖစ္လာေ
စရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အေသး
စိတ္က်သည့္ ေလ့လာသင္ယူေရး ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား
အားလံုးအတြက္ ပိုမို အေသးစိတ္က်ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္
ကို တည္ေဆာက္ေပးသည့္အျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္း တ
စ္ေက်ာင္းစီတြင္ ေလ့လာမႈအစီအစဥ္ (Program of Study)
ရိွပါသည္။ ၎သည္ အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြႏို
င္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေသာ အထူးျပဳ အစီအစဥ္တ
စ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေလ့လာမႈအ
စီအစဥ္မွ ထြက္ပါက သူ/သူမအား ၎တက္ေရာက္ရမည့္ န
ယ္ပယ္မွ ေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားေပးပါမည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ
အန္းသစ္စ္ရွိ FWCS အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္ အ
ကယ္ဒမီေက်ာင္း (FWCS Career Academy) သည္ အထ
က္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကား၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ အတတ္ပညာ၊ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေ
ရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အခ်က္အျပဳတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေ
ဆးဝါးကုသျခင္းႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အ
လွဖန္တီးျခင္း၊ ေလယာဥ္စက္ျပင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးႏွင့္
ဂေဟေဆာ္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာကဲ့သို႔ေသာ ပညာရပ္မ်ား
တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွ
င့္ အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အ
ထက္တန္းအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဆည္းပူး
ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရွိ လ
က္ေတြ႔အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေ
က်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပ
ညာေရးဆိုင္ရာ အတန္းမ်ားအား ေန႔တစ္ဝက္ တက္ေရာက္
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ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ သင္႐ိုးၫႊန္း
တမ္းပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေန႔တစ္ဝက္အား သင္
ၾကားရမည္။ နံနက္ပိုင္းအတန္းခ်ိန္ နာရီမ်ားမွာ နံနက္ ၉:၂၀
နာရီ - ေန႔လယ္ ၁၂:၀၅ နာရီ၊ ႏွင့္ ေန႔လယ္ပိုင္းအတန္းခ်ိန္
မွာ ေန႔လယ္ ၁၂:၄၅-၃:၃၀ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်
က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ေက်ာင္း၏ လမ္းညႊန္ရံုး သို႔မဟု
တ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ အကယ္ဒမီေက်ာင္း
၄၆၇-၁၀၁၀၊ www.fwcscareeracademy.fwcs.k12.in.us
သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်
င္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
FWCS သည္ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာသင္ၾကားျခင္း အခြင့္
အေရးမ်ားကို အယ္လန္ေကာင္တီ (Allen County) အတြင္း
ေနထိုင္သူအားလံုးအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ေက်ာင္းတြင္းသင္ခန္းစာမ်ား၊ HSE (ယခင္ GED ဟု လူသိ
မ်ား) ျပင္ဆင္ေရး၊ မိခင္ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္မဟုတ္သူ
မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ (ELL)၊ နည္းပညာ၊ အီလက္ထရြန္န
စ္္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေ
ျဖေရးႏွင့္ လူငယ္ႏွင့္မိသားစုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ သင္
ၾကားမႈအတန္းမ်ားကို FWCS Bill C. Anthis Center ၊ Ivy
Tech၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ခြဲမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္
တစ္ဝန္းလံုးအတြင္းရွိ FWCS ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။
FWCS သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရိွေသာ ရပ္ကြက္
အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္း ခရက္ဒစ္
မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ခရက္ဒစ္ ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်
သည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္း
က်င္မႈ သင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အတန္းမ်ား
မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္ ဖြင့္ပါသည္။ FWCS သည္ အလုပ္
သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေ
ရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ မ်ားစြာေ
သာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း အေျချပဳအ
ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္လည္း ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စာတတ္ေျမာက္ေ
ရး သင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အထူး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာ
င္း ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားရိွပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင္တန္း
အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ရန္ႏွင့္ ရ
ရိွႏိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အ
လက္မ်ား ပိုမိုသိရွိရန္ ၄၆၇-၁၀၆၀ သို႔မဟုတ္ ၄၆၇-၁၀၇၅
သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အျခားေရြးခ်ယ္စရာအစီအစဥ္မ်ား
FWCS သည္ ျမင္ေတြ႔ေနက်စာသင္ခန္း အေနအထားမ်ဳိးတြ
င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစီအစ
ဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားကို ခရိုင္တစ္ဝန္းလံုးရိွ

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္
မ်ားတြင္ ထားရိွၿပီး ယင္းအစီအစဥ္တို႔ကို ေက်ာင္းနယ္ေျမမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းနယ္ေျမ မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လ
ည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎အစီအစဥ္မ်ားအ
တြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔တက္ေနက် ေက်ာင္းမ်ား
က ညႊန္းဆိုပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုရယူရန္ သ
င့္ေက်ာင္းအုပ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။

• နီဘရာစကားႏွင့္ အန္းသစ္စ္ရွိ ပညာေရးေအာ
င္ျမင္မႈစင္တာ
ေျခာက္တန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ခရိုင္၏ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္
နီဘရာစကားတြင္ အေဆာင္အျဖစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိ
မ္မ်ား႐ွိပါသည္။ ဤအေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္စဥ္ကာလ
အတြင္း ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္
ခံစားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရန္ လူမႈအ
ဖဲြ႔အစည္း အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ထံုးတမ္း
စဥ္လာ မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမင့္မားဆံုးေ
သာ အေထာက္အပံ့ကို ေက်ာင္းက ေပးပါသည္။ ပညာေ
ရးေအာင္ျမင္မႈစင္တာတြင္ ထား႐ွိျခင္းမွာ ယာယီျဖစ္သည့္
အတြက္ ေက်ာင္းက ယင္းေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ
နထိုင္စဥ္အတြင္း ၿပီးေျမာက္ရမည့္ အဆင့္မ်ားအတြက္ စ
နစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သ
တ္မွတ္ထားေသာ တိက်သည့္ ပညာေရး၊ အျပဳအမူ၊ လူမႈေ
ရးႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စုံစြာ ၿပီး
ဆုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ
အာင္ျမင္မႈရေစရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာ
င္းမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း အလားအလာတို႔ အႀကီးအက်ယ္ရိွေ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေပးရန္အတြက္ စနစ္တက်
ဖဲြ ့စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ သင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက်
င္ စနစ္တစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ ၎တို႔၏ မူလေက်ာင္းသို႔ မျပန္မီ တိက်ေသာ သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေနၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရ
မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားတြ
င္ တာဝန္ယူတတ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုပိုမိုျဖစ္ေပၚေ
စျပီး ၎တို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈ တို႔အတြက္
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူတတ္ေစရန္ ဤစနစ္က ေလ့
က်င့္ေပးသည္။

• လူငယ္ဘဝ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
လူငယ္ဘဝ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Youth Life Skills) အစီအ
စဥ္ကို အထက္တန္းေက်ာင္းဒီပလိုမာ သို႔မဟုတ္ GED ေ
အာင္လက္မွတ္ မရရိွေသးေသာ အသက္ ၁၆-၂၁ ႏွစ္ အ
တြင္းရိွ လူငယ္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လူငယ္ဘဝ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အစီအ

စဥ္သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မဟုတ္ေသာ ပညာေရးနည္းလ
မ္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ ဂ႐ုျပဳေပးကာ အ
ခက္အခဲမ်ား က်ေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေပးပါသည္။
ဤအစီအစဥ္သည္ သင့္ေတာ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္
အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသင္တန္းမ်ား မရရိွေသာေၾကာ
င့္ ထိုဆင္းရဲမႈထဲမွ ရုန္းထြက္မရေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ား
စုကို ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ပ
တ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အလံုးစံု ျ
ခံဳငံုႏိုင္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းကို သံုးပါသည္။ ေက်ာင္းသား
အမ်ားအျပားသည္ Youth Life Skills သို႔ လာေရာက္သ
င္ၾကားၾကရျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီးေနာ
က္ ပညာေရးအား ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္၊ အထက္တ
န္းေက်ာင္းအမွတ္မ်ားအတြက္ ျဖည့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔သည္
မိဘ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုးက် အထက္တန္း ပညာေရးအစီအ
စဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အလုပ္မျ
ဖစ္ေတာ့၍ ၎၊ ေက်ာင္းအား အခ်ိန္ပိုင္းတက္ေရာက္ရာ
တြင္ အခ်ိန္အား ခ်ိန္ညႇိ၍ တက္၍ ရျခင္းေၾကာင့္ လာေရာ
က္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နံနက္ပိုင္းအ
တန္းမ်ား၊ ေန႔လယ္ပိုင္းအတန္းမ်ား၊ ညေနပိုင္းအတန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ တစ္ေနကုန္ အတန္းမ်ားတို႔ကို တက္ေရာက္ႏိုင္
သည္။

• မူလတန္း အျခားအစီအစဥ္မ်ား
မူလတန္းရွိ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္မ်ား
သည္Shambaugh Elementary School ရွိ K-5 ေက်ာင္း
သားမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေစ
သည့္ အျပဳအမူခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေန
ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ေ
ရးဆဲြထားသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ
မ်ားကို အားျဖည့္ေပးေနစဥ္အတြင္း လိုအပ္ေနသည့္ လူမႈေ
ရး၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႔ၿ
ဖိဳးလာေစရန္အတြက္ မူလတန္းအျခားအစီအစဥ္တြင္ ပါဝ
င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အကူအညီေပးသြားရန္ ျဖ
စ္ပါသည္။ စာဖတ္တတ္ရန္ႏွင့္ သခၤ်ာတြက္တတ္ရန္ ေလ့
လာသင္ယူျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖ
စ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တာဝန္ယူတတ္ေသာ၊
ေလးစားထိုက္ေသာလူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး သ
င္ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ငယ္၊ တစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ တသီးပု
ဂၢလ ႏွင္ ့အျပဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား FWCS သင္႐ိုးၫႊန္း
တမ္း ႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လက္ခံရ
ရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးစိ
တ္ခ်မ္းသာမႈတို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈရိွေၾကာင္းကို ေက်ာင္း
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သားမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ ဝန္
ထမ္းမ်ားက အာရံုစိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ထို
ကဲ့သို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
၎တို႔သည္ မိသားစု၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းတို႔
အေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္ ၎တို႔တြင္
အရည္အခ်င္းျပည့္စုံလာေစပါလိမ့္မည္။

• K-12 ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္သ
င့္ျဖစ္မႈ
K-12ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အစီအ
စဥ္က FWCS ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္
အကိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ရယူရာတြင္ တိုက္တြ
န္းအားေပးရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေ
ကာလိပ္တက္ျခင္းက ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ အဆုံး
စြန္ေသာပန္းတိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း FWCS K-12 ေကာ
လိပ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အဆင့္သင့္ျဖစ္မႈ အစီအစဥ္က ေ
ကာလိပ္ဆက္တက္သည့္ အစဥ္အလာကို ပိုမိုျဖစ္ေစျပီး ေ
က်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားရန္ႏွင့္
၎တို႔၏ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အစြမ္းကုန္ျဖစ္
ထြန္းေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ေကာလိပ္ႏွင့္ လု
ပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္
သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက 467-2120 ေ
က်းဇူးျပဳ၍ 467-2120 သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

• ဖို႔ထ္ဝိန္း ဗာက်ဴရယ္ သင္တန္းေက်ာင္း
ဖို႔ထ္ဝိန္း ဗာက်ဴရယ္ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ဗာက်ဴရယ္
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျဖင့္ K-12 အတန္းရွိ ေက်ာ
င္းသားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါလိမ့္မည္၊ ၎က ေက်ာင္း
သားအားလုံးအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိကာ ခိုင္မာၿပီး ပံ့
ပိုးေပးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေပးစြမ္းပါသည္။
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u အျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
1
2
3
4

နီဘရာစကားရွိ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ စင္တာ
နာတာတိုရီးရမ္း
ပါ့ခ္ဗ်ဴး ပညာေရးစင္တာ
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေရာင္းဝယ္ေရး

5 ေမာ္ေတာ္ကားစင္တာ
6 လူထလ
ု ံုျခံဳေရး အကယ္ဒမီ
အေရွ႕ေျမာက္ အင္ဒီယားနား
7 စမစ္သ္ဖီးဒ္ ေလေၾကာင္းနည္းပညာ

ေရွးဦးကေလးဘဝ စင္တာမ်ား
၁ Bunche (ဘန္႔ခ်္)
၂ Young (ယန္း)
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အင္တာမီးဒယိတ္ေက်ာင္း
1 Towles
l		အထက္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား
1 North Side (ေနာ့သ္ဆိုဒ္)
2 Northrop (ေနာ့သ္ေရာ့)
3 Snider (စႏိုက္ဒါ)
4 South Side (ေဆာက္သ္ဆိုက္ဒ္)
5 Wayne (ဝိန္း)
6 အန္းသစ္စ္ရွိ အလုပ္အကိုင္ စင္တာ
		 အန္းသစ္႐ွိ
		 ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ စင္တာ
n အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား
1 Blackhawk (ဘလက္ခ္ေဟာ့ခ္)
2 Jefferson (ဂ်က္ဖာဆန္)
3 Kekionga (ေကကီအြန္ဂါ)
4 Lakeside (လိတ္ခ္ဆိုဒ္)
5 Lane (လိန္း)
6	Memorial Park (မမ္မိုရီယယ္ပတ္ခ္)
7 Miami (မိုင္ယာမီ)
8 Northwood (ေနာ့သ္ဝုဒ္)
9 Portage (ေပါ့ေတ့ဂ်္)
10 Shawnee (ေရွာနီး)

1 Abbett (အက္ဘက္)
၂ Adams (အဒမ္စ္)
၃ Arlington (အာလင္တန္)
၄	Bloomingdale (ဘလြန္းမင္းေဒးလ္)
၅	Brentwood/Buschor (ဘရင့္ဝုဒ္/ ဘုခ်္
ခ်ာ)
၆ Croninger (ခ႐ိုနင္ဂ်ာ)
၇ Fairfield (ဖဲဖီးလ္ဒ္)
၈	Forest Park (ေဖာရက္(စ္)ပတ္ခ္)
၉ Franke Park (ဖရဲန္႔ခ္ပတ္ခ္)
၁၀	Glenwood Park (ဂလင္းဝုဒ္ပတ္ခ္)
၁၁ Haley (ေဟလီ)
၁၂ Harris (ဟဲရစ္စ္)
၁၃	Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟးလ္)
၁၄ Holland (ေဟာ္လန္)
၁၅	Indian Village (အင္ဒီးယန္း ဗီးေလ့ခ်္)
၁၆ Irwin (အာဝင္)
၁၇ Lincoln (လင္ကြန္း)
၁၈ Lindley (လင္ဒလီ)
၁၉ Maplewood (ေမပယ္လ္ဝုဒ္)
၂၀ Northcrest (ေနာ့သ္ခရက္စ္)
၂၁ Price (ပ႐ိုက္စ္)
၂၂	St. Joseph Central (စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ စင္ထ
ရယ္)
၂၃ Scott (စေကာ့)
၂၄ Shambaugh (ရွမ္းေဘာ့)
၂၅	South Wayne (ေဆာက္သ္ဝိန္း)
၂၆ Study (စတာဒီ)
၂၇ Washington (ဝါရွင္တန္)
၂၈	Washington Center (ဝါရွင္တန္စင္
တာ)
၂၉ Waynedale (ဝိန္းေဒးလ္)
၃၀ Weisser Park (ဝိုင္ဇာပတ္ခ္)

r		စီ
စီမံခန္႔ခြဲေရး/လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးမ်ား
1 ဂ႐ိုင္းလ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစင္တာ		
2 မိသားစုႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ေတြ႔ဆံုမႈစင္တာ
3 ပံ့ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား/ပံုႏိွပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/
မီဒီယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးမ်ား /ကုန္ေလွာင္ရံု

4 ေျမာက္ဘက္ အႀကိဳအပို႔
5 ေတာင္ဘက္ အၾကိဳအပို႔
6 အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ အရင္းအျမစ္မ်ား
ေက်ာင္းျပကၡဒိန္
ပထမ စာသင္ႏွစ္ဝက္

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ – ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၁
ပထမ သံုးလပတ္ - ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ - ေအာက္တိုဘာလ
၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၁
ဒုတိယသုံးလပတ္- ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၁ – ဒီဇင္ဘာလ

ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ား

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား – နံနက္ ၈:၂၀ နာရီ - ညေန ၂:၅၅ နာရီ
ဘန္႔ခ်္ သူငယ္တန္း – နံနက္ ၈:၁၀ နာရီ - ညေန ၂:၂၀ နာရီ
ဘန္႔ခ်္ သူငယ္တန္းႀကိဳ – နံနက္ ၈:၁၀ နာရီ - နံနက္ ၁၀:၄၅ နာရီ
ဝစ္တနီယန္း သူငယ္တန္း – နံနက္ ၈:၂၀ နာရီ - ညေန ၂:၅၅ နာရီ

၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၁

ဝစ္တနီယန္း နံနက္ပိုင္း သူငယ္တန္းႀကိဳ – နံနက္ ၈:၂၀ နာရီ -

ဒုတိယ စာသင္ႏွစ္ဝက္

ဝစ္တနီယန္း ညေနပိုင္း သူငယ္တန္းႀကိဳ – ေန႔လယ္ ၁၂:၂၀ နာရီ -

တတိယသုံးလပတ္- ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၂ – မတ္လ ၁၁ ရက္၊

ေခါင္းစဥ္ ၁ နံနက္ပိုင္း သူငယ္တန္းႀကိဳ – နံနက္ ၈:၂၀ နာရီ -

ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၂ – ေမလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၂
၂၀၂၂
စတုတၳစာသင္ႏွစ္ဝက္- မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၂ – ေမလ ၂၆ ရက္၊

နံနက္ ၁၀:၅၅ နာရီ
ညေန ၂:၅၅ နာရီ
၁၀:၅၅ နာရီ
ေခါင္းစဥ္ ၁ ညေနပိုင္း သူငယ္တန္းႀကိဳ – ေန႔လယ္ ၁၂:၂၀ နာရီ -

၂၀၂၂

ညေန ၂:၅၅ နာရီ

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ယခင္ႏွစ္ကတည္းက တက္ေရာက္ခဲ့

တိုးလ္စ္ အင္တာမီးဒယိတ္ – နံနက္ ၇:၅၅ နာရီ - ညေန ၂:၃၅
နာရီ

ဖူးေသာေက်ာင္း ျဖစ္ေစကာမူ ၎တို႔တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္း
မ်ားတြင္ အပ္ႏွံရမည္။ ခရိုင္သို႔ေျပာင္းလာေသာ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား
သည္ ၂၃၀ အေရွ႕ေဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း ဖို႔ထ္ဝိန္းတြင္ရွိေသာ မိ
သားစုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ခ်ိတ္ဆက္ေရးစင္တာတြင္ (Family and
Community Engagement Center) စာရင္းသြင္းထားသင့္သည္။
သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္
၄၆၇-၂၁၂၀ သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
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2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္

အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား – နံနက္ ၇:၂၀ နာရီ - ညေန ၂:၁၅
နာရီ
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားး – နံနက္ ၉:၀၅ နာရီ - ညေန ၄:၁၀
နာရီ
အန္းသစ္စ္ရွိ FWCS အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စင္တာ –
နံနက္ ၉:၂၀ နာရီ -မြန္းလြဲ ၁၂:၀၅ နာရီ
ႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁၂:၄၅ - ၃:၃၀ နာရီ

ၾသဂုတ္လ 2021
တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး
၁

စက္တင္ဘာ 2021

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

၂

၃

၄

၅

၆

၇

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး
၁

ေအာက္တိုဘာ 2021

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး
၂

၃

၄

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ႏိုဝင္ဘာလ 2021

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး
၁

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

၂

၁

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

၂

၃

၄

၅

၆

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၉

၃၀

၃၁

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၂၈

၂၉

၃၀

၃၁
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၂၁
တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၁

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ေဖေဖာ္ဝါရီ 2022

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

၁

မတ္လ 2022

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

၁

၂

၃

၄

၁

၂

၃

၄

၅

၁

၂

၃

၄

၅

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၃၁

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၂၇

၂၈

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၃၁

၃၀

၃၁

ဧၿပီလ ၂၀၂၂
တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ေမလ ၂၀၂၂

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ဇြန္လ ၂၀၂၂

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ဇူလိုင္လ ၂၀၂၂

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

တန တန
ဗုဒၶ
အဂၤါ
ဂၤေႏြ လၤာ
ဟူး

ၾကာ
သ ေသာ
စေန
ပေ ၾကာ
တး

၁

၂

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၁

၂

၃

၄

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၃

၄

၅

၆

၇

၁
၈

၂
၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၁၆

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

၂၂

၂၃

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၂၉

၃၀

၃၁

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၂၄

၂၅

၂၆

၂၇

၂၈

၂၉

၃၀

၃၁

BOLD DATE
အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

အစည္းအေဝး ရက္

ကာလ ၿပီးဆံုးျခင္း

မ်ား

ေက်ာင္းမရိွပါ

ပ်က္ကြက္ရက္ အ

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ရေ

စားထိုးေန႔မ်ား

သာ ေက်ာင္းသား
မ်ား
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ေက်ာင္းျပကၡဒိန္
အတန္းမ်ား စတင္ရက္ (သူငယ္တန္း - ၁၂ တန္း)................................ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၁
အတန္းမ်ား ၿပီးဆုံးရက္.......................................................... ေမလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၂၂*

ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္သည္
အလုပ္သမားေန႔. ............................................................ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၂၁
ေဆာင္းဦးရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္................................... ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂၁
မူလတန္းႀကိဳမွ 12 တန္းအထိ ေဆာင္းဦးရာသီ
အစည္းအေဝးရက္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား................. ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၂၁
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔. ........................................................ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆၊ ၂၀၂၁
ေဆာင္းရာသီ .......................................အားလပ္ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ - ၃၁ ရက္၊ ၂၀၂၁
ဆရာ၊ဆရာမ အလုပ္ရက္.....................................................ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၂၂
မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာ ေန႔ရက္...............................................ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၂
မူလတန္းႀကိဳမွ 12 တန္းအထိ ေဆာင္းရာသီ
အစည္းအေဝးရက္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား...............ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၂
ေႏြဦးပိတ္ရက္. .................................................................. ဧၿပီလ ၄ - ၈ ရက္၊ ၂၀၂၂
ခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ရာေန႔မတိုင္မီ ေသာၾကာေန႔ (Good Friday)......ဧၿပီလ၊ ၁၅ ရက္ ၂၀၂၂
ဆရာ၊ဆရာမ အအလုပ.္ .......................................................... ေမလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၂၂

မိဘ-ဆရာ အစည္းအေဝးမ်ား
မူလတန္းႀကိဳမွ ၁၂ တန္းအထိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ မိဘ-ဆရာ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂
စာသင္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တို႔တြင္ တစ္ေန႔လံုး ေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶ
ဟူးႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ညေနမ်ားတြင္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပပါမည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလိုက္ ညေနခင္းပိုင္းအခ်ိန္မ်ားကို ခ်ိ
န္ညႇိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေသာၾကာေန႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အားလပ္ရက္ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းဦးရာသီ မိဘ-ဆရာ
အစည္းအေဝးမ်ားကို ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္၊ ၂၀၂၁ တြင္ က်င္းပပါမည္။ ေဆာင္းရာသီ
မိဘ-ဆရာ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေဖေဖာ္ရီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၂၂ တြင္ က်င္းပပါမည္။
(ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ မိဘဆရာ အစည္းအေဝး၏ ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ျခားနားမႈမ်ားရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားအခ်
က္အလက္မ်ားအား အစည္းအေဝးမတိုင္ခင္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။)
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ပညာရည္တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းေပးပို႔ျခင္း
ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၂၁ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးအရ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၂၂ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးအရ၊ မတ္လ ၂၅ ႏွ
င့္ ဇြန္လ ၁၀၊ ၂၀၂၂

၂၀၂၂ အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္ အပ္ႏွံသည့္ေန႔မ်ား
ဇြန္လ ၂ ရက္- စႏိုက္ဒါ • ဇြန္လ 3 ရက္ - ေဆာက္သ္ဆိုက္ဒ္ • ဇြန္လ ၄ ရက္ - ဝိန္း၊ ေနာ့သ္ဆိုက္ဒ္၊ ေနာ့သ္ေရာ့ပ္

* အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပ်က္ကြက္ရက္အစားထိုးေန႔မ်ားသည္
ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ရာသီဥတု အလြန္ဆိုးရြားေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပိ
တ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔မ်ားကိုအစားထိုးေန႔မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေက်ာင္းမ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ Facebook ႏွင့္ Twitter ေပၚတြင္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းႏွ
င့္ ခ႐ိုင္တို႔ရွိျဖစ္ရပ္မ်ား အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေက်ာင္းပြဲမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေက်ာင္း
ခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ တြစ္
တာ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား @FWCommSchools ျဖင့္ရွာႏိုင္သည္။ ည္။
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ေက်ာင္းတက္ျခင္း

ဖို႔ထ္ဝိန္းလူမွဳေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးေအာင္ျမင္မွဳအ
တြက္ ေက်ာင္းတက္မွန္ျခင္းသည္ အေရးပါသည္ဟု သတ္မွ
တ္ထားသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
အတန္းထဲတြင္ မရွိလွ်င္ သင္ယူရန္အခက္ခဲရွိေပသည္။ ေ
က်ာင္းတက္ျခင္းသည္ ပညာေရးထူးခၽြန္မွဳအတြက္ တုိက္ရုိက္
ပတ္သက္ေၾကာင္း သက္ေသရွိေပသည္။ ေက်ာင္းပ်က္ေသာ
ေက်ာင္းသားသည္ ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လြတ္ၿပီး
ထိေရာက္ေသာပညာေရးကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။
အင္ဒီယာနာ ဥပေဒ ၂၀-၃၃-၂-၃.၂ ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္
ျခင္း။ ေက်ာင္းတက္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူကိုယ္တုိင္ရွိရပါမည္ (၁) ေက်ာင္းတြင္၊ သို႔မဟုတ္ (၂) ေက်ာင္းမွျပဳလုပ္ေသာ သ
င္ၾကားေရးအစီအစဥ္အရ ရွိေနရမည့္ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္
ထားသည့္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ရွိေနရမည္။
မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားေစရန္ တာဝ
န္ရွိပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကို အသက္ ၇
ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူ
ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထားေပးရန္
အင္ဒီယာနာ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသည္ ၁။ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား။
၂။ အနည္းဆုံး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္၊ သို႔ေ
သာ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ထက္ငယ္ရမည္၊
က။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္
ထိန္းသူႏွင့္တကြ ေက်ာင္းအုပ္တို႔သည္ ႏုတ္ထြက္
ျခင္းကို သေဘာတူ
ခ။ ေက်ာင္းထြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းက ေက်ာင္း
သားသည္ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းစာေရး အသိအမွတ္
ျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား၏မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူႏွ
င့္ ေက်ာင္းအုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း ေက်ာင္းသားႏႈတ္ထြ
က္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း စာေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္ ေပးရပါမည္။ အခက္အခဲတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေ
က်ာင္းမွႏုတ္ထြက္ျခင္း မဟုတ္ပါက ေက်ာင္းသား
သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္မီ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္
စင္ သုံး၍မရပါ။
၃။ အသက္ 18 ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ။
ကေလးေက်ာင္းပ်က္သည့္ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမတိုင္မီေ
က်ာင္းသို႔ဖုန္းဆက္ရန္မွာ မိဘ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အ
ကယ္၍ မိဘကဖုန္းမဆက္ပါက ေက်ာင္းပ်က္မႈကို သက္ေသ
ယူရန္ ထိုေန႔တြင္ပင္ မိဘထံ ေက်ာင္းက ဖုန္းဆက္ရန္ ၾကိဳး
စားပါလိမ့္မည္။ ဆရာဝန္မ်ား၊ သြားဆရာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္
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မ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္
သုံးရက္အတြင္း ေက်ာင္းတက္မႈ႐ံုးက လက္ခံရရွိရပါမည္။
သုံးရက္အတြင္း မရသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို လက္မခံပါ။
အကယ္၍ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ေက်ာင္း
ငါးရက္ ပ်က္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသားထံတြင္ ဆရာဝန္ထံမွ မွ
တ္ခ်က္ရွိရပါမည္ သို႔မဟုတ္ပါက ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းပ်က္
မႈမ်ားကို ခြင့္မဲ့ေက်ာင္းပ်က္မႈမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါမည္။ သို႔ေ
သာ္လည္း ၾကာရွည္ဖ်ားနာပါက လိုအပ္ခ်က္အတြက္ တစ္ရ
က္သာပ်က္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
နာတာရွည္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ သား/သမီးရွိသည့္ မိဘသည္
ဆရာဝန္ကို ပုံစံတစ္ေစာင္ျဖည့္ေစၿပီး ေက်ာင္းသို႔တင္ႏိုင္ပါ
သည္။ ေက်ာင္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ယင္းပုံစံကို စ
စ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ မိဘ/ေက်ာင္းသားသည္ ပညာသင္ႏွ
စ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းပ်က္သည့္ အခါတိုင္း ဆရာဝန္ထံ
မွ စာေတာင္းရန္ ကင္းလြတ္ေစပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာ
င္းသားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါ ပံုစံ
တစ္ေစာင္ ရွိပါက ေက်ာင္းသား၏ ပ်က္ကြက္မႈကို ေက်ာင္း
သို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ မိဘတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တာဝန္ရွိပါ
သည္။

ေက်ာင္းေနာက္က်ျခင္း/ေက်ာင္းမွ ေစာျပန္ျခင္း
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အတန္း/ေက်ာင္း စဖြင့္သည့္ အခ်ိ
န္တြင္မေရာက္ရွိေသးပါက ေက်ာင္းေနာက္က်သည္ဟု ယူဆ
ပါသည္။ အကယ္၍ ဘတ္စ္ကား ေနာက္က်ပါက ယင္းေက်ာ
င္းသားကို ေက်ာင္းေနာက္က်သည္ဟု မယူဆပါ။ ေက်ာင္း
မွေစာျပန္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားသည္ တစ္ေန႔တာ စာ
သင္မႈ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ မတိုင္မီ အတန္း/ေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြား
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေက်ာင္းေနာက္က်သည္ဟု ယူဆ
မည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ အတည္ျပဳထားေသာ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ မရွိဘဲ ေက်ာင္းသို႔ တစ္နာရီ ေနာက္က်ေရာက္ေသာ္လ
ည္း ေန႔ဝက္အခ်ိန္ထက္ ပိုနည္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္နာရီ ေ
က်ာင္းမွေစာစြာထြက္ခြာေသာ္လည္း ေန႔ဝက္အခ်ိန္ထက္ ပိုန
ည္းျခင္းကို ‘လြန္မင္းစြာ ေက်ာင္းေနာက္က်မႈ/ေစာစီးစြာထြက္
ခြာသြားမႈ’ အျဖစ္ ယူဆပါမည္။
ေက်ာင္းခ်ိန္မၿပီးခင္ ေက်ာင္းမွထြက္ခြာရန္လိုသည္ဟု ယူဆ
သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအာဏာ
ပိုင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေက်ာင္း႐ံုးခန္းတြင္ လက္မွတ္ထိုး
ကာ ထြက္ခြာရပါမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ေစာစီးစြာ
ထြက္ခြာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းပိုင္နက္မွ ခ်
က္ခ်င္း ထြက္ခြာရပါမည္။

ေက်ာင္းတက္ေနသည္ဟု ယူဆသည့္ ေက်ာင္း
ပ်က္မႈမ်ား
၁။ အေထြေထြ စု႐ံုးမႈတြင္ အကူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခ
င္း။
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲ.႐ံုမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးျခ
င္း (၆ တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ)။
၃။ ေစာင့္ၾကည့္သူအရာရွိ သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုး အရာရွိက
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ တရား႐ံုးသို႔ သြားရျခင္း။
၄။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ (ဥပုသ္၊သီလ)ေစာင့္ထိန္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားျခင္း။
၅။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ကေနထိုင္၍ သင္ၾကားျခ
င္း။
၆။ စာသင္ေပးသည့္ ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ အျခားလူငယ္
မ်ားထားသည့္ ေနရာတြင္ ေနရျခင္း။
၇။ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သြားဆရာဝန္က မွန္ကန္သ
ည္ဟု အတည္ျပဳထားၿပီး ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သြား
ဆရာဝန္ႏွင့္ ႏွစ္နာရီထက္မေက်ာ္သည့္ ခ်ိန္းဆိုျခင္း။
၈။ ေက်ာင္းအုပ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း
မ်ား။
၉။ ေက်ာင္းအုပ္၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ သတိေ
ပးခ်က္ျဖင့္ တတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္း
သားမ်ားသည္ ေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခ
င္းမ်ား (တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တည္းသာဟု သတ္မွတ္
ထားသည္)။
၁၀ ။ တစ္ဦးခ်င္း ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) ကသတ္မွတ္
ထားသည့္အခါတြင္ အထူးပညာေရးေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရပ္စဲျခင္း။
၁၁။ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၀ ရက္ထက္မေ
က်ာ္လြန္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရျခင္း
၁၂။ ခန္႔အပ္ခံရသည့္အခါႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ခြင့္
ျပဳသည့္အခါ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးတပ္
မ်ားတြင္ အမႈထမ္းရျခင္း
၁၃။ အျခားအစီအစဥ္ တစ္ခုတြင္ ေနရာခ်ထားရန္ ေစာင့္
ဆိုင္းေနျခင္း
၁၄။ ညႊန္ၾကားမွဳ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေစေသာ အတြင္း
လူနာကုသမွဳအစီအစဥ္တြင္ ယာယီေနရာခ်ထားျခင္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္မႈမ်ား
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္မႈအတြက္ မိဘမ်ားမွ ဖုန္းဆက္
အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ငါးရက္အထိ ခ႐ိုင္မွ လက္ခံပါသည္။
ေနထိုင္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ထပ္ေဆာင္း ေက်ာင္းပ်က္မႈမ်ား
အတြက္ကိုမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည့္ ရက္မ်ားအတြက္ ဆရာ
ဝန္လက္မွတ္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကာရွည္ဖ်ား
နာပါက လိုအပ္ခ်က္အတြက္ တစ္ရက္သာပ်က္သည္ဟု သ
တ္မွတ္ပါသည္။ နာတာရွည္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ သား/သမီး
ရွိသည့္ မိဘသည္ ဆရာဝန္ကို ပုံစံတစ္ေစာင္ျဖည့္ေစၿပီး ေ
က်ာင္းသို႔တင္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
မ်ားက ယင္းပုံစံကို စစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ မိဘ/ေက်ာင္းသား
သည္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းပ်က္သည့္ အခါ
တိုင္း ဆရာဝန္ထံမွ စာေတာင္းရန္ ကင္းလြတ္ေစပါသည္။ အ
ကယ္၍ ေက်ာင္းသားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ နာတာရွ
ည္ေရာဂါ ပံုစံတစ္ေစာင္ ရွိပါက ေက်ာင္းသား၏ ပ်က္ကြက္
မႈကို ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ မိဘတြင္ တာဝန္ရွိပါ
သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္၁။ ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးစာျဖင့္ ခြင့္ေတာင္းသည့္ ဖ်ားနာ
ျခင္းကိုမိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းငါး
ႀကီမ္ပ်က္ကြက္မႈတြင္ မထည့္သြင္းပါ။ ေက်ာင္းစာသ
င္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆရာဝန္ထံမွ စာမပါဘဲ မိဘ/
အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းငါးႀကိမ္ပ်က္ျခင္း
ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို ခြင့္မဲ့ပ်က္
ကြက္မႈဟု ယူဆပါမည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းျပန္တ
က္သည့္အခါ ေက်ာင္းသို႔ မွတ္ခ်က္စာ ေပးရပါမည္။
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းျပန္တက္သည့္ သံုးရက္အတြ
င္း ဆရာဝန္ထဲမွစာကို ေက်ာင္းသို႔ေပးအပ္ရမည္။
၂။ မိသားစုဝင္ ေသဆုံးမႈ(မိဘ၊ ေမြးစားမိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊
အဖိုးအဖြား တို႔အတြက္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ အ
မ်ားဆုံး ငါးရက္၊ ေမာင္ႏွမ ဝမ္းကြဲမ်ား၊ အေဒၚမ်ားႏွ
င့္ ဦးေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ အမ်ား
ဆုံး သုံးရက္)။
၃။ (မိဘမ်ား စိတ္အထင္)ဆိုးရြားသည့္ ရာသီဥတု။
၄။ ေခါင္းတြင္ သန္းရွိျခင္း (ပထမဆုံး တစ္ရက္သာလွ်
င္)။
၅။ ကေလးတြင္ ထိုးထားရမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား မထိုး
ရေသးလွ်င္ (တစ္ရက္သာလွ်င္)။
၆။ ေက်ာင္းေခတၱရပ္နားျခင္းမ်ား (ေခတဗရပ္နားျခင္းခံ
ရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းပ်က္ျခင္း
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ျဖစ္ေသာ္လည္း အစီရင္ခံျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေ
ၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းဟု ယူဆပါ
သည္။)
၇။ အေဆာင္ေက်ာင္းအုပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန
တစ္ရပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းေနေသာမိဘမ်ား ေရွ႕တန္းထြ
က္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းမွ ျပန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္
ကြက္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါ
သည္။
၈။ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာလိပ္သို႔ အလည္
သြားေရာက္ျခင္းမ်ား (အမ်ားဆံုးႏွစ္ရက္ ျဖစ္ၿပီး ေကာ
လိပ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္)။

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါ

ပါသည္။ အကယ္၍ မိဘကဖုန္းမဆက္ပါက ေက်ာင္း
ပ်က္မႈကို သက္ေသယူရန္ ထိုေန႔တြင္ပင္ မိဘထံ ေ
က်ာင္းက ဖုန္းဆက္ရန္ ၾကိဳးစားပါလိမ့္မည္။ ကေလး
တုပ္ေကြးျဖစ္ေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေရာဂါတစ္ခု
ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု မိဘက ေက်ာင္းသို႔ဖုန္းဆက္ပါလၽွ
င္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ အေတာအတြင္း ေနာက္
တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ ဆက္သြယ္မည္မဟုတ္ပါ။
၂။ ခြင့္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္ရက္ သုံးရက္ သို႔မ
ဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ပ်က္ကြက္ၿပီးေနာက္ မိဘထံသို႔
လိုအပ္ေသာ မိဘမ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို
စာတိုက္မွ ပို႔ေပးပါမည္။
၃။

ခြင့္မဲ့ ငါးႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ပါက စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္
သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး မိဘထံသို႔ ခုႏွစ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြ
က္ျခင္းကိုေဖာ္ျပသည့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သ
က္ေသာ တရားဝင္အသိေပးစာပို႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈင
ယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာကို ဖိုင္တြဲ
ထားလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသည္ မိဘထံ တ
ယ္လီဖုန္းျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ပါမည္။

၄။

ေက်ာင္းေျပးသည့္ အက်င့္ရွိသူ အေၾကာင္းၾကားစာ
ကို မိဘထံသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔သည္။ ျပစ္မႈငယ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာႏွင့္အတူ ခုံအဖြဲ႕၏
အျခားေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အစီအစဥ္မွ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေ
နအထား (SOCAP) ကို ေက်ာင္းသည္ ဖိုင္တြဲထားလိ
မ့္မည္။

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္
၁။ ေခါင္းတြင္ သန္းရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပထမရ
က္ေနာက္ပိုင္း ထိုးသင့္သည့္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးမ
ထားျခင္း။
၂။ ဘတ္စကားစီးခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်
က္ျခင္း။
၃။ ေက်ာင္းဖြင့္ထားေသာ ကာလအတြင္း အပန္းေျဖခရီး
သြားျခင္းမ်ားအား ခြင့္မျပဳပါ။ ေက်ာင္းပိတ္ထားေသာ
ကာလတြင္ မိသားစုဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စီစဥ္ရန္
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို အႀကံျပဳပါသည္။
၄။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိထားဘဲ ေက်ာင္းတြင္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
အတန္းတြင္ မရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး။
၅။ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိထားေ
သာ ခုနစ္ရက္ထက္ပိုပ်က္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
YMCA စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္
သို႔ (SOCAP)ပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ခြင့္ျပဳသည္ဟုေရးမွတ္မထားေသာ အျခားအေၾကာင္း
ရင္းမ်ား။

ေက်ာင္းေျပးျခင္း
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ေက်ာင္းမွ ခုနစ္ရက္ေ
က်ာ္ ခြင့္မတိုင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည့္ ရက္ၾကာရွည္စြာ
ေက်ာင္းပ်က္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား “ေက်ာင္းေျပးေ
လ့ရွိသူ” တစ္ဦးအျဖစ္ Fort Wayne Community Schools
သတ္မွတ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပးအား ေက်ာင္းတက္ရန္ျငင္း
ဆန္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

မိဘမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း
၁။ ကေလးေက်ာင္းပ်က္သည့္ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမ
တိုင္မီေက်ာင္းသို႔ဖုန္းဆက္ရန္မွာ မိဘ၏ တာဝန္ျဖစ္
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၅။ ခြင့္မျပဳပဲ ဆယ္ရက္ေက်ာင္းပ်က္လွ်င္- ေက်ာင္းသည္
ကေလးသူငယ္ဝန္ေဆာင္မွဳဌာနသို႔ ပညာေရးလ်စ္
လ်ဴရွဳမွဳအတြက္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္တင္သြင္းမည္ျဖစ္
သည္။ ထပ္တိုး ၅ ရက္တိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းသည္
DCS ကို မွတ္တမ္းပို႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

ပ်က္ကြက္သြားသည့္ေက်ာင္းစာကို လုပ္ေဆာင္
ျခင္း
ေက်ာင္းပ်က္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို၎တို႔ ေက်ာင္း
ပ်က္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ေက်ာင္းစာေ
လ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေ
ရးေပးပါလိမ့္မည္။ ပ်က္ကြက္သြားေသာအလုပ္ကို ျဖစ္ႏိုင္
ပါက ယင္းတို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ေသာအခါ လုပ္ေဆာင္ရန္
ျဖစ္သည္။ ပ်က္ကြက္သြားသည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ
ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္မွာ ေက်ာင္းသား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါ
သည္။ ပ်က္ကြက္သြားေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ
ပးေသာအခ်ိန္သည္ ပ်က္ကြက္ရက္စုစုေပါင္း အေရအတြက္
ကို အပိုတစ္ရက္ေပါင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ရက္ရွည္ဖ်ားနာမႈ
ကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ကိုင္တြယ္သြားပါမည္။

ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၈ ၾကားအတြင္းရွိေသာ ေက်ာင္းသာ
မ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္မေနရအရြယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ
က်ာင္းမၿပီးခင္ ေက်ာင္းထြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍
ေက်ာင္းထြက္ရန္လိုအပ္ခဲ့ပါက (က) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း
သား၏မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းႏႈတ္ထြက္ရ
န္သေဘာတူညီခ်က္ပါရမည္။ (ခ) ေက်ာင္းအထြက္တြင္ အ
င္တာဗ်ဴးလုပ္ရၿပီး ေက်ာင္းသားသည္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေ
က်ာင္းထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ေက်ာ
င္းအုပ္ႀကီးဖက္မွလည္း ေက်ာင္းသားအတြက္ သေဘာတူ
ညီေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားသည္ အသိအမွတ္ျပဳစာ ေပးရပါ
မည္။ (ဂ) ေက်ာင္းထြက္ရျခင္းသည္ ေငြေရးေၾကးေရးခက္ခဲ
မႈေၾကာင့္ႏွင့္ ထိုသူသည္ အလုပ္လုပ္ၿပီး မိသားစုကိုေထာက္
ပံ့ရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွီခိုရသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ေန
မေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားရံုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း
မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ရပါမည္။ ေက်ာင္းထြက္ေၾကာင္း ဝန္ခံဂ
တိျပဳလႊာတြင္ အကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕ေရးတြင္
ေက်ာင္းသား၏ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္း ေစႏိုင္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖ
စ္ရန္ အလားအလာ မ်ားေစေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘ
ႏွစ္ဘက္လုံးက နားလည္ေၾကာင္း ေရးသားထားမႈ ပါရွိရမည္။
အခက္အခဲတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း မဟုတ္
ပါက ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္မီ ယာဥ္ေ
မာင္းလိုင္စင္ သုံး၍မရပါ။

. မူႀကိဳတက္ေရာက္မွဳ လမ္းစဥ္မ်ား

•

•
•
•
•

•

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူကို တယ္လီဖုန္းဆက္မည္၊ စာေရးဆက္
သြယ္မည္ သို႔မဟုတ္ မိဘႏွင့္အစည္းအေဝး လုပ္ပါမည္။
ျငင္းပယ္မရႏိုင္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈ သုံးႀကိမ္ျဖစ္လာပါက္၊
မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူအား ေက်ာင္းမွ တရားဝင္
ႏို႔တစ္စာျဖင့္ အတန္းတက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စာပို႔မ
ည္ျဖစ္ၿပီး (မူႀကိဳ) တက္ေရာက္မႈ ၇ ႀကိမ္ထက္မနည္း ပ်က္
ကြက္မႈသည္၊ ျပန္လည္အစားထိုးျခင္းမႈကို ဆုံးရႈံးျခင္းအား
ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။
လက္မခံႏိုင္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈ ၇ ႀကိမ္ျဖစ္လာပါကဆုံးရႈံးမႈ
ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
၁၅ ခါတိုင္တိုင္ ေနာက္က်ပါက သို႔မဟုတ္ ေစာျပန္ပါက အ
တန္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။
မိုးေလဝသေၾကာင့္ ႏွစ္နာရီေနာက္က်ပါက မူႀကိဳေန႔ဝက္ေ
က်ာင္းသားမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးပါမည္။
ဘန္႔ခ်္မွလဲြ၍ နံနက္ပိုင္း မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ နံနက္ ၁၀:၂၀ - ၁၁:၅၅ နာရီ အခိ်န္ထိ ေက်ာင္း
တက္ၿပီး ေက်ာင္းသို႔ သူငယ္တန္းမွ ၅ တန္းအထိ တက္ေ
နေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ၾကရမည္။
ေက်ာင္းကား စီးၾကေသာ ေန႔ခင္းပိုင္း မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာ
င္းသားမ်ားသည္ မနက္ ၁၀:၁၀ မိနစ္မွ ေန႔လည္ ၁၂;၁၅
မိနစ္ ထိ တက္ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ တက္ေ
ရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္နာရီေနာက္က်ၿပီး မြန္းလြဲ ၁:၂၀ မွ
၂:၅၅ နာရီအထိ ေက်ာင္းတက္ၾကေသာ မူလတန္းႀကိဳေ
က်ာင္းသား အားလံုးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းကား စီးရပါမည္။

Fort Wayne အဝန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ခ႐ိုင္၏မူႀကိဳတစ္စိ
တ္တစ္ပိုင္းတြင္ သင္ၾကားသည့္ သင္႐ိုးမ်ားအား အသုံးျပဳရန္
အတြက ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။ ေနရာအကန္႕အ
သတ္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ အႀကိဳမူႀကိဳအား ပုံမွန္တက္ေရာက္ႏို
င္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျပန္လည္အစားထိုးျခင္းကို
ဆုံးရႈံးႏိုင္သည့္ ရလဒ္သို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။ Fort Wayne
လူမူအဝန္းေက်ာင္းမ်းာအားလုံးသည္ အႀကိဳမူႀကိဳ၏ ေက်ာင္း
တက္မွတ္တမ္း မူဝါဒအား ေအာက္ပါတို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္မည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သြားမည္။ အဆိုပါ
တက္ေရာက္သူမူဝါဒမ်ားစာမ်က္ႏွာ ၈ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
• တစ္ေနကုန္တက္ရမည့္ မူႀကိဳအတြက္ စာရင္းေပးသြင္း
ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လုံး အျပည့္အဝ
တက္ေရာက္ရပါမည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္မႈအတြက္ မိဘမ်ားမွ ဖုန္းဆက္
အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ငါးရက္အထိ ခ႐ိုင္မွ လက္ခံပါ
သည္။ ေနထိုင္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ထပ္ေဆာင္း ေက်ာင္းပ်
က္မႈမ်ားအတြက္ကိုမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည့္ ရက္မ်ားအတြ
က္ ဆရာဝန္လက္မွတ္ လိုအပ္ပါသည္။
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ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ
က်ာင္းခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမ်ား
ေက်ာင္းပိတ္ရန္္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထိုရက္တစ္တစ္ရက္စီတြ
င္ ခ်မွတ္ပါသည္။ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေက်ာ
င္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေကာ
င္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ၊ ေက်ာ
င္းတစ္ေက်ာင္းသည္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္လ
ည္းေကာင္း၊ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေ
က်ာင္းသားမ်ားအတန္းတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အျခားအေျခ
အေန တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းလႊတ္ျခ
င္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ရျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းမွာ ရာသီဥတု ဆိုးရြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

. သင့္ ကေလးအား အိ မ္ တြ င္ေ နေစျခင္း
မိဘမ်ားအတြက္ ပထမဦးစားေပးႏွင့္အေရးအႀကီးဆံုး တာ
ဝန္ဝတၱရားမွာ ၎တို႔၏ သား၊ သမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ရာသီဥတုဆိုးရြားေသာရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထား
ျခင္း မရွိေစကာမူ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ား ေက်ာ
င္းသို႔သြားရာလမ္းတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန
ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္
အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက ပ်က္ကြက္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း
ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ မိဘကိုယ္တိုင္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပး
ရပါမည္။ မိဘက ခြင့္တိုင္ၿပီးပါက၊ ကေလးကို အဆိုပါေန႔တြင္
ေက်ာင္းပ်က္သည္ဟု မွတ္သားထားမည္။ ေက်ာင္းသားအား
မည္သည့္ ေက်ာင္းစာကိုမဆို အစားထိုး လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ အ
မွန္တကယ္ ရာသီဥတု အလြန္ဆိုးရြားေနပါက FWCS သည္
ရာသီဥတုဆိုးရြားေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဥပမာအေ
နျဖင့္ သြားလာရခက္ခဲသည့္ အေျခအေနအထိ ႏွင္းက်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရခဲျခင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရ
ႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ သိပ္သည္းစြာျမဴဆိုင္းျခင္း (အျမင္အား ၁၆၄
ေပ/၅၀ မီတာ ေအာက္) စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

. မိုးေလဝသ အေျခအေန
FWCS တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ႏွင့္ ေက်းလက္ေနရာမ်ား အပါ
အဝင္စတုရန္းမိုင္ ၁၅၀ ရိွေသာေၾကာင့္ ခရိုင္တစ္ဝန္း အေ
ျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး မၾကာခဏ ကဲြျပားေလ့ရိွသည္။ ေဒသအ
စိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေပၚတြင္မူတည္၍ ခရိုင္တစ္ခုလံုးအ
တြက္ အေျခအေနမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္
ရာသီဥတု မေကာင္းေသာအခါမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား
သည္ လမ္းပန္းခရီးအေျခအေနကို ကိုယ္ေတြ႔သိရိွရန္ နံနက္
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၄ နာရီမွစ၍ ကားျဖင့္ထြက္ၾကည့္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းဝန္ထ
မ္းမ်ားသည္ ေကာင္တီ အေဝးေျပးဌာန၊ အင္ဒီယားနားျပည္န
ယ္ရဲဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားဌာနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရာသီဥတု ဝန္ေ
ဆာင္မႈဌာနတို႔တြင္ စံုစမ္းႏိုင္သည့္အျပင္ အနီးဝန္းက်င္မွ ေ
က်ာင္း ခရိုင္မ်ားကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အျခားေသာ သတင္းအခ်
က္အလက္မ်ား ရယူပါသည္။ သတင္းတိုေပးပို႔မႈကို သင္လ
က္ခံလိုပါက ၆၇၅၈၇ သို႔ ‘yes’ ဟု ေရးသားေပးပို႔ပါ။

. သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ ရယူျခ

င္း

ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ပ
တ္သက္သည့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို မိဘမ်ားအေနႏွ
င့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို တို႔တြင္ ၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။ မိ
ဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းမက္ဆင္ဂ်ာမွတဆင့္ ၆၇၅၈၇ သို႔ YES
စာတိုပို႔ျခင္းျဖင့္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။ သတိေပးခ်က္မ်ား
ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္ေစာစြာကပ္ထား၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ မ
နက္ ၅:၃၀ နာရီတြင္ ကပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတက္ခိ်န္ကို တစ္
နာရီ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ေနာက္ဆုတ္ကာ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါ
သည္၊ သို႔မဟုတ္ အစပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာသီဥတု ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ
င္းပိတ္လိုက္ျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခ
င္းမွသည္ ရာသီဥတု ပိုမိုးဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိ
တ္ရျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေရဒီ
ယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အင္တာနက္တို႔ ဖြင့္ထားသင့္ပါသည္။
ရာသီဥတုဆိုးရြားသည့္ အခိ်န္တြင္သင့္ကေလးအတြက္ အစီ
အစဥ္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ လုပ္ထားပါ။

. လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္း
လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေသာအခါတြင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြ
င္းရိွ သဘာဝအလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာရႏိုင္ေသာ ေနရာ
မ်ားတြင္ အတန္းမ်ားဆက္လက္ သင္ၾကားေစပါမည္။ လွ်ပ္
စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမွေ
စာစီးစြာ လႊတ္လိုက္ပါက ကေလးမိဘမ်ားကို အသိေပးပါလိ
မ့္မည္။

. ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
ါသလ

ႏွစ္နာရီေနာက္ဆုတ္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း
ထိုသို႔ေရႊ႕ဆိုင္းထားခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အေျခ
အေနမ်ားကို ခ႐ိုင္ကေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ရေစပါသည္။ အ
ကယ္၍ ရာသီဥတုဆိုးရြားလာပါက ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး
သည္ အဆိုပါေန႔တြင္ ေက်ာင္းပိတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ေ
က်ာင္းခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းရာမွ ေက်ာင္းပိတ္သြားပါက မိဘမ်ားအေ
နျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိထား
သင့္ပါသည္။

• အန္းသစ္စ္ရွိ FWCS အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္
အကယ္ဒမီေက်ာင္းရွိ နံနက္ခင္း အတန္းမ်ားကို နံနက္
၁၁:၂၀ နာရီ - မြန္းလြဲ ၁:၂၀ နာရီအထိ၊ ေန႔လယ္ခင္းအတ
န္းမ်ားကို ညေန ၁:၅၀-၃:၃၀ နာရီအထိ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သ
င္ၾကားပါမည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ားကို နံနက္စာ ေကၽြးမည္မဟုတ္ပါ။
• ဘန္႔ခ်္မွလဲြ၍ နံနက္ပိုင္း သူငယ္တန္းႀကိဳ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ နံနက္ ၁၀:၂၀ - ၁၁:၅၅ နာရီ အခိ်န္ထိ ေက်ာင္း
တက္ၿပီး ေက်ာင္းသို႔ သူငယ္တန္းမွ ၅ တန္းအထိတက္ေ
နေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာၾကရ
မည္ျဖစ္သည္။ ဘန္႔ခ်္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ သူငယ္တန္းၾကိဳအတ
န္းသည္ မနက္ ၁၀:၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂:၁၅ နာရီထိ ျဖ
စ္ပါသည္။ ေန႔ခင္းပိုင္း ေန႔တစ္ဝက္ သူငယ္တန္းၾကိဳေက်ာ
င္းသားမ်ား ညေန ၁:၂၀-၂:၅၅ နာရီအထိ တက္ရပါလိမ့္
မည္။ ေက်ာင္းကားစီးသူမ်ား ေက်ာင္းကားကို ပံုမွန္ လာ
ၾကိဳသည့္အခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီ ေနာက္က်ျပီးမွ စီးရပါမည္။

ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း
စာသင္ခန္းေတြ႔ဆုံမႈမ်ား မရွိပါ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေ
က်ာင္းမဖြင့္ပါ။

E-သင္ယူေလ့လာျခင္းရက္မ်ား
ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္ သင္ယူေလ့လာျခင္း
ကို လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္သည့္အခါ၊ ၎သည္ ႏွစ္နာရီေနာက္
က်ၿပီး eLearnin ေန႔ရက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ အိမ္မွ ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္ကာ ၎တို႔၏ေက်ာင္း
တက္ရက္ကို ဗာက်ဴရယ္အရ တက္ေရာက္ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားပါသည္။

ေက်ာင္းကား တစ္စီးခ်င္း မထြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိ
န္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမ်ား
အႀကိဳအပို႔ဌာနတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားေပၚတြ
င္ မူတည္၍ ေက်ာင္းကားဂိတ္မ်ားအား ယာယီ ရပ္စဲပိုင္ခြင့္ရွိ
သည္။ FWCS တြင္ ေက်ာင္းကားမ်ား မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္
ခရိုင္သည္ ေက်ာင္းကား တစ္စီးခ်င္းစီ၏ေနာက္က်ျခင္း သို႔မ
ဟုတ္ မထြက္ျခင္းတို႔ကို ေၾကညာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ တယ္
လီဖုန္းေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းၿပီး သတင္းလက္ဆင့္ကမ္းရန္ မိ
ဘမ်ားကို တိုက္တြန္းပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ FWCS ဝက္
ဘ္ဆိုဒ္ www.fortwayneschools.org တြင္ ဝင္ေရာက္ကာ
“School and Bus Status” (ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းကား အေ
ျခအေန) လင့္ခ္တြင္ ခလုတ္ႏိွပ္ၿပီး ေက်ာင္းကားအေျခအေ
နကို ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ ထိုလင့္ခ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္
အခ်ိန္ထက္ ၁၅ မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ေနာက္က်ၿပီး ေျပး
ဆဲြေနေသာ ေက်ာင္းကားမ်ား၏ စာရင္းကို ေက်ာင္းအလိုက္
အျပည့္အစံု ေတြ႔ရပါမည္။ သင့္ကေလး စီးေနေသာ ေက်ာင္း
ကား၏ နံပါတ္ကို သင္သိထားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။
ေက်ာင္းကားမ်ားတြင္ ျမန္ဆန္စြာ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္
စလံုးမွ (အျပန္အလွန္) ေခၚႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုမ်ား တပ္ဆင္
ထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကလည္း ႀကိဳးစား၍ အခိ်န္ဇယားႏွ
င့္အညီ ေမာင္းၾကပါသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း သို႔မဟု
တ္ ရာသီဥတုအေျခအေနက အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း သို႔မ
ဟုတ္ ေမာင္းေနက် ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္မဆင္းျခင္း ကဲ့
သို႔ေသာ အခိ်န္မ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းကား ေနာက္က်တတ္ပါ
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သ
ည္းခံေပးပါ။

အားကစားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအရ

ေက်ာင္းေစာစီးစြာ ဆင္းျခင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေန႔ဘက္တြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားၿပီး ပံုမွန္ေက်ာင္းဆင္းခိ်န္ မ
တိုင္မီ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းဆင္းရေသာ အႀကိမ္မ်ားလည္း ရွား
ရွားပါးပါး ရိွတတ္ပါသည္။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ေက်ာင္းခိ်န္အတြင္း အားက
စားေလ့က်င့္မႈမ်ား မရိွပါ။ အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာပါက
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကစား
ပဲြမ်ားကို ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္ပါမည္။
အားကစားနည္းျပမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖ
င့္ တယ္လီဖုန္းေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခိ်န္
ဇယား အေျပာင္းအလဲကို အသိေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ညေနပိုင္း လႈပ္
ရွားမႈမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းပါမည္။

• ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားကို အိမ္ျပန္ပို႔ရာတြင္ အ
ဆင္သင့္ ရွိေနေစရန္ ေက်ာင္းေစာစီးစြာဆင္းမည့္ ေၾကညာ
ခ်က္မ်ားကို မြန္းလြဲ ၁၂:၃၅ နာရီ မတိုင္မီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ
သည္။ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆင္းမည့္အေၾကာင္းသိႏိုင္
ရန္ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားကို ဖြင့္ထားသင့္ပါသည္။
• အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဦးစြာ အိမ္ျပန္ပို႔ပါသည္။
ေနာက္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔အတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊
ထို႔ေနာက္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပို႔ပါသည္။
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ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းမ်ားမိသားစုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈစင္တာ (FACE ဟုလည္းေခၚဆို) သည္ ၂၀၁၆ ေႏြဦး
တြင္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ စင္တာသည္ ဖို႔ထ္ဝိန္း ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္႐ွိ ၂၃၀ အေရွ႕ေဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း (230 East Douglas Avenue) တြ
င္ တည္႐ွိပါသည္။ FACE အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အၿမဲလႈပ္႐ွားေျပာင္းလဲကာ တိုးျမင့္လာေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ စင္တာက ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ျမင့္မားသည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပညာသ
င္ၾကားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။
FACE ႐ွိ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစုေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အိမ္ေျခယာေျခမဲ့
အကူအညီ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လူေခၚယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္အျပဳအမူ ထည့္သြင္းေပးျခင္းႏွင့္
ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္အလုိက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ပညာေရးႏွင့္ K-12 ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈအစီအစဥ္ဆြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ စင္တာက
FWCS ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အျမင္အာ႐ံု စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အၾကားအာ႐ံု စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးမႈ၊ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေ
ရး ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ထိုးႏွံေပးျခင္းတို႔ ေပးေဆာင္ေသာ ပါ့ခ္ဗ်ဴးက်န္းမာေရးေဆးခန္းကိုပါ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္
၂၃၀ အေရွ႕ေဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း (230 E၊ Douglas Ave) ဖို႔ထ္ဝိန္း၊ IN ၄၆၈၀၂
မိသားစုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ခ်ိတ္ဆက္ေရးစင္တာ
ဖုန္း ၂၆၀-၄၆၇-၂၁၂၀
ဖက္စ္ ၂၆၀-၄၆၇-၇၂၉၉
ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ဖုန္း ၂၆၀-၄၆၇-၂၁၂၀
ဖက္စ္ ၂၆၀-၄၆၇-၁၉၇၄
အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္
တနလၤာ- ေသာၾကာ နံနက္ ၇ နာရီ - ညေန ၅ နာရီ
ဃ။ Faye Williams-Robbins၊ J.D., Ed.S.
ေက်ာင္းသားေရးရာ အႀကီးအကဲအရာ႐ွိ၊ မိသားစုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ခ်ိတ္ဆက္ေရး

20

2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္

. သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းအပ္ျခင္း
ကေလးတစ္ဦးကိုေက်ာင္းအပ္ရန္အတြက္ မိဘ သို႔မဟုတ္
အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးသည္ ကေလး၏ေမြးစာရင္း၊ ယခင္တက္
ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း၏ အမည္ႏွင့္လိပ္စာ (ရိွပါက)၊ သက္ေသခံ
ကတ္ျပားဓါတ္ပံုႏွင့္ ေနထိုင္ရာအရပ္ အေထာက္အထားႏွစ္
စံုတို႔ကို ေပးရမည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းအ
ပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းေပးရမည္။ FWCS ေက်ာင္းတြ
င္ သင့္ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း FACE
တြင္ ေက်ာင္းအပ္လွ်င္ တစ္ေနရာထဲတြင္ အကုန္ရႏိုင္သည့္
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းႏွင့္ တစ္ဦး
ခ်င္း ဂရုစိုက္သင္ၾကားေပးမႈ စသည္တို႔အပါအဝင္ အက်ိဳးေ
က်းဇူးအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုး
ရာဇဝင္မွတ္တမ္းကိုလည္း ေပးရမည္။ ယင္းမွတ္တမ္း သို႔မ
ဟုတ္ ကေလးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ တရားဝင္ အ
ခိ်န္ဇယား မေပးအပ္ႏိုင္ေသးပါက ကေလးကို ေက်ာင္း မအ
ပ္ႏိုင္ပါ။

. သင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း

မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
ေက်ာင္းသားတိုင္းတြင္ ၎တို႔၏မိသားစု ေနထိုင္သည့္ေနရာ
အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ရိွေသာ္
လည္း ေနရာရရိွႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး FWCS သည္ ခရိုင္အ
တြင္းရိွ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္မဆို ေက်ာင္းသားမ်ားကို တ
က္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတို႔၏
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ မ်ားျပားေ
သာအစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေပးပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ကေလး ပံုမွန္တက္ေရာက္ေနေသာ ဧရိယာ ျပင္ပ
ရိွေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္
သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္က ေနရာရိွေနသည္
ထက္ ပိုမ်ားေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ေက်ာင္း
သားမ်ားအား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ျပဳမည္၊ က်န္သည္ေ
့ က်ာင္းသား
မ်ားကို ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ စာရင္းတြင္ သြငး္ ထားမည္ကုိ ဆံးု ျဖတ္ရန္
အမ်ားျပည္သူ ကံစမ္းမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအစီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္
ရပါသည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ၎တက္ေရာက္ေ
နေသာ ဧရိယာ ျပင္ပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါက အဝါေရာင္ေ
က်ာင္းကား ႀကိဳပို႔ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေ
ၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အႀကိဳအပို႔ မရွိသည့္
ဇံုျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ပါက မူလတန္း မက္ဂ္နက္ေက်ာင္းမ်ား
(Bunche (ဘန္႔ခ်္)၊ Croninger (ခရိုနင္ဂ်ာ)၊ Irwin (အာ
ဝင္)၊ Weisser Park (ဝိုင္ဇာပတ္ခ္) ႏွင့္ Young (ယန္း))၊

Towles (တိုးလ္စ္) အင္တာမီးဒယိတ္ေက်ာင္း ႏွင့္ Memorial
Park (မမ္မိုရီယယ္ပတ္ခ္) အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အထ
က္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
ခရိုင္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တည္ရိွၿပီးသား ေက်ာင္းကားမွတ္
တိုင္မ်ားစြာမွ ေက်ာင္းကားႀကိဳပို႔ျခင္းကို ဆက္လက္ျဖည့္ဆ
ည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။
FWSC တြင္ ေက်ာင္းအပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၿပီး FWCS နယ္နိမိ
တ္မ်ား၏ ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေ
က်ာင္းမည္သို႔အပ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သိရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ
www.fortwayneschools.org သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။

. သင္ေျပာင္းေရႊ႕ပါက
မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူသည္ မည္သည့္ လိပ္စာအေ
ျပာင္းအလဲကိုမဆို ေက်ာင္းသို႔ မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကား
ရမည္။ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူသည္ ေနထိုင္ရာအရပ္
အေထာက္အထား ႏွစ္စံုႏွင့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံတို႔ကို ေပးရန္လိုအ
ပ္ၿပီး လိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းပံုစံ (Address Change Form)
တစ္ေစာင္ကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရမည့္
နယ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ FWCS ခရိုင္ျပင္ပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိေက်ာင္းႏွင့္
၎၏ ေပးစြမ္းေသာပုံစံအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ
သည္။ နယ္ေျမသစ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္သစ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္း
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေ
က်ာင္းေခၚႀကိမ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆ
နာမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ အႀကိဳအပို႔ စီ
စဥ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြ
က္ FACE ႐ွိ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစု ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေ
ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကို ၄၆၇-၂၁၂၀ တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။

. FWCS အဝတ္အထည္ဘဏ္
ဏ
ႏြမ္းပါးေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ FWCS သည္ အဝတ္
အထည္ ဘဏ္တစ္ခုကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ပိုမိုရယူရန္ သင့္ေက်ာင္း၏
Case Manager (အမႈတဲြမန္ေနဂ်ာ) သို႔မဟုတ္ အတိုင္ပင္
ခံ ပုဂၢိဳလ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။ အဝတ္အထည္ဘဏ္ လွဴဒါန္းမႈ
မ်ားကို ၂၃၀ အေရွ႕ေဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း ဖို႔ထ္ဝိန္း အင္ဒီ
ယားနား ၄၆၈၀၂ (230 E Douglas၊ Fort Wayne၊ Indiana
46802) တြင္ လက္ခံေပးပါသည္။
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. အိမ္ရာမဲ့မ်ားအား အကူညီေပးျခင္း/

မိသားစုမ်ားေရြ႕ေျပာင္းျခင္း
FWCS အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္
သည္ မူလတန္းႀကိဳမွ ၁၂ တန္းအထိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ေက်ာင္း
သားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ပေပ်ာက္ေ
စေရး လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး
သည္။ အခိ်န္မွန္မွန္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ အႀကိဳ
အပို႔၊ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေက်ာ
င္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ နည္းျပအကူအညီမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအ
တြက္ ပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
တဆင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမႈအဖဲြ႔အ
စည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရွိလိုပါက၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသား
စဳအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည့္ FACE ၄၆၇၂၁၁၃ သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုၾကပါရန္။

. အဝတ္အစားဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းက

မ္း
ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝတ္ဆင္ရန္ သ
တ္မွတ္ထားသည္။ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေ
သာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ
ကို ဝတ္ဆင္ရမည္။ ေက်ာင္းဝတ္စုံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မ
ဟုတ္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ရယူျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလို
သည္မ်ားရွိပါက၊ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ေ
က်ာင္းကို ဆက္သြယ္သင့္သည္။
စာသင္ခန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ မေတာ္တေရာ္
အဝတ္အစားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဝတ္အစားမ်ားကို ဝ
တ္ဆင္ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပမာမ်ားတြင္ ဤအရာမ်ားသာျဖစ္သည္
ဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း အရက္ေသစာ၊ တရားမ၀င္
အရာ၀တၳဳမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လႈံ႔ေဆာ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ပါေသာ
အဝတ္အစားမ်ား၊ ျမဴဆြယ္ေတာင္းခံေသာ၊ ဘုရားတရားကို
မခန္႔မညားျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ဂိုဏ္းဂနကို ေ
ဖာ္က်ဴးေသာ အ၀တ္အစားမ်ား၊ နိမ့္က်ယုတ္ညံ့ရိုင္းစိုင္းေသာ
သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရးအရ စိတ္ဆိုးတတ္ေစေသာ၊ ျပႆနာ
တစ္စံုတစ္ခုကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစေသာ အ၀တ္အစားမ်ား၊
ဘာသာေရး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟု
တ္ အၾကမ္းဖက္မႈျပရုပ္မ်ားစသည္တို႔ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္
ပါဝင္ပါသည္။
တစ္စားဆင္ယင္ကုဒ္ရွိျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာကြၽန္ေတာ္
တို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးအတြက္ ေလးနက္ေသာ ပတ္
ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အျပဳသေဘာႏွင့္ေဘး
ကင္းလုံၿခဳံေက်ာင္းကေလထုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား
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ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝတ္စားဆင္ယင္ကုဒ္ အေထြေထြ ဝတ္စား
ဆင္ယင္ကုဒ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ေအာက္ပါ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္• လက္ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ဦးေခါင္းအထက္သို႔ အျပည့္အဝ ေ
ျမႇာက္လိုက္ေသာအခါ ေဘာင္းဘီမ်ား သို႔မဟုတ္ စကတ္
မ်ား၏ ခါးအထက္သို႔ ရွပ္အက်ီမ်ားႏွင့္ ဘေလာက္အက်ီ
မ်ား ေရာက္လာမည္ မဟုတ္ပါ။
• ႀကိဳးသိုင္းမ်ားပါသည့္ ရွပ္အက်ီမ်ား ႏွင့္ ဘေလာက္အက်ီ
မ်ား၊ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းသာပါသည့္ အက်ီမ်ားအား ေက်ာင္း
တြင္ ဝတ္ဆင္ခြင့္မျပဳပါ။
• ခါးပတ္ကြင္းပါသည့္ ေဘာင္းဘီမ်ားကို အကုန္အစင္ခ်ည္
ထားသည့္ ခါးပတ္ျဖင့္ ဝတ္ရမည္။ ခါးပတ္ကို ခါးေအာက္
တြင္ မဟုတ္ဘဲ ခါးတြင္ ဝတ္ထားရန္ ေဘာင္းဘီမ်ားကို ခါး
တြင္ ဝတ္ထားရမည္။ ေအာက္ခံအဝတ္ ေပၚမေနရပါ။
• စကတ္မ်ား၊ စေကာ့မ်ား၊ ေဘာင္းဘီတိုမ်ားႏွင့္ အဝတ္မ်ား
သည္ အရွည္ ေပါင္ဝက္ထက္ ပိုမတိုရပါ
• သင္ယူေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္
မိတ္ကပ္ကို မလိမ္းရပါ။
• ဖိနပ္သည္ ကေလး၏ ေျခေထာက္တစ္ခုလုံးကို ဖုံးအုပ္ေ
နရမည္။ ေျခေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္၏ အပိုင္းအ
ႀကီး ေပၚထြက္ေနသည့္ ဖိနပ္မ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။

. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

YMCA ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေ
ရွာက္ေရး
FWCS ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္
ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျပီး ယင္း
ကို YMCA ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အစီအစဥ္ (YMCA School-Age Childcare Program) ဟု
ေခၚပါသည္။ YMCA ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၎သည္ ကေ
လးအားလံုး၏ ဘဝမ်ားကိုတန္ဖိုးထားၿပီး အခြင့္အလမ္းတိုင္း
တြင္ ကေလးမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ႀကိဳး
ပမ္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ YMCA တြင္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းအျပ
င္ဘက္ ေလာကႀကီးအေၾကာင္း ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္ အ
သက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က
င္းၿပီး အရည္အခ်င္းကို အကဲစမ္းေသာ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသ
ည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။ YMCA ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေ
လးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ ရိွေသာ ေနရာတြင္ မိဘ
မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေ
ရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပား ေပးထားပါသည္။

ေက်ာင္းမစတင္မီ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ - မနက္
၆:၃၀ နာရီ - ေက်ာင္းစဖြင့္ခ်ိန္

Washington (ဝါရွင္တန္). ...... Washington (ဝါရွင္တန္)၊
Study (စတာဒီ)

ေက်ာင္းအျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ - ေက်ာ
င္းဖြင့္ရက္အျပီး- ညေန ၆ နာရီ

Washington Center (ဝါရွင္တန္စင္တာ).... Washington
Center (ဝါရွင္တန္စင္တာ)

အစီအစဥ္ေနရာ	������
နရာ	������ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာေက်ာင္း(မ်ား)
Arlington (အာလင္တန္). ...... Arlington (အာလင္တန္)
Brentwood (ဘရင့္ဝုဒ္). ...........Brentwood (ဘရင့္ဝုဒ္)
Bunche (ဘန္႔ခ်္)............................. Bunche (ဘန္႔ခ်္)
Croninger (ခ႐ိုနင္ဂ်ာ)...............Croninger (ခ႐ိုနင္ဂ်ာ)
Forest Park (ေဖာရက္(စ္)ပတ္ခ္)....... Adams (အဒမ္စ္)၊
Forest Park (ေဖာရက္(စ္)ပတ္ခ္)
Franke Park (ဖရဲန္႔ခ္ပတ္ခ္)..................Bloomingdale
(ဘလြန္းမင္းေဒးလ္)၊ Franke Park (ဖရဲန္႔ခ္ပတ္ခ္)
Glenwood Park (ဂလင္းဝုဒ္ပတ္ခ္).......Glenwood Park
(ဂလင္းဝုဒ္ပတ္ခ္)
Haley (ေဟလီ). ...............................Haley (ေဟလီ)
Harris (ဟဲရစ္စ္). .............................Harris (ဟဲရစ္စ္)
Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟးလ္).... Fairfield (ဖဲဖးီ လ္ဒ)္ ၊
Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟးလ္)၊
South Wayne (ေဆာက္သဝ
္ န
ိ း္ )
Holland (ေဟာ္လန္)................... Holland (ေဟာ္လန္)
Indian Village (အင္ဒီးယန္း ဗီးေလ့ခ်္)....Indian Village
(အင္ဒီးယန္း ဗီးေလ့ခ်္)
Irwin (အာဝင္)................................. Irwin (အာဝင္)
Lincoln (လင္ကြန္း).......................Lincoln (လင္ကြန္း)
Lindley (လင္ဒလီ). .......................Lindley (လင္ဒလီ)
Maplewood (ေမပယ္လ္ဝုဒ္).................... Maplewood
(ေမပယ္လ္ဝုဒ္)၊ Waynedale (ဝိန္းေဒးလ္)
Northcrest (ေနာ့သ္ခရက္စ္)..................... Northcrest
(ေနာ့သ္ခရက္စ္)
Price (ပ႐ိုက္စ္)................................. Price (ပ႐ိုက္စ္)
Shambaugh (ရွမ္းေဘာ့)........Shambaugh (ရွမ္းေဘာ့)
St. Joseph Central (စိန္႔ ဂ်ိဳးဇက္ စင္ထရယ္)...............
St. Joseph Central (စိန္႔ ဂ်ိဳးဇက္ စင္ထရယ္)
Towles (တိုးလ္စ္)........................... Towles (တိုးလ္စ္)
(ေက်ာင္းအျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသာ)

Weisser Park (ဝိုင္ဇာပတ္ခ္).........Abbett (အက္ဘက္)၊
Scott (စေကာ့)၊ Weisser Park (ဝိုင္ဇာပတ္ခ္)
Whitney Young (ဝစ္တနီယန္း) ......... Whitney Young
(ဝစ္တနီယန္း)

ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခ
င္း ထြက္ရွိထားေသာ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလး
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအစီအစဥ္ မူကြဲမ်ားစြာ ရွိသည့္အ
တြက္ သင္၏ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈနည္းလမ္း အခ်ိဳ႕အေၾကာ
င္းေဆြးေႏြးရန္ အန္း ကြန္ရြိဳင္ ‘Ann Conroy’ ဖုန္းနံပါ
တ္ ၄၄၉-၈၄၆၄ သို႔မဟုတ္ စေတစီ ဂီလ္ဘာ့တ္ ‘Stacy
Gilbert’ ဖုန္းနံပါတ္ ၄၄၉-၈၂၆၆ တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေပး
ပါ။
တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာ
ကေလးတိုင္းအား FWCS P-K ရွိအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္
ေက်ာင္းအပ္ထားရပါမည္။
နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလးအတ
န္းမ်ားကို ေက်ာင္းစတက္ခ်ိန္တြင္ စတင္သည္။ ေန႔ခင္း
ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလးအတန္းမ်ား
ကို ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ အတန္းလႊတ္သည္။
နံနက္ခင္း/ေန႔လယ္ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလး
Fairfield (ဖဲဖီးလ္ဒ္)	������ Abbett (အက္ဘက္)၊
Bloomingdale (ဘလြန္းမင္းေ
ဒးလ္)၊ Fairfield (ဖဲဖီးလ္ဒ္)၊
Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟး
လ္)၊ Indian Village (အင္ဒီးယ
န္း ဗီးေလ့ခ်္)၊ Maplewood (ေမ
ပယ္လ္ဝုဒ္)၊ Scott (စေကာ့ထ္)၊
South Wayne (ေဆာက္သ္ဝိန္း)၊
Waynedale (ဝိန္းေဒးလ္)
Holland (ေဟာ္လန္)	���� Brentwood (ဘရင့္ဝုဒ္)၊ Franke
Park (ဖရဲန္႔ခ္ပတ္ခ္)၊ Forest Park
(ေဖာရက္(စ္)ပတ္ခ္)၊ Holland (ေ
ဟာလန္)၊ Northcrest (ေနာ့သ္ခရ
က္စ္)၊ Washington (ဝါရွင္တန္)
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ေန႔လယ္ ေက်ာင္းမတက္ေသးေသာကေလးသာ
Bunche (ဘြန္ခ်ီ) (P3 မ်ားသာ) Bunche (ဘြန္ခ်ီ)
သူငယ္တန္းႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္
မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္အျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား Bunche
(ဘြန္ခ်ီ)၊ Harrison Hill (ဟဲရစ္ဆန္ေဟးလ္)၊ Holland (ေ
ဟာ္လန္) ႏွင့္ Whitney Young (ဝစ္တနီယန္း) တို႔တြင္သာ
ရရွိႏိုင္ပါသည္။

. လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖ
စ္ေသာ ‘Peachjar’ မွတဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ/ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စာ
ရြက္စာတမ္းမ်ားကို အီလက္ထရြန္နစ္္နည္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးျခ
င္းအားျဖင့္ ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းရွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါ
င္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ကမကထျပဳျခင္းမရိွသည့္
ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား FWCS အေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမရိွေ
ၾကာင္း၊ အႀကိဳအပို႔လည္းလုပ္မေပးေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ သ
တိျပဳပါ။ FWCS သည္ အထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သ
ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု
အေနျဖင့္သာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ေအဂ်င္စီမ်ား
ဆီသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးသည္။
သင္၏ကေလးကို အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ သင္ခြ
င့္မျပဳမီ သင္၏ ကေလးသည္ မည္သို႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္းခံရမည္၊
အႀကိဳအပို႔အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေ
သခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။
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. အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာသူမ်ား

(ELL)
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ေက်ာ
င္းသားတိုင္း၏ မိခင္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတြင္ ေ
ဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဂၤလိပ္ဘာသာမွလဲြ၍ အျခား
ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးမ်ိဳးကို ေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသားတို
င္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္း
ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းခံရမည္။ ELL အစီအစဥ္အရ ဝ
န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ေ
က်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လ
မ္းညႊန္သင္ၾကားမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို FWCS ေက်ာင္းတို
င္းတြင္ လက္ခံရရိွမည္။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
သင္၏ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ELL ဌာန ၄၆၇-၂၁၀၅ သို႔ ဆက္
သြယ္ပါ။

ရႏိုင္ေသာ ဘာသာျပန္ အကူအညီ

If you need assistance with translation or interpreting throughout the school year, please contact your school office
or the department of English Language Learners at 467-2105. The call will be answered in English.
Ukoliko Vam tijekom školske godine bude potrebna pomoć pri pismenom ili usmenom prevođenju, obratite se
Vašem školskom uredu ili, telefonom, odjelu za pružanje podrške na 467-2105. Na Vaš poziv će biti odgovoreno na
engleskom jeziku.
Si necesita ayuda con traducciones o interpretaciones a lo largo del curso escolar, por favor póngase en contacto con
la oficina de su escuela o con el departamento de servicios de ayuda llamando al 467-2105. La llamada será contestada en inglés.
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အႀကိဳအပို႔
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္း အ
ႀကိဳ၊ အပို႔လုပ္ရျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေက်ာင္းမ်ားကို ယုံႀကည္ထားေသာ
အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသား ၁၆ ၀၀၀ အား ေန႔စဥ္ FWCS
အေဆာက္အအုံသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္အျပင္၊
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္
ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသ
ည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။.
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘတ္စ္ကားယာဥ္မ်ားတြင္ အဝါေရာင္ဘတ္စ္
ကား ၂၅၄ စီးႏွင့္ အထူးသုံးဘတ္စ္ကား ၄၇ စီး (လႈပ္ရွားမႈဆို
င္ရာဘတ္စ္ကားမ်ား) ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဝါေရာင္
ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ၁၄၅ စတုရန္းမိုင္အထိသြားလာၿပီး ေ
က်ာင္းသားမ်ားကို အႀကိဳအပို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္မိုင္ေ
ပါင္း ၃ မီလီယံေက်ာ္ သြားလာပါသည္။

. အက်ဳံးဝင္မႈ
အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္၌ ေက်ာင္းကားစီးျခင္းကို အခြင့္အေ
ရးတစ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အက်ံဳးဝင္သည့္ ေက်ာ
င္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို အခမဲ့ စီးနင္း ႏိုင္ပါ
သည္။
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈေရးရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း
တြင္ ေနထိုင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္ေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ ေက်ာင္း သြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြ
မ္းပါသည္။ ၎တို႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း၏ အခ်င္း
ဝက္ျဖင့္ တိုင္းတာသည့္အခါ ေက်ာင္းသား၏အိမ္ႏွင့္ တက္ေ
ရာက္သည့္ေက်ာင္း၏ၾကားရွိ အကြာအေဝးသည္ မူလတန္းေ
က်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ အနည္းဆုံး ၁ မိုင္၊ အလယ္တ
န္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး တစ္မိုင္ႏွင့္ တစ္မိုင္
ခြဲ၊ နွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး ႏွ
စ္မိုင္ ျဖစ္ေနပါက၊ ေက်ာင္းသားသည္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ အႀကိဳ
အပို႔လုပ္ျခင္းအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါသည္။
မိမိတို႔တက္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမဟုတ္
သည့္ အျခားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္ ေက်ာ
င္းသားမ်ားကို အႀကိဳအပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးေတာ့ပါ။ သ
တ္မွတ္ထားေသာ အႀကိဳအပို႔မရွိဇုန္(NTZ) ၏ ျပင္ပတြင္ ေန
ထိုင္ေသာ မက္ဂ္နက္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အႀကိဳအပို႔ကို
စီစဥ္ေပးပါမည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္း
အတြက္၊ မဲႏႈိက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဝ
င္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ အႀကိဳ
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အပို႔မရွိဇုန္(NTZ) ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ကိုသာ ေက်ာင္းကား အႀကိဳအပို႔ကို စီစဥ္ေပးပါမည္။

. ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား
ဘတ္စ္ကားသည္ ေက်ာင္း၏ တိုးခ်ဲ႔အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္
ပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘတ္စ္ကားေ
ပၚတြင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေစျပီး ဘတ္စ္
ကားခရီးစဥ္တေလ်ာက္ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္တို႔အတြက္ ျဖ
စ္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚႏွင့္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ားတြင္ ျဖစ္
ပြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စည္းကမ္းေပး ကိုင္တြယ္ရန္
တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွ
င့္ အျခား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား/တာဝန္ခံမ်ားတြင္ ရွိပါ
သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား
ထိုအခြင့္အေရးကို ရရိွလိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာ
င္းကား အႀကိဳအပို႔မွာ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး စနစ္တက်ျခင္း
ရိွေစဖို႔ ေသခ်ာေစရန္ အခ်ဳိ႕ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
မျဖစ္မေနလိုက္နာၾကရမည္။
• ေက်ာင္းကား မေရာက္မီ ငါး (၅) မိနစ္ေစာၿပီး ေက်ာင္း
ကား မွတ္တိုင္သို႔ ေရာက္ေနရမည္။
• လူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ေလးစားရမည္။
• ၎တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာခံုမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကား
ထားသည့္အတိုင္း ထိုင္ေနရမည္။
• လက္မ်ားႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားရမည္။
• ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ေအာ္ဟစ္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ
စကားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။
• ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္းမွဖြင့္ရန္ ခြင့္
မေပးမခ်င္း အျမဲတမ္း ပိတ္ထားရမည္။
• ယဥ္ေက်းေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုရမည္။
• ယာဥ္ေမာင္း၏ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တြင္ နည္းပညာသုံး စက္ပစၥ
ည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္
ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
• ယာဥ္ေမာင္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
• ထိုင္ခုံခါးပတ္ကို အခ်ိန္တိုင္း ပတ္ထားပါ။

မိဘမ်ားလိုက္နာရမည့္အခ်က္
• ေက်ာင္းကားစီးေနစဥ္ သင့္ကေလးတြင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏို
င္သည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို အႀကိဳအပို႔ဌာနအား
အသိေပးထားပါ။

• ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၏ အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္
အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို သူတို႔၏အဝတ္အစားေပၚ သို႔မဟုတ္ စာ
အုပ္ထည့္သည့္အိတ္မ်ားေပၚတြင္ ေရးထားပါ။
• ေက်ာင္းကား မေရာက္မီ ငါး (၅) မိနစ္ေစာၿပီး ေက်ာင္း
ကား မွတ္တိုင္သို႔ ေရာက္ေနရမည္။
• ကေလးမ်ားအား လမ္းျဖတ္ကူးသည့္အခါ လမ္းေၾကာကို ေ
စာင့္ၾကည့္ရန္ သတိေပးၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ဘတ္စ္
ကားလမ္းေၾကာင္းသို႔ အသြား အျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအ
တြက္ ေဘးကင္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စီစဥ္ပါ။
• အကယ္၍ သင့္ကေလး ေက်ာင္းကားစီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သ
က္ၿပီး စိုးရိမ္မႈတစ္စုံတစ္ရာရိွပါက သင့္ကေလး၏ေက်ာင္း
သို႔မဟုတ္ အႀကိဳအပို႔ဌာန ၄၆၇-၁၉၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
• ေက်ာင္းေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေက်ာင္းကားေ
ပၚတြင္ မိဘမ်ား အပါအဝင္ ခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သူမ
ဆို လိုက္ပါျခင္းသည္ တရားဥပေဒ ႏွင့္မညီေၾကာင္း (ႀကီးေ
လးေသာ ျပစ္မႈအဆင့္ ကို မိဘမ်ားအား သတိေပးထားၿပီး
ျဖစ္သည္။

သြားလာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
• ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးပါ။
• စီးရမည့္ ဘတ္စ္ကား၊ ရပ္ရမည့္ေနရာႏွင့္ ေစာင့္ရမည့္ေန
ရာတို႔အား အခ်ိန္အလိုက္ မိဘမ်ားမွ သတိျပဳပါ။
• ေက်ာင္းသို႔လာသည့္ေနရာ၊ ေက်ာင္းမွ ျပန္သည့္ေနရာ
တို႔အား လုံျခဳံမႈရွိၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္
ျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ပါ။
• ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခန္႕ခြဲရမည့္အေရးကိစၥ
မ်ားအား ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာ
င္ရြက္ပါ။.
• ေက်ာင္းကားစီးၾကမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘတ္စ္
ကားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ စည္း
မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္အသုံးျပဳရမည့္ ကိရိ
ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာ
င္ရမည့္အခ်က္မ်ားအား သင္ျပေပးထားပါ။
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က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွဳ
ကိုဗစ္-၁၉
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ ေဒသႏၲရ အယ္လန္ေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာန
ႏွင့္ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ FWCS မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွ
င့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုသိလာရေလ၊ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အ
ရာမ်ားကို ပိုတိုး၍ အဆင့္ျမင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အားလုံးအား လုံျခဳံစိတ္ခ်ႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေနရန္အတြက္ လက္ေ
တြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားအား မိဘမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေ
နာက္ဆုံးသိရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ ၎တို႔အား ေဖာ္ျပထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္ေပၚရွိ သင္ယူရန္စာမ်
က္ႏွာသို႔ ျပန္သြား၍ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႈပါ။

. ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
အင္ဒီယားနား ဥပေဒ ၂၀-၃၄-၄ အရ စိုးရိမ္ရေသာ ေရာဂါအ
မ်ဳိးမ်ဳိးမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးတိုင္းကာကြယ္ေဆး
ထိုးရပါမည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ ျပည့္စုံေသာရာဇဝ
င္မွတ္တမ္း မေပးႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားသည္ ကာ
ကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံစာ
မရိွလွ်င္ ေက်ာင္းသားအားေက်ာင္း၏ ပထမဆံုးေန႔ ေနာက္ပို
င္းတြင္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အင္ဒီယားနာ ၂၀၂၀-၂၁ လိုအပ္ေသာ အၾကံျပဳ
ထားေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအႀကိဳ မူႀကိဳတန္း
•
•
•
•
•
•

လိုအပ္သည္
အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ေဆး ၃ ႀကိမ္
ဆံုဆို႔နာ-ေမးခိုင္-ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (DTP သို႔မဟုတ္
DTaP) 5 ႀကိမ္၊
ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး ၃ ႀကိမ္
Varicella (ေရေက်ာက္) ၁ႀကိမ္
MMR (measles, mumps & rubella) ၁ ႀကိမ္
၂ ႀကိမ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ A

အၾကံျပဳထားသည္။
• တုတ္ေကြးေဆး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

• Varicella (ေရေက်ာက္) 2ႀကိမ္
• ၂ ႀကိမ္ MMR (measles, mumps & rubella)
• ၂ ႀကိမ္ Hepatitis A
အၾကံျပဳထားသည္။
• တုတ္ေကြးေဆး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

အဆင့္ ၆-၁၁
•
•
•
•
•
•
•
•

အၾကံျပဳထားသည္
ပဳထားသည
• တုတ္ေကြးေဆး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
• ၂ ႀကိမ္ HPV (human papillomavirus)

၁၂ တန္း

ငါးတန္း

•
•

လိုအပ္သည္
ည
• အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ေဆး ၃ ႀကိမ္
• ဆံုဆို႔နာ-ေမးခိုင္-ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (DTP သို႔မဟုတ္
DTaP) 5 ႀကိမ္၊
• ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး 4 ႀကိမ္

•
•
•
•
•
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လိုအပ္သည္။
Hepatitis B ေဆး ၃ ႀကိမ္
ဆံုဆို႔နာ-ေမးခိုင္-ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (DTP သို႔မဟုတ္
DTaP) 5 ႀကိမ္၊
ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး 4 ႀကိမ္
Varicella (ေရေက်ာက္) 2ႀကိမ္
၂ ႀကိမ္ MMR (measles, mumps & rubella)
၂ ႀကိမ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ A
၂ ႀကိမ္ MCV4 (meningococcal)
၁ႀကိမ္ Tdap (tetanus, diphtheria & pertussis)

လိုအပ္သည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ေဆး ၃ ႀကိမ္
ဆံုဆို႔နာ-ေမးခိုင္-ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (DTP သို႔မဟုတ္
DTaP) 5 ႀကိမ္၊
ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး 4 ႀကိမ္
Varicella (ေရေက်ာက္) 2ႀကိမ္
၂ ႀကိမ္ MMR (measles, mumps & rubella)
၂ ႀကိမ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ A
၂ ႀကိမ္ MCV4 (meningococcal)

• ၁ႀကိမ္ Tdap (tetanus, diphtheria & pertussis)
အၾကံျပဳထားသည္
ပဳထားသည
• တုတ္ေကြးေဆး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
• ၂ ႀကိမ္ Men B (meningococcal)
• ၂/၃ ႀကိမ္ HPV (human papillomavirus)
အင္ဒီယားနား ခရိုင္က်န္းမာေရးဌာနသည္ မိဘမ်ားကို ကေ
လးမ်ား HPV ကာကြယ္ေဆး အေရးႀကီးပံုကို အသိေပးရန္
လဲ လိုအပ္ေပးသည္။ •သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ (HPV) ကူးစ
က္ျခင္းသည္ လိင္အဂၤါမွ အမ်ားဆံုးကူးစက္တတ္ေသာ ေရာ
ဂါမ်ားအနက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္
အရြယ္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား အားလံုးအတြက္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိသ
ည့္အခ်က္မ်ားကို FWCS က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွတဆ
င့္ ISDH ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://www.in.gov/isdh/25465.
htm တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
ကာကြယ္ေဆးကို သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူထံမွရရွိႏို
င္ၿပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ထံ က်န္းမာေရးအာမခံ
ရွိပါက ေဒသတြင္းေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။
အာမခံလႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါတ
ည္ေနရာမ်ားတြင္ သင့္အားကာကြယ္ေဆးကို အခမဲ့ သို႔မဟု
တ္ အဖိုးနည္းစြာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။
• FACE က်န္းမာေရးစင္တာ (FACE Health Center)၊ ၂၃၀
အေရွ႕ေဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း (230 E. Douglas Ave.)၊
ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုမႈျဖင့္သာ။ ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုမႈျဖင့္သာ။ ၄၆၇၇၂၆၀ သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။
• Tက်န္းမာေရးဌာန ၊ ၄၈၁၃ နယူးဟဲဗင္ရိပ္သာ ၾကိဳ တင္ခ်ိ
န္းဆိုမႈျဖင့္သာ။ ၄၄၉-၇၅၀၄ သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။
• ၾကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္
http://supershot.org/ ၾကည့္ပါ။
ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ကေလးကို မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက အေ
ဖာ္ျပဳေပးရပါမည္။ သင့္ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမွ
တ္တမ္းမိတၱဴတစ္ခုႏွင့္ ရွိခဲ့လွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္
တို႔၏ မိတၱဴကို ရယူရပါမည္။
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက သင္၏ ေက်ာင္းသူနာျပဳ သို႔မဟု
တ္ ၄၆၇-၁၀၈၀ တြင္ရွိေသာ FWCS က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား( FWCS Health Services) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

. ေရာဂါႀကိဳတင္စစ္ေဆးသည့္ အစီအစ

ဥ္မ်ား
• ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားသည္ အင္ဒီယားနားကုတ္ 20-34-312 အရ ခရိုင္ဥပေဒ အျမင္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းကို ေပး
သည္။ အတန္း ၁၊ ၃၊ ၅ ႏွင့္ ၈တန္းေက်ာင္းသားအားလံုးပါ

ဝင္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ စမ္းသပ္မႈက မ်က္စိေ
ရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ရွာမေတြ႕ႏိုင္ပါ။
ထို႔ျပင္ ၎သည္ ျပည့္စံုေသာ မ်က္စိစမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း
တစ္ခုႏွင့္ အတူတူ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ျခေသၤ့ကလပ္အ
သင္း (Lion’s Club)မွ လုပ္အားေပးမ်ားသည္ သူငယ္တန္း
ႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသား အမ်ားစုအတြက္ စမ္းသ
ပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ FWCD သို႔ ေက်ာင္းသားအ
သစ္မ်ားသည္ FACE တြင္ စာရင္းသြင္းခ်ိန္ စစ္ေဆးရမည္
ျဖစ္သည္။
• အၾကားအာရံုစစ္ေဆးျခင္းသည္ အင္ဒီယာနာကုတ္ 2034-3-13 အရ အတန္း ၁၊ ၄၊ ၇ ႏွင့္ ၁၀တန္းေက်ာင္းသား
မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အၾကားအာရံုခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ
ကေလး၏မိဘမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း အၾကံေပးမႈမ်ား ရႏိုင္
ပါသည္။ မိမိကေလးကို ေရာဂါႀကိဳတင္စစ္ေဆးသည့္ အစီ
အစဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေစခ်င္ေသာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား
သည္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေရးပို႔ရပါ
မည္။
• သြားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေပါက္ဖာျခင္းမ်ားကို အတန္း ၂၊
၃၊ ၆ ႏွင့္ ၇တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေတ္ာေ
တ္ာမ်ားမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္
ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ပါသည္။
သင့္စာရင္းသြင္းျခင္းအိတ္တြင္ သြားဖာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္
ကို ရွာပါ။

. အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈႏွင့္ တုံ႔

ျပန္မႈ
သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေရးေပၚကိစၥ ေပၚေပါက္လာ
ပါက မိဘဆီမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ရယူရန္ ဆက္သြယ္ေနစဥ္အ
တြင္း ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္မွာ FWCS ၏ မူဝါဒ
ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ထိုက္သင့္ေသာႀကိဳး
စားမႈ မေအာင္ျမင္မွသာ ကြ်နု္ပ္တို႔မွဆရာဝန္ကို ေခၚပါမည္။
အလြန္စိုးရိမ္ရေသာကိစၥမွသာလွ်င္ သင့္ကေလးကို ေဆးရံု
သို႔ ေခၚသြားပါမည္ သို႔မဟုတ္ ၉၁၁ သို႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ မိ
ဘမ်ားသည္ ၎တို႔လက္ရိွေနထိုင္ရာ အိမ္၊ အလုပ္ႏွင့္ အေ
ရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေပးထားရပါမည္။
ၿမိဳ႕နယ္၏အမိန္႔အရ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ FWCS
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အ
သင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ ရဲဌာန၊ မီးသတ္ဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ
က္မည္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာင္း
သားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပို
င္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အထူးဂရုျပဳ
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥမ်ားဌာန၄၆၇-၂၀၂၀
သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
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. ေက်ာင္းတြင္ ေဆးဝါးအသံုးျပဳျခင္း
ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားသည္ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ေန႔စဥ္အျမဲတ
မ္းေဆးေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူနာျပဳမရိွသည့္
အခါ သူနာျပဳကိုယ္စား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း မဟုတ္ေ
သာ္လည္း ေလ့က်င့္ေပးထားသူတစ္ဦးကို ေဆးေပးရန္အတြ
က္ ထားေပးပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ ေ
ဆးေပးမႈလမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ အထူးအေရးႀကီးပါ
သည္။ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဝယ္
ယူနိုင္ေသာ ေဆးႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ဝယ္ယူနိုင္ေသာေ
ဆးတို႔ကို မူရင္းေဆးဘူးထဲတြင္ ထည့္ထားၿပီး မိဘ/အုပ္ထိန္း
သူ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ကို ေရးထားေပးရမည္။
ေက်ာင္းတိုင္းရိွရံုးႏွင့္ FWCS ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္
ၾကံ့ခိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္ပံု
စံမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းေသာက္ရမည့္ ေဆး
ဝါးအမည္မ်ားကိုသာ ေပးပို႔ပါ။ ေဆးမ်ားကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သီ
တင္းတစ္ပတ္စာသာ ထည့္ေပးပါ။ ေဆးမ်ားေက်ာင္းသို႔ လံု
ျခံဳစြာထည့္ေပးရန္မွာ မိဘမ်ား၏တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အ
င္ဒီယားနားဥပေဒအရ မိဘမ်ားသည္ မေသာက္ထားေသာေ
ဆးမ်ားကို ေက်ာင္းမွျပန္ယူရမည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေ
သာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ေပးထားေသာအသက္ ၁၈ ႏွစ္အ
ထက္ လူႀကီးတစ္ဦး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္ယူရန္ ခြင့္ျပဳ
စာေရးေပးပါမည္။.

. ေခါင္းမွသန္းမ်ား
ေခါင္းမွ သန္းမ်ားကိစၥရပ္သည္ မူလတန္း အေစာပိုင္း အ႐ြယ္
ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ႐ွိပါသည္။ ကေလးမ်ားသန္း
ကင္းစင္ေစရန္မွာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံတြင္ အဓိက တာ
ဝန္ရိွပါသည္။ အိမ္တြင္ ကေလး၏ေခါင္းအား အပတ္စဥ္စစ္ေ
ဆးျခင္းျဖင့္ သန္းမ်ား အတန္းေဖာ္မ်ားဆီသို႔ ကူးစက္ျခင္းကို
ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ဧၿပီလတြင္ အေမရိကန္ ကေ
လးေရာဂါကုေဆးပညာသိပၸံက ေခါင္းတြင္ သန္း တြယ္သည့္
အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ခိုင္းျခင္းမွာ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပ္သာ
ျဖစ္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။ ေခါင္းတြင္ သန္း အလြ
န္အမင္း တြယ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းသူ
နာျပဳက သီးျခားဖယ္ထားပါလိမ့္မည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာ
င္းတစ္ရက္ ပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို႔ျပန္လာသည့္အခါ မိ
ဘမ်ားသည္ ကေလးႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာရပါမည္။ ထပ္ေ
ဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ သင္၏ ေက်ာင္းသူနာျပဳ
ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါ။
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. ေသြးမွတဆင့္ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါ

(HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ
ဘီ)
က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္
နယ္ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္အရ ေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါ
မ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္စဥ္သင္တန္း ေ
ပးပါသည္။ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္န
ည္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။

. FACE ရွိ က်န္းမာေရးစင္တာ
FWCS သည္ က်န္းမာေသာကေလးမ်ားသည္ ပိုမိုသင္ယူႏိုင္
သည္ကို သိအမွတ္ျပဳသည္။ အသစ္ႏွင့္ ျပန္ဝင္ေသာ ေက်ာ
င္းသားမ်ားသည္ FACE ရွိက်န္းမာေရးစင္တာကို သြားေရာ
က္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာစြာျဖင့္ စာသင္ႏွစ္ အသစ္ ကိုအစျပဳႏိုင္
သည္။ ေဖာ္ျပပါဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ (အခမဲ့)ျဖစ္ၿပီး ပတ္ခ္
ဗ်ဴးလွဳမွဳ သူနာျပဳႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခေၾကးေငြမေပးရပါ။
• ေက်ာင္းမ်ား(မ်ား)၏ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း
ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ
• အျမင္အာ႐ုံ စစ္ေဆးျခင္း
• အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးျခင္း
• ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးျခင္း (အသက္ ၃-၆ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္း
သားမ်ားသာ)
• ခ်ိန္းဆိုရေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
၄၆၇-၇၂၆၀ သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။
• အားကစားသို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝင္ရန္စစ္ေဆးမွဳမာ်းကို ခ်ိန္း
ဆိုမွဳျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ၄၆၇-၇၂၆၀ သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။
• လိုအပ္ပါက အသိုက္အဝန္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္းဆိုမႈမ်ား
ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္
• ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ား- တနလၤာ-ေသာၾကာ မနက္ ၈ နာရီမွ
ညေန ၅ နာရီ

. ေက်ာင္းသားအာမခံ
သားအာမခ
ေက်ာင္းခိ်န္အတြင္းသာမက ေက်ာင္းမွကမကထျပဳေသာပြဲ
မ်ားႏွင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အားက
စားႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္
ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေက်ာင္းမွပံ့
ပိုးေပးပါသည္။ ဤပံ့ပိုးမႈသည္ ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္
အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ေသာ အ
ျခားမည္သည့္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္မ
ဆို ဒုတိယပံ့ပိုးမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အ
က်ိဳးခံစားခြင့္သည္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုး အတြက္ လံုေ
လာက္မႈရိွခ်င္မွရိွမည္။

မိဘမ်ားသည္ အလုံးစုံအႏၲရာယ္အတြက္ အာမခံ တစ္ခုခု
မွ တဆင့္ျဖည့္စြက္ ၂၄ နာရီေက်ာင္းသားမေတာ္တဆမႈ ဆို
င္ရာ အာမခံဝယ္ယူေကာင္း ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသား
မေတာ္တဆမႈဆိုင္ရာ အာမခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္လ
က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက https://www.fwcs.k12.in.us/
parents သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး
. ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးိ
ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအားလည္းေကာ
င္း၊ ေက်ာင္းသား၏ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား
လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္အတြ
င္းတြင္ ရပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ရွာေဖြခြင့္
ရွိသည္။ ဤသို႔ ရွာေဖြရျခင္းသည္ FWCS ပရိဝုဏ္အတြင္း ေ
က်ာင္းသားမ်ားအားလံုး လံုၿခံဳေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္
သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္
ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္
မ်ား
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေလာ့ကာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပိုင္နက္
တြင္ ရပ္ထားေသာ ကားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္လြတ္
လပ္ခြင့္ ရွိမႈအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ရွာေဖြျခင္းမ်ား
ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စာသင္ခံု၊ ေလာ့ကာ၊ ေက်ာင္း
သား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပစၥည္း
မ်ားျဖစ္ေသာ ပုိက္ဆံအိတ္၊ လြယ္အိတ္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားထ
ည့္ရာအိတ္တစ္ခုခုစသည္တုိ႔အပါအ၀င္တို႔ကို ေက်ာင္း၏ စ
ည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္သည္
ဟု သံသယရွိလွ်င္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ရွာေဖြမႈျပဳရန္ ႀကိဳးေ
ၾကာင္းညီၫႊတ္ေသာ သံသယ ဆိုသည္မွာ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏို
င္ေသာ လူတစ္ဦးသည္ တစ္စုံတစ္ဦးေသာလူတစ္ေယာက္၊
ေနရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အရာတစ္ခုကို ရွာေဖြရာတြင္ ေအာ
က္ပါတို႔ကို ရွေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေစေလာက္ေ
သာ အေျခအေနမ်ားကို ဆိုလိုသည္ • အျပဳအမူဆိုင္ရာက်င့္၀တ္စည္းကမ္း သို႔မဟုတ္ အင္ဒီယာ
နာဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း သက္ေသရွိျခင္း
• ေက်ာင္းပိုင္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းကတာဝန္ယူ ေထာ
က္ပံ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ပြဲတြ

င္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခား တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေစ ေက်ာ
င္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ လက္ေထာက္မ်ား ႏွင့္ အျခားသူ
မ်ားကို ထိခိုက္အနာတရ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအႏၲရာ
ယ္ျဖစ္ေစေသာ မည္သည့္အရာမဆို။
• ေက်ာင္းသားအား ရွာေဖြသည္ဟု ဆိုရာတြင္ တရားဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္
ဟု သံသယရွိျခင္းကို ခိုင္လံုေစသည့္သက္ေသေပၚေစရန္
လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ လြန္က်ဴးျခင္းမျဖစ္ေစရ။

ေက်ာင္းသားအား ရွာေဖြျခင္း
တာဝန္ရွိေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အဝ
တ္အစားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္နက္မ်ား
ဝွက္ထားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက ဝန္ထမ္းသည္ ေက်ာ
င္းသား၏ အေပၚထပ္အဝတ္မ်ား(ကုတ္အက်ီ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာ
ကင္ စသည္) အျပင္ အျခားအဝတ္အစားမ်ားပါ ဖယ္ရွားရန္
လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအႏွံ႔ရွာေဖြျခင္းကို ျပဳႏိုင္သည္။ ဤသို႔
ေက်ာင္းသားကို ရွေဖြမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သီးသန္႔အခန္းက လိင္
တူပုဂိၢဳလ္က ရွာေဖြမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား အရြယ္ေရာက္ လိင္တူ
ပုဂိၢဳလ္ အနည္းဆုံး တစ္ဦးသည္ ရွာေဖြမႈက မပါဝင္ေသာ္လ
ည္း မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ အတူပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာ
င္းအရာရွိမ်ား သည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ အျမန္ဆုံး အ
ခ်ိန္အတြင္း မိဘမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္၍ အသို႔ရွာေဖြမႈ
ျပဳသည့္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ကားအား ရွာေဖြျခင္းမ်ား
ေက်ာင္းပုရ၀ုဏ္အတြင္းတြင္ ယာဥ္/ကားကို ရပ္နားျခင္း သို႔မ
ဟုတ္ ရပ္နားခြင့္ ရရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမာ်းသည္ ကားကို ရွာေ
ဖြခြင့္ျပဳသည္ဟု သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေ
က်ာင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေ
ဖာက္သည္ဟု သံသယရွိပါက ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူသည္ ေ
က်ာင္းပုရ၀ုဏ္အတြင္းတြင္ ရပ္ထားေသာ ယာဥ္အားရွာေဖြျခ
င္းျပဳႏိုင္ပါသည္။

လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခိုသြင္းပစၥည္းမ်ား
လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရွိမ်ား (ရဲမ်ား)ျဖင့္ လက္နက္ရွာေဖြျခင္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးအရာရွိမ်ား (ရဲမ်ားသည္) မွန္ကန္ေသာ ရွာေဖြသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြ
က္ ၎တို႔အားျဖင့္ လက္နက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းက အၾကမ္းဖ
က္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးသံုးရာတြင္ အသံုး
ျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ လက္နက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေ
2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္
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မွာင္ခိုသြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာန
(ရဲဌာန)သို႔ အပ္ႏွံပါမည္။ လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ခိုသြ
င္းေသာ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို ခ်
က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ အကယ္၍ တရားဥပေဒစုိး
မိုးေရးဌာန (ရဲဌာန) အေနျဖင့္ လက္နက္မ်ား လာေရာက္သိ
မ္းဆည္းျခင္းကို ခ်က္ျခငး္ျပဳလုပ္ရန္ အေျခအေန မေပးပါက
လံုၿခံဳေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္လဲ
ကို စံုစမ္းရပါမည္။

. အႏၲရာယ္ကင္းေရး

လံုျခံဳေရးကင္မရာမ်ား
ေက်ာင္းအားလံုးသည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လံု
ျခံဳေရးကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ထိုသို႔ တပ္
ဆင္ထားျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား လံုျခံဳေရးရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကင္မရာမ်ားကို အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ဗီဒီယိုမ်ား
ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ သိမ္းဆည္းထားၿပီး က်င့္ဝတ္စ
ည္းကမ္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔တြ
င္ ျပည္လည္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဗီဒီယို ကင္မရာမ်ားကိုလည္း အႀကိဳအပို႔ဌာန ညႊ
န္ၾကားေရးမွဴး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ FWCS ေက်ာင္းကားမ်ားတြင္
ထားရိွႏိုင္ပါသည္။ ကင္မရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းကားမ်ား စည္း
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ႈ ်ား လုပရ
္ န္
လိအ
ု ပ္ပါကFWCS အျပဳအမူဆင
ုိ ရ
္ ာက်င္ဝ
့ တ္စည္းကမ္းတြငေ
္
ဖာ္ျပထားေသာ ပံမ
ု န
ွ ္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားအတိင
ု း္ ေဆာင္ရြ
က္ပါမည္။

အေဆာက္အဦမ်ားသို႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အနီးအနားရွိ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ျဖစ္ေ
ပၚေနေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္ရွားပါးေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦအတြင္း ျခိမ္းေျခာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးျမွင့္တင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္း
တြင္လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ရွိမႈအေပၚအေျခခံ၍ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာရန္
ညႊန္းဆိုေသာအခါ ေအာက္ပါဘာသာစကားကို FWCS တြင္
အသံုးျပဳပါသည္။
• ေက်ာင္းကိုပိတ္ထားျခင္း - ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးျပင္ပ
တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာ
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ယ္ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ေက်ာင္းတံခါးမ်ားအားလံုးကို ပိတ္
ထားပါမည္။ ဤအေျခအေနျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ျပတင္းေ
ပါက္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ားအားလံုးကိုပိတ္၍ ကိစၥရပ္မ်ားအား
လံုး ရွင္းလင္းသည္အထိ ေက်ာင္းအတြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း
ကို တားျမစ္ထားသည္။ ျပင္ပတြင္ရွိေနေသာ မည္သည့္ ေ
က်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမဆို အေဆာ
က္အဦ၏ လုံျခံဳရာေနရာသို႔ ျပန္လာရန္ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာ
င္းၾကားပါမည္။ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာ
င္းသားအားလုံး ရွိ မရွိ ဆုံးျဖတ္ရန္ လူစာရင္းစစ္သင့္ၿပီး
တံခါးကို ေသာ့ခတ္ထားကာ ျပတင္းေပါက္ လိုက္ကာမ်ား
ကို ပိတ္ထားရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆက္လုပ္သင့္ပါသည္။
သင္၏အေဆာက္အဦတြင္ လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းကို တာဝန္ေ
ပးထားပါက၊ ၎တို႔ကို ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း
ခ်က္ျခင္းအသိေပးကာ ၉၁၁ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးဌာနႏွ
င့္ လုံၿခံဳေရးဌာနတို႔မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္။
• အဝင္အထြက္ပိတ္ထားျခင္း - ေက်ာင္းအတြင္း ျခိမ္းေ
ျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အဝင္အ
ထြက္မ်ားအားလံုးကို ပိတ္ထားပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပိ
တ္ဆို႔မႈအေျခအေနမွာ ေက်ာင္းအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မ
လိုလားအပ္သူတစ္ဦးရွိေနမႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္တစ္
ဦး က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ စသည့္ အေရးၾကီးေသာ ျခိမ္းေ
ျခာက္မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ လက္
နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူ ရွိလာ
သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္၊ ေရွာင္ဖယ္-ျငင္းဆန္-ကာကြယ္ နည္းဗ်ဴ
ဟာမ်ားကို အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အစဥ္လိုက္
အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား မဟုတ္ေသာေ
ၾကာင့္ မည္သည့္အစဥ္လိုက္ျဖင့္မဆို ၎တို႔ကို အသုံးျပဳႏို
င္ပါသည္။ အမ်ားသုံး ေျပာၾကားခ်က္စနစ္၊ ႏွစ္မ်ိဳးသုံးေရဒီ
ယိုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ အေရးေပၚကိစၥရ
ပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္
ျပန္ေျပာျပသင့္ပါသည္။ သံသယရွိသူ၏ လိင္၊ ခန႔္မွန္းအသ
က္အရြယ္၊ အရပ္အျမင့္၊ ဆံပင္အေရာင္၊ ပါးသိုင္းေမႊး၊ ဝတ္
စားထားပုံ၊ ၎တို႔၏ တည္ေနရာႏွင့္ သြားလာသည့္ ဦးတ
ည္ရာ၊ ႏွင့္ ၎တို႔တြင္ ရွိထားႏိုင္ေသာ လက္နက္တို႔ပါဝင္
သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေၾကညာသင့္ပါသည္။ ၉၁၁ ထံ ခ်က္
ျခင္းဖုန္းေခၚဆိုကာ အလားတူအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာ
ျပေပးသင့္ပါသည္။
ေျပာထားေသာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူ၏ တည္ေနရာႏွ
င့္ ၎တို႔၏တည္ေနရာၾကားတြင္ စြန႔္ခြာထြက္ေျပးရန္ ေရြး
ခ်ယ္ႏိုင္သည့္ပမာဏရွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအားလုံးသည္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူကို ေရွာင္ၾကဥ္
ရန္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ေဘးက
င္းစြာ စြန႔္ခြာထြက္ေျပးျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက၊ အနီးဆုံးအခန္းထံ
ဆုတ္ခြာကာ တံခါးကို ေလာ့ခ္ခ်ထားၿပီး ေလးလံေသာပစၥ

ည္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားရပါမည္။ မီးမ်ားကိုပိတ္ထားကာ၊
က်ဴးေက်ာ္သူ ဝင္ေရာ္ကလာႏိုင္သည့္အေျခအေနအတြက္
ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ျပတင္းလိုက္ကာမ်ားကို ဖြင့္ထားသ
င့္ပါသည္။ အရန္ထြက္ေပါက္မ်ားအားလုံးကို စဥ္းစားထားရ
ပါမည္။ သင္သည္ စြန႔္ခြာထြက္ေျပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စာသင္ခ
န္းထဲတြင္ အတားအဆီးမ်ားျဖင့္ပိတ္ဆို႔ထားကာ ဆက္ရွိေ
နပါက၊ စာသင္ခန္းတံခါးကို လုံးဝ မဖြင့္သင့္ပါ။ ဦးဆုံးတုန႔္
ျပန္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက တံခါးကို မဖြင့္မခ်င္း အခန္းထဲတြ
င္ လူရွိေနေၾကာင္း ညႊန္ျပမႈမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။
• စြန္႔ခြာျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ေနရာမွ အျခား တ
စ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ေဘးကင္း
ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးပါမည္။ ဤအေျခအေနမွာ မီးေလာ
င္ျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ က်ဴးေ
က်ာ္ဝင္ေရာက္သူရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦအတြင္း
ဆက္လက္ေနထိုင္ပါက လုံျခံဳမႈမရွိျဖစ္ေစသည့္ အျခားေ
သာ တိုက္ရိုက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
• ခိုလံႈမႈ - ပုဂၢိဳလ္ေရးကာကြယ္မႈကို လိုအပ္သည့္အခါ အကာ
အကြယျ္ ဖစ္ေစရန္ ခိလ
ု မ
ႈံ ျႈ ပဳလုပေ
္ ပးပါမည္။ ခိလ
ု မ
ႈံ က
ႈ ုိ အလို
အပ္ႏင
ုိ ဆ
္ းုံ ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ - ေလျပင္းတိက
ု ျ္ ခင္း၊
ေလဆင္ႏာွ ေမာင္းတိက
ု ခ
္ တ္ျခင္း သတိေပးခ်က္မ်ား၊ ေရ
ၾကီးျခင္းႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အကာအ
ကြယ္ရရန္ခိုလံႈမႈမွာ မိမိတို႔၏ စာေရးခံုမ်ားေအာက္သို႔ ဝင္ေ
ရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတြင္းပိုင္းစၾကၤ ံရွိ ၾကိဳတင္သတ္မွ
တ္ထားေသာ ခိုလံႈရန္ေနရာ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦ၏
ေအာက္ဆံုးအထပ္တြင္ရွိေသာ အခန္းငယ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ
ရႊ႕ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ႏွစ္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ေက်ာ
င္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၾကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ေ
ဆာင္ရြက္ထားၾကပါသည္။ ဤၾကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္
ငလ်င္၊ စြန္႔ခြာျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းကိုပိတ္ထားျခ
င္း/အဝင္အထြက္ပိတ္ထားျခင္း ႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတို
က္ခတ္ျခင္းစသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

ေရွာင္ဖယ္-ျငင္းဆန္-ကာကြယ္
ရွိထားျပီးသား ၾကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းအတြင္း
သို႔ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ အမ်ားဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ကို
ယ္ပိုင္ေနရာသို႔ လက္နက္ကိုင္တစ္ဦး က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္
လာျခင္း ၾကံဳေတြ႔ရပါက ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကုိယ္ကိုကာ
ကြယ္ႏိုင္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား သင္ၾကားေပးထား
ရန္ လံုျခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယခုအခါ တိုက္တြန္းထား
သည္။ လက္နက္ကိုင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူတစ္ဦးႏွ
င့္ ၾကံဳေတြ႔ရပါက ရိုးရွင္းေသာ အယူအဆသံုးခ်က္ကို သတိ

ရၾကရန္ FWCS ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ညႊ
န္ၾကားထားပါသည္ - ယင္းက ေရွာင္ဖယ္-ျငင္းဆန္-ကာကြ
ယ္ ျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူ အနားတြင္ရွိပါက
ထိုေနရာကို စြန္႔ခြာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ (ေရွာင္ဖယ္)၊ စီး
နင္းဝင္ေရာက္သူက ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားလွ်င္ အခန္းတြင္း
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈအား ပိတ္ဆို႔ထားရန္ (ျငင္းဆန္)၊ ထို႔အျပင္ စီး
နင္းဝင္ေရာက္သူႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ေပၚပါက မည္
ကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆို မိမိကုိယ္ကို ကာ
ကြယ္ရန္ (ကာကြယ္) တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာ
င္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနရမည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေက်ာင္းအေ
ဆာက္အဦ အတြင္းမွာပင္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖ
စ္ပါေစ မည္ကဲ့သို႔ေသာအစီအစဥ္ျဖင့္မဆို အသံုးခ်ႏိုင္သည့္
အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေစသည့္ အေတြးအေခၚျဖစ္လာေစရန္ တို
က္တြန္းအားေပးပါသည္။

. ေက်ာင္းအေဆာက္အဦအတြင္း ေသန

တ္မ်ား
မည္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မဆို (မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္
အတြက္ ပစၥတိုေသနတ္ တရားဝင္ကိုင္တြယ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား
ရိွေသာသူမ်ား အပါအဝင္) ေက်ာင္းေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦ
မ်ား အတြင္းသို႔ လက္နက္ ယူေဆာင္လာျခင္းသည္ ဥပေဒ
ကို ဆန္႔က်င္သည္။ တာဝန္က် ရဲအရာရိွမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအတြ
က္ ေက်ာင္းမွငွားရမ္းထားေသာ သူမ်ား၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လ
က္နက္ တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူမ်ား (လက္နက္မ်ားကို
ယင္းတို႔၏ ကားထဲတြင္ထားခဲ့ရမည္)ကိုသာ ႁခြင္းခ်က္အေနႏွ
င့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

. ေက်ာင္းေဆာင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး

စီမံကိန္းမ်ား
FWCS သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အႏၲရာယ္
ကင္းသည့္ ဝန္းက်င္တင
ြ ထ
္ ားရန္ ခံယခ
ူ ်က္ထားရိပ
ွ ါသည္။ ေ
က်ာင္းေဆာင္လပ
ု င
္ န္းလည္ပတ္ေရး စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အမ်ားအျပား
ကိ၁
ု ၅၁၇ ကတ္တယ္ပါလမ္း (1517 Catalpa Street) တြင္ တ
ည္ရသ
ိွ ည့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ ထိနး္ သိမး္ ေရးႏွင့္ လုပင
္ န္းလည္ပတ္ေရး
ပံပ
့ းုိ မႈအဂၤါရပ္မ်ား (Maintenance and Operations Facility) တြ
င္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ ထားရွပ
ိ ါသည္။ ဤစီမက
ံ န
ိ း္
မ်ားတြင္ မီးခံေက်ာက္ျပားစီမခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္း
ထားသည့္ ပိးု မႊားတိရစာၦန္ ႏိမ
ွ န
္ င္းေရး၊ ယာဥ္အင္ဂ်င္ႏးိ ႈ ၿပီးအလြတ္
လည္ေစမႈ မူဝါဒႏွင့္ အခန္းတြငး္ ေလ သန္စ
႔ င္ေကာင္းမြနေ
္ စေရး
မူဝါဒမ်ား ပါဝင္သည္။ IAQ ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ေရးမႈးကိ၄
ု ၆၇-၂၀၇၅ သိ႔ ု ဆက္
သြယႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
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ေက်ာင္းအစားအစာႏွင့္ အ
ျခား စရိတ္မ်ား
. ေက်ာင္းအစားအစာမ်ား
ကေလးအာဟာရ အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနႏွ
င့္ ေက်ာင္းတက္သည့္ရက္တိုင္းတြင္ အာဟာရ ျပည့္ဝေသာ
အစာမ်ား ေကၽြးေမြးပါသည္။ အစားအစာမ်ားအားလံုးသည္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အာဟာရအဆင့္အတန္း ျပည့္မီရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး လူမႈအသိုက္အဝန္း အက်ံဳးဝင္မႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္ (CEP) တြင္ ပါဝင္ပါမည္။ FWCS ရွိ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး အစားအေသာက္ကို ေငြေ
ၾကးေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ လက္ခံရရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖ
တ္စာအုပ္ အေထာက္အပံ့အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုကို ျဖ
ည့္ေပးရပါမည္။ ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွာ CEP အစီအစဥ္ေအာက္
တြင္အက်ံဳးမဝင္ပါ။
• နံနက္စာ........................................................ အခမဲ့
• ေန႔လယ္စာ.................................................... အခမဲ့
• အိမ္မွထုပ္ပိုးေပးလိုက္သည့္ အပုိႏြားႏို႔ သို႔မဟုတ္ ေန႔လယ္
စာမ်ားအတြက္ႏြားႏိ.ု႔ .....................................၅၀ ဆင့္
• က်သင့္ေငြေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား (မူလတန္းမွလြဲ၍).
ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္
အပိုႏြားႏို႔ သို႔မဟုတ္ က်သင့္ေငြေဖာ္ျပထားေသာ ေရာင္းခ်ပ
စၥည္းမ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ ေငြစာရင္းျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ
ႀကိဳတင္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္ အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွရ
န္ႏွင့္ စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္ရန္အတြက္ www.myschoolbucks.
com သို႔သြား၍ၾကည့္ပါ။

. အစားအစာအတြက္ က်သင့္ေငြေကာ
က္ခံမႈ မူဝါဒ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အစားအစာမ်ား အားလံုးအတြက္စား
သံုးသူမွ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပန္
လည္ေပးအပ္မႈ တစ္ခုခုျဖင့္ ေငြေၾကးကိုေကာက္ခံရပါမည္။
FWCS ခရိုင္အႏွံ႔ အစားအေသာက္မ်ားကို ေငြေၾကးေကာက္
ခံျခင္းမရွိဘဲ CEP မွတဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေ
ပးပါမည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း
မ်ား၏ က်သင့္ေငြေဖာ္ျပထားေသာ ေရာင္းခ်ပစၥည္းမ်ားအ
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တြက္မူ ေက်ာင္းသား၏ စာရင္းတြင္ ပိုက္ဆံ႐ွိမွ သို႔မဟုတ္ ဝ
ယ္ယူခ်ိန္တြင္ ပိုက္ဆံ႐ွိမွသာ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳပါသည္။
က်သင့္ေငြေဖာ္ျပထားေသာ ေရာင္းခ်ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ေ
ငြေၾကးေကာက္ခံမႈ မူဝါဒမရွိပါ။

. ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုန္က်စရိ
တ္ ေပးေခ်မႈ
ေပးေခ်မ
ဖတ္စာအုပ္ ငွားရမ္းခ၊ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္း
မ်ား၏ အဖိုးအခအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကိုမိဘမ်ားႏွ
င့္ အုပ္ထိန္းသူထံ စက္တင္ဘာလ-လလယ္ပိုင္းတြင္ ေပးပို႔ပါ
သည္။ ေငြေတာင္းခံလႊာ ရ႐ွိၿပီး ရက္ 30 အၾကာတြင္ ေငြေ
တာင္းခံမႈကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာ
င္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းတြင္ www.fortwayneschools.
org ၌ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခေၾကးေငြမွာ ေနာက္က်၍
ေက်ာင္းအပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေစာ၍ နႈတ္ျခင္းကိုလိုက္၍ အ
ခ်ဳိးက် သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိ
ပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၄၆၇-၂၀၇၂ တြင္ရွိေသာ ဖတ္စာအုပ္ ငွားရ
မ္းေရးရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
မနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာကို ခရိုင္တစ္ခုလံုးရွိ ေက်ာင္းသား
မ်ားအားလံုးထံ ကုန္က်စရိတ္က်သင့္ျခင္းမရွိဘဲ ေထာက္
ပံ့ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖတ္စာအုပ္ ငွားရမ္းခအတြက္
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈကို စိတ္ဝင္စားပါက မိဘမ်ားက ေ
လွ်ာက္လႊာျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေငြေၾကးအေထာက္
အပံ့ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ FWCS ဝဘ္ဆိုက္
www.fortwayneschools.org မွတဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
ေငြေၾကးအေထာက္အပံအ
့ တြက္ အရည္အခ်င္းမျပည္မ
့ ေ
ီ သာ
မိသားစုမ်ားသည္ ေနာက္ဆးုံ ေပးရန္ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္ေရာက္ခ်ိန္
တြင္ မေပးႏိင
ု ေ
္ သးပါက ေပးေခ်မႈေရႊ႕ဆိင
ု း္ ခြင့္ ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု ံ
ကို ျဖည္ရ
့ မည္။
ျပစ္မႈငယ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားမွာ ေ
ငြေၾကးေကာက္ခံသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဖ
တ္စာအုပ္မ်ား အတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကးေ
ကာက္ခံသည့္ ေအဂ်င္စီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ မေပးဆပ္ရေသးသ
ည့္ မည္သည့္ က်န္ရွိေငြကိုမဆို FWCS အေနျဖင့္ $၁၅ အထိ
ထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံပါမည္။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရ
ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားအားလံုး
သည္ ဖတ္စာအုပ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းအ
တြက္ ဒဏ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။

. သူငယ္တန္းႀကိဳမွ-၅ တန္းထိ ပညာေ
ရးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ား
ရွာေဖြရာတြင္ မေတြ႔ျခင္း
ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း
ေက်ာင္း
ေက်ာင္း
အႀကိဳမူႀကိဳ$46.85 ေန႔တစ္ဝက္
N/A
အႀကိဳမူႀကိဳ$66.85 ေန႔အျပည့္
N/A
1
$74.60
$70.00
2
$77.50
$70.55
3
$63.68
$55.93
4
$63.86
$52.81
5
$58.37
$48.37
အထူးပညာေရး လက္ေတြ႔က်ေသာ
သူငယ္တန္း-၅ တန္း......................................$၅၅.၀၀
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာသူမ်ား (ELL) အတြက္ ထပ္ေဆာ
င္း အခေၾကးေငြအတန္း K.....................................................$25.00
အတန္းမ်ား 1 - 5...........................................$16.25
အေျခခံ 1၊ အတန္းမ်ား K - 5............................$44.00
စပိန္Lindley၊ Towles၊ & Croninger.......................... $2.35
ခ်ိတ္ဆက္ေအာင္ျမင္မႈWeisser Park၊ အတန္း 3 - 5............................ $6.00
အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း သင္ၾကားမႈမ်ားအတြ
က္ အခေၾကးေငြသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အ
စီအစဥ္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

. ဖတ္စာအုပ္/အြန္လိုင္း ဖတ္စာအုပ္ဆိုင္
ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ဝင္ေငြအရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ၂၀၂၁ - ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၂၂ အတြင္း အ
က်ဳိးသက္ေရာက္သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း ကပ္လ်က္ရိွေသာျပည္နယ္ ၄၈ ခု၊ ကိုလံ
ဘီယာ ခ႐ိုင္မ်ား၊ ဂူအမ္ႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြက္။

ဖက္ဒရယ္ ဝင္ေင
ြ ဇယား
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ 2021-22 အြတက္
အိမ္ေထာင္စုအြရယ္အစား

နွစ္စဥ္

လစဥ္

1

$23,828

$1,986

$459

2

$32,227

$2,686

$620

3

$40,626

$3,386

$782

4

$49,025

$4,086

$943

5

$57,424

$4,786

$1,105

6

$65,823

$5,486

$1,266

7

$74,222

$6,186

$1,428

8

$82,621

$6,886

$1,589

ထည့္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းl
ထပ္ထည့္ထားသူ

+$8,399

+$700

အပတ္စဥ္

+$162

ေစာလွ်င္စြာ ေလွ်ာက္ထားပါ။
FWCS က ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၇-၁၀ ရ
က္လိုအပ္ပါသည္။ ဖတ္စာအုပ္ငွားရမ္းခ ေငြေတာင္းခံလႊာကို
လက္ခံရရွိျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈေ
လွ်ာက္လႊာအား စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ေနာက္ဆံုး
ထား၍ ေပးပို႔ပါ။ အေျခအေနမ်ား (ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ မိသားစု
ဝင္အေရအတြက္) ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ်
ေစာလွ်င္စြာ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ မိဘမ်ားကို တိုက္တြန္းပါ
သည္။ ဖတ္စာအုပ္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ကို စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေလွ်ာက္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္
အပ္ဒိတ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေ
သာ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္
၄၆၇-၂၀၅၅ ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ အေထာက္အထားျပသရန္
သင့္ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးအမည္အလိုက္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ား (တိုက္႐ိုက္ ရ႐ွိထားသည္)
အစားအစာ လက္မွတ္ (SNAP) သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ
မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ (TANF)
လက္ခံရရိွလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေသာ အခ်ဳိ႕ အိမ္ေထာင္စု
မ်ား ထံသို႔ ဇူလိုင္လတြင္ စာတစ္ေစာင္ ပိုပါလိမ့္မည္။ စာတြင္
ကေလးသည္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ရရိွဖို႔ ခြင့္ျပဳထားၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလး၏မိသားစုအား အသိေပးထားသည္။ အ
ကယ္၍ သင္သည္ ဤစာကိုရရိွပါက စာတြင္ အမည္ေဖာ္
ျပထားေသာ ကေလးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္ပါႏွင့္။ အ
ကယ္၍ ဤစာတြင္ အမည္စာရင္း မပါေသာ အျခား ကေလး
မ်ား သင့္တြင္ ရိွပါက ေနာက္ထပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရရန္ ေ
က်းဇူးျပဳၿပီး အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန ၄၆၇-၂၀၅၅ သို႔
ဆက္သြယ္ပါ။
2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္
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အျခားအက်ဳံးဝင္မႈမ်ား - မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရ
မည္နည္း
ဖတ္စာအုပ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ ပိုမိုႏွစ္လိုသည့္ နည္း
လမ္းကိh
ု ttp://myfwcs.fortwayneschools.org/FA တြ
င္ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္မ်ားကို ၂၃၀ အေရွ႕ေ
ဒါက္ဂလပ္ရိပ္သာလမ္း (230 E. Douglas Ave.) တြင္ရွိေ
သာ မိသားစုႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ခ်ိတ္ဆက္ေရးစင္တာႏွ
င့္ ၃၂၁၁ အေနာက္ လက္ဒ္ဝတ္ဒ္လမ္း (3211 W. Ludwig
Rd.) တြင္ရွိေသာ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ ရရွိႏိုင္ပါ
သည္။အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္သာ
ေလွ်ာက္ထားေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္
တစ္ဦးသာ ေလွ်ာက္ထားပါရန္။

ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အကူအညီ
အကယ္၍သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ရာတြင္ အကူအညီ လို
အပ္ပါက သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းစရာမ်ား ရိွပါက အာဟာရ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ားဌာန ၄၆၇-၂၀၅၅ သို႔ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ သ
င့္ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို အတည္ျပဳ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္း ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ သင့္ထံ စာျဖ
င့္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သင္၏ အသိေပးစာကို ေက်ာင္းစာ
သင္ႏွစ္ တေလွ်ာက္လံုး သိမ္းထားပါ။ ထိုစာသည္ အျခား အ
စီအစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
အစားအစာ အေထာက္အပံ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတြက္ေပးေ
သာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရိွပါမည္။
ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အ
င္ဒီယားနာ ဥပေဒ ၂၀-၃၃ အရ ဖတ္စာအုပ္ေထာက္ပံ့မႈအ
တြက္ အက်ံဳးဝင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါမည္။ သ
င္သည္ ယင္းသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေနေပး
ရန္ မလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္မေပးပါက သင္၏ ကေ
လးအတြက္ ဖတ္စာအုပ္ ငွားရမ္းျခင္း ေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ အ
တည္ျပဳေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေ
ရးထိုးေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အိမ္ေထာင္စုဝင္၏ လူမႈဖူ
လံုေရးနံပါတ္ပါ ေနာက္ဆံုးဂဏန္းေလးလံုးကို သင္ထည့္သြ
င္း ေဖာ္ျပရမည္။ သင့္ေမြးစားကေလး၏ ကိုယ္စား သင္ေလွ်ာ
က္ထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္သည္ Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP)(အာဟာရ ျဖည့္
တင္းေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္)၊ Temporary Assistance for
Needy Families (TANF) (ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ မိသားစုမ်ား အတြက္
ယာယီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္) သို႔မဟုတ္ Food Distribution
Program on Indian Reservations (FDPIR) (ေဒသခံအ
င္ဒီးယန္းမ်ား အတြက္ သီးျခား သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေန
ရာမ်ားသို႔ အစားအစာျဖန္႔ခ်ိေရး အစီအစဥ္) ကိစၥနံပါတ္၊ သို႔မ
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ဟုတ္ သင္၏ကေလးအတြက္ အျခား FDPIR ေဖာ္ျပသတ္မွ
တ္မႈ တို႔တြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ
တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ အိမ္ေ
ထာင္စုဝင္တြင္ လူမႈဖူလံုေရး နံပါတ္ မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား
လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လူမႈဖူလံုေရး နံပါတ္၏ ေနာက္ဆံုး ဂ
ဏန္းေလးလံုးကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေပ။ သင့္ကေလးက ဖ
တ္စာအုပ္ငွားရမ္းျခင္း ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈ ရွိမရွိ
ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္အခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳပါ
မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ ျပ
ည့္ဝေစေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ၎တို႔ကို အကဲျဖတ္ရန္၊ ရန္ပံုေ
ငြေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ အက်ဳိး
ခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ သင္၏ အခ်
က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔အား ေဝမွ်ႏိုင္သည္။ စာရင္းစစ္မ်ား
အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ
လိုက္နာေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္လည္းဥ
ပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရိွ၊မရိွ ၎တို႔စံုစမ္း စစ္ေဆးရာတြင္
ကူညီသည္။

. စာၾကည့္တိုက္/မီဒီယာစင္တာ အခေ
ၾကးေငြမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သို႔မ
ဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ စာၾကည့္တိုက္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အ
ျခား မီဒီယာစင္တာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ မ်ားကို
ေပးေခ်ရမည္။ အခေၾကးေငြမ်ားကို အခိ်န္မီမေပးႏိုင္ပါက မိ
ဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား အခေၾကးေငြေပးရန္ ေတာ
င္းခံသည့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို စာျဖင့္ေပးပို႔လိမ့္မည္။ ဒ
ဏ္ေငြမ်ားကို သင့္ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းတြင္ ေပးေခ်သ
င့္သည္။
ျပစ္မႈငယ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားမွာ ေ
ငြေၾကးေကာက္ခံသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ
စာၾကည့္တိုက္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား အပါအ
ဝင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံသည့္ ေအဂ်င္စီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ မေ
ပးဆပ္ရေသးသည့္ မည္သည့္ က်န္ေငြကိုမဆို FWCS အေန
ျဖင့္ $၁၅ ထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံလိမ့္မည္။ ေကာက္ခံရန္ ေ
ငြေတာင္းခံလႊာကို ေပးပို႔သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၊ ေငြကို ျပန္
လည္ထုတ္ေပး၍ မရေတာ့ပါ။

. ကုန္က်စရိတ္မ်ား/ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြ
က္ အခေၾကးေငြေပးျခင္း
အခေၾကးေငြမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ေငြသားျဖင့္၊ ဖတ္

စာအုပ္ဖိုးေပးျခင္းကို ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးဝယ္
ကတ္ျဖင့္ FWCS ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.fortwayneschools.org
တြင္ရွိေသာ လင့္ခ္မွတဆင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။. ခ်က္လက္မွ
တ္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ နာမည္ျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ မေ
ပးပါႏွင့္။ ထိုသို႔ေပးမည့္အစား ေက်ာင္းနာမည္ျဖင့္ လည္းေ
ကာင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးေသာအဖဲြ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ PTA အစရိွ
သည့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အမည္တစ္ခုခုျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးႏိုင္
ပါသည္။ ေငြသားျဖင့္ေပးပါက ေငြလက္ခံေျပစာကို အ
ျမဲတမ္း လက္ခံ ရသင့္ပါသည္။ အခေၾကးေငြေပးျခင္း စီစဥ္
မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုပါက ေက်ာင္းဘ႑ာေရးမႉးကို
ဆက္သြယ္ပါ။ မေပးရေသးေသာ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ေ
ငြမ်ားကို ေငြေၾကးေကာက္ခံသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအ
တိုင္း ေကာက္ခံပါမည္။

. ျပန္လာေသာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား/
မလံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား
FWCS သည္ မရိုးသားေသာ မည္သည့္ ခ်က္လက္မွတ္ ေ
ရးသူကိုမဆို အေၾကာင္း ၾကားၿပီးလွ်င္ ဒဏ္ေငြ $၁၅ ကို ေ
ကာက္ခံပါလိမ့္မည္။ ခ်က္လက္မွတ္ ေရးသူက အခေၾကးေ
ငြကို ခ်က္ခ်င္းမေပးပါက မရိုးသားေသာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား
အားလံုးကို အယ္လန္ေကာင္တီ (Allen County) အစိုးရေ
ရွ႕ေန၏ မေကာင္းေသာ ခ်က္လက္မွတ္ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအ
စဥ္ထံသို႔ လဲႊၿပီး အပိုစရိတ္အျပင္ ဒဏ္ေငြမ်ားကိုပါေပးေဆာ
င္ ခိုင္းပါလိမ့္မည္။

အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ားကိ
်ားကု
ရရွိႏိုင္သည္
https://fortwayneschools.org
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powerschool/LMS
Peachjar
အစားေသာက္ဟင္းလ်ာစာရင္း
ေက်ာင္းျပကၡဒိန္
Destiny ေက်ာင္း
စာၾကည့္တိုက္ေၾကး
စာအုပ္ဖိုး
FWCS App
Let’s Talk

တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ
ေျပာဆိုျခင္း
. ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
တရားဝင္အုပ္ထိန္းခြင့္သည္ မိဘမ်ားကို ၎တို႔၏ကေလး
မ်ားအား စာရင္းသြင္းကာ FWCS က ၎တို႔၏ကေလးမ်ား
အား လူကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေပးလိုက္ႏိုင္သူမ်ားကို သတ္မွတ္
ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ မိဘတစ္ဦးတြင္
ဥပေဒအရထိန္းသိမ္းခြင့္ မရွိလွ်င္ ဥပေဒအရထိန္းသိမ္းသူထံ
မွ သူတို႔ကေလးကို ႀကိဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း
ကေလးထံ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ ျပဳရန္ စာျဖင့္ေရးသား
ခြင့္ျပဳထားခ်က္ ႐ွိရပါမည္။

. ေပ်ာက္ဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ အခိုးခံရေ
သာ ပစၥည္းမ်ား
FWCS သည္ ေက်ာင္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ အခိုးခံ
ရေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ မယူႏိုင္ပါ။

. အႏိုင္က်င့္မႈ
အေႏွာင့္ယွက္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွ
င့္ ေက်ာင္းသားမွ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားအား အႏိုင္က်င့္ျခ
င္းကို လုံးဝ တားျမစ္သည္။ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဘးကင္း၍ ရ
ည္မြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေက်ာင္းသားမ်ား လိုအ
ပ္သလို အႏိုင္က်င့္မႈက ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆင့္အတ
န္းျမင့္မားေစရန္ ခရိုင္၏ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈအား အေႏွာင့္
အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရည္မြန္စြာႏွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံ
ရပါမည္။
အင္ဒီယားနား ဥပေဒက အႏိုင္က်င့္မႈကို သတ္မွတ္ထားသ
ည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား အုပ္စု
တစ္ခုမွ ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား အေႏွာ
င့္အယွက္ေပးရန္၊ ေလွာင္ေျပာင္ရန္၊ အရွက္ခြဲရန္၊ ၿခိမ္းေျခာ
က္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ နာက်င္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်ဴးလြန္သည့္ ထ
င္ေပၚစြာ၊ မလိုလားေသာ၊ ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ေသာ ႏႈတ္ျဖ
င့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (ဒစ္ဂ်ယ္တ
ယ္နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းလမ္းအပါအ
ဝင္) မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္မဆို ရုပ္ပံုကို ျဖန္႔ခ်ိီျခင္း၊ ကို
ယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အ
ျခားမည္သည့္အျပဳအမူကိုမဆိုႏွင့္ ယင္းပစ္မွတ္ထားေသာ ေ
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က်ာင္းသားအတြက္ ရန္လိုေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ
န္တီးသည့္ မည္သည့္ အျပဳအမူမဆို:
၁။ ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ခႏၶာကိုယ္ သို႔မ
ဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေ
သာ ေက်ာင္းသားကို သိသာစြာ ေၾကာက္လန္႔ေနေ
အာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
၂။ ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မ
ဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေပၚ ထိခိုက္နစ္
နာေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္း၊
၃။ ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ပညာသင္ၾကား
မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ သိသာစြာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖ
စ္ေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း၊
၄။ ေက်ာင္းက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လႈ
ပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပစ္မွ
တ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းအား သိ
သာစြာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္မႈ ရွိေစျခင္း။

အႏိုင္က်င့္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ၁။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ - ထိုးႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေ
က်ာက္ျခင္း၊ ထိုးျခင္း၊ တံေတြးေထြးျခင္း၊ ေျခထိုးခံျခ
င္း၊ တြန္းထိုးျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ယူ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ဆိုးသြမ္းေသာ သို႔မ
ဟုတ္ ရိုင္းစိုင္းေသာ လက္ဟန္ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္
တစ္စံုတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိ
ခိုက္ေစျခင္း
၂။ ႏႈတ္ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း - စေနာက္ျခင္း၊ အမည္ေခၚ
ျခင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္
ျပဳျခင္း၊ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟု
တ္ ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း စ
သည္တို႔ အပါအဝင္ ဆိုးသြမ္းေသာအရာမ်ားကို ေျပာ
ဆိုျခင္း
၃။ လူမႈေရး/ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခ
င္း - အျခားကေလးမ်ားကို တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ေပါင္းသ
င္ျခင္းမျပဳရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦးကို ရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္ စြန္႔ခြာျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦးအေၾကာင္း မမွန္က
န္သည္မ်ား ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးအား
လူပံုအလယ္တြင္ အရွက္ရေစျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔
တစ္စံုတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း
၄။ အီလက္ထရြန္နစ္/စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ဆိုင္ဘာ
အႏိုင္က်င့္မႈ၊ စုေပါင္း၍ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုလိုက္ မွတ္ခ်
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က္ေရးသားျခင္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား (ကြန္
ျပဴတာ၊ ဆဲလ္ဖုန္း စသည္ျဖင့္) အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္
အႏိုင္က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
အႏိ ု င ္ က ်င္ ့ ခ ံ ရ ျခင္ း ႏွ င ္ ့ ပ တ္ သ က္ ၍ မည္ ့ သ ည္ ့ FWCS ဝန္
ထမ္ း အဖြ ဲ ႕ ဝင္ ထဲ သ ိ ု ႔ မ ဆိ ု သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ Let's Talk ၏ အြ န ္
လိ ု င ္ း တြ င ္ တိ ု င ္ ၾ ကားႏိ ု င ္ သ ည္ ။ အြ န ္ လ ိ ု င ္ း မွ ျ ပဳလု ပ ္ ေ သာ
တိ ု င ္ ၾ ကားမႈ မ ်ားကိ ု ေက်ာင္ း သားတက္ ေ ရာက္ ေ နသည့ ္
ေက်ာင္ း ႏွ င ့ ္ / သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ အႏိ ု င ္ က ်င့ ္ မ ႈ ျ ဖစ္ ေ ပၚေသာ ေ
က်ာင္ း အေပၚအေျခခံ ၍ ေက်ာင္ း အု ပ ္ ၾ ကီ း ထံ တိ ု က ္ ရ ိ ု က ္
လႊ ဲ ေ ျပာင္ း ေပးပါမည္ ။ အႏိ ု င ္ က ်င့ ္ မ ႈ က ိ ု အမည္ ေ ဖာ္ ျ ပျခ
င္ း မျပဳဘဲ တိ ု င ္ ၾ ကားႏိ ု င ္ သ ည္ ။ ျဖစ္ ႏ ိ ု င ္ လ ွ ် င္ အႏိ ု င ္ က ်င့ ္ ခ ံ
ရေသာ ကေလး၏ အေထာက္ အ ထားအား ၎၏ ေတာ
င္ း ဆိ ု မ ႈ ျ ဖစ္ ခ ဲ ့ လ ွ ် င္ လွ ် ိ ဳ ႕ဝွ က ္ ထ ားရန္ ဂရု စ ိ ု က ္ ေဆာင္ ရ ြ
က္ ေ ပးရပါမည္ ။ ရံ ဖ န္ ရ ံ ခ ါတြ င ္ အမည္ မ ေဖာ္ ျ ပဘဲ ထ ားရန္
FWCS က အာမခံ ေ ပးျခင္ း မျပဳလု ပ ္ ႏ ိ ု င ္ ပ ါ၊

. ေက်ာင္းသားေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ မွတ္တ
မ္းမ်ား
တရား႐ံ ု း အမိ န ္ ႔ ျ ဖင့ ္ ကန္ ႔ သ တ္ ထ ားျခင္ း မ႐ွ ိ လ ွ ် င္ က ေ
လး၏မိ ဘ မ်ား သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ တရားဝင္ အု ပ ္ ထ ိ န ္ း သူ မ ်ား
သည္ ေက်ာင္ း သား၏ မွ တ ္ တ မ္ း မ်ားအားလံ ု း ကိ ု ရယူ ပ ိ ု င ္
ခြ င ့ ္ ႐ ွ ိ ၿ ပီ း ထိ န ္ း သိ မ ္ း ခံ ထ ားရသည့ ္ အေျခအေနရႇ ိ ေ စကာ
မူ ညွ ိ ႏ ိ ႈ င ္ း ေဆြ း ေႏြ း ပြ ဲ မ ်ားႏွ င ့ ္ ေက်ာင္ း ႐ွ ိ လႈ ပ ္ ႐ ွ ာ းမႈ မ ်ား
တြ င ္ ပါဝင္ ႏ ိ ု င ္ သ ည္ ။ မိ ဘ မ်ား/အု ပ ္ ထ ိ န ္ း သူ မ ်ားႏွ င ့ ္ အ
သက္ တစ္ ဆ ယ့ ္ ရ ွ စ ္ ႏ ွ စ ္ သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ၎ႏွ င ့ ္ အ ထက္ ေ
က်ာင္ း သားမ်ားအား FERPA ေအာက္ ႐ ွ ိ ၎တိ ု ႔ အခြ င ့ ္
အေရးမ်ားႏွ င ့ ္ ႏွ စ ္ စ ဥ္ အ ပ္ ႏ ွ ံ သ ည့ ္ အ ခါတြ င ္ ခ႐ိ ု င ္ ၏ သတ
င္ း အခ်က္ အ လက္ မူ ဝ ါဒ လမ္ း ညႊ န ္ ခ ်က္ မ ်ားကိ ု အသိ ေ
ပးပါမည္ ။ ေက်ာင္ း မ်ားႏွ င ္ ့ ခရိ ု င ္ ရ ံ ု း ႏွ စ ္ ခ ု စ လံ ု း တြ င ္ ေက်ာ
င္ း သားမ်ား၏ ရာသက္ ပ န္ မွ တ ္ တ မ္ း မ်ား သိ မ ္ း ထားပါ
သည္ ။ အထူ း ပညာသင္ ၾ ကားေရး ရယူ ထ ားသည္ ့ ေက်ာ
င္ း သားအားလံ ု း အတြ က ္ အထူ း ပညာေရးဌာနက မွ တ ္ တ
မ္ း မ်ားကိ ု သိ မ ္ း ဆည္ း ပါသည္ ။ အျခားမွ တ ္ တ မ္ း မ်ားအား
လံ ု း (ပု ဂ ၢ လ ိ က က်န္ း မာေရး အခ်က္ အ လက္ ၊ မိ သ ားစု
အခ်က္ အ လက္ ၊ စည္ း ကမ္ း ေပးရန္ ၾကားနာသည္ ့ မွ တ ္
တမ္ း မ်ား၊ အလု ပ ္ အ ကိ ု င ္ ကၽြ မ ္ း က်င္ မ ႈ သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ေဆး
ဘက္ ဆ ိ ု င ္ ရ ာ အကဲ ျ ဖတ္ ခ ်က္ မ ်ား) ကိ ု ေက်ာင္ း သားမ်ား
ေက်ာင္ း မွ ထ ြ က ္ ခ ြ ာ ၿပီ း ငါးႏွ စ ္ အ ၾကာတြ င ္ ဖ်က္ ဆ ီ း ပစ္ ပ ါ
သည္ ။ လက္ ရ ိ ွ တ က္ ေ နဆဲ ေက်ာင္ း သားမ်ားအတြ က ္ မွ
တ္ တ မ္ း မ်ား မိ တ ၱ ဴ ကူ း ျခင္ း မွ ာ အခမဲ ့ ျဖစ္ ပ ါသည္ ။ ေက်ာ
င္ း သား ေက်ာင္ း မေနေတာ့ သ ည္ ့ ေနာက္ ပ ိ ု င ္ း တြ င ္ သ ာ မိ
တၲ ဴ တစ္ ေ စာင္ က ိ ု $၁ ေကာက္ ခ ံ ပ ါသည္ ။

. အထူးပညာေရး
အထူ း ပညာေရး ေက်ာင္ း သားမ်ားသည္ ကန္ ႔ သ တ္ ထ ားမႈ
အနည္ း ဆံ ု း ပတ္ ဝ န္ း က်င္ တ ြ င ္ သင္ ယ ူ ၾ ကရပါသည္ ။ အစီ
အစဥ္ မ ်ားအားလံ ု း သည္ ျပည္ ေ ထာင္ စ ု ႏ ွ င ္ ့ ျပည္ န ယ္ ဥ ပေ
ဒမ်ားကိ ု လိ ု က ္ န ာပါသည္ ။ သတင္ း အခ်က္ အ လက္ မ ်ား
အတြ က ္ သင္ ့ ေ က်ာင္ း အု ပ ္ သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ အထူ း ပညာေရး
ဌာန (Special Education Department) ၄၆၇-၁၁၁၀
သိ ု ႔ ဆက္ သ ြ ယ ္ ပ ါ။

. ကေလးရွာေဖြျခင္း
မသန္ စ ြ မ ္ း မႈ မ ်ားရိ ွ ေ သာ လူ တ စ္ ဦ းခ်င္ း စီ အ တြ က ္ ပညာေ
ရးဆိ ု င ္ ရ ာ အက္ ဥ ပေဒ (IDEA)ႏွ င ္ ့ ၁၉၇၃ ခု ႏ ွ စ ္ ျပန္ လ
ည္ ထ ူ ေ ထာင္ ေ ရးဆိ ု င ္ ရ ာ အက္ ဥ ပေဒ အပိ ု င ္ း ၅၀၄ တိ ု ႔ က ိ ု
လု ိ က ္ န ာသည္ ့ အ ေနျဖင္ ့ FWCS သည္ ေက်ာင္ း တက္ သ
ည္ ့ နယ္ ေ ျမအတြ င ္ း ေက်ာင္ း တက္ ရ န္ အ ရြ ယ ္ မေရာက္ ေ
သးေသာ၊ ပု ဂ ၢ လ ိ က ေက်ာင္ း တက္ ေ နေသာ၊ အိ မ ္ မ ွ ာ ပင္ ေ
က်ာင္ း စာသင္ ၾ ကေသာ သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ အိ မ ္ ေ ျခယာေျခမရိ ွ ေ
သာ မသန္ စ ြ မ ္ း သည္ ့ ကေလးမ်ားအားလံ ု း ကိ ု ရွ ာ ေဖြ ၊ ေ
ရြ း ထု တ ္ က ာ ဆန္ း စစ္ ရ န္ လိ ု အ ပ္ ပ ါသည္ ။ မသန္ စ ြ မ ္ း ေ
သာ ကေလးမ်ားအား ရွ ာ ေဖြ ျ ခင္ း ၊ ေရြ း ထု တ ္ ျ ခင္ း ႏွ င ္ ့ ဆ
န္ း စစ္ ျ ခင္ း စသည္ ့ ဤလု ပ ္ င န္ း စဥ္ က ိ ု ကေလးရွ ာ ေဖြ ျ ခင္ း
ဟု ေခၚပါသည္ ။ အကယ္ ၍ သင္ ့ က ေလးသည္ တစ္ စ ံ ု တ
စ္ ရ ာ မသန္ စ ြ မ ္ း မႈ ျဖစ္ ေ နသည္ ဟ ု ယူ ဆ ပါက သင္ ့ ရ ပ္ က ြ
က္ တ ြ င ္ း ရိ ွ ေက်ာင္ း ၊ အထူ း ပညာေရးဌာန သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ ေ
က်ာင္ း သားႏွ င ္ ့ မိ သ ားစု ေ ထာက္ ပ ံ ့ ေ ရး ဝန္ ေ ဆာင္ မ ႈ လ ု ပ ္
ငန္ း မ်ားဌာနသိ ု ႔ ဆက္ သ ြ ယ ္ ပ ါ။
အထူ း ပညာေရး.. ........................ (၂၆၀) ၄၆၇-၁၁၁၀
ေက်ာင္ း သားႏွ င ့ ္ မိ သ ားစု ေ ထာက္ ပ ံ ့ ေ ရး ဝန္ ေ ဆာင္ မ ႈ လ ု
ပ္ င န္ း မ်ား ................................ (၂၆၀) ၄၆၇-၂၁၂၀

. အပိုင္း 6 – အီလက္ထရြန္နစ္ စက္ကိ
ရိယာမ်ား/ဆယ္လူလာ တယ္လီဖုန္း
မ်ား/အျခား
ဆယ္လူလာ(ဆဲလ္)ဖုန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္စ
က္ကိရိယာမ်ား အားလုံးကို FWCS စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ခြင့္
ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းကားေပၚ
တြင္ အသုံးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းမ်ား
တြင္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ စက္ပစၥည္း
မ်ား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္း
မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ၊ ခိုးယူ

ျခင္းခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အီလက္ထရြန္နစ္
စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္မရွိပါ။

. အင္တာနက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ/ နည္း
ပညာအား လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ အသံုးျပဳျခ
င္း
FWCS ေက်ာင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ အခ်က္
အလက္မ်ားကို သိခြင့္ရျခင္းမွာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအတြက္
အလြန္အေရးႀကီးၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေ
ရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ တ
ခ်ိန္တည္းတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈက အခ်ိဳ႕ေသာ သတ
င္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ သင့္ေတာ္ ဆီေလ်ာ္မႈႏွ
င့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေ
ရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။ FWCS သည္
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အင္တာနက္ အသုံးျပဳ
ရာတြင္ လုံေလာက္ၿပီး အဓိပၸါယ္္ရွိကာ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္
နည္းလမ္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ခံယူထားပါသည္။
ဝန္ထမ္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆ
င့္ရယူေသာ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း၊
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္ေစာ္
ကားသည့္ အလားအလာရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိနား
လည္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္၊ ေက်ာင္းသား၏ မိဘ သို႔မဟုတ္
အုပ္ထိန္းသူအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေစသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္စည္မ်ားွင့္ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ားကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူရန္ အလားအ
လာရွိသည္။ ခ႐ိုင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေနာက္ထပ္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အင္တာ
နက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရယူရန္အတြက္
လည္း နည္းလမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား သို႔မ
ဟုတ္ စနစ္မ်ားပင္လၽွင္ ခ႐ိုင္၏ လက္ခံႏိုင္ေသာ အသုံး
ျပဳမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒကို လိုက္နာမည္ဟု အာမမခံပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အင္တာနက္ရွိ မွီျငမ္းစရာရင္း
ျမစ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ အသုံးျပဳသင့္
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စီစဥ္ထားေသာသင္ခန္းစာ
မ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္သည့္ ပမာဏကို အသုံး
ျပဳခြင့္ရႏိုင္ၿပီး၊ အေျခခံအားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ရည္ရြ
ယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမ
စ္မ်ားစာရင္းကို ၎တို႔အား ျဖည့္ဆည္းေပးထားႏိုင္ပါသည္။
စာသင္ခန္းတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈတြင္ အင္တာနက္ကို အႏၲရာ
ယ္ကင္းစြာ အသုံးျပဳနည္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းအျပဳအမူမ်ားႏွင့္
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သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းပါရွိမည္။ ယ
င္းတို႔တြင္ လူမႈေရးကြန္ယက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ စကာေ
ျပာခန္းမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုျခင္းႏွ
င့္ ဆိုင္ဘာ-အႏိုင္က်င့္ျခင္းဆိုင္ရာ သိျပဳဖြယ္မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈ
တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၁။ ခ႐ိုင္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အင္တာနက္ဆ
က္သြယ္မႈကို အသုံးျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္
ပထမဦးစြာ FWCS ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎၏
ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ ေက်ာင္းက ေထာ
က္ပံ့ေပးထားေသာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈကို အ
သုံးျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ စာသ
င္ခန္းထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏အျခားဧရိယာတြင္
ေကာင္းစြာျပဳမူသကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းတြင္လည္း ေကာင္း
စြာျပဳမူရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အျပဳအမူႏွင့္ ဆက္သြယ္
ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ အလားတူ ေယဘုယ်စည္း
ကမ္းမ်ား သက္ေရာက္ပါသည္။
၂။ ခ႐ိုင္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အင္တာနက္ဆက္
သြယ္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သုေတသနႏွင့္ သင္ယူမႈ
တြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေ
ၾကာင္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမာေစရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ
င္းသားမ်ား အင္တာနက္ အသုံးျပဳရာတြင္ FWCS ၏
ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရမည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳ
မႈသည္ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ရပိုင္ခြင့္မဟုတ္ပါ။ အသုံး
ျပဳမႈတြင္ တာဝန္ယူမႈ လိုအပ္သည္။
၃။ FWCS မွ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ အင္တာနက္ႏွင့္ ကြ
န္ယက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈတို႔သည္ ပညာေရးရည္
ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ FWCS
အေနျဖင့္ သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳအသံုးျပဳေသာ အ
င္တာနက္ေပၚမွ အရာမ်ားအတြက္ သဘာဝက်ေ
သာ လိုအပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိ
သည္။
၄။ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကြန္ပ်ဴ
တာမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ဆာဗာမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္း
ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ေသာ ဖိုင္မ်ား၊ အီးေ
မး(လ္)မ်ားႏွင့္ အျခား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဆက္သြ
ယ္မႈမ်ားမွာ ပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္သည္ဟု မယူဆ
သင့္ပါ။ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ကြန္
ယက္ဆာဗာမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အီလ
က္ထ႐ြန္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိုင္မ်ားကို ေက်ာ
င္းေလာ့ကာမ်ားနည္းတူ သေဘာထားႏိုင္သည္။ အ
သုံးျပဳသူမ်ားမွာ တာဝန္သိသိ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာ
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င္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ စနစ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ထိန္း
သိမ္းရန္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား
သည္ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
၅။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းက ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အင္
တာနက္ သို႔မဟုတ္ အျခား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ကြ
န္ယက္ဆက္သြယ္မႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးစြဲမႈ
မ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ a. အျပာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ သို႔မဟုတ္ လိင္ႏွင့္စပ္
ဆိုင္ေသာ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားကို ရယူျခင္း၊ လႊင့္
တင္ျခင္း၊ ဆြဲခ်ကူးယူျခင္း။
c. ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္
ဆံေသာ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ပုဂၢိဳ
လ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း/ဆိုင္
ဘာအႏိုင္က်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားျခင္း
တို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္း၊
မည္သည့္
ေဒသဆိုင္ရာ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟု
တ္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊
ေ

ငြေၾကးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊

အျခ
ားလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပို
င္ဆိုင္မႈကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ သို႔မ
ဟုတ္ အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ခြ

င့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားလူတစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ား၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖိုင္
မ်ားကို ရယူျခင္း၊

မူ

ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်
က္မရွိဘဲ အျခားလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အ
စည္း၏ ဥာဏပစၥည္းကို အသုံျပဳျခင္း။

၆။ ခ႐ိုင္မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ တစ္ခုခုကို
ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ခ႐ုိင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အ
င္တာနက္ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳမႈကို ဆုံး႐ႈံးသြားႏို
င္သည္။ သက္ဆိုင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္ ဥ
ပေဒတည္ေစေရးေအဂ်င္စီမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္
သည္။
FWCS သည္ ေပးထားေသာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈအတြ
က္ တိက်ျပတ္သားစြာျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သ
ည့္အာမခံမ်ိဳးကိုမွ မေပးပါ။ ခ႐ိုင္သည္ အင္တာနက္အသုံး
ျပဳသူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုမဆို
အတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ ေအာ
က္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္
မထားပါ-

1. အသုံးျပဳေနစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေႏွာ
င့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒတာမ်ား ဆုံး႐ံႈးျခင္း၊
2. မည္သည့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ မီဒီယာ၊ ဟာ့ဒ္ဒစ္က္
မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆာဗာမ်ားတြင္ သိုမွီးထားေသာ သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ သေ
ဘာသဘာ၀ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး၊
3. ခ႐ိုင္က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အင္တာနက္ ဆက္
သြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ စုေဆာင္းထားေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ သေဘာ
သဘာ၀ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး၊

မည္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထ
မ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံျခင္း သို႔မဟုတ္
ဖုန္းျဖင့္ပါ ေႏွာက္ယွက္ခံရသည့္ ကိစၥမ်ားအား အီးေမးလ္ပို႔၍
၎၊ Let's Talk အြန္လိုင္းသို႔ ၎ သို႔မဟုတ္ အေျပာ သို႔မဟု
တ္ စာျဖင့္ပါ ေပးပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္
လုပေ
္ ဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို ရယူရန္ https://www.fwcs.k12.
in.us/discrimination.သိ႔ု သြားပါ။

4. ခ႐ိုင္က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြ
ယ္မႈအတြက္ ခ႐ိုင္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား သို႔မဟု
တ္ ကြန္ယက္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
5. ခ႐ိုင္က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြ
ယ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ခြင္ျပဳခ်က္မရွိသည့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား။
6. ခ႐ိ ု င ္ မ ူ ဝ ါဒႏွ င ္ ့ စည္ း မ်ဥ္ း စည္ း ကမ္ း မ်ားမွ တစ္ ခ ု ခ ု က ိ ု
ခ်ိ ဳ းေဖာက္ ပ ါက ခ႐ု ိ င ္ မ ွ ေထာက္ ပ ံ ့ ေ ပးထားေသာ အင္
တာနက္ ဆက္ သ ြ ယ ္ အ သု ံ း ျပဳမႈ က ိ ု ဆု ံ း ႐ႈ ံ း သြ ာ းႏိ ု င ္ သ ည္

. FWCS ဖိႏွိပ္မွဳ မျဖစ္ေစေရး မူဝါဒႏွင့္
ႏွစ္သိမ့္ေရး လမ္းစဥ္မ်ား
မူဝါဒ
မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္သုိ႔မဟုတ္ လူအုပ္စု မဆို၏ လူမ်ိဳး၊
အသားအေရ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအေလ့အထ၊ မူရင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊
က်ား/မ၊ လိင္ကြဲျပားမႈ လကၡဏာရပ္၊ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈ၊
ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ အသက္၊ လက္ထပ္ထားမႈအေ
ျခအေန၊ စစ္မႈထမ္းမႈ အေျခအေန၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အေ
ျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ားေ
ပၚ အေျခခံ၍ မေတာ္မတရား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ
ကိုမဆို FWCS က လံုးဝ လက္မခံပါ။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလုပ္
ရပ္တစ္ခုခုကို အဆုံးသတ္ရန္ ခ်က္ျခင္းကုစားလုပ္ေဆာင္မႈ
ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး၊ တတ္ႏိုင္သမွ်၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းကို
သာတူညီမွ်ဆက္ဆံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ သက္ေရာက္မႈတစ္
စုံတစ္ရာကို လုံးဝဖယ္ရွားပါလိမ့္မည္။
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သင္ယူရန္အတြက္ အဆင္သင့္ရွိျခင္း
ေအာင္ျမင္မႈ ပိရမစ္TM
္
ဖို႔ထ္ဝိန္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေက်ာင္းမ်ား (FWCS) ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအားလုံးကို ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ၊ တာဝန္သိတတ္ေ
သာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ျမင့္မားမားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားပါသည္။ ေတြ႕ရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်
က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ တိုး၍ အင္အားႀကီးမားလာသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား၏ အလႊာမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စ
ည္းမႈ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူစနစ္၊ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပိရမစ္ FWCS ေအာင္ျမင္မႈ ပိရမစ္™ ကို ဖန္တီးထားပါ
သည္။
ပိရမစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာသင္ယူရန္ လိုလားမႈ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဘဝ၏ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ပင္ကိုယ္လကၡဏာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ
တြက္ ရည္စူးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္
သာ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
စဥ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူအတြက္ သင္ၾကားမႈတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယ
င္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဘဝအေျခအေနမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေ
စရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အတိအလင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈ ပိရမစ္™ ၏ ေလ့လာသင္ယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ
၁-၅%
အဆင့္ ၃;
တစ္ကိုယ္ေရ္
အစီအစဥ္

၅-၁၀%
အဆင့္ ၂:
ရည္မွန္းထားသည့္
ၾကား၀င္ျခင္း

၈၀-၉၀%
အဆင့္ ၁: ေက်ာင္းသား
အားလုံးအတြက္ ေက်ာ
င္း၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
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စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ား

အားသစ္ေလာင္းသည့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ

PBIS
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ေက်ာင္းမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား
အလႊာ 1

• တစ္ေက်ာင္းလုံး ( ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ ၈၀-၉၀%)
• ေက်ာင္းတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအားလုံးအား ပံ့ပိုးျခင္း

အလႊာ 2

• ရည္မွန္းထားသည့္ ( ၅-၁၀% ေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ား )
• အကူအညီပိုမိုလိုအပ္သည့္ ေက်ာင္း
သားအစုငယ္မ်ားအား အပိုေဆာင္း
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္

အလႊာ 3

• ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေန ( ေ
က်ာင္းသားမ်ား၏ 1-5% )
• ၾကားျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း ၁ ႏွင့္ ၂
မ်ားတြင္ မေအာင္ျမင္သည့္ ေ
က်ာင္းသားမ်ားအား အထူးပံ့ပိုး
မႈမ်ား တစ္ဦးစီအလိုက္ ပ့ံပိုးကူ
ညီျခင္း

ေက်ာင္းမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• အားသစ္ေလာင္းေပးမည့္ လက္ေ
တြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
• ဦးေႏွာက္ဖြံ့ၿဖိဳးေစမည့္ မဟာဗ်ဴ
ဟာမ်ား
• ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံေ
ဆြးေႏြးျခင္း
• မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း
• သင္ၾကားျခင္း/ ျပန္သင္ျခင္းတို႔ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မ်ား

ေက်ာင္းမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• သင္ၾကားျခင္း/ ျပန္လည္သင္ၾကားျခ
င္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
• ယုံၾကည္ရသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအား ေန႔စဥ္ စစ္ေ
ဆးျခင္း
• ေက်ာင္းသားအား ေက်ာင္းသား
ပံ့ပိုးကူညီသည့္အဖြဲ႕သို႔ လြဲအပ္ျခ
င္း(SST)
• ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင္ၾကားျခင္း
• စာျဖင့္ ေရးသား၍ မိဘမ်ားအား အေ
ၾကာင္းၾကားျခင္း
• မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း
• မိဘမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးထိုင္ရန္ ေ
တာင္းဆိုတင္ျပျခင္း

ေက်ာင္းမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြ
က္ အေဖာ္မြန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားပါဝ
င္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖ
ည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာ
ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္၍ ပုံစံထုတ္ျခင္း

မိဘမ်ားမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• ဆရာမ်ားအားေခၚဆိုျခင္း
• ေက်ာင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလု
ပ္ျခင္း
• မိဘ/ဆရာမ်ားမွ ဆုေပးသည့္စန
စ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္း
• ရပ္ရြာမွ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ား
ကို ရွာေဖြျခင္း
• ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း
• အိမ္သို႔ ေရာက္လာသည့္ စာမ်ား
အားလုံးကို ဖတ္ပါ။

မိဘမ်ားမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• ဆရာ/ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ အတူ ကေ
လးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ခ်
က္မ်ားကို ေဆြးေႏြြးျခင္း
• စာသင္ခန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈ့ရန္ ေစ
တနာဝန္ထမ္း ျပဳလုပ္ျခင္း
• ပညာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အား သင္ယူျခင္း
• ကေလးမ်ား၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိ
ဘမ်ားအား သိရွိနားလည္ရန္ ျပဳလု
ပ္ျခင္း

မိဘမ်ားမွ ၾကားဝင္ႏိုင္ေျခမ်ား

• အစည္းအေဝးအားလုံးသို ့တက္ေ
ရာက္ျခင္း
• လြဲေျပာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ ခ်ိန္းဆိုျခ
င္းအားလုံးအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
• ေက်ာင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလု
ပ္ျခင္း
• SST ႏွင့္ အတူ ဆက္လက္လုပ္ေ
ဆာင္ျခင္း
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က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး၏ ပညာသင္ၾကားေရးကို အဆုံးစြန္အထိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းပါးဆံုးေသာ ပ
တ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက ဖန္တီးေပးရပါမည္။ FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားတြ
င္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ ေက်ာင္းသား ေထာက္ကူစနစ္သည္ အျပဳ
အမူဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူမႈေရးဆိုင္
ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ဤဟန္ခ်က္ညီမၽွေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေက်ာင္းပ
တ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆီေလ်ာ္စြာ လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းျပရန္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိ
ဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား တစ္ဖြဲ႕တည္း အတူတကြေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ထိေရာက္မႈအရွိဆုံး ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား ေက်ာင္းမတက္ခင္၊ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြ
င္းႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါတြင္လည္း လိုက္နာရမည္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ ျပဳမူမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေ
က်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ား အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားအား ဖတ္မွတ္ထားၿပီး၊ နားလည္
ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ကေလးမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား ေကာင္းမြန္၍၊ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏို
င္မည္ျဖစ္သည္။

. အကယ္၍ေက်ာင္းသားမွ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္ ၊ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ အျပဳအမူမ်ား လြန္က်ဴးသည္ရွိခဲ့ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎ျဖစ္ရပ္အား စုံစမ္းစစ္ေဆးရ
မည္။ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ ေဆြးေႏြးရမည္။ သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ ဗ်ဴဟာအား
အသုံးျပဳခဲ့ပါက၊ မိသားစုဝင္မ်ားအား အသိေပးရမည္။

. ေက်ာင္းေခတၱရပ္နားျခင္းမ်ား
ေက်ာင္းေခတၱရပ္နားျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက၊ ေက်ာင္းသားသည္ မိမိအေပၚ စြဲဆိုခ်က္ကို ၾကားနာခြင့္ႏွင့္ မိမိဘက္မွ အေျခ
အေနကို တင္ျပေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ေက်ာင္းေခတၱရပ္နားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ မိဘမ်ားကို ေတြ႕ဆုံခြင့္ေ
ပးပါမည္။ ေက်ာင္းေခတၱရပ္နားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မိဘမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။

. အျခားေသာ စည္းကမ္းေပးမႈ အက်ိဳးဆက္/အဆင့္ 4 ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ျခင္း သေဘာ
တူညီခ်က္
ေက်ာင္းအုပ္သည္ ေက်ာင္းအတြင္း စည္းကမ္းေပးမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား၏ အျခားေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းကို လုပ္ေ
ဆာင္ႏိုင္သည္။ ယင္းကို ေက်ာင္းသား၊ မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ားတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္တစ္
ခုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ထားျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အမူအက်င့္မ်ားျပန္
လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

. ထုတ္ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ
အမ်ိဳးအစား/အဆင့္ ၄ တြင္ က်ေရာက္သည့္အျပဳအမူရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း / အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေန
ရာခ်ထားမႈ ၾကားနာျခင္းအတြက္ ညႊန္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးအေတာအတြင္း၊ ေက်ာင္းသည္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေထာ
က္ကူေပးသည့္ အေထာက္အထားကို တင္ျပကာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘတို႔ကို အေထာက္အထားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုန႔္ျပန္ေျပာဆို
ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးသူသည္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေနရာခ်ထားမႈ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္း၊ ျပဌာန္း
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၾကားနာျခင္း၏ရလဒ္ကို ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။
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. သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ တြဲဖက္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား
ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္
ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိ ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသား အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား
အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ၊ မိမိတို႔၏ မိသားစု၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း တို႔အတြက္ ေကာင္းကိ်ဳးရိွမည့္ပံုစံႏွင့္ ျပဳမူရန္
မွာ ယင္းေက်ာင္းသားတို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္တဲြဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ေဒသ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေ
ဒမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဖဲြ႔အစည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္၊ ေက်ာင္းအျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ/ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ တဲြဖက္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းတို႔အရ ျပဳမူရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္
တာဝန္ခံသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အားကစားနည္းျပ၊ ကလပ္ကို ေထာက္ပံ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ/ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းႏွ
င့္တဲြဖက္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အၾကံေပးဆရာက တက္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳံးဝင္သည့္ စ
ည္းကမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔ သည္ FWCS စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္၊ ေက်ာင္းတစ္ခုစီ၏ အျပဳအမူ ဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ပ/ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္တဲြဖက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတို႔၏ အေထြေထြအျပဳအမူ လို
အပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ထပ္တိုးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု မစမီ ၎လႈပ္ရွားမႈ
တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလုံးထံ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ျဖန္႔ေဝၿပီး ယင္းပါဝင္သူမ်ားက ၾကည္႐ႈစစ္ေဆးရပါမည္။
အထက္တန္းေက်ာင္း အားကစားအစီအစဥ္မ်ားမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာက်င့္ထုံး ႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး IHSAA စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတိေပးထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္ (IHSAA ဥပေဒ ၈၊ အပိုင္း ၁)
ႏွင့္ ပညာေရး အရည္အခ်င္းျပည့္မႈ (IHSAA ဥပေဒ ၁၈၊ အပိုင္း ၁) ျဖစ္ပါသည္။
ဤက်င့္ဝတ္သည္ ေက်ာင္းက ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကခြင့္ျပဳသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ/ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွ
င့္ တဲြဖက္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေ
သာ အားကစားကလပ္အသင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားအစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စကားရည္လု
ပဲြ အသင္းမ်ားကဲ့သို႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအစီအစဥ္ တိုးခဲ်႕မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၊ VICA ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်
င္သူမ်ား၊ COE ႏွင့္ DECA ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ဂဲ်႕ဇ္တီးဝိုင္းအဖြဲ႔၊ ျပဇာတ္အဖဲြ႔၊ ခီ်တက္ ဘင္ခရာ အဖဲြ႔၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုအဖဲြ႔လိုက္ ၿပိဳင္ပဲြ
မ်ားကဲ့သို႔ ဂီတၿပိဳင္ပဲြမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။ ဤစာရင္းတြင္ အားလုံးပါသည္ဟု မယူဆေစခ်င္ပါ။

. အျပဳအမူဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ/သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္တြဲဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းသားမ်ား
အားလုံး လိုက္နာရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စ
ည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းအျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အသင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခ်င္း၏ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တားျမစ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာ
င္းသားတစ္ဦးသည္ ယာဥ္စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခား က်ဴးလြန္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ အေရးယူဖမ္းဆီးခံရပါက ၎ဖမ္းဆီး
ခံရျခင္းကို ၿမိဳ႕ျပအာဏာပိုင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္တို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲတြင္ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ
မဆိုတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခံရၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက ပါဝင္ျခင္းကို ျငင္းဆိုခံရပါမည္။
အျပဳအမူတစ္ခ်ိဳ႕ကို တားျမစ္ထားသည့္ ဤက်င့္ဝတ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းပိုင္နက္ႏွင့္ ေက်ာင္းပိုင္နက္ မဟု
တ္ေသာ ေနရာမ်ား၌တြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ အပါအဝင္ တစ္ႏွစ္တာလုံးအတြက္ သက္ေရာက္ေစသည္ကို
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ/ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္တြဲဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို သတိေပးထားပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး
သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အရာမ်ား လက္ဝယ္ထားရိွမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္
ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အားကစားပဲြမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားသံုးစဲြမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ပ/ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္တဲြဖက္ လႈပ္ရွားမႈ စည္းကမ္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးခ်မွတ္ေလ့ရိွသည္ကိုလည္း ေက်ာင္း
သားမ်ားကို သတိေပးထားပါသည္။
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ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ျပသနာ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ အကူအညီရရန္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ေယာက္ထံ ခ်ဥ္းကပ္လာ
ပါက ၎ဝန္ခံျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူကို အျပစ္မယူပါ။ ယင္းက်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို မေဖာ္ထုတ္ခင္ ေက်ာင္း
သားက ဦးစြာဝန္ခံရပါမည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးတြင္ ေက်ာင္းသားက အကူအညီရယူရာတြင္ ေက်ာင္းမွ အေထာက္အကူေပးပါမည္။.

. စည္းကမ္းလိုက္နာေစျခင္း
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ တာဝန္ခံက စံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္။ ဤက်င့္ဝတ္စည္းက
မ္းအရ အျပစ္မေပးမီ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ တာဝန္ခံ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘတို႔ ပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္
မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ပါက ၎အစည္းအေဝးတြင္ စနစ္တက် မဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါမည္။
စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ ျပဳျပင္မႈမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ/သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္တဲြဖက္ လႈပ္ရွားမႈ
တြင္ပါဝင္သည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တာဝန္ခံက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ/ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ တဲြ
ဖက္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ျခင္းမွ ေခတၱရပ္နားျခင္းကို ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ရပါမည္:

ပထမအႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသည္ FWCS က ခြင့္ျပဳသည့္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ေက်ာင္းသား၏ ကုန္က်စရိတ္
သို႔မဟုတ္ လက္ရိွ FWCS ေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ကုစားမႈ ျပဳလု
ပ္ရန္ လိုလားပါက ေက်ာင္းသားကို အားကစားရာသီ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ပါ
သည္။ ေက်ာင္းသားက စစ္ေဆးမႈ/ကုစားမႈ အဆင့္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳရန္ ေ႐ြးခ်ယ္လွ်င္ အားကစားရာသီ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွား
မႈမ်ားတြင္ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္း ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ပါသည္။ အားကစားရာသီ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ၏ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ေအာက္
သာ က်န္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ အားကစားရာသီ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ပါက ေနာက္ရာသီ
သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈက်မွသာ အျပစ္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားက စုစုေပါင္း က်န္ရိွသည့္ တားျမစ္ခ်က္မွ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္ေစ ၅၀ ရာ
ခိုင္နႈန္းျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္သလို တားျမစ္ပါမည္။
ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေပးခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တာဝန္ခံ၏ ရံုးခန္းတြင္ သိမ္း
ထားၿပီး မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္တို႔ထံတင္သြင္းပါမည္။

ဒုတိယ အႀကိမ္ခိ်ဳးေဖာက္မႈ
ေက်ာင္းသားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ စည္းကမ္း ခိ်ဳးေဖာက္သည့္ ရက္မွစၿပီး ျပကၡဒိန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တားျမစ္ထားသည့္
အားကစားရာသီ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဂုဏ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ ဆုမ်ား ရယူနိုင္မႈကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈး ပါလိမ့္
မည္။
ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေပးခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တာဝန္ခံ၏ ရံုးခန္းတြင္ သိမ္း
ထားၿပီး မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္တို႔ထံတင္သြင္းပါမည္။

ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အထက္တန္းတြင္ က်န္ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေက်ာင္းသားအား အားကစားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အား
လံုးတြင္ ပါဝင္မႈကို သင့္ေတာ္သလို တားျမစ္ၿပီး အျပစ္ေပးပါမည္။.
ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေပးခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တာဝန္ခံ၏ ရံုးခန္းတြင္ သိမ္း
ထားၿပီး မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္တို႔ထံတင္သြင္းပါမည္။
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အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသုံးခ်ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူ
မ်ားက ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ တြန္းအားေပးျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳရပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္ ၁။ က်ားမျဖစ္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ မိဘျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး
အေျခအေန၊ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာ
င္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္မၽွ ေက်ာင္းသားအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပ
ညာေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး၏ ပညာသင္ၾကားေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ စနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းႏွင့္စာသင္ခန္း ပတ္ဝ
န္းက်င္ရပိုင္ခြင့္။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းစနစ္၏ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္း ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ၊
သို႔မဟုတ္ သေကၤတျပျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပခြင့္။
၄။ ဥပေဒႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ မူဝါဒမ်ားအတြင္းရွိ သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာစာ႐ြက္မ်ား ပါ
ဝင္ၿပီး ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ စာေပအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝခြင့္။
၅။ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာေရးယုံၾကည္ခြင့္။
၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္။
၇။ ခိုင္လုံသည့္အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းသားတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း(မ်ား) သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ခႏၶာကိုယ္အား တရားမဝ
င္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း။
၈။ ေက်ာင္းစနစ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသို႔ အ
သြားအျပန္ လုံၿခဳံ၍ စနစ္က်ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္ ပံ့ပိုး ေပးျခင္း။

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္ ၁။ အမည္တပ္၍ ေခၚေသာအခါ မိမိတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း။
2. တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳ
အမူမ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္း။
၃။ ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ စာသင္ခန္းပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္
ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
4.

FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ဖတ္႐ႈ၍ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေအာင္လုပ္ျခင္း။

5. ဆက္သြယ္ေရးမ်ား/ထုတ္ေဖာ္ ျပသမႈမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ လက္ရွိ က်န္း
မာေရးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေစျခင္း၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အျခားသူ
မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္း
ကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဘုတ္အဖြဲ႕၏ မူဝါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ မရွိေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
6. စာေပမ်ားကိုျဖန္႔ေဝျခင္း(သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း)သည္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကြဲျပားဆန္႔က်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိ
ပါးျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ လူမ်ိဳးေရး
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ မဟုတ္မတရား ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ပါလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္
ျခင္း။ စာေပမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္သည့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ေက်ာင္းအုပ္က ဆုံးျဖတ္ေပး
ပါမည္။
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7. ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ကို က်င့္သုံးရာတြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘာသာေရးဆို
င္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ဂ႐ုတစိုက္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
8. စုေဝးရန္အတြက္ ေက်ာင္းရွိ အခန္း၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ၾကိဳတင္ေတာင္းခံရန္။ ထိုအခန္း၊ ပစၥည္း
ပစၥယမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိမရွိကို စီမံခန္႔ခြဲေရးမႈးႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပညာေ
ရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိသည္မွာ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ လုံေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိျခင္းသည္
ဤသို႔စုေဝးမႈကို ခြင့္မျပဳရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
9. ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
မ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရေသာ္ လည္းေကာင္း တားျမစ္ထားၿပီး /သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
ကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းဝန္
ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအား လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစျခင္း မျဖစ္ေစရန္။
၁၀ ။
မိမိကိုယ္ကို၊ မိမိလို ဘဝတူ အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူလူထုႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္
ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္
ခရီးသြားလာျခင္း လမ္းညႊန္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္ ၁။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္း။
၂။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအားလုံးက ရည္မြန္စြာ၊ တရားမၽွတစြာ၊ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံမႈခံရျခင္း။
၃။ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အ
လက္မ်ားကို ရယူျခင္း။
၄။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရည္တိုးတက္မႈမွတ္တမ္း၊ အျပဳ
အမူမ်ားတိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ စာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ႏႈ
တ္ျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ပုံမွန္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ား ရယူျခင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားသာဟု ကန္႔သတ္မထားပါ။
၅။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်က္ခ်
င္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိ
မ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားကို လက္ခံရယူျခင္း။
၆။ မိမိတို႔ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း လက္ခံရယူျခင္း။
၇။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား တိုးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလ
က္မ်ားကို ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ရယူျခင္း။
၈။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းေရးရာဌာနသို႔ သြားေရာက္ရန္ အခြင့္ရွိျခင္း။

မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္ ၁။ မိမိကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔ ပုံမွန္တက္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီတက္ရန္၊ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်
က္ကြက္ရသည္ကို ေက်ာင္းအား အသိေပးရန္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၂။ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ေက်ာင္းရွိအရာရွိမ်ားကို အေလးထားေသာ၊ အခ်ိန္မီေသာ
ျပဳမူေျပာဆိုပုံနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္း။
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၃။ မိမိကေလးမ်ား ေတြ႕ႀကဳံခံစားရဖြယ္ရွိေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာအား ရ
ည္ၫႊန္းေျပာဆိုရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၄။ ေက်ာင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားအေၾကာင္း မိမိတို႔ကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ၍ မိမိတို႔ကေလး
မ်ားအတြက္ အတုယူစံနမူနာ ထားထိုက္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ FWCS ကိုကူညီျခင္း။
၅။ FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ဖတ္႐ႈ၍ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေအာင္လုပ္ျခင္း။
၆။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းအသီးသီးထံသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးျခင္း။
၇။ ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း ရွိေနစဥ္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခားမိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလး
စားရည္မြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း။
၈။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းေရးရာဌာနမွ ဝင္ရန္ ၉

ေက်ာင္း႐ံုးခန္းမွတဆင့္ စာရင္းသြင္းဝင္ေရာက္ရန္။

၁၀ ။ ဆီေလ်ာ္သည့္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းဆိုခ်က္ယူရန္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္ ၁။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားက ရည္မြန္စြာ၊ တရားမၽွတစြာ၊ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံမႈ
ခံရျခင္း။
၂။ မိဘမ်ား/လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ေသာ အသိေပးစာတို႔ကို လက္ခံရရွိျခင္း။
၃။ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနခ်ိန္အတြင္း မိဘမ်ား/လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို မခံရျခင္း။
၄။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ၊ စနစ္က်ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း။

ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္ ၁။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး - ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခား ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ေလး
စားမႈႏွင့္ ေလာကဝတ္ကို လက္ေတြ႕ျပရန္။
၂။ ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ စိတ္ပါဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္း/အတန္းတို႔ကို ေန႔စဥ္၊ အခ်ိန္မွန္စတင္ျခင္း။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျမင့္မားေသာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခ
င္း။
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား သိနားလည္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ သင္ၾကားေပးျခင္း။
၅။ FWCS အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား/ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ႏွံ႔စပ္သိျမင္ျခင္း။ ဝန္ထမ္း
မ်ားသည္ စံနမူနာ ယူထိုက္သူမ်ားျဖစ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒမ်ား/ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးကာ ယင္းတို႔အေၾကာင္း မိဘမ်ားကို ရွင္လင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။
၆။ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူအေၾကာင္း မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းအား
မပ်က္မကြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မိဘမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္
၎တို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳ၍ ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေရးကို စီစဥ္ေပးျခင္း။
၇။ ခြင့္တိုင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း ဆိုင္းငံ့ခံရမႈမ်ား ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
အစားထိုး ေက်ာင္းစာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။
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လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ တုန႔္ျပန္
မႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈ အဆင့္မ်ား
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို Pyramid for Success™ အလႊာသုံးလႊာ တည္ေဆာက္ပုံျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမၽွ တိုး၍ျပင္းထန္လာပါသည္။
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ”လုပ္ေဆာင္ရန္” မည္သည့္အရာကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုလားပါသနည္းဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နက္နဲသိမ္ေမႊ႕ေသာ အေလးေပးမႈ တစ္ခုကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ယင္း
တို႔တြင္ သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ အလိုက္သင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း တို႔ကိုပါ ေက်ာ
င္းသားတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္
တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရေသာ ေက်ာင္းသား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္စြာ အသုံးခ်ေသာအလႊာ 1
ပံ့ပိုးမႈမ်ားပါဝင္သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားရွိ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အေလးထားစရာမ်ား၏
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာရန္ မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို အလႊာ 2 လက္ေတြ႕က်ေသာ
အျပဳအမူဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား (FBAs)ႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္စြက္ဖက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား (BIPs) ျဖင့္လည္း စီစဥ္ႏိုင္ပါ
သည္။ ေရရွည္အလႊာ 3 ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္စီမံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တ
ည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
ဆရာႏွင့္/စီမံခန္႔ခြဲသူတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေက်ာင္းသားအား အႀကံ
ဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ မဆင္းခိုင္းဘဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးထားျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ အပိုတာဝန္မ်ားေပး
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ အပိုအခ်ိန္မ်ားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားကို ”ေခတၱရပ္ျခင္း” အခန္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္းရွိ ဆိုင္း
ငံ့အခန္းတြင္ ထားျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕ (SST) သို႔
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္အတြက္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အတန္းထဲ
မွ ဖယ္ရွားထားျခင္းတို႔ အပါအဝင္ မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အ
ကယ္၍ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္မွာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါက ေက်ာင္းအုပ္/ခန္႔အပ္ထားသူႏွင့္ ဆရာတို႔ အတူ
ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသားအား စာသင္ခန္းမွ တစ္ရက္ထက္ပိုၿပီး ဖယ္ရွားထားႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္
ခု ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲသူသည္ ကေလးတစ္ေယာက္အား ငါးရက္ၾကာသည္အထိ ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္ပါ
သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းသားအား အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္တစ္ခုေအာက္တြင္
ထားႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည္ တုံ႔ျပန္မႈအဆင့္
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။

အဆင့္ 1 ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံကို အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား အဆင့္ 1 လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဆရာမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေသာ စည္းက
မ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတစ္ခုျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။
၎တို႔သည္ ျပင္းထန္မႈ သာမန္ျဖစ္ေသာ၊ အလိုက္အထိုက္သေဘာျဖစ္ေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ပုံမရွိေသာ အ
ျပဳအမူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ အဆင့္ 1 လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ သင္
ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားမွာ ဖယ္ရွားျခင္း မပါဝင္ပါ။
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အဆင့္ 2 ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အတန္းပိုင္ဆရာတို႔က လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တ
ည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား အဆင့္ 2 လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ျဖ
စ္ၿပီး ဆရာႏွင့္အတူ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ စီမံခန္႔ခြဲသူတစ္ဦး၏ အကူအညီ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ မလို
အပ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည့္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

အဆင့္ 3 - လိမၼာေရးျခားရွိအာင္ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ား
အဆင့္ 3 လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ပညာသင္ယူေရး
တြင္ သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျပဳတတ္သည့္
သဘာဝရွိေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာမွ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လုံေလာက္ေသာ
အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ ပထမ
အႀကိမ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ေက်ာင္းတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဖယ္ရွားခံရျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ား
အဆင့္ 4 လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ပညာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ
င္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ရွိေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္
ထားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံျခင္း၊ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ လိုက္နာေစေရး အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး
ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
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ု ဟုတ္

တာဝန္ယူရန္

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ယူဆပါသည္။

ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိုခိုက္ေစသည္ဟု

မၾကာခဏ သို႔မဟုတ္ တာရွည္စြာ ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းသည္

ြ အ
္ ကၽြံ ေက်ာငး္ ပ်ကျ္ ခငး္ 1.2 အလန

သတ္မွတ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္မွ ေရာက္ရွိလာပါက ေန႔တစ္ဝက္ ေက်ာင္းပ်က္သည္ဟု

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေန႔တစ္ဝက္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိနေ
္ က်ာ္လြန္ၿပီး

သတ္မွတ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသို႔ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္ရွိျခင္းကို ေက်ာင္းေနာက္က်သည္ဟု

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာသင္ေန႔၏ ပထမေန႔တစ္ဝက္အတြင္း

1.1 ေက်ာငး္ ေနာကက
္ ်ျခငး္ -

စညး္ ကမး္ 1 - ေက်ာငး္ တကျ္ ခငး္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ

အခ်ိန္မွန္တက္ပါ

အတန္းမ်ားအားလုံးကို

ေပးပါ

က္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္

အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာရပါမည္။

ထြက္ခြာခြင့္မေပးလၽွင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏

လက္ခံထားေသာ ခြင့္တိုင္ၾကားမႈ မရွိျခင္း။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမွ

အတန္း/ေက်ာင္းသို႔ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ

1.4 အတနး္ လစျ္ ခငး္ -

မပါဘဲ ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

အတည္ျပဳလက္ခံေသာ ခြင့္ပန္ျခင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မိဘ၏ ဖုန္းဆက္မႈ









အဆင့္ 1









အဆင့္ 2

အဆင့္ 3

အဆင့္ 4

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊
ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စာြ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယမ
ူ ႈ ပတ္ဝန္းက်င္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ြ ့မ
္ ပ
ဲ့ ်ကက
္ က
ြ ျ္ ခငး္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြ 1.3 ခင

ေက်ာင္းေန႔စဥ္ တက္ပါ

သို႔ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္ရန္

ေက်ာင္းႏွင့္အတန္းထဲ

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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တာဝန္ယူရန္

တာဝန္ယူရန္

တင္ျပရန္

သင္ကိုယ္တိုင္လုပ္ရန္/

ေက်ာင္းစာကို

မူလပုံစံအတိုင္း ထားရန္

စာတမ္းမ်ားကို

႐ံုးသုံးစာ႐ြက္

ဝတ္ဆင္ရန္

အဝတ္အစားမ်ားကို

လိုက္နာေသာ

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို

ေက်ာင္း

ရႏိုင္ပါသည္)

ထိုသို႔ကူးခ်ထားေသာ ေက်ာင္းစာအလုပ္အတြက္ က်႐ႈံးသည့္အဆင့္ကို

အလုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း။ (ေက်ာင္းသားသည္

အျခားသူမ်ား၏အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝထားေသာ

3.3 ခးို ယက
ူ းူ ခ်မႈ -

စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳမႈ ပါဝင္သည္။

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမထားသည့္ နည္းပညာ

က်႐ႈံးသည့္အဆင့္ကို ရႏိုင္ပါသည္) ယင္းတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ

(ေက်ာင္းသားသည္ ထိုသို႔ကူးခ်ထားေသာ ေက်ာင္းစာအလုပ္အတြက္

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈဆိင
ု ္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။

ေက်ာင္းစာအလုပ္၊ စသည္တို႔ကို ကူးယူျခင္းကဲ့သို႔

အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ စာေမးပြဲအေျဖ၊ သတ္မွတေ
္ ပးလိုက္ေသာ

ိ လ
္ ညလ
္ ည
ွ ့စ
္ ားျခငး္ 3.2 လမ

အမည္ လိမ္ေရးျခင္းအပါအဝင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း။

အဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားအတြက္

ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းေဖာင္ပံုစံမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ

ရီပို႔ကတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာရည္တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ တရားဝင္

ျပငဆ
္ ငျ္ ခငး္ -

3.1 ပညာရညတ
္ းို တကမ
္ ႈ မတ
ွ တ
္ မး္ မ်ား သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ မတ
ွ ခ
္ ်ကမ
္ ်ားကို

စညး္ ကမး္ 3 - ပညာေရးဆင
ို ရ
္ ာ မရးို သားမႈ

စာမျက်န◌ာှ ၁၃ ကိုကြည့်ပါ။ - Dress Code ပေါ်လစီ

စညး္ကမး္ 2 - ေက်ာငး္ ၀တစ
္ ုံ



















သုံးပါသည္

ခါတြင္သာ

မလဲႏိုငေ
္ သာအ

အဝတ္အစား

ကို ကေလးက

ထားျခင္း (ISS)

ေခတၱဆိုင္းငံ့

ေက်ာင္းတြင္း
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တာဝန္ယူရန္

တာဝန္ယူရန္

ဝင္ၾကည့္ရန္/သုံးရန္

သိမ္းဆည္းမႈကိုသာ

ကေလာက္တြင္ရွိေသာ

သို႔မဟုတ္

ကြန္ပ်ဴတာဖိုငမ
္ ်ား

ခြင့္ျပဳထားေသာ

ဝင္ၾကည့္ရန္/သုံးရန္

သိမ္းဆည္းမႈကိုသာ

ကေလာက္တြင္ရွိေသာ

သို႔မဟုတ္

ကြန္ပ်ဴတာဖိုငမ
္ ်ား

ခြင့္ျပဳထားေသာ

ဂ႐ုတစိုက္သုံးရန္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ခြင့္ျပဳထားသည့္

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို

လိုက္နာရန္

စည္းမ်ဳဥ္းမ်ားကို

မူပိုင္ခြင့္

တားျမစ္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆာ့ဝမ
ဲ ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လည္ပတ္ေစျခင္းမ်ားမွ

အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယခ
္ ်က္ျဖင့္ ကြန္ျပဴတာပစၥည္းမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တရားမဝင္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ား

အသံုးျပဳျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္းမွ တားျမစ္သည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦး၏ အထူူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦး၏ သိ႔မ
ု ဟုတ္

သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ဖင
ို မ
္ ်ားကို ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်ကမ
္ ရဘ
ွိ ဲ ၾကည့ျ္ ခငး္ -

4.4 ေက်ာငး္ မတ
ွ တ
္ မး္ မ်ား သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ အျခားသတ
ူ စဦ
္ း၏ အခ်ကအ
္ လကမ
္ ်ား

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။

ေက်ာင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏ်ွင့္ အလားတူမ်ားအား

ေဆာ့ဝဲမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ FWCS

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖိုင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ား

မရိုးမသား ခိုးယူေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား

ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဳတာဗိုငး္ ရပ္စ္မ်ားအား ပရိုဂရမ္ေရးျခင္း၊

ေအာက္ပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။

4.3 အႏၱရာယျ္ ဖစေ
္ စေသာ ျပဳလပ
ု ခ
္ ်ကမ
္ ်ား

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

4.2 ကန
ြ ပ
္ ်ဴတာပစၥညး္ မ်ား သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ေဆာဖ
့ ဝ
္ မ
ဲ ်ားကို ပ်ကစ
္ းီ ေစျခငး္ -

ူ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ သတမ
္ တ
ွ ခ
္ ်ကမ
္ ်ားကို ခ်ဳိ းေဖာကျ္ ခငး္ 4.1 မပ

မေလ်ာ္မကန္ အသုးံ ျပဳျခငး္

စညး္ ကမး္ 4 - ေက်ာငး္ ၏ နညး္ ပညာပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာမ်ားအား


















ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2
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ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2
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တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို
ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

တာဝန္ယူရန္

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

အသုံးျပဳရန္

သိမ္းဆည္းမႈကို

ကေလာက္ရွိ

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း

ည့္

ေထာက္ခံခြင့ျ္ ပဳထားသ

ဝင္ၾကည့္ရန္/သုံးရန္

သိမ္းဆည္းမႈကုိသာ

ကေလာက္တြင္ရွိေသာ

သို႔မဟုတ္

ကြန္ပ်ဴတာဖိုင္မ်ား

ခြင့္ျပဳထားေသာ

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလားတူ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား တားျမစ္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္ လွ်ဳိ ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားအား ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ေက်ာ္လႊားျခင္း

တားျမစ္သည္။ မည္သည့္ ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂရမ္အား အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေစ

ေက်ာ္လႊားေစရန္အလိ႔င
ု ွာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမွ

ကြန္ရက္စနစ္တြင္ ရွိေနေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တားဆီးခ်က္မ်ားအား

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ FWCS ေက်ာင္း၏ ကြန္ျပဴတာႏွင့္

4.5 လုၿံ ခဳံ ေရးအား ေရာွ ငတ
္ မ
ိ း္ ေက်ာ္လာႊ းရန္ ႀကဳိ းပမး္ ခ်ကမ
္ ်ား -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

မေလ်ာ္မကန္ အသုးံ ျပဳျခငး္ (အဆက)္

စညး္ ကမး္ 4 - ေက်ာငး္ ၏ နညး္ ပညာပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာမ်ားအား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ





အဆင့္ 1







အဆင့္ 2

ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



အဆင့္ 3

အဆင့္ 4

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယမ
ူ ႈ ပတ္ဝန္းက်င္

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက
ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ -

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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ေလးစားမႈရွိပါ

လူႀကီးမ်ားက သင့္အား


ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2

သုံးရန္

ကိုယ္အမူအရာကို

လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္

သင္ေလ်ာ္သည့္

ေက်ာင္းဝန္းက်င္ႏွင့္

အသုံးျပဳရန္

ေက်ာင္းသုံးစကားကို

သာ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေ

အမွန္ကိုသာ ေျပာပါ

စာေရးသည့္အခါ

စကားေျပာသည့္အခါႏွင့္

အျပဳသေဘာ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုပါ

တိတဆ
္ တ
ိ ္စြာေနပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္

အာ႐ံုစိုကထ
္ ားပါ၊

နားေထာင္လ်က္

စကားေျပာေနစဥ္

လကဟ
္ နေ
္ ျခဟနမ
္ ်ား -

5.7 ဝနထ
္ မး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ တာဝနရ
္ သ
ွိ ူ လႀူ ကးီ တစဦ
္ းကို တက
ို ႐
္ က
ို ္ ဦးတညသ
္ ည့္

အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို လုပ္ျပျခင္း။

ေစာ္ကားေသာ/ညစ္ညမ္းေသာ သတင္းစကားကိုသယ္ေဆာင္သည့္

5.6 လကဟ
္ နေ
္ ျခဟနမ
္ ်ား -

က်န
ိ ဆ
္ ျဲ ခငး္ /မ႐ေ
ို သစ
့ ကားေျပာျခငး္

5.5 ဝနထ
္ မး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ တာဝနရ
္ သ
ွိ ူ လႀူ ကးီ တစဦ
္ းကို တက
ို ႐
္ က
ို ္ ဦးတညေ
္ သာ

ေျပာဆိုျခင္း။

ေစာ္ကားေသာ သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းေသာ စကားတစ္စုံတစ္ရာကို

5.4 က်န
ိ ဆ
္ ျဲ ခငး္ / မ႐ေ
ို သစ
့ ကားေျပာျခငး္ -

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးျခင္း။

လမ္းလြဲေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

5.3b အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္

ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးျခင္း (အႏိုင္က်င့္ျခင္း မပါဝင္ပါ)။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

5.3a မွားယြငး္ ေသာ သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲေစေသာ

5.3 သတငး္ အမာွ းမ်ား -

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႐ိုင္းပ်ေသာ စကားျဖင့္ တု႔ျံ ပန္ျခင္း။

ဆဲေရးေစာ္ကားေသာ စကားမ်ား သို႔မဟုတ္ နာမ္ႏွိမ္သည့္ စကားမ်ား

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာဝန္ရွိသူ လူႀကီးတစ္ဦးကို

5.2 ျပနလ
္ ညေ
္ ျပာဆျို ခငး္ -





















ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2







လူႀကီးမ်ားက သင့္အား




ပ္ဆိုင္းျခင္း

စကားေျပာေနစဥ္ အနားမွ လွည့ထ
္ က
ြ ္သာြ းျခင္း။

ေက်ာင္းသားအား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာဝန္ရွိသူ လူႀကီးတစ္ဦးမွ

5.1 လည
ွ ့ထ
္ က
ြ သ
္ ာြ းျခငး္ -

အာ႐ံုစိုက္ထားပါ

နားေထာင္လ်က္

ထြကမ
္ သြားဘဲ

စကားေျပာေနစဥ္ ေနရာမွ

စညး္ ကမး္ 5 - ရင
ို း္ ျပေသာ အမအ
ူ က်င့္
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ေလးစားမႈရွိပါ

ေဝမွ်ရန္

အျခားသူမ်ားအား

လက္ဝယ္ထားရွိရန္ႏွင့္

႐ုပ္ပုံမ်ားကိုသာ

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ခြင့္ျပဳထားသည့္

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း။

ညစ္ညမ္း႐ုပ္ပံု ပစၥည္းမ်ားကို လက္ဝယ္ပိုငဆ
္ ိုင္ထားရွိျခင္း

႐ိုင္းျပေသာစကားမ်ား သို႔မဟုတ္ မ႐ိုေသ့စကားမ်ားပါရွိသည့္

FWCS ၏ စံႏႈန္းမ်ားအရ ေစာ္ကား ပုတ္ခတ္သည္ဟု ယူဆသည့္

5.9 ညစည
္ မး္ ႐ပ
ု ပ
္ ုံ ပစၥညး္ မ်ား -

႐ုပ္ပုံမ်ား လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း။

အီလက္ထ႐ြန္နစ္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္

႐ုပ္ပုံမ်ားကိုသာ

လက္ဝယ္ထားရွိရန္

ေစာ္ကားေသာ/ညစ္ညမ္းေသာ သတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္သည့္

5.8 ယတ
ု ည
္ ႐
ံ့ င
ို း္ စင
ို း္ စာြ ေရးထားေသာ စာမ်ား -

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ခြင့္ျပဳထားသည့္









ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2
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ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေလးစားမႈရွိပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ဆက္ဆရ
ံ န္

ျပဳမူရန္/အခ်င္းခ်င္း

နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း

က္ သင့္ေလ်ာ္သည့္

ေက်ာင္းဝန္းက်င္အတြ

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

မေတာ္တေရာ္ျပဳမူျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု

ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားေရွ႕တြင္

လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆိုတို႔တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္သည့္ အျပဳအမူကို

ေက်ာင္းပရဝုဏ္၊ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းပြဲမ်ား အသြားအျပန္၊

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္

5.11 လင
ိ ပ
္ င
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာ အျပဳအမူ -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

မွတ္တမ္းအျဖစ္သမ
ိ ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျခင္း။

ေပါင္ၿခံ၊ ရင္သား စသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ လိင္အဂၤါ၊

5.10 ဆလ
ဲ ဖ
္ န
ု း္ မတ
ွ ဆင့္ လင
ိ က
္ စ
ိ ၥ စာမ်ားေပးပ႔ျို ခငး္ -

စညး္ ကမး္ 5 - ရိင
ု း္ ျပေသာ အမအ
ူ က်င့္ (အဆက)္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ



အဆင့္ 1





အဆင့္ 2

ဆာင္ရမည္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ

န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ



ဆာင္ရမည္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ

န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ



အဆင့္ 3



အဆင့္ 4



လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏင
ို ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆုင
ိ ္းငံ့မႈ၊

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယမ
ူ ႈ ပတ္ဝန္းက်င္

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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တာဝန္ယူရန္

အသုံးျပဳရန္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ

ခြင့္ျပဳထားသည့္

အရာဝတၳဳမ်ားကို

အသုံးျပဳရန္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ

ခြင့္ျပဳထားသည့္

ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကို

သုံးျပဳရန္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာအ

ခြင့္ျပဳထားသည့္

စက္ကိရိယာမ်ားကို

အသုံးျပဳရန္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ

ခြင့္ျပဳထားသည့္

ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားကို

ကန္႔သတ္မထားပါ။ အပိုင္း ၆ - အီလက္ထ႐ြန္နစ္စက္မ်ား/

ကစားစရာမ်ားမဆို ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု

သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ စက္ကိရိယာမ်ား/

တပ္လွန္႔သံမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား၊ ေလဆာ အလင္းေရာင္မ်ား

အရာဝတၳဳကိုမဆို အသုံးျပဳျခင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္လုံျခဳံေရး သတိေပး

ေက်ာင္း၏ ပံုမွန္အစီအစဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ မည္သည့္

6.4 အျခား -

2 အတြက္ မိဘမ်ားထံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း။

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သူတပါးအား တိုက္ခုိက္ျခင္း 1 ႏွင့္

ဆက္သယ
ြ ္ေရးကိရယ
ိ ာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအား

ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္

ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ

္ လ
ူ ာဖန
ု း္ မ်ား 6.3 ဆယလ

အျခားပစၥည္းမ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။

အပိုင္း ၆ - အီလက္ထ႐ြန္နစ္စက္မ်ား/ ဆယ္လလ
ူ ာဖုန္းမ်ား/

စက္ကိရိယာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသုံးျပဳျခင္း။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒယ
ီ ာဖြင့္စက္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္

6.2 နားေထာငျ္ ခငး္ ၊ အသဖ
ံ မး္ ယျူ ခငး္ ႏွင့္ အလ
ီ ကထ
္ ႐န
ြ န
္ စ္ စကက
္ ရ
ိ ယ
ိ ာမ်ား -

စည္းမ်ဥ္း 19 တြင္လည္းၾကည့္ပါ)။

လက္နက္မ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကစားနည္းမ်ား၊ စသည္တို႔ကိုမဆို အသုံးျပဳျခင္း (ကစားစရာ

စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား၊

6.1 ကစားစရာအ႐ပ
ု မ
္ ်ား -

အလသ
ြဲ ုးံ စားျပဳျခငး္

စညး္ ကမး္ 6 - သတ
ူ ပါးပင
ို ပ
္ စၥညး္ မ်ားအား ယထ
ူ ားျခငး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ကန္႔သတ္မထားပါ။



ည့္ပါ

စာအုပ္တြင္ၾက

သီးသန္႔

ေက်ာင္းလက္စြဲ























ဆာင္ရမည္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ

န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ



ဆာင္ရမည္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ

န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ
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ေလးစားမႈရွိပါ

အတန္းထဲတြင္

အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ထမ္းက ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သတင္းပိ႔ုရန္

ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားသိ႔ု

သတင္းပို႔ရန္

သာအခါ ႐ံုးခန္းသို႔

ဝန္ထမ္းကၫႊန္ၾကားေ
သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးသို႔

7.5 ႐ုးံ ခနး္ သ႔သ
ို တငး္ ပ႔ရ
ို န္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္ -

ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ေက်ာင္းတြင္း အျခား ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္

ေက်ာင္းတြင္း အျခား

သတင္းပို႔ရန္

ပါဝငရ
္ န္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္ -

7.4 ေက်ာငး္ တင
ြ း္ အျခား ေ႐းြ ခ်ယစ
္ ရာမ်ား သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ အစအ
ီ စဥမ
္ ်ားတင
ြ ္

ေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ေတာင္းဆိုလာေသာအခါတြင္ မိမိကိုယ္မမ
ိ ိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္သူ လူႀကီးတစ္ဦးမွ

သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ပ်ကက
္ က
ြ ျ္ ခငး္ -

7.3 မမ
ိ က
ိ ယ
ို မ
္ မ
ိ ိ မညသ
္ မ
ူ ညဝ
္ ါျဖစေ
္ ၾကာငး္ ေဖာ္ထတ
ု ရ
္ န္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္

ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ျပစ္ဒဏ္ကိုခံယူရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ထားေသာျပစဒ
္ ဏ)္ ကို ခယ
ံ ရ
ူ နျ္ ငငး္ ဆနျ္ ခငး္ -

7.2 ျပစဒ
္ ဏ(္ ေက်ာငး္ ဆငး္ ခ်န
ိ တ
္ င
ြ ္ ေက်ာငး္ ဆငး္ ခင
ြ ့မ
္ ေပးဘဲ

သို႔မဟုတ္ အိမ္စာၿပီးေအာင္လုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

အတန္းထဲတြင္လုပ္ရန္ ေပးထားေသာ ေက်ာင္းစာကို လုပ္ရန္

7.1 အတနး္ ထတ
ဲ င
ြ ္ စာလပ
ု ရ
္ န္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္ -

ၫႊန္ၾကားေသာအခါ

ဝန္ထမ္းက

ကာင္း ေျပာရန္

သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾ

ခါ

ဝန္ထမ္းကေမးေသာအ

ျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူျခင္း

ေပးထားေသာ

ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ရန္

အိမ္စာမ်ားကို

လုပ္ရမည့္စာႏွင့္

စညး္ ကမး္ 7 - ညန
ႊ ၾ္ ကားခ်ကမ
္ လက
ို န
္ ာေသာ

ဆယ္လူလာဖုန္းမ်ား/ အျခားပစၥည္းမ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။























ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 1



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 1
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ေလးစားမႈရွိပါ

တာဝန္ယူရန္

ေလးစားမႈရွိပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ဆက္ဆံရန္

လုပ္ေဆာင္ရန္/အခ်င္းခ်င္း

သာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးေ

အျခားသူမ်ား

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္

ေျပာဆိုျခင္း

င္း စာသင္ခန္းထဲတြင္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတို

စာသင္ခန္း

အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္

ေနရာမွ မထြက္ခြာမီ

သတ္မွတ္ထားေသာ

မလိုလားအပ္ေသာ ဆူညံသံတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း။

8.2 ႐င
ို း္ ပ်ေသာ ဆည
ူ သ
ံ မ
ံ ်ား -

စကားေျပာေနျခင္း။

စာသင္ခန္းထဲတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထပ္ကာထပ္ကာ

8.1 အဆကမ
္ ျပတစ
္ ကားေျပာေနျခငး္ -

စညး္ ကမး္ 8 - ဖ်ကလ
္ ဖ
ို ်ကဆ
္ းီ /စညး္ မက
ဲ့ မး္ မဲ အျပဳအမူ (အဆက)္

ထြက္ခြာျခင္း။

စာသင္ခန္း၊ အေဆာက္အဦး သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမွ

ဆရာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲသူ၏ အတည္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲ

7.7 ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်ကမ
္ ရဘ
ွိ ဲ ထက
ြ ခ
္ ာြ ျခငး္ -

ျငင္းဆန္ျခင္း။

သင့္ျမတ္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို လိုက္နာရန္

၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာရန္

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိ လူႀကီးတစ္ဦးမွေပးသည့္

လမး္ ၫႊနခ
္ ်က္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ၫႊနၾ္ ကားခ်ကက
္ ို လက
ို န
္ ာရန္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္ -

7.6 ဝနထ
္ မး္ တစဦ
္ းသ႔မ
ို ဟတ
ု ္ တာဝနရ
္ လ
ွိ ႀူ ကးီ တစဦ
္ းမေ
ွ ပးသည့္

စညး္ ကမး္ 7 - ညန
ႊ ၾ္ ကားခ်ကမ
္ လက
ို န
္ ာျခငး္ (ဆကရ
္ န)္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ









အဆင့္ 1









အဆင့္ 2

ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



အဆင့္ 3

အဆင့္ 4

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုငပ
္ ါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊
ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

တာဝန္ရွိလႀူ ကီးတစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တျ႔ုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္

ေလးစားမႈရွိပါ

ေလးစားမႈရွိပါ

တာဝန္ယူရန္

ေလးစားမႈရွိပါ

လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ဆို။

အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ စြက္ဖက္ေသာ မည္သည့္ အျခား

ပညာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို

8.5 ဖ်ကလ
္ ဖ
ို ်ကဆ
္ းီ အျပဳအမူ -

က်ီစယ္ျခင္းမ်ား။

ၾကမ္းတမ္းစြာ သို႔မဟုတ္ ဆူညံစြာကစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေျပာင္

8.4 ေဆာျ့ ခငး္ -

ထိုင္ခုံကိုေ႐ႊ႕ျခင္း။

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မရွိဘဲ ထိုင္ခုံမွထျခင္း သို႔မဟုတ္

ို ခ
္ တ
ုံ င
ြ ္ ထင
ို ေ
္ နရန္ ျငငး္ ဆနျ္ ခငး္ 8.3 ထင

သူတပါးအားဆက္ဆံရန္

သာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ခံစားခ်က္မ်ားကိုေပးေ

လုံၿခဳံမႈကုိေပးေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ရန္

နည္းလမ္းျဖင့္

ထိန္းသိမ္းထားသည့္

အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း။

တစ္စံုတစ္ဦးအား ေပ်ာ္စရာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စေနာက္ျခင္း

9.1 စေနာကျ္ ခငး္ -

စညး္ ကမး္ 9 - ေၾကာကလ
္ န႔ေ
္ စျခငး္ /ခ်န
ိ း္ ေျခာကျ္ ခငး္ /အႏိုငက
္ ်င့ျ္ ခငး္

ေႏွာင့္ယွက္မျႈ ဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဒဏ္ရာရရွိေစႏိုငျ္ ခင္း။

ႀကီးစြာေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ား ျပင္ပတြင္

ပညာသင္ယူမအ
ႈ တြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို

စီစဥ္တက်ရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ျငင္းဆန္ျခင္း။

အက်ိဳးရွိေသာ

ေက်ာင္းဝန္းက်င္ကို

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေႏွာင့္ယွက္သည့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဆူညံသံမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊

ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးေစေသာ) အျပဳအမူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ

ဒဏ္ရာရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအေဆာက္အအုံအား

ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္

အႏၲရာယ္ကင္းေသာ၊

(ခႏၶာကိုယ္အား ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစေသာ သို႔မဟုတ္

8.7 စညး္ ကမး္ မဲ့ အျပဳအမူ -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

ျပသနာမ်ားကို

ခိုက္ရန္မျဖစ္ပြားဘဲ

ျပဳလုပ္ရန္

အေျခအေနမ်ားတြင္သာ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားကို

အမွန္တကယ္ အေရးေပၚ

လိမ္ညာၿပီး မီးလွန္႔ သတိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိမ္ညာၿပီး အေရးေပၚ
ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား။

သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ

ိ ည
္ ာၿပးီ တပလ
္ န
ွ ႔္ သတေ
ိ ပးျခငး္ မ်ား မီးလွန္႔သတိေပးခ်က္မ်ား 8.6 လမ

ဆက္ဆံရန္

လုပ္ေဆာင္ရန္/အခ်င္းခ်င္း

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အားေပးသည့္

ေက်ာင္းအေျခအေနကို

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊

သာ၊ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ၊

ေလ့လာသင္ယူခင
ြ ့္ေပးေ

အျခားသူမ်ား

သင္ကယ
ို ္တိုင္ႏွင့္

ထိုင္ေနရန္

င္း သင့္ထိုင္ခံုတြင္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတို

စာသင္ခန္း


















ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2









ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2
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ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ေလးစားမႈရွိပါ

ေလးစားမႈရွိပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ျဖစ္ေစသည့္

ခံစားခ်က္မ်ားကို

လုံၿခဳံမႈကုိေပးေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

ဆက္ဆရ
ံ န္

သူတပါးအား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ျဖစ္ေစသည့္

ခံစားခ်က္မ်ားကို

လုံၿခဳံမႈကုိေပးေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ထလ
ိ က္ေရာက္က်ဴးလြန္ရန္၊ တိုက္ခိက
ု ္ရန္

ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိ လူႀကီးတစ္ဦးကို စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ၿခမ
ိ း္ ေျခာကသ
္ ည့အ
္ ျပဳအမူ -

9.3 ဝနထ
္ မး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ တာဝနရ
္ လ
ွိ ႀူ ကးီ တစဦ
္ းသ႔ို ဦးတညေ
္ သာ

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

9.2b ဝနထ
္ မး္ တစဦ
္ းသ႔ို ဦးတညေ
္ သာ ၿခမ
ိ း္ ေျခာကသ
္ ည့အ
္ ျပဳအမူ

9.2a ခ်္န
ိ း္ ေျခာကေ
္ သာ အျပဳအမူ

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ဆဲလ္ဖုန္းကိုအသံုးျပဳျခင္း

သူတစ္ပါးအားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္

ခ်ိဳးေဖာက္ေစရန္ တစ္စံုတစ္ဦးအား လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း

အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ အင္ဒီယာနာ ဥပေဒကို

ိ း္ ေျခာကျ္ ခငး္ /ေသးြ ထးို လံ႔ေ
ႈ ဆာ္ျခငး္ 9.2 ၿခမ

(အဆက)္

စညး္ ကမး္ 9 - ေၾကာကလ
္ န႔ေ
္ စျခငး္ /ျခမ
ိ း္ ေျခာကျ္ ခငး္ /အႏိုငက
္ ်င့ျ္ ခငး္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ





အဆင့္ 1






အဆင့္ 2

ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



အဆင့္ 3

အဆင့္ 4

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုငပ
္ ါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယမ
ူ ႈ ပတ္ဝန္းက်င္

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တျ႔ုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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ေလးစားမႈရွိပါ

ဆက္ဆရ
ံ န္

သူတပါးအား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ျဖစ္ေစသည့္

စကားျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ်ားအပါအဝင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

စာျဖင့္ေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမူျခင္းတို႔ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

အႏၲရာယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အရွကခ
္ ြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ရုပ္ပံု သို႔မဟုတ္

အမည္ေပးေခၚဆိုျခင္း အျပင္ ကိုယထ
္ ိလက္ေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ေႏွာင့္ယွက္သည့္ အျပဳအမူမွာ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦး၏ မသန္စြမ္းမႈေပၚမူတည္၍ ေႏွာင္ယွက္ျခင္း

မသနစ
္ မ
ြ း္ သက
ူ ို ေႏွာင့ယ
္ က
ွ ျ္ ခငး္ -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မသန္စြမ္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတိ႔အ
ု ေပၚ အေျခခံသည့္

က်ဴးလြန္သည့္ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ က်ားမျဖစ္မႈ၊ လိင္စိတတ
္ ိမ္းၫြတ္မႈ၊

လုံၿခဳံမႈကိုေပးေသာ

ခံစားခ်က္မ်ားကို

ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား အပါအဝင္၊ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ

လိင္ဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ၊ ဆိုင္ဘာေခၚ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္

မည္သည့္ အျပဳအမူမဆို။ ဥပမာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ က်ားမ၊

ေက်ာင္းသားအတြက္ ရန္လိုေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးသည့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားမည္သည့္အျပဳအမူကိုမဆိုႏွင့္ ယင္းပစ္မွတ္ထားေသာ

ရုပ္ပံုကို ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ ကိုယထ
္ ိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း

အီလက္ထရြန္နစ္နည္းလမ္းအပါအဝင္) မည္သ႔ေ
ို သာနည္းလမ္းျဖင့္မဆို

သိ႔မ
ု ဟုတ္ (ဒစ္ဂ်ယ္တယ္နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္

ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္ျခင္း

ရည္ရြယက
္ ်ဴးလြန္သည့္ ထင္ေပၚစြာ၊ မလိုလားေသာ၊

ေလွာင္ေျပာင္ရန္၊ အရွက္ခြဲရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ နာက်င္ေစရန္

ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္၊

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းသား အုပ္စု တစ္ခုမွ

ို ဘ
္ ာအႏိုငက
္ ်ငျ့္ ခငး္ အပါအဝင္ အႏိုငက
္ ်င့ျ္ ခငး္ ဆင

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

ဆက္ဆရ
ံ န္

သူတပါးအား












ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3
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ရွိႏိုင္ပါသည္။

စကားျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ်ားအပါအဝင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

စာျဖင့္ေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳမူျခင္းတို႔ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

အႏၲရာယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အရွကခ
္ ြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ရုပ္ပံု သို႔မဟုတ္

အမည္ေပးေခၚဆိုျခင္း အျပင္ ကိုယထ
္ ိလက္ေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

အႏိုင္က်င့္မႈ။ ေႏွာင့္ယွကသ
္ ည့္ အျပဳအမူမွာ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားႏွင့္

မူလႏိုင္ငံသားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးဆိုငရ
္ ာ ေႏွာင့္ယွက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

9.42 လမ
ူ ်ဳိ းေရးဆင
ို ရ
္ ာ ေႏွာင့ယ
္ က
ွ မ
္ ႈ-

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ရွိႏိုင္ပါသည္။













ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3



ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 3
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2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္
ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

ေလးစားမႈရွိပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

စ္ေစရန္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ျဖ

ယံုၾကည္မႈျပည့္ဝေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး

ဆက္ဆရ
ံ န္

သူတပါးအား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ျဖစ္ေစသည့္

ခံစားခ်က္မ်ားကို

လုံၿခဳံမႈကုိေပးေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

လူအမ်ားသိေသာ အုပ္စု သို႔မဟုတ္ ဂိုဏ္းဂဏ သေကၤတလကၡဏာမ်ား

အုပ္စု၏ ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဂိုဏ္းဂနအေရာင္မ်ား၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ားျပသျခင္း၊

အုပ္စုလိုက္ သို႔မဟုတ္ ဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႔၍ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

9.5 အပ
ု စ
္ သ
ု ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ဂဏ
ို း္ မ်ားတင
ြ ္ ပါဝငပ
္ တသ
္ ကျ္ ခငး္ -

9.45 အျခား

အေႏွာင့အ
္ ယက
ွ ေ
္ ပးျခငး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ အႏိုငက
္ ်င့ျ္ ခငး္

ဝနထ
္ မး္ မ်ားႏွင့္ အျခား FWCS မွ မဟတ
ု ေ
္ သာ ေက်ာငး္ သားမ်ားကို

9.44 FWCS ပရဝဏ
ု တ
္ င
ြ ္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ FWCS ပမ
ြဲ ်ားတင
ြ ္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊

လ◌ုပ
ှ ်ရ◌ာှ းမ◌ုမ
ှ ျားအား ရယူခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်းခံရမည်။

ကျူးလွန်သည့်သူသည် ကျေင်း၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များန◌င
ှ ့်

အရေးယူမ◌ုပ
ှ ြုလုပ်ရမည်။ ၎င်းကဲသ
့ ို့သော အပြုအမူအား

ပြုလုပ်မ◌ုမ
ှ ျားအတွက် ကျယ်ပြန်၍ ထိရောက်သည့်

သင့်လျော်သည့်သူမ◌ှ ဤကဲသ
့ သ
ို့ ော လက်ခံနိုင်စရာမရ◌ိသ
ှ ည့်

9.43 လင
ိ ပ
္ င
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာ အေႏွာင့အ
္ ယက
ွ ေ
္ ပးျခငး္ -

(အဆက)္

စညး္ ကမး္ 9 - ေၾကာကလ
္ န႔ေ
္ စျခငး္ /ျခမ
ိ း္ ေျခာကျ္ ခငး္ /အႏိုငက
္ ်င့ျ္ ခငး္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ







အဆင့္ 1







အဆင့္ 2




ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2





အဆင့္ 3








အဆင့္ 4



လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တင
ြ ္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျပဳခံရရန္ အျခားသူတစ္ဦးအား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းႏွင္ေသာ

စက္ပါေသာ သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ရန္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြငသ
္ ာ

ခြင့္ျပဳထားေသာ

အသုံးျပဳရန္

ေဘးကင္းၿပီး

အေႏွာင့္အယွက္

သို႔မဟုတ္ အနီးတြင္ အသုံးျပဳျခင္း။

ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင့္ေသာ မည္သည့္ ယာဥ္မ်ိဳးကိုမဆိုအား ေက်ာင္းေျမေပၚတြင္

အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ စက္ပါေသာ သို႔မဟုတ္

ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို

မဆင္မျခင္ပုံစံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေရးကို

စညး္ ကမး္ 12 - ယာဥမ
္ ်ားအား မဆငမ
္ ျခင္ အသုးံ ျပဳျခငး္

ကစားနည္းတစ္ခုကို ကစားျခင္း။

ကၽြမ္းက်င္မပ
ႈ ါေသာ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းပါေသာ

ေငြေၾကးသို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိေသာ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာအတြက္

စညး္ ကမး္ 11 - ေလာငး္ ကစားလပ
ု ျ္ ခငး္

သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း။

လက္ဝယ္ထားရွိရန္ႏွင့္

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စက္ကိရိယာတစ္စုံတစ္ရာကို အသုံးျပဳျခင္း

ခြင့္ျပဳထားေသာ

သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ အသးုံ ျပဳျခငး္

မးီ ႐ဴွ းမးီ ပနး္ မ်ား ႏွင့/္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ ခယ
ဲ မး္ မးီ ေက်ာကမ
္ ်ား ပင
ို ဆ
္ င
ုိ ျ္ ခငး္

ပစၥည္းမ်ားကိုသာ

ဆက္ဆရ
ံ န္

သူတပါးအား

ျပဳေသာသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ယခင္ျပဳခဲ့ေသာ တရား ဥပေဒႏွင့္အညီ
ေၾကာက္႐ြံ႕ေစျခင္း။

လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

အျခားသူတစ္ဦး၏ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ ၎အား တစ္စံုတစ္ခုကို

9.6 ၿခမ
ိ း္ ေျခာကျ္ ခငး္ (ဥပေဒခ်ဳိ းေဖာကျ္ ခငး္ ) -

မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးမဆို ပါ၀င္သည္။

ျဖစ္ေစသည့္

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ မည္သည့္ ယာဥ္မ်ိဳးကိုမဆို

တာဝန္ယူရန္

တာဝန္ယူရန္

အသံုးျပဳျခင္း၊ ဂုိဏ္းဂဏ၏ ပစၥည္းပစၥယ ပံုမ်ားကို နံရံမ်ားတြင္ လက္ေဆာ့
ေဆးေရးျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔အား လႈံ႔ေဆာ္ေသာ

ခံစားခ်က္မ်ားကို

လုံၿခဳံမႈကုိေပးေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

န္

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရ

လုပ္ေဆာင္ရန္/

က္တူ႐ြယ္တူမ်ားႏွင့္

သူငယ္ခ်င္းမ်ား/သ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ျမႇင့္တင္ေပးသည့္

ခံစားခ်က္မ်ားကို

လံုၿခဳံမႈရွိသည့္

ည္း အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး

အျခားသူမ်ားအတြက္လ

ည့္အျပင္

အေထာက္အကူျပဳသ





ပ္ဆိုင္းျခင္း

ေက်ာင္းေခတၱရ

ရက္

အမ်ားဆုံး 2
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တာဝန္ယူရန္

ေလးစားမႈရွိပါ

မျဖစ္ေစေသာ

ကိုင္တြယ္ရန္
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အပ်က္အစီးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရ တာဝန္ယူမႈကို မိသားစုက

Environment:

of Others That May Cause Potential Disruption to the School

ကို မပ်က္စီးေအာင္

ဂ႐ုတစိုက္

14.2 Causing Damage, Vandalizing School Property or the Property

လကဝ
္ ယထ
္ ားရျွိ ခငး္ ။ SRO သ႔ို အေၾကာငး္ ၾကားမည။္

ပင
ို ဆ
္ င
ို ေ
္ သာ ပစၥညး္ ကို ပင
ို ရ
္ င
ွ ၏
္ ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်ကမ
္ ရဘ
ွိ ဲ ရယျူ ခငး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္

14.1b ေယဘယ
ု ်အားျဖင့္ တနဖ
္ းို $250 ထကပ
္ မ
ို ်ားသည့္ တစဦ
္ းတစေ
္ ယာက္

ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္ဖိုး $250 ထက္ပိုနည္းသည့္

14.1a လကဝ
္ ယထ
္ ားရျွိ ခငး္ /အေသးစား ခးို ယမ
ူ ႈ-

ခိးု မ/ႈ အခးို ခရ
ံ ေသာပစၥညး္ ဥစၥာ/လကသ
္ ရမး္ ဖ်ကဆ
္ းီ ျခငး္

စညး္ ကမး္ 14 -

ပါ၀င္ပါသည္။

ဖြင့္ထားၿပီး ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေစျခင္းလည္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းတံခါးမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္

ဝင္ေရာက္ျခင္းအပါအဝင္။ ၄င္းတြင္ ေက်ာင္းသက္ဆုိင္ရာ၏

ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းနယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရာွ းမႈမ်ားသို႔

အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား အတြင္းသို႔

ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံထားစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားစဥ္

ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း။

သင့္ေလ်ာ္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေက်ာင္းပိုင္နက္ သို႔မဟုတ္

စညး္ ကမး္ 13 - ပင
ို န
္ ကက
္ ်ဴးေက်ာ္စညး္ ေဖာကျ္ ခငး္

ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

သူတပါး၏ပစၥည္း

ပစၥည္းကိုယူရန္

အျခားသူမ်ား၏

ပိုင္ရွင္မ်ားခြင့္ျပဳပါမွ

ဝင္ေရာက္ရန္

အုံအတြင္း

ေက်ာင္းအေဆာက္အ

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ

နည္းမ်ားျဖင့္သုံးရန္
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ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ထိုက္သင့္သည့္ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏

လိုက္နာေသာ

ေက်ာင္းပြဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္း လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပြဲ
က်င္းပစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းပိုင္နက္အတြင္းသို႔ အသြားအျပန္

ျပည္ေထာင္စု

ေက်ာင္းပိုင္နက္အတြင္း က်င္းပေသာ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္

စညး္ ကမး္ 17 - တရားမ၀ငလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာငမ
္ ႈ

ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္

ေဒသတြင္း၊

စဥ္ ေရးဆြဲရန္

ပါဝင္ရန္/ပါဝင္ဖို႔အစီအ

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ သက္ေသျပရပါမည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုမဆို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ယင္းကို

ဥပေဒမ်ားကို

စညး္ ကမး္ 16 - တရားမ၀ငလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာငမ
္ မ
ႈ ်ား၏ ခ်န
ိ း္ ေျခာကမ
္ ႈယ

တိုင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

သိလွ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲသူ သို႔မဟုတ္ ဆရာတစ္ဦးကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအား

ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးက ဤစည္းမ်ဥ္းကို

ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအား မီး႐ွိဳ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္

စညး္ ကမး္ 15 - မးီ ရ႕ွိ ဖ်ကဆ
္ းီ ျခငး္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ

အဆင့္ 1

အဆင့္ 2

အဆင့္ 3







အဆင့္ 4







လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆင
ို ္းငံမ
့ ႈ၊
ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

သူတပါးတို႔၏ လုံၿခဳံေရးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္

ေဒသတြင္း၊

သတင္းပို႔ရန္

မည္သူမဆိုအား

ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစသူ

ကိုင္တြယ္သူ သို႔မဟုတ္

မီးကို ေၾကာက္ဖြယ္လိလိ

က္မ်ားျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္၍

နည္းလမ္းမ်ား/သတ္မွတ္ခ်

ခြင့္ျပဳထားေသာ

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား

70

2021-22 မိသားစုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳလမ္းညႊန္

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

င္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္။

18.4 ဆရာဝနေ
္ ဆးညန
ႊ း္ မပါဘဲ ဝယႏ
္ ိုငေ
္ သာ ေဆးမ်ား အပါအဝင္

/ေဆးဝါးမ်ားကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း။

လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းတို႔တြ

ကမကထျပဳေသာ ပြဲတြင္လည္းေကာင္း အရက္/မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား

အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းသို႔ အသြားအျပန္ လမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းမွ

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း 7 တြင္ ၾကည့္ပါ။

လကဝ
္ ယထ
္ ားရျွိ ခငး္ -

အရက/္ စတ
ိ က
္ ေ
ို ျပာငး္ လေ
ဲ စေသာ ေဆးဝါးမ်ား/မးူ ယစေ
္ ဆးဝါးမ်ား -

18.3 ဆရာဝနေ
္ ဆးညန
ႊ း္ မပါဘဲ ဝယႏ
္ ိုငေ
္ သာ ေဆးမ်ား အပါအဝင္

ယင္းတို႔၏ သက္ေရာက္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္း။

ေဆးရြက္ႀကီးဆိုင္ရာမ်ား

ေဆးလိပ္ႏွင့္

ျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္

ကိစၥရပ္မ်ား

သို႔မဟုတ္ FWCS

ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

FWCS ၏

င္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္။

လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းတို႔တြ

ေက်ာင္းသို႔အသြားအျပန္ လမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းမွ
ကမကထျပဳေသာ ပြဲတြင္လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ကို သုံးစြဲထားၿပီး

အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္

တြင္ၾကည့္ပါ။

အရက္/စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား/ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း 7-

ယငး္ တ႔၏
ို သကေ
္ ရာကမ
္ ေ
ႈ အာကတ
္ င
ြ ္ ရေ
ွိ နျခငး္ -

18.2 အရက/္ စတ
ိ က
္ ေ
ို ျပာငး္ လေ
ဲ စေသာ ေဆးဝါးမ်ား/ မးူ ယစေ
္ ဆးဝါးမ်ား -

သိမ္းယူမည္ျဖစ္သည္။

အရာ၀တၳဳတစ္ခုခက
ု ို အသံုးျပဳရာတြင္ သံုးေသာ ကိရယ
ိ ာမ်ားကို

မီးျခစ္ဆံ၊ မီးျခစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ

အသုံးျပဳျခင္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးဆုိင
ု ္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ဗိတ-္ စီကရက္ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း ႏွင့္/ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဆး႐ြက္ႀကီးပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အီး-စီးကရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

18.1 ေဆး႐က
ြ ႀ္ ကးီ ပါဝငေ
္ သာ ပစၥညး္ မ်ား -

စညး္ ကမး္ 18 - တားျမစထ
္ ားသည့ျ္ ဒပ၀
္ တဳၱ ပစၥညး္ မ်ား

အျပဳအမူကိုမဆို။

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာ မည္သည့္

ေဘးကင္းေရးကို အႏၲရာယ္ျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏

ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ သို႔မဟုတ္

ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ျဖစ္ေစ၊ မိမိေဒသ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကို

ေဆးရြက္ႀကီးဆိုင္ရာမ်ား

ေဆးလိပ္ႏွင့္

ျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္

ကိစၥရပ္မ်ား

သို႔မဟုတ္ FWCS

ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

FWCS ၏

တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္။

လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းတို႔

အသံုးျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဆးရြက္ႀကီးဆိုငရ
္ ာမ်ား

င္ ေဆးလိပ္ႏွင့္

ျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ားတြ

ကိစၥရပ္မ်ား

င္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ FWCS

ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြ

FWCS ၏

ပါဝင္ရန္

ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္

ကမကထျပဳထားေသာ ေက်ာင္းပြဲသို႔ အသြားအျပန္ လမ္းခရီးတြင္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

လမ္းခရီးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသို႔ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက

ဥပေဒမ်ားကို

လိုက္နာေသာ







န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ

ဆာင္ရမည့္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ

ဆိုင္းငံ့ျခင္း။

မိဘေဆြးေႏြးပြဲ

စီစဥ္ထားသည့္



ရပ်နားခံရနိုင်သည်။

မ◌ှ

တက်ရောက်ရခြင်း

စာသင်ခန်းသို့

ခံရနိုင်ပြီး၊

က်ရန် ဆင့်ခေါ်ခြင်း

တရားရုံးသို့လာရော

ပြုမူခြင်းသည်

၎င်းကဲ့သို့

စာသင်ခန်းအတွင်း

ပြဌာန်းချက်များအရ

ဥပဒေဆိုင်ရာ



န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ

ဆာင္ရမည့္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ
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တာဝန္ယူရန္

FWCS ၏မူဝါဒႏွင့္

ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။

သတ္မတ
ွ ္

ပတ္သက္၍ လက္နက္အျဖစ္

အျခားေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္

ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္

ဖ်က္ဆးီ ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ

ဥပေဒလုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ရ ဓား၊

FWCS ၏မူဝါဒႏွင့္

ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။

လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း

ကိရိယာျဖစ္ေစ၊ ေသနတ္ႏင
ွ ့္ အလားတူေသာ လက္နက္စသည္တို႔အား

ေပါက္ကြဲ၍ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ပစ္လႊတ္တတ္ေသာ မည္သည့္

19.3 ေပါကက
္ ၍
ြဲ အရန
ွိ အ
္ ဟတ
ု ႏ
္ ွ္င့္ ပစလ
္ တ
ႊ တ
္ ေ
္ သာ လကန
္ က္ (ေသနတ)္ -

ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲသူ သို႔မဟုတ္ ဆရာတစ္ဦးကို သတင္းပို႔ရန္

ရည္႐ြယ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းကို သိလ်က္ႏွင့္

အျခားသူတစ္ေယာက္က ဤစည္းမ်ဥ္းအား ခ်ိဳးေဖာက္ရန္

ပတ္သက္၍ လက္နက္အျဖစ္

သတ္မတ
ွ ္

စက္ကိရိယာမဆိုကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

ပစ္လႊတ္ႏုိင္သည့္ အျခား မည္သည့္လက္နက္ သို႔မဟုတ္

မူးေမ့ေစသည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ေသနတ္၊ သို႔မဟုတ္ က်ည္ဖူးတစ္ခုကို

အေၾကာမ်ား ေခတၱဆိုင္းသြား ေစသည့္ ေတစာေသနတ္၊

က်ည္ဆံပါေသာလက္နက္ သို႔မဟုတ္ က်ည္ဆံမပါေသာေသနတ္၊

ေသနတမ
္ ်ား -

19.2 ေပါကက
္ ေ
ြဲ စျခငး္ အားျဖင့္ အသးုံ ျပဳေသာ က်ညဖ
္ းူ မ်ားပါသည့္

သ႔မ
ို ဟတ
ု ္ လကန
္ ကအ
္ ျဖစသ
္ တမ
္ တ
ွ ႏ
္ ိုငသ
္ ည့္ အျခားပစၥညး္ မ်ား

ထတ
ု လ
္ ပ
ု ေ
္ သာစကမ
္ ်ား၊ စတငး္ ဂနး္ ၊ ဓာတေ
ု ဗဒ ပကဖ
္ ်နး္ ပစၥညး္ မ်ား

19.1 ဓားမ်ား၊ ေဖာကခ
္ ေ
ြဲ ရး ပစၥညး္ မ်ား၊ ဓာတေ
ု ဗဒပစၥညး္

အျခားေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္

ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္

ဖ်က္ဆးီ ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ

ဥပေဒလုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ရ ဓား၊

FWCS ၏မူဝါဒႏွင့္

ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။

သတ္မတ
ွ ္

ပတ္သက္၍ လက္နက္အျဖစ္

အျခားေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္

ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္

ဖ်က္ဆးီ ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ

ဥပေဒလုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ရ ဓား၊

ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္ အပ္ႏွံမည္။

ျပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတို႔အား တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးသို႔

လက္နက္မ်ားအား သိမ္းယူပါက ယင္းတို႔ကို

စညး္ ကမး္ 19။ လကန
္ ကမ
္ ်ား

ေရာင္းျခင္း၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား။

တြင္ ၾကည့္ပါ။ အျခားသူမ်ားအား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း 7

ေရာငး္ ခ်ျခငး္ -

အရက/္ မးူ ယစေ
္ ဆးဝါးမ်ား/ေဆးဝါးမ်ား - ျဖန႔ေ
္ ဝျခငး္ သ႔မ
ို ဟတ
ု ္









န္မႈ

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊ

ဆာင္ရမည့္

မျဖစ္မေနလုပ္ေ
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တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - အျပဳအမူကို
ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွငး္ ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အျပဳအမူမွာ ႏွင/့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

တု႔ျံ ပန္မႈမ်ား - ေက်ာင္းသားတြငယ
္ ခင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

မရွိေသးေသာအခါႏွင့္ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္မႈမ်ား

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

ေလးစားမႈရွိပါ

ေမ်ွ ာ္လင့ထ
္ ားမမ
ႈ ်ား

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ခ႐င
ို တ
္ စဝ
္ မ
ွ း္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ျဖ

ယံုၾကည္မႈျပည္ဝ
့ ေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး

န္

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရ

လုပ္ေဆာင္ရန္/

လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္

ေက်ာင္းယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစႏိုင္သည့္

ေက်ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ တစ္ေနရာရာ၊ ေက်ာင္းပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္

20.3 အရာဝတဳၳ မ်ားျဖင့္ ပစေ
္ ပါကျ္ ခငး္ -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ထိုးႏွက္ျခင္းမ်ား။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ကိုယ္ထလ
ိ က္ေရာက္

က္တူ႐ြယ္တူမ်ား

20.2 ခက
ို ရ
္ နျ္ ဖစပ
္ ာြ းျခငး္ -

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

ထိေတြျ႔ ခင္း။

႐ိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအျပဳအမူျဖင့္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္

တိုးႀကိတ္ျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း၊ တံေတြးျဖင့္ေထြးျခင္း၊ ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစေသာ သို႔မဟုတ္ ရေစႏိုင္ေသာ တြန္းျခင္း၊

20.1 ကယ
ို ထ
္ လ
ိ ကေ
္ ရာက္ ရနစ
္ ျခငး္ -

စညး္ ကမး္ 20။ အျခားသမ
ူ ်ားအား ထခ
ိ က
ို ဒ
္ ဏရ
္ ာရေစျခငး္

အျပဳအမဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ စညး္ ကမး္ ခ်ဳိ းေဖာကမ
္ ႈ





အဆင့္ 1






အဆင့္ 2







အဆင့္ 3






အဆင့္ 4

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္

ရာရွိထံ

ေက်ာင္းဥပေဒေရးရာအ

အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္၊၊၊

ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္ တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္
ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုငး္ ငံ့ထားျခင္း ပါဝင္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

တု႔ျံ ပန္မႈတို႔တြင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့ထ
္ ားေသာ ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့မႈ၊
ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥပေဒလိုက္နာေစေရး

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
အျပဳအမူမ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ရွိ ျပစ္မ(ႈ မ်ား)အတြက္

သင့္ေတာ္ပါသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစေသာအခါတြင္
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈအဆင့္ 3 ကို သုးံ ဖို႔ ခြင့္ျပဳရန္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါတြင္ အသုးံ ျပဳရန္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာအခါ အသုးံ ျပဳရန္

လုံၿခဳံေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏ အျပဳအမူမွာ ပညာသင္ယမ
ူ ႈ ပတ္ဝန္းက်င္

အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ

လူႏွစ္ဦးသို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ လူမ်ားအၾကား

သို႔မဟုတ္

အဆင့္ 4 - ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားၿပီးေသာအခါ

သူငယ္ခ်င္းမ်ား/သ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည့္

ျဖစ္ႏိုင္ေစျခင္းသို႔

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ည့္အျပင္

အေထာက္အကူျပဳသ

စ္ေစရန္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ျဖ

ယံုၾကည္မႈျပည့္ဝေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး

အျပဳအမူ နမန
ူ ာမ်ား

ျပဳလပ
ု သ
္ င္သ
့ ည့္

မျပဳလုပ္ရထားေသးေသာ အခါတိ႔တ
ု ြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

အတန္းပိုငဆ
္ ရာတိ႔က
ု လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္

လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား -

အဆင့္ 2 - ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

အဆင့္ 1 - ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုက
ံ ို

အေျချပဳေသာ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္- ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္

အဆင့္ 3 - တစ္ဦးခ်င္းအလိက
ု ္ စီမံထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ -

အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဓိက - လိမၼာေရးျခားရွေ
ိ အာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ တု႔ျံ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ အနိမ့ဆ
္ ုံးအဆင့္ကို ၫႊန္ျပကာ စတင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့၍
္

တ႔ျုံ ပနမ
္ အ
ႈ ဆင့မ
္ ်ား
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အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနပါ

တာဝန္ယူရန္

တာဝန္ယူရန္

ေလးစားမႈရွိပါ

စ္ေစရန္

စညး္ ကမး္ 23 - သယယ
္ ပ
ူ ႔ေ
ို ဆာငေ
္ ရး

ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ S.S.T. လုပ္ငန္းစဥ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔

ေက်ာင္းေခတၱဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းအတြက္

ေခါင္းႏွင့္ လက္မ်ားကို

မတ္တပ္ရပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလၽွာက္သြားေနျခင္း၊ ေခါင္းႏွင့္လက္မ်ား

္ ကငး္ ေသာ လပ
ု ေ
္ ဆာငမ
္ မ
ႈ ်ား ထိုင္ခုံတြငထ
္ ုင
ိ ္ေနျခင္း၊ 23.1 အႏၲရာယမ

အားလုံးကိုလိုက္နာရန္

FWCS ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အားလုံးကို လိုက္နာရန္

ပါဝင္ေသာက႑မ်ား

စညး္ ကမး္ 22 - စညး္ ကမး္ ကို အႀကမ
ိ ႀ္ ကမ
ိ ္ ခ်ဳိ းေဖာကျ္ ခငး္ မ်ား

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း။

တြင္

အဆင့္ 4 ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ေဖာကဖ
္ ်ကျ္ ခငး္

စညး္ ကမး္ 21 - ခဝ
ံ နခ
္ ်ဳပျ္ ဖင့လ
္ တ
ႊ ျ္ ခငး္ သေဘာတည
ူ ခ
ီ ်ကက
္ ို

ေျပာေသာအခါ ဆက္လက္လုပ္ၿမဲ လုပ္ေနျခင္း ပါဝင္သည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မဆင္မျခင္ ျပဳမူျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ဗလကၠာရျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္

ႀကိဳးပမ္းျခင္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသိ႔ုျဖစ္ေပၚေစရန္

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ျပင္းထန္သည့္ကုယ
ိ ခ
္ ႏၶာ

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပာြ းမႈထက္ ပိုမိုသည့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊

20.4 ႐က
ို ႏ
္ ွကမ
္ ႈ-

3 တန္းမွ 12 တန္းအထိ

မူႀကိဳမွ 2 တန္းအထိ

အရာဝတၳဳတစ္ခုချု ဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း။

ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ျခင္း

န္

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရ

လုပ္ေဆာင္ရန္/

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည့္

ျဖစ္ႏိုင္ေစျခင္းသို႔

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ည့္အျပင္

အေထာက္အကူျပဳသ

စ္ေစရန္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ျဖ

ယံုၾကည္မႈျပည္ဝ
့ ေသာ

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး

ကိုင္တြယ္ျခင္း

အရာဝတၳဳမ်ားကို

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ဦးမတည္ႏိုင္ေသာ

ျဖစ္ႏိုင္ေစျခင္းသို႔

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ

ျပဳသည့္အျပင္

အေထာက္အကူ








ပစ္ျခင္းသာ

ေက်ာင္းထုတ္



ပစ္ျခင္းသာ

ေက်ာင္းထုတ္
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လိုက္နာျခင္း

အားလုံးကို

FWCS စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္

ေက်ာင္းကားဂိတ္တင
ြ ္

သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းကားစီးေနစဥ္

အႏၲရာယ္ကင္းစြာေနရန္

င္း

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း/

နည္းမ်ားျဖင့္

ခြင့္ျပဳေသာ

သြားလာျခင္းကို

ေဘးကင္းစြာ

ေက်ာင္းကားေပၚတြင္

အျခားသူမ်ား

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း

ေက်ာင္းကားေမာင္းသူႏွင့္

ခြင့္ျပဳေသာ နည္းမ်ားျဖင့္

သြားလာျခင္းကို

ေဘးကင္းစြာ

ေက်ာင္းကားေပၚတြင္

အျခားသူမ်ား

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္

အားလုံးကိုလိုက္နာရန္

မ်ား

ကင္းေဝးေရးစည္းမ်ဥ္း

ေက်ာင္းကားအႏၲရာယ္

ဖြင့္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္

ျပတင္းေပါက္မ်ားကို

တို႔ကို ရည္ၫႊန္းသည္။

အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း စည္းကမ္းခ်က္နံပါတ္ 1– 23

ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္။

ေက်ာင္းကားစီးေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကားဂိတ္တင
ြ ္

23.4 အျခား ေက်ာငး္ စညး္ ကမး္ မ်ားကို ခ်ဳိ းေဖာကျ္ ခငး္ -

လက္ေဆာ့ၿပီး ရမ္းကားဖ်က္ဆီးျခင္း။

ကားေမာင္းသူကို အာ႐ံုပ်က္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကားကို

အျခားသူမ်ား၏ ေဘးကင္းေရးကို စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွကျ္ ခင္း၊

23.3 အျခားသမ
ူ ်ား၏ ေဘးကငး္ ေရးႏွင့္ ရပင
ို ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ားကခ
ို ်ဳိ းေဖာကျ္ ခငး္ -

မဆီေလ်ာ္ေသာကားကိုစီးျခင္း။ အရာဝတၳဳမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း။

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ထိုင္ခုံေနရာတြင္ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္

က်ယ္ေလာင္ဆူညံျခင္းႏွင့္ ျမဴးထူးေသာင္းက်န္းျခင္း။

ကားေမာင္းသူကို ကူညီလိုေသာစိတ္ မရွိျခင္း၊

23.2 ဖ်ကလ
္ ဖ
ို ်ကဆ
္ းီ အျပဳအမူ -

ေသာက္ျခင္း။

ဖြင့္ျခင္း။ ဘတ္စကားေပၚတြင္ အစားအေသာက္မ်ားစားျခင္း သို႔မဟုတ္

ခြင့္ျပဳေသာအခါတြင္မွ

တံခါးမ်ား/

ကားအျပင္သို႔ ထုတ္ျခင္း၊ တံခါးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို

ကားထဲတြင္ထားျခင္းႏွင့္















င့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း

ေက်ာင္းကားစီးခြ

ရက္

အမ်ားဆံုး 5



င္းငံ့ျခင္း

ေက်ာင္းကားဆို

ရက္

အမ်ားဆံုး 3





ေဝါဟာရမ်ား၏ ခက္ဆစ္အဘိဓာန္
ပညာေရးဆိုင္ရာ မရိုးသားမႈ
သားမ - ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / ေမးခြန္းမ်ား / အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားအား အေျဖေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾ
ကည့္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ စာေမးပြဲခန္းထဲသို႔ စာအုပ္မ်ား၊ မွတ္စု၊ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း။
႐ိုက္ႏွက္ျခင္း - အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ တမင္လုပ္ျခင္း
အျပဳအမူဆိုင္ရာၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အစီအစဥ္ (BIP) - အျပဳအမူဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္
ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား/ဝန္ထမ္းကို ကူညီရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အေထာက္အပံ့မ်ား ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု
ဗုံးအႏၲရာယ္ - အေၾကာင္းရင္းခံမရွိဘဲ စာသားသတင္းပို႔ျခင္းအပါအဝင္ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖ
စ္ေစ ေက်ာင္းပိုင္အေဆာက္အဦးတြင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမွားမ်ား ေ
ပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
အႏိုင္က်င့္ျခင္း – အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား စာမ်က္ႏွာ ၂၂ တြင္ ၾကည့္ပါ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုအေျချပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမ်ား - လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ - ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (သို႔မဟုတ္
အားလုံး) အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု
ကြန္ပ်ဴတာ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း - အင္တာနက္၊ အခ်ိဳ႕ေသာပရိုဂရမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားကြန္ပ်ဴတာ
မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ မည္သည့္
ကြန္ပ်ဳတာသုံးစြဲမႈမဆို
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ - မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းတစ္ခု
ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး - ျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကား ရန္လိုမႈမ်ား
ကိုေလၽွာ႔ခ်ရန္ ၾကားေနအဖြဲ႕တစ္ခုကိုအသုံးျပဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
အက်ိဳးဆက္ - လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္
လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား - မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး
အစားထိုးရန္ အျပဳအမူကို သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔အျပဳအမူတိုးပြားလာေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအျပဳအမူ - ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ၿပီးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆသည့္ မည္သည့္ အျပဳအမူတစ္စုံတစ္ရာမဆို
အကဲျဖတ္ႏႈိင္းခ်ိန္တတ္ေသာ အေတြးအေခၚကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူ - ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္စြာႏွင့္
အက်ိဳးရွိစြာ တုံ႔ျပန္တတ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေတြးေခၚမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း
အတန္းလစ္ျခင္း - ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အတန္း
မ်ားႏွင့္/လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူထားဘဲ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္
ကြက္ျခင္းကို အတန္းလစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါမည္။
ဆိုင္ဘာအႏိုင္က်င့္ျခင္း - ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်
က္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုက လုပ္ေဆာင္သည့္ တမင္ရည္႐ြယ္ေသာ၊ ထပ္ကာတလဲလဲျဖစ္ေသာ၊ ရန္လိုေသာအ
ျပဳအမူကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း (အပိုင္း 8 ေ
က်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕ မူဝါဒ 5163 တြင္ၾကည့္ပါ)
အေဆာက္အအုံ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္သရမ္းဖ်က္ဆီးျခင္း - ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားပိုင္ဆိုင္သ
ည့္ အေဆာက္အအုံပစၥည္းမ်ားအား ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္ပ်က္ေစျခင္း
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အျခားသူမ်ားအား မေလးမစားျပဳျခင္း - အျခားသူမ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အမူအရာ
မ်ားလုပ္ျပျခင္း
လက္ေတြ႕က်ေသာအျပဳအမူဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္ (FBA) - အျပဳအမူဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအား ဖန္တီးရန္အတြက္ လိုအပ္ေ
သာအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း အသုံးျပဳေသာ အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP) - ခ်မွတ္ထားေသာပန္းတိုင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပန္းတိုင္မ်ား
အားတိုင္းတာေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္၊ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ အထူး
ပညာေရး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု
အမိန္႔နာခံမႈမရွိျခင္း - တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား - ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိေသာအခါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား
အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ံႈးျခင္း - FWCS ၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္၊
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ အတန္းႀကီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းအပါအဝင္ ေက်ာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္
ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အခြင့္အေရး ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ပါသည္။ (အျပဳအမူသည္ ဤအက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ လုံေလာက္ေသာအေ
ၾကာင္း ျဖစ္ပါက အတန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ လြတ္သြားမည့္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေပးထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအတြက္သာ ေငြျပန္အမ္း
ပါမည္။)
ပ်က္ကြက္သြားေသာေက်ာင္းစာမ်ားျပန္လုပ္ျခင္း - အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ အတန္းထဲမွ ေက်ာင္း
သားကိုဖယ္ရွားေသာအခါ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား လြတ္သြားေသာေက်ာင္းစာ
မ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေက်ာင္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးရပါမည္။
ေကာင္းရာၫႊန္ျပျခင္း - အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း အျခားသူတစ္ဦးအား လမ္းၫႊန္ျပသျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ နားေထာ
င္ေပးျခင္းႏွင့္ စံျပအျဖစ္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ျခင္း
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမူအတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား - အလႊာသုံးလႊာပုံစံ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္
ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးအသုံျပဳသည့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခု
ရဲသို႔သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ - ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက သို႔မဟုတ္ လူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္
ရာရေစပါက ရဲသို႔သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္
ေလ်ာ္ေၾကး - အခိုးခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ ပစၥည္း(မ်ား)အား ျပန္လည္အစားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေလ်ာ္ သို႔မဟု
တ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ မၽွတေသာေဈးကြက္တန္ဖိုးကို ေပးျခင္း
ေက်ာင္းတရားေရးအရာရွိ (SRO) - ေက်ာင္းတြင္း Fort Wayne ရဲဌာနက ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါသည္
လိင္ပင
ို ္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ လိင္အဂၤါ၊ ေပါင္ၿခံ၊ ရင္သား စသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္
သိမ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျခင္း။
လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ - ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ သို႔မဟုတ္ လိင္တူမ်ားအေပၚ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေ
ယာက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ လိင္စိတ္ဆြဲေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ တုံ႔ျပန္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ
အေတြးအျမင္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထား
ခိုးယူျခင္း/ခိုးမႈ - ပိုင္ရွင္အသုံးမျပဳေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ မပါရွိဘဲ အ
ျခားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းကို ယူျခင္းသို႔မဟုတ္ ယူရန္ႀကိဳးစားျခင္း
ေက်ာင္းသားပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕ (SST) - ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ သင္ယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပသနာမ်ား
ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံၾကၿပီး နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳေသာ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘ
မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု
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ေက်ာင္းေနာက္က်ျခင္း - ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အတန္းသို႔ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာျခင္း
ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား - စီးကရက္မ်ား၊ အီး-စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္မ်ာ၊ ေဆးတံမ်ား၊ ႏွာ႐ွဴဗူးမ်ား၊ ေဆး႐ြက္ႀကီး
ဝါးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ြက္ႀကီး႐ွဴျခင္းတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ခ်ည္းသာဟု ကန္႔သတ္မထားေသာ ေဆး႐ြက္ႀကီးသို႔မဟုတ္
ေဆး႐ြက္ႀကီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။
ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ - ေက်ာင္းေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ထားစဥ္ အခ်ိန္မ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းပိုင္နက္ထဲတြ
င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရွိေနျခင္း။
ေက်ာင္းေျပးျခင္း - ေက်ာင္းမွခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေက်ာင္းပ်က္ျခင္း
အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ေဆာင္မႈ - ယာဥ္တစ္စီးအား မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းအပါအဝင္ မိမိကိုယ္မိမိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတ
ပါးအားလည္းေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု
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