၂၀၁၈-၁၉ မိဘလက္စဲြစာအုပ္
ျမန္မာဘာသာျပန္လက္စဲြစာအုပ္
Handbook Translated into Burmese

Translations of handbook are available in Arabic, Bosnian, Burmese, French, Kirundi, Nepali, Swahili, and Vietnamese.
EEO: This material is available in alternate formats for persons with disabilities. To request an accommodation, please call 1.800.253.0101 (TTY) or 1.800.253.0195 (voice).

မာတိကာ

ေက်ာင္းအုုပ္ေရးနယ္ေျမရုံးမ်ား

စာသင္ႏွစ္ ျပကၡဒိန္  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ၃-၁၄
ေနရာထုိင္ခင္း္  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ၁၅
ေက်ာက္ဂြမ္းအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး
စီမံခန္႔ခဲြမႈ္  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ၁၅

စစ္တပ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးသူမ်ား/
တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္း
ေပးသူမ်ား   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ၂၁
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မလုပ္ျခင္း . . . . . . . . ၂၁

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္သိလိုပါက ။ www.bsdvt.org

ရုံး

အမည္

လိပ္စာ

ဖုန္း

ဖက္က္စ္

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ေယာ ၀ုိဘဲန္း

150 Colchester Ave.

864-8474

864-8501

သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊၊ သင္ၾကားေရး၊ႏွင့္ဆန္းစစ္ေရး
စတက္ဖ္နီ ဖီးလစ္ပ္စ္
၀ါရင့္ ညႊြန္ၾကားေရးမွဴး

150 Colchester Ave.

864-8492

864-8501

အတန္းတက္ေရာက္ျခင္း၊ပ်က္ကြက္ျခင္း္  .  .  ၁၅

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) ဆက္သြယ္မႈ   .  .  .  ၂၂

ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း္  .  .  .  .  .  .  .  .  ၁၆

တပည့္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ္ ၂၂

၀န္ထမ္းႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈ ေရးရာ
၀ါရင့္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

နစ္ကီ ဖုိးလာ

150 Colchester Ave.

864-2159

540-3010

ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း္  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ၂၂

ကေလးမ်ားရွာေဖြျခင္း္   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ၁၈

အဂၤလိပ္စာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

မီရယ
ီ မ္ မဲတာရွမေ
္ ခးဒင္း

150 Colchester Ave.

865-5332

864-8501

ေက်ာင္း ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး္  .  .  .  .  .  .  .  ၂၂
ေက်ာင္းသား/သူ မွတ္တမ္း၊သတင္းအခ်က္အလက္္
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၂၃

တန္းတူညီမွ်မႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဟင္နရီ စပါ့ခ္စ္

52 Institute Road

865-4168

864-8408

ဘ႑ာေရး ၀ါရင့္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေနသန္ ေလးဗရီ

150 Colchester Ave.

864-8462

864-8501

အစားအေသာက္လုပ္ငန္း ညြန္ၾကားေရးမွဴး

ေဒါ့ဂ္ ေဒးဗစ္စ္

52 Institute Road

864-8415

864-8438

ဂရဲန္႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဘယ္ရီ ဂရုစ္နာ

150 Colchester Ave.

864-8462

864-8501

က်င့္၀တ္ႏွင့္စည္းကမ္း္   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ၁၉
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေသစာ္   .  .  .  .  .  .  ၁၉
ပညာေရးေထာက္ကူျပဳစနစ   .  .  .  .  .  .  .  ၁၉
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳမ  .  .  . ၁၉
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အသက္   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ၂၀

ဆရာ၊အကူဆရာမ်ား အရည္အခ်င္း္  .  .  .  . ၂၃
တဦးခ်င္းသင္ၾကားျခင္း၊ အိမ္၌သင္ၾကားသည့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ၂၃

နားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မ်က္ေစ့စမ္းသပ္ျခင္း  .  . ၂၀

ဗီဒီယုိရုိက္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ရုိက္ျခင္း၊ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးျခင္း္
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၂၃

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းမ်ား
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

မာတီ စေပါလ္ဒင္း

287 Shelburne Road

864-8453

864-8513

ေက်ာင္းတြင္ေဆးတုိက္ျခင္း္   .  .  .  .  .  .  .  ၂၀

လက္နက္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ၂၄

လုပ္ငန္းမ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

မာတီ စေပါလ္ဒင္း

150 Colchester Ave.

864-8456

864-8501

ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း
ညြန္ၾကားေရးမွဴး

ေလာရာ ႏူးဂ်င့္

150 Colchester Ave.

540-0285

864-8501

တုိးခ်ဲ႕သင္ယူမႈဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ခရစၥတီ ဂဲလိစ္

150 Colchester Ave.

864-8456

864-8501

ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္း

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္သိလိုပါက ။ www.bsdvt.org

ေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္၊
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လိပ္စာ

ဖုန္း

ဖက္က္စ္

ဘာလင္တန္အထက္တန္းေက်ာင္း

ထေရစီ ရာစီကုိ႔

52 Institute Rd.

864-8411

864-8408

အဖဲြ႔

ဘာလင္တန္အထက္တန္းေက်ာင္း

အာဒမ္ ပရုိဗုိ႔စ္ထ္

52 Institute Rd.

864-8426

864-8521

၁

မာ့ခ္ ေပၚတာ

ရွမ္ပလိန္းမူလတန္းေက်ာင္း

ေဒၚရင္း ေဒ့ါဖ္မန္

800 Pine St.

864-8477

864-2157

၂

ခက္ ခလယ္မင္န္

PO Box 5393, 05402

အားလီးအက္ဂ်ဴေကးရွင္းပရုိဂရမ္

စေတးစီ ခါးဒဲ့စ္

150 Colchester Ave.

864-8463

864-8501

၃

လဇ္ ခါးရီ

16 Crowley St.

အက္ဒ္မန္မူလတန္းေက်ာင္း

ရွယ္လီ မက္သုိင္းရားစ္

299 Main St.

၄

အဲန္ ဂ်ပ္ဒ္ဆန္

အက္ဒ္မန္အလယ္တန္းေက်ာင္း

ေမးဂန္ မက္ေဒၚနာ

275 Main St.

864-8486

864-2218

၅

ဆူဆန္မယ္ရီ ဟဲရင့တ
္ န္

ဖလင္းမူလတန္းေက်ာင္း

ဂေရဟမ္ ကလာ့ခ္

1645 North Ave.

864-8478

864-2145

၆

ေဟာ္ရိုင္းဇန္

အယ္လင္ မက္မားေရး

1251 North Ave.

864-8497

864-8501

ဟန္႔အလယ္တန္းေက်ာင္း

မဲဒီး ရႈိက္

1364 North Ave.

864-8469

864-8467

အင္တီဂရိတ္တစ္အာ့ထ္အခဲဒမီ

ေဘာ္ဘီ ရုိင္းေလ

6 Archibald St.

864-8475

864-2162

အြန္ေထာ့ပ္

အယ္လင္ မက္မားေရး

52 Institute Rd.

864-8496

864-8408

ေတာင္

ဂ်က္ဖရီ ၀စ္ခ္

15 Mountview Court

917-282-5256

2019

jwick@bsdvt.org

လဲန္ ဖီလန္

332 Ethan Allen Pkwy.

864-8479

864-4923

ေျမာက္

မာ့ခ္ ဘားလုိး

25 Holly Lane

549-4433

2019

mbarlow@bsdvt.org

လာ့ရွ္၀မ္ ၀စ္မုိးဆဲလ္

123 North St.

864-8480

864-2161

အေရွ႕

ခယ္သီ အုိး၀ဲလ္

136 No. Prospect St.

660-4910

2019

kolwell@bsdvt.org

စမစ္မူလတန္းေက်ာင္း
စပ္စ္တိန္းေနးဘီးလတီအခဲဒမီ

864-8473

864-2166

ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔
အမည္

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္သိလိုပါက ။ www.bsdvt.org
လိပ္စာ

အိမ္ ဖုန္း

အီးေမး

2021

Egorman@bsdvt.org

2021

scarey@bsdvt.org

578-5793

2021

lcurry@bsdvt.org

39 Nottingham Lane

488-4445

2021

mgulick@bsdvt.org

28 Cherry Lane

777-7847

2021

mbfisher@bsdvt.org

စတက္ဖ္နီ ေဆဂြီးႏုိ

153 Summit St.

917-912-4333 2021

cwool@bsdvt.org

၇

ေဒးဗစ္ ခါ့ခ္

24 Brandywine St.

540-0830

2021

Mivancici@bsdvt.org

၈

ေလာ္ရင္ ဘဲရဇ္ေဘးရွား

25 University Terrace

862-3575

2021

kpillsbury@bsdvt.org

ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ /
အမည္

57 Brookes Ave.

လိပ္စာ

310-4518

ကုန္ဆုံး
သည့္ႏွစ

ဖုန္း

ကုန္ဆုံး
သည့္ႏွစ္

အီးေမး

အလယ္

Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

August ’18

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28
District: Inservice
Day (No School for
Students)

District: Inservice Day
(No School for Students)

Champlain: Informal
Open House 9:30-11AM
C.P. Smith: Informal
Open House 8:15-9:15AM
EES: Ice Cream Social
3-4PM
EMS: Incoming 6th & 7th
Grade Student/Guardian
Welcome 8-9AM
Flynn: Open House for
Kindergartners, First
Graders and New Flynn
Families 12-1PM
Hunt: Incoming 6th & 7th
Grade Student/Guardian
Welcome 12-1PM
SA: Back to School BBQ
11:30-1PM

District: Inservice Day
(No School for Students)

C.P. Smith: Kindergarten
Orientation

Eid al Adha Begins

26

District: Inservice Day
(No School for Students)

29

District: First Day
of School
BHS: First Day for
9th Grade Only
BTC: BTC Orientation for
1st Year Students
Burlington Kids
Afterschool: First Day
of Afterschool for Grades
1/2/3/4/5 1:50-5:30PM
EES: Welcome Coffee
8:15AM
EMS: First Day for
6th Grade
Flynn: First Day Coffee
8:15AM
Hunt: First Day for
6 & 7th Grade
IAA: Welcome Back
Pastry and Coffee for
Families 8:15AM
SA: Parent Coffee
8:15-8:45AM

30

BHS: All BHS Students
8:05AM
BTC: First Student Day
EMS: First Day 7th & 8th
Grade
Hunt: First Day for 8th
Grade
Pre-K: First Day of Flynn
and Ira Full Day Preschool

Eid al Adha Ends

31

EMS: Fall Sports Sign Up
Meeting in the Gym
3PM
IAA: Ice Cream Social
3PM

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

September ’18

1
2

3

4

5

Burlington Kids
Afterschool: First Session
1 Activity Sign-Up

9

BHS: ADD/DROP
Period Begins

Flynn: Picture Day
Flynn: PTO Meeting
6:30PM
IAA: Picture Day

PreK: First Day of IRA
ISN Preschool

Burlington Kids
Afterschool: First Session
1 Activity Sign-Up

PreK: First Day of Flynn
AM/PM Preschool

PreK: First Day of SA
AM/PM Preschool

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

10

11

12

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM
C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM

Rosh HaShannah Begins

16

SA: PTO Meeting
5:45-7PM

IAA: Whole School Photo
8:05AM

BHS: College Fair
at St.Michael's
9:30-11AM

C.P. Smith: Picture Day
Champlain: PTO Meeting
7:30AM

Champlain: Picture Day

Hunt: PTO Meeting
6-7:30PM

Rosh HaShannah Ends

Hijri (Islamic New Year)

EMS: Instrument Night
with Ellis Music Company
6-8:30PM

17

18

19

BHS: Open House
7PM

Burlington Kids
Afterschool: First Session
1 Activity Sign-Up
C.P. Smith: Welcome
Back Picnic - PTO
5:30-7PM

13

BHS: College Fair at
St.Michael's 6:30-8:30PM

PreK: First Day of IRA
AM/PM Preschool

8

EMS: Picture Day

EMS: Fall Sports Begin

Labor Day

7

Burlington Kids
Afterschool: First Session
1 Activity Sign-Up

Burlington Kids
Afterschool: First
Day of Afterschool for
Kindergartners
2:50-5:30PM
Hunt: Picture Day

6

BHS: BHS Senior
College Process Info
Night 6:30PM

20

14

15

Champlain: Harvest
Festival 5-7PM
EES: Welcome BBQ
5-7PM
Hunt: Principal Coffee
7:30AM

BHS: Homecoming

21

22

Champlain: Curriculum
Night 6-7PM
EES: Spaghetti Dinner
and Open House
5:45-7PM

Burlington Kids
Afterschool: BKids
Session 1 Activities begin

23
Sukkot Begins

30
Shmini Atzeret Begins

24

Flynn: Welcome BBQ
5-6:30PM

BHS: Nuclear Holocaust
Survivor School Wide
Event 8:05AM
Yom Kippur Begins

Flynn: Open House
6-7PM

BHS: ADD/DROP Period
Ends

SA: Picture Day

Yom Kippur Ends

25

26

IAA: Open House, Grades
3, 4, 5, Ms. Mary and
Ms. Lynda 6PM

Flynn: Picture Retake Day

BHS: BHS College Info
Night for Underclassmen
6:30PM

IAA: Open House, Grades
Pre-K-2 6PM

EMS: Open House
6-7:30PM

Hunt: Open House
& Harvest Dinner 6PM

Sukkot Ends

27

28
Hunt: Dance 6:30PM

29
Hoshana Raba

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

October ’18

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

1

2

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

3

FRIDAY

SATURDAY

4

Flynn: PTO Meeting
6:30PM

5

6

12

13

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

SA: PTO Meeting
5:30-7PM
Shmini Atzeret Ends

EES: PTO Meeting 6-7PM

7

8

9

15

10
BHS: Pre-ACT and PSAT
Testing (Gr. 10 & 11)
8AM

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM
Indigenous Peoples' Day

SA: Community Dinner/
Open House 5:30-7:30PM

11
BHS: College and Military
Options Fair 4-9PM

C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM

14

|

IAA: Picture Retake Day

Late Start Gr. 9 &12

16

Champlain: PTO Meeting
7:30AM
Flynn: Bookfair and
Pasta Dinner 5-7PM

17

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

18

BHS: NO SCHOOL
FOR STUDENTS
Parent Conferences:
7:30-11AM

19

SA: Harvest Run

20

BHS: Quarter One Ends
Burlington Kids
Afterschool:
No BKids Afterschool
BHS: Quarter 1 Ends
BHS:
Students 1/2 Day AM /
Parent Conferences PM

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

21

22

23

24

District:
Early Release

Vijaya Dasami (Dashara)
Ends

28

SA: PTO Fall Work Day
9AM-12PM

29

30

PreK: No Preschool
(IAA, SA, Flynn, Ira)

Vijaya Dasami (Dashara)
Begins

25

BHS: Fall Preview Concert
7PM
Burlington Kids
Afterschool:
No BKids Afterschool

PreK-8: Inservice Day:
NO SCHOOL FOR
STUDENTS

26

SA: Picture Retake Day

27

C.P. Smith: Halloween
Family Fun Night 6-8PM
Hunt: Dance 6:30PM
IAA: PTO Halloween Party
6PM
SA: Harvest Dance 6-8PM

31

Flynn: Annual Costume
Parade

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes

5

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

November ’18

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

3

9

10

BHS: Early Decision
College Deadline

4

5

6

Flynn: PTO Meeting
6:30PM

EES: Multicultural Night
5:30-7:30PM

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

Hunt /EMS:
End Quarter 1

7

8
Hunt: Principal Coffee
7:30AM

EMS: Basketball Sign Up
Meeting in the Gym 3PM

Daylight Savings Time Ends

SA: PTO Meeting
5:45-7:30PM

11

Hunt: Election Day Bake
Sale 7AM-7PM
SA: Election Day Bake
Sale 7AM-7PM
Election Day

12

Veterans Day

25

C.P. Smith:
Book Fair Family Night
5:30-7:30PM

C.P. Smith: Book Fair

13

C.P. Smith: PTO Meeting
5:30PM

19

BHS: Senior Cap and
Gown Meeting 8AM
Diwali/Dipwali Begins

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

18

Champlain: PTO Meeting
7:30AM

20

14
BHS: Early Decision
College Deadline

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

BHS: Fall Musical
Production 7PM

21

District: Inservice Day
– NO SCHOOL FOR
STUDENTS

District: Thanksgiving
Recess — NO SCHOOL

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

26

27

28

IAA: Literacy Breakfast,
Grades Pre-K, K, 1, 2
8:10AM
Diwali/Dipwali Ends

15

BHS: Cap and Gown
Order Day 11AM

District: Inservice Day
– NO SCHOOL FOR
STUDENTS

Flynn: Very Merry
Theater School Play
Flynn:
Very Merry Theater
School Play 4PM

16

17

BHS: Fall Musical
Production 7PM
IAA: Literacy Breakfast,
Grades 3, 4, 5, Ms. Lynda
and Ms. Mary 8:10AM

22
District: Thanksgiving
Recess — NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool
Thanksgiving

29

23

BHS: Fall Musical
Production 7PM

24

District: Thanksgiving
Recess — NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

30

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes

6

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

December ’18

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

3

4

5

C.P. Smith: Student
Extravaganza – PTO

9

Hunt: Chorus Concert &
Bake Sale 7PM

10

11

12

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

Hunt: Dance 6:30PM

13

C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM
Chanukah Ends

17

EMS: 7/8 Chorus Concert
6:30-8PM

Champlain:
PTO Meeting 7:30AM

Hunt: Orchestra Concert
& Bake Sale 7PM

PreK: No Preschool
(IAA, SA, Flynn, Ira)

18

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

24

19

20

15

21

22

C.P. Smith: Holidays
Sing-Along
EMS: Activity Day
Flynn: Winter Sing-Along

Hunt: Band Concert
& Bake Sale 7PM

25

BHS: Quarter Two
Ends

IAA: Fill the Bowl 6PM

26

27

IAA: Friday Town Meeting
– Sing Along 2:15PM

28

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Christmas Eve

Christmas Day

Kwanzaa Begins

30

SA: Silent Auction
and Pancake Breakfast
8:30-11:30AM

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

EMS: 7/8 Band and
Orchestra Concert
6:30-8PM

23

14

District: Early Release

8

Burlington Kids
Afterschool:
No BKids Afterschool

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

16

7

Flynn: PTO Meeting

SA: PTO Meeting
5:45-7PM

Chanukah Begins

6

29

31
District: Holiday Break
— NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Tamu Losar

New Year's Eve

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes

7

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

January ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

1

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

THURSDAY

2

FRIDAY

SATURDAY

3

4

5

10

11

12

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

New Year’s Day
Kwanzaa Ends

7

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

District: Holiday Break
— NO SCHOOL

BHS: Regular Decision
College Deadline

6

|

8

9

EES: Incoming
Kindergarten Pizza Night
5:30-7PM
EMS: 6th Grade Concert
6:30-8PM

BHS: Middle School
Presentations (8th Grade)
SA: PTO Meeting
5:45-7PM

13

BHS: Middle School
Presentations (8th Grade)

14

Flynn: PTO Meeting
6:30PM

BHS: Senior Meeting
Graduation & VSAC
Scholarships 8AM

15

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

16

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

17

18

19

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM
C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM

IAA: Kids' Book Sale

IAA: Incoming Family
Parent Tour 8:10AM

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

20

21

22

BHS: BHS Gap Year Fair
6PM

23

District: MLK Day
— Half Day for Students

24
C.P. Smith: International
Dinner/Art Show/ Chorus
5:30-7:30PM

PreK: No Preschool
(IAA, SA, Flynn, Ira)

SA: Community
Multicultural Dinner
& Fair 6-7:30PM

27

BHS: BHS 8th Grade
Information Night 6PM

28

29

30

EMS: 6th Grade
Celebration of Learning
8:30-9:30AM
IAA: Kindness Week

25

26

BHS: Winter
Concert I 7PM

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Martin Luther King Day

Hunt/EMS: Quarter 2
Ends

IAA: Kindness Week

Flynn: Family Traditions
Dinner 5:30-7PM
IAA: Family Movie Night
6PM

BHS: Winter Ball 8PM
EES: Math Night

31
BHS: Winter Concert II
7PM

IAA: Kindness Week

IAA: Kindness Week

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes

8

K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

February ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

BHS: Regular Decision
College Admissions
Deadline
IAA: Kindness Week

3

4

5

6

Groundhog Day

7

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

8

9

15

16

EES: Fine Arts Night –
Grades 3-5 6-7:30PM
Flynn: Annual Title One
Meeting 5:30PM

SA: PTO Meeting
5:45-7PM

10

Sonam Losar

EES: PTO Meeting 6PM

Flynn: PTO Meeting
6:30PM

Tet (Vietnamese New
Year)

IAA: Incoming Family
Parent Tour 1PM

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

11

12

13

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

14

C.P. Smith: School Play
7PM
C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM

Champlain: PTO Meeting
7:30AM

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

Hunt: Dance 6:30PM

IAA: Celebrate Black
Voices

Valentine’s Day

SA: Movie Night 6-8PM

17

18

19

20

Flynn: Talent Show 6PM

21

22

C.P. Smith: School Play
4PM

23

BHS: Senior Meeting
Local Scholarships 8AM
BHS: One Act Festival
7PM
IAA: Wonder Week
Presidents' Day /
Washington’s Birthday

24

25

IAA: Wonder Week

26

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

BHS: One Act Festival
7PM

BHS: One Act Festival
7PM

IAA: Wonder Week

IAA: Wonder Week

IAA: Wonder Week

27

28

District: Winter Break —
NO SCHOOL

District: Winter Break —
NO SCHOOL

District: Winter Break —
NO SCHOOL

District: Winter Break —
NO SCHOOL

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

March ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2

District: Winter Break —
NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

3

4
District: Winter Break —
NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

10

11

District: Inservice Day
— NO SCHOOL FOR
STUDENTS

5

6

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

7

BHS: Orchestra Night
7PM

8

9

15

16

EMS: Orchestra Night at
BHS 7-8:30PM
Flynn: PTO Meeting
6:30PM

SA: Election Day Bake
Sale 7AM-7PM

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

Town Meeting Day

12

13

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

14

Champlain:
PTO Meeting 7:30AM

Daylight Savings
Time Begins

17

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

C.P. Smith: School
Concert 1:30PM

C.P. Smith : PTO Meeting
5:30-7PM

EES: Very Merry
School Play

BHS: Quarter 3 Ends

SA: PTO Meeting
5:45-7PM

Hunt: PTO Meeting
6:30PM

EES: Very Merry School
Play

18

19

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

20

25

26

22

Flynn: Maker Faire
5:30-7PM

Purim Begins
Holi

24

21

23

C.P. Smith: Science Night
5:30-7:30PM

IAA: IAA Math
Night and Annual
Title 1 Meeting 6PM
St. Patrick’s Day

BHS: A Night of
Choral Music 7PM

EES: Very Merry School
Play

Hunt: Dance 6:30PM

Purim Ends

27

District: Parent
Conferences — HALF
DAY FOR STUDENTS

28

29

Hunt: Pancake Breakfast
& Silent Auction
8:30-11:30AM

30

BHS: Sophmore
Information Night

31

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

District: Parent
Conferences - NO
SCHOOL FOR STUDENTS

PreK: Parent Conferences
— NO SCHOOL FOR
STUDENTS

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

April ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

1

2

BHS: SBAC/ELA Grade 9
8-11AM
(Late Start for Grades
10-12 at 11AM)

SA: PTO Meeting
5:45-7PM
April Fool's Day

7

8

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

3

BHS: SBAC/ELA Grade 9
8-11AM
(Late Start for Grades
10-12 at 11AM)

9

|

10

FRIDAY

4

SATURDAY

5

6

BHS: Class of 2019
Parent/ Student Graduation
Info Night 6PM

EES: Skate Night 6-8PM

Flynn: PTO Meeting
6:30PM

Hunt/EMS:
End Quarter 3

Hunt: Very Merry Theatre
School Musical

IAA: Integrated Arts
Breakfast, Grades 3, 4, 5,
Ms. Lynda and Ms. Mary
8:15AM

Hunt: Very Merry Theatre
School Musical

12

13

IAA: PTO Meeting
6-7:30PM
BHS: Career Job
Expo (Tentative)

Hunt: Very Merry Theatre
School Musical

11

BHS: VTACDA
Choral Festival 8AM-5PM
Champlain: PTO Meeting
7:30AM

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM
BHS: Vermont Youth Rally
Montpelier 8AM-3PM
C.P. Smith: PTO
Meeting 5:30-7PM

14

15

BHS: SBAC/Math
Grade 9, 8-11AM
(Late Start for Grades
10-12 at 11AM)

Champlain: Community
Dinner 5:30-7PM

BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

BHS: SBAC/Math
Grade 9, 8-11AM
(Late Start for Grades
10-12 at 11AM)

EES: PTO Meeting 6PM

IAA: Science Fair 6PM

16

17

EES: Fine Arts Night;
Grades K-2 6-7:30PM
Flynn: K & First Grade
Spring Musical 1PM
Flynn: Bookfair and Hot
Dog Dinner 5-7PM

Hunt: Principal Coffee
7:30AM
IAA: Integrated Arts
Breakfast, Pre-K, K, 1, 2
8:10AM

18

EMS: Cabaret
6:30-8:30PM

19

20

IAA: Whole School Flynn
Show 8:30AM
Flynn: Grade 2-3 Spring
Choral Concert and Art
Show 6PM

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

Palm Sunday

21

Easter
Passover I & 2 Ends

28

22

23

24

District: Spring Break
— NO SCHOOL

District: Spring Break
— NO SCHOOL

District: Spring Break
— NO SCHOOL

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

29

25
District: Spring Break
— NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool
Passover 7 & 8 Begins

IAA: Fun Run! 1PM
Good Friday
Passover I & 2 Begins

26

27

District: Spring Break
— NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool

Passover 7 & 8 Ends

30

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

May ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

1

FRIDAY

SATURDAY

2

3

EMS: Parent Info
Night Incoming 6th Grade
Parents 6-6:45PM

4

Flynn: PTO Meeting
6:30PM
IAA: PTO Meeting
6-7:30PM

BHS: Prom

IAA: Poem in Your
Pocket Day

5

6

7

8

SA: PTO Spring Work Day
8PM

Hunt: Dance 6:30PM

District: Early Release
BHS: AP Testing –
Chemistry

9

10

Burlington Kids
Afterschool:
No BKids Afterschool

BHS: Invitational (Track)

Champlain:
PTO Meeting 7:30AM
SA: PTO Meeting
5:45-7PM

Ramadan Begins

12

PreK: No Preschool
(IAA, SA, Flynn, Ira)

13

14

15

BHS: AP Testing –
Spanish Language
& Culture,
English Lit & Comp
BHS: Seahorse Pride
Meeting 7PM

EMS: PTO Meeting
5-6:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting
5:30-7PM

Mother’s Day

19

Hunt: Band Concert &
Bake Sale 7PM

20

21

11

Hunt: Principal Coffee
7:30AM

16

BHS: AP Testing –
English Lang & Comp,
World History and
Statistics

BHS: AP Testing –
Gov & Politics, Env.
Science, US History,
Biology, Music Theory,
Calculus, French Lang.
& Culture

17

18

BHS: Quarter 4 Ends

BHS: Spring Drama
Production 7PM

BHS: NGSS-Gr 11 /
Fitness Gram-Gr. 9
(Tentative Date)

C.P. Smith: Kindergarten
Get-Acquainted Day

BHS: Late Start –
Grades 10 and 12

EMS: Orchestra Concert
7-8:30PM

BHS: Spring Drama
Production 7PM

IAA: Arts Take Out Night
6PM

EES: Mayfair

BHS: Spring Drama
Production 7PM

Flynn: Staff Luncheon

Buddha Purnina

22

23

24

25

BHS: Final Exams

26

27
District: NO SCHOOL
Burlington Kids
Afterschool: No BKids
Afterschool
Memorial Day

EMS/Hunt: 1/2 Day for
Students 12PM

BHS: Final Exams

BHS: Final Exams

BHS: National Honor
Society Induction 7PM

Hunt: Orchestra Concert
& Bake Sale 7PM

28

BHS: BHS PASS and Exam
Makeup Day

29

BHS: Final Exams

EMS/Hunt: 5th Grade
Step Up Day 12:30-2PM

BHS: Spring Concert

30

BHS: BHS 8th Grade
Welcome Night 6:30PM

31

EMS: 6th Grade
Celebration of Learning
8:30-9:30AM

BHS: YES Program

EMS: Chorus Concert
7-8:30PM

IAA: School Dance,
Grades 3-5 6PM

Hunt: Chorus Concert
& Bake Sale 7PM

IAA: 4th Grade Play
10AM & 1PM

Laylat al Kadr Begins

EES: Field Day

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

June ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

WEDNESDAY

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

Laylat al Kadr Ends

2

3

BHS: BHS Athletic Awards
Night 6PM

4

5

BHS: YES Program

BHS: YES Program

BHS: YES Program

SA: Whole School Trip
North Beach

SA: PTO Meeting 5:457PM

Eid-Al-Fitr Begins
Ramadan Ends

SA: Volunteer & Partner
Appreciation and
Celebration of Learning
8:15AM

9

10

BHS: YES Program
BHS: Seahorse Pride
Meeting
Flynn: Flynn Olympics
PreK: Last Day of SA PM
Preschool
Shavuot Ends

11

BHS: Academic
Awards Night
BHS: YES Program
BTC: Graduation 7PM
Burlington Kids
Afterschool: Last Day of
BKids Programming
Champlain: 5th Grade
Step Up Ceremony 6PM
C.P. Smith: 5th Grade
Step Up & Farewell/
Appreciation Ceremony
8:15-9AM
EMS: Celebration of
Learning 1PM
Flynn: Step Up Day
Flynn: 5th Grade Bridging
Ceremony 6PM
Hunt: Promotion
Ceremony (tenative) 1PM
Hunt: 8th Grade Promotion
Dance (tenative) 7PM
IAA: 5th Grade
Graduation 9:30AM
PreK: Last Day of SA AM
Preschool
SA: 5th Grade Banquet
5:30-7PM

6

BHS: YES Program
BTC: Last Day for Students
Champlain: PTO Meeting
7:30AM
Flynn: PTO Meeting 6:30PM
IAA: PTO Meeting
6-7:30PM
PreK: Last Day of IRA
AM/PM Preschool
SA: 4th & 5th Grade Dance
6-7PM
Eid-Al-Fitr Ends

12

13

7

8

14

15

BHS: YES Program
C.P. Smith: Field Day
IAA: Integrated Arts
Field Day
PreK: Last Day of Flynn
AM/PM Preschool
PreK: Last Day of IAA
AM/PM Preschool
SA: PTO End of Year
Celebration 5:45-7PM

District: Inservice Day
— NO SCHOOL FOR
STUDENTS

District: Last Day of
School — HALF DAY
(tentative)

BHS: Graduation
Rehearsal

BHS: Presentations of
Learning (AM)
Burlington Kids
Afterschool:
No BKids Afterschool
Flynn: Year End Assembly
Hunt/EMS: End Quarter 4
PreK: Last Day of Flynn
and IRA Full Day Preschool
PreK: Last Day for IRA
Allen ISN Students

BHS: Graduation 10AM

16

17

18

19

20

21

22

23
30

24

25

26

27

28

29

Father’s Day

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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K-8: Wednesday Early Dismissal Continues 2018-2019

July ’19

SUNDAY

MONDAY

|

BHS: Wednesday Late Start Continues 2018-2019

TUESDAY

1

WEDNESDAY

2

|

For full District policies/procedures please visit bsdvt.org

THURSDAY

3

FRIDAY

SATURDAY

4

5

6

Independence Day

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

BHS: Burlington High School • BTC: Burlington Technical Center • EES: Edmunds Elementary School • EMS: Edmunds Middle School • HMS: Hunt Middle School • IAA: Integrated Arts Academy at H.O. Wheeler • SA: Sustainability Academy at Lawrence Barnes
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၂၀၁၈-၁၉ မိဘလက္စြဲစာအုုပ္

ပါ၀ါစကူး (Power School) ဟုေခၚသည့္ အြနလ
္ င
ို း္
စနစ္မတ
ွ ဆင့္ ျဖည့စ
္ က
ြ ရ
္ မည္။ ဤစနစ္ကို အသုးံ ျပဳျခင္းသည္
သင္တအ
႔ို ေနျဖင့္ က်ေနာ္ တုတ
႔ိ င
ြ ရ
္ ထ
ိွ ားသည့္
သင္တႏ
႔ို င
ွ ဆ
့္ င
ို သ
္ ည့္ ေနာက္ဆးံု သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ အထူးတာ၀န္မွာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားလုုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ျပီး
အထက္တန္းေအာင္ျမင္ေရးျဖစ္သည္-

အသစ္ထပ္ မံျဖည့စ
္ က
ြ ႏ
္ င
ို မ
္ ည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဇူလင
ို လ
္ တြင္

n တျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုုိ တန္ုဖုိးထားျခင္း

ဤအသစ္ျပင္ဆင္ထားသည့ပ
္ စ
ံု အ
ံ ားျဖည့စ
္ က
ြ ရ
္ န္ မည္ကသ
့ဲ ႔ ိ ု

n ပတ္၀န္းက်င္လူမႈ၀န္းက်င္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ခ်ိတဆ
္ က္ရမည္ ဆုသ
ိ ည့္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ႏင
ွ အ
့္ တူ
သင့မ
္ သ
ိ ားစုအား ေက်ာင္းမွ ဆက္သယ
ြ လ
္ ာပါမည္။
အြနလ
္ င
ို း္ ေဖာင္မ်ားသည္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္လပ
ိ စ
္ ာ၊
ခြငျ့္ ပဳခ်က္ျဖတ္ပင
ို း္ စသည့္ အခ်က္

n စကားေျပာအရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ျခင္း
n တည္ထြင္ဖန္တီးႏုုိင္မႈ႐ွိ႐ွိ စဥ္းစားႏုုိင္ျခင္း
n ျပႆနာမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေျဖ႐ွင္းႏုုိင္ျခင္း

ေက်ာက္ဂြမ္းအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ
ေက်ာက္ဂြမ္းအႏၱရာယ္အေရးေပၚအက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ 40 CFR 763.93 [g]
[4] အရ ေက်ာင္းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်ာင္းတုိင္းေက်ာင္းတုိင္း၌
ေက်ာက္ဂြမ္းပါေသာ ပစၥည္းမ်ားေတြ႔ရွိပါက ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္ဆုိသည္ကုိ စာျဖင့္
အေၾကာင္းၾကားရန္လုိအပ္သည္။ ဤစီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ကုိ လူတုိင္း
မည္သူမဆုိ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ၏ ေအာက္ပါ႐ွိအေဆာက္
အဦးမ်ားတြင္ ဆက္ သြယ္ရယူႏုိင္ပါသည္။
မူႀကဳိပညာေရး
150 Colchester Avenue, Burlington, VT 05401

အျမင့္ဆုံးေအာင္ျမင္ျခင္း

ရွန္ပလိန္း မူလတန္းေက်ာင္း
800 Pine Street, Burlington, VT 05401

အေရးေပၚဆက္သယ
ြ ရ
္ မည့္ ဖုန
ု း္ နံပါတ္ႏင
ွ လ
့္ ပ
ိ စ
္ ာ၊ ကာကြယေ
္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အထူးတာ၀န္မွာ-

အယ္ဒ္မန္စ္ မူလတန္းေက်ာင္း
299 Main Street, Burlington, VT 05401

ဆးထုးို ထားသည့မ
္ တ
ွ တ
္ မ္းႏွင့္ ေန႔လည္စာအတြကေ
္ ဖာင္ပစ
ံု ံ

ဘီအက္စ္ဒီ — ေစာင့္ေ႐ွာင့္သည့္၊ဖန္းတီးမႈရွိျပီး

အလက္မ်ားကုစ
ို ေ
ု ဆာင္းသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုးံု
ဤေဖာင္မ်ားအား ျဖည့ရ
္ န္ လုအ
ို ပ္သည္။ က်န္းမာေရး၊

n ပညာေရးနယ္ပယ္၊ ဥဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ပုဂၢလိကဘ၀ မ်ားတြင္ 		

(သက္ဆင
ို ပ
္ ါက) စသည့အ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကုို

သတၱိ႐ွိေသာလူငယ္မ်ားေမြးျမဴျခင္း-ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ခ႐ီးဆက္ၾကပါ။

ေနာက္ဆးံု အေျခအေနသစ္မ်ားျဖင့္ တင္ျပထားျခင္းမရွလ
ိ ်ွ င္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုုံၾကည္သည္မွာ -

မည့သ
္ ည့ေ
္ က်ာင္းသားမွ တက္ခင
ြ ရ
့္ မည္မဟုတ
ု ပ
္ ါ။
ဤေဖာင္မ်ား ျဖည့ေ
္ ပးသည့အ
္ တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

n ကေလးတုုိင္းေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။
n ကေလးမ်ားကုုိပညာသင္ေပးတဲ့အခါမွာ 			
မိသားစုုမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။

တုိးခ်ဲ႕ေလ့လာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား
ဘာလင္တန္တးို ခ်ဲ႕ေလ့လာေရးအခြငအ
့္ လမ္းမ်ား
အစီအစဥ္သည္ မိမႏ
ိ င
ွ ရ
့္ ယ
ြ တ
္ ခ
ူ ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အရြယေ
္ ရာက္သမ
ူ ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရပ္ကက
ြ လ
္ မ
ူ အ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ ႏွငေ
့္ သာ္လည္း ေကာင္း
ေရရွညဆ
္ က္သယ
ြ မ
္ က
ႈ ို ဖန္တးီ ေပးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တခုတင
ြ ္
ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ပင
ို း္ အခ်ိနပ
္ ို ေလ့လာေရး
သင္တန္းအစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ေႏြရာသီသင္တန္း အစီအစဥ္ တုမ
႔ိ ွ
ႏွစစ
္ ဥ္ ဘီအက္စဒ
္ ီ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၇၀၀) ေက်ာ္၏
လူမေ
ႈ ရးႏွငပ
့္ ညာေရး ေအာင္ျမင္မက
ႈ ို ေမြးထုတေ
္ ပးသည္။
ဤအစီအစဥ္မ်ားမွာ (သူငယ္တန္းမွ၁၂တန္းထိ)
ေက်ာင္းသားမ်ား အတြကျ္ ဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ပင
ို း္
ညေန ၅နာရီ၃၀မီးနစ္အထိ ေန႔စဥ္သင္ၾကားေပးေနၿပီး၊
ေႏြရာသီ (၅) ပါတ္ ၾကာမည္ ျဖစ္သည္။
ျတဖက္စာမ်က္ႏာွ သု႔ိ

n မတူကြဲျပားမႈ၊ အားလုုံးပါ၀င္မႈသည္ စားသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်
င္အားေကာင္းလာ ေစသည္။

n ေႏြးေထြးၾကိဆုိျပီး ကူညီေပးမႈမ်ားသည္ သင္ၾကားမႈကုိအားျဖစ္ေစသည္။
n မိမိကုိ္ယ္ကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္တာ၀န္ယူမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ေအာင္ျမင္ေစသည္။

ေနရာထုိင္ခင္း
ဘာလင္တန္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးန
ယ္ေျမအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလုံးကုိ ညီတူမွ်တူ ရရွိေရးအတြက္
အာမခံသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ဖလင္းန္ မူလတန္းေက်ာင္း
1645 North Avenue, Burlington, VT 05401
အင္တီဂရိတ္တစ္အာ့တ္စ္ အခဲဒမီ
6 Archibald Street, Burlington, VT 05401
အင္တီဂရိတ္တစ္အာ့တ္စ္ အခဲဒမီ
332 Ethan Allen Parkway, Burlington, VT 05408
စပ္စ္တိန္ေနဗီးလတီ အခဲဒမီမူလတန္းေက်ာင္း
123 North Street, Burlington, VT 05401
အယ္ဒ္မန္စ္ အလယ္တန္း ေက်ာင္း
275 Main Street, Burlington, VT 05401
ဟန္႔တ္ အလယ္္တန္းေက်ာင္း
1364 North Avenue, Burlington, VT 05408
ဘာလင္တန္အထက္တန္းေက်ာင္း/ဘာလင္တန္ နည္းပညာစင္တာ /
အြန္ေထာ့ပ္
52 Institute Road, Burlington, VT 05408
ေဟာ္႐ုိင္းဇြန္
1271 North Avenue Burlington, VT 05408

ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း လုိအပ္ေနသည့္
မသန္စြမ္းျဖစ္ေန သူူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္(သုိ႔မဟုတ္) အစီအစဥ္
တာ၀န္ရွိသူ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား သင့္ေလ်ွာ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုုံေလာက္စြာႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္။

၀ါရင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ
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ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခ်ိန္၊ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္း
ေက်ာင္းတက္မွန္ေရးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။
ဘာလင္တန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေက်ာင္းခ်ိန္အျပည့္အ၀ တက္ေရာက္ေရးကို အဆက္မျပတ္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ေနထုိင္ မေကာင္း ျခင္းႏွင့္ မိသားစုအေရးေပၚကိစၥမ်ားမွလဲြ၍ ေက်ာင္းမွန္မွန္
တက္ရန္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္
ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မည္ (သုုိ႔မဟုုတ္) ေနာက္က်မည္ဆုိပါက ေက်ာင္းသုုိ႔
ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္းၾကားရမည္မွာ သင္၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတေယာက္ေယာက္ထံမွ ေနထုုိင္မေကာင္းျဖစ္မႈ၊
မိသားစုုအေရးေပၚအေျခအေန၊ ဘာသာေရးအခမ္းအနားပဲြေတာ္
(သုုိ႔မဟုုတ္) ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ေဆာင္မႈ
စသည္ျဖင့္ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္တခုခု မသိရ၊ မၾကားရပါက
ဤပ်က္ကြက္မႈကုိ ေက်ာင္းက ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ (သုုိ႔မဟုုတ္) ေနာက္က်လွ်င္ေက်ာင္းသား တဦးခ်င္းစီ၏
စုစုေပါင္း ပ်က္ကြက္မႈကုိ ေက်ာင္းက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး၊ ဤမွတ္တမ္းကုိ
ေက်ာင္းေျပးသည့္အခါ တရားစဲြဆုိမႈအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ လုိအပ္လွ်င္
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကုိသိလုိလွ်င္ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ
၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္႐ွိပါ သည္ www.bsdvt.org
ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းအရ -

n`စာသင္ႏွစ္တႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းပ်က္သည့္အႀကိမ္ေရစုစု 		

ေပါင္း ၅ႀကိမ္ႏွင့္၁၀ႀကိမ္ ရွိပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက မိဘ၊
အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ဆက္သြယ္မည္။

n`စာသင္ႏွစ္တႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၁၅ႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္

လုိအပ္သည္ဟုထင္ပါက ၁၅ႀကိမ္ထက္ နည္းသည့္ အႀကိမ္ေရ
ျဖစ္မည္) ပ်က္ ကြက္ပါက ေက်ာင္းႏွင့္အျခား သင့္ေလ်ာ္သည့္ရပ္ကြက္
(သုိ႔မဟုတ္) လြတ္လပ္သည့္အသင္းအဖဲြ႔တခုခုမွ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားပါ၀င္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔
မိဘ၊ အုပ္ထိမ္းသူမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းေဆာင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ခံက ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ဤအစည္းအေ၀းက
ေနာက္ေနာင္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွန္မွန္ တက္ေရး အတြက္
ေရးဆဲြမည့္ စီမံကိန္းတခုကုိ အေလးထားေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။
ဤေဆြး ေႏြးမႈတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ျပႆနာဇစ္ျမစ္
ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
ျပႆနာအေျဖရွာေရး၊ အျခားေရြးခ်ယ္ ႏုုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
မိမိတုိ ့ပတ္၀န္းက်င္၊ ရပ္ကြက္၊ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ
အကူအညီ၊ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

n`၁၅ႀကိမ္ ေက်ာင္းပ်က္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္

အစည္းအေ၀းတက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ
(သုိ႔မဟုတ္) အျခားေက်ာင္း တာ၀န္ခံ တဦးဦးက မိဘ၊
အုပ္ထိမ္းသူ(မ်ား) အိမ္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္မည္၊ (သုိ႔မဟုတ္)
တျခားတနည္းနည္း ျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္။

n`စာသင္ႏွစ္တႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ ၂၀ ပ်က္ကြက္ပါက၊ (Chittenden)
ခ်စ္တင္းဒင္ ေကာင္တီျပည္နယ္ ေရွ႕ေနအာဏာျဖင့္
ကုိယ္ပုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းက ဤပ်က္ကြက္မႈႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ က်မ္းက်ိန္လႊာကုိ တရားရုံးေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရေပ
မည္။ ဤတုိင္တန္းခ်က္ကုိ မိဘ၊ အုပ္ထိမ္းသူ(မ်ား) ထံ

အသိေပးအေၾကာင္းရမည္။ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲ ဆုိႏုိင္ေျခရွိမႈ (သုိ႔မဟုတ္) ဤေက်ာင္းသားသည္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈခံယူရန္ လုိအပ္ေန ေသးသည္
ဆုိျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အသနားခံႏုိင္ သည္ဆုိျခင္းကုိ အသိေပးရ
မည္။ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခ်က္တြင္
ဒဏ္ေၾကး ေဒၚလာ ၁ေထာင္ (၁,၀၀၀ ေဒၚလာ) ႏွင့္ ဤကေလးကုိ
မိဘ၊ အုပ္ထိမ္းသူ တဦးဦး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ထားရန္
လုိအပ္ေနေသးသည္ဟု ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ အဆုိး၀ါးဆုံးအေနျဖင့္
မိမိ၏ကေလးကုုိ ဆက္လက္အုပ္ထိမ္းႏုုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ဆုုံး႐ႈံးသြားနုုိင္
သည့္အေနအထားမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။
ေက်ာင္ေနာက္က်မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းအရေက်ာင္းေနာက္က်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၅ႀကိမ္၊ ၁၀ႀကိမ္၊ ၁၅ႀကိမ္၊ အႀကိမ္ ၂၀
ေနာက္က် တုိင္း မိဘမ်ားထံသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ မည္ျဖစ္သည္။
၁၅ႀကိမ္ေနာက္ က်ပါက ေက်ာင္းအေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံက ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းေနာက္က်မႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေ၀း
ေခၚဆုိရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။

ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ စာသင္ႏွစ္အစ၌ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္သည္
၎တုိ႔၏ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳ လုပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း
ေပၚလစီမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္ မ်ားတြင္
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳ လုပ္မႈအတြက္ ေပၚလစီတခု၊ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း
အတြက္ေပၚလစီတခုႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းအတြက္ေပၚလစီ
တခု စသည္ျဖင့္ သီးျခားေပၚလစီ၃ခုရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္တြင္
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ
ေပၚလစီတခုသာ ရွိသည္။ ေပၚလစီအသစ္ ကုိလည္း ျပည့္စုံသည့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစုံျဖင့္ တြဲဖက္ထား သည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ
သင္ယူႏုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ တခုကုိ ႀကိဳးစား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနပါသည္။
ဤပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ ထမ္းမ်ားသည္
တဦးႏွင့္တဦး ေလးစားသည့္အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိမ်ား
ေဖာ္ျပေနရေပမည္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ျငင္းျပဳလုပ္ျခင္းကုိ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္မွ်
သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ေပ။
အထူးသျဖင့္ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳလုပ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္
ပစၥည္းမ်ားက တဆင့္ျပဳ လုုပ္ေသာအျပဳ အမူမ်ား အပါအ၀င္
ေက်ာင္းသားတဦး(သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား အုပ္စုတစုက
အျခားေက်ာင္းသားတဦးအား ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ရန္၊ အရွက္ခဲြရန္၊ (ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္) ၿခိ္မ္းေျခာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာထပ္ခါတလဲလဲ
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤလုပ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ရက္မ်ား၌ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အတြင္း၊
ေက်ာင္းမတက္မီ (သုုိ႔မဟုုတ္) ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အျပီး ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္၊
(သုုိ႔မဟုုတ္) ေက်ာင္းကျပဳလုုပ္ေသာ လႈပ္႐ွားမႈအခုုခုတြင္ ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းအျပဳအမူကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီ အလုိက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား စနစ္တက်
ရွိပါသည္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူ ပန္
မူရွိလွ်င္ ေက်ာင္းအေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံ ႏွင့္ စကားေျပာပါရန္
မိဘမ်ားကုိ အားေပး တုိက္တြန္းပါသည္။ ေက်ာင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

တုိးခ်ဲ႕ေလ့လာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား
ဤအစီအစဥ္တင
ြ ္ ပညာေရးအေထာက္အကူေပးျခင္းႏွငန
့္ ားေ
နအပန္းေျဖမႈမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္မႏ
ႈ င
ွ လ
့္ ပ
ု င
္ န္း
မ်ားေလ့လာသင္ယမ
ူ အ
ႈ ထိ ပါ၀င္သည္။ အစီအစဥ္တခုခ်င္းစီ၌
လည္း ရြကလ
္ င
ႊ ျ့္ ခင္း၊ လက္သမားပညာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိနး္ သိမး္ မႈပညာေရး၊ လီဂစ
ို က္ရပ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့န
္ ည္းပညာ
(LEGO Robotics)၊ အႏုပညာ စသည္တက
႔ို သ
့ဲ ႔ို အခြငအ
့္ လမ္း
မ်ားျဖည့ဆ
္ ည္းေပးရန္အတြက္ ရပ္ကက
ြ လ
္ မ
ူ အ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ မွ
လုပေ
္ ဖာ္ကင
ို ဖ
္ က္ (၅၀) ေက်ာ္တႏ
႔ို င
ွ ့္ နီးနီးကပ္ကပ္
ဆက္သယ
ြ လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ၾ္ ကသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတပ
္ တ
ံု င္စာရင္းသြငး္ ရန္ႏ
္ င
ွ အ
့္ ျခားေမးျမန္းလုပ
ို ါက
တုးို ခ်ဲ သ
႔ င္ၾကား ေလ့လာမႈ အခြငအ
့္ လမ္း ဒါ႐ုက
ို တ
္ ာျဖစ္သည့္
ခရစ္စတီ ဂယ္လစ
့ဲ က
္ ို ဖုန
ု း္ (၈၀၂) ၅၄၀-၀၂၈၅ ၊ လုင
ိ း္ ခဲြ (ext)
71200 ျဖင့ဆ
္ က္သယ
ြ ပ
္ ါ
မိဘတကၠသုိလ္
မိဘတကၠသုိလ္က မိမိတုိ႔ေက်ာင္းရွိ မိသားစုမ်ားအၾကား
မိမိကုိယ္တုိင္ပါ၀င္သက္ဆုိင္ ေနသည္ဆုိသည့္အသိႏွ
င့္ဆက္သြယ္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးေနသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမႏွင့္ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္
ဘာလင္တန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း အၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္း အားေကာင္းေစပါသည္။
ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကဲ့သုိ႔
ပင္ ရပ္ကြက္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားလည္း
ဤအစီအစဥ္တြင္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
တုိးမ်ားလာေနပါသည္။ ဤအစီအစဥ္က
မိဘမ်ားႏွင့္အဖုိးအဖြားမ်ားအား တပါတ္လ်င္ ၅ရက္၊
၁၀ပါတ္-၁၂ပါတ္ၾကာ သင္ယူေလ့လာမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤသည္က
၎တုိ႔၏ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္လူမႈဘ၀တြင္
တန္းတူရည္တူလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါသည္။ မည္သည့္ ဘီအက္စ္ဒီ (BSD) မိဘမဆုိ
ဤအခမဲ့အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္
အားေပးႀကိဳဆုိပါသည္။ အတန္းအခ်ိန္အလုိက္
ေနရာအကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။
ေနာက္ထပ္သိလုိ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ေက်းဇူျပဳ၍ www..bsdvt.org./our-schools/parentuniversity/ (သုိ႔မဟုတ္) အီးေမး-adieng@bsdvt.org
(သုိ႔မဟုတ္) ဖုန္း- (802) 316-0731 မွတဆင့္ အာလီ ဒီယန္း
(Ali Dieng) ကုို ဆက္သြယ္ပါ။
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မိဘမ်ားပါ၀င္မႈ
ကေလးမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္
ပါ၀င္ရန္ မိဘမ်ားအား အခြင့္ အလမ္းေပးေရးကို
ဘာလင္တန္က အားထုုတ္လုပ္ေဆာင္သည္။
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက မိသားစုမ်ား ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးအထူး ေကာင္းမြန္ေရးတည္ေဆာက္ရန္လုပ္
ကုိင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားအား
ေထာက္ကူေပးရန္အတြက္ မိသားစုမ်ားကုိ တေယာက္
ခ်င္း ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔အား
ဆက္သြယ္ရန္ အၿမဲတန္း ႀကိဳဆုိေနပါသည္။ ဤအသင္းမ်ားက
ဘာလင္တန္ေက်ာင္း မ်ားအားလုံးအား အေထာက္
အကူေပးရန္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆဲြထားၿပီး မိသားစုမ်ား အားလုံး အတြက္ ေႏြးေထြးေသာ
ပတ္၀န္းက်င္တခုကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အလယ္တုိင္းေက်ာင္းတုိင္း
တြင္မိဘ-ဆရာအသင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း
မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ကလပ္မ်ားရွိသည္။
ဤအသင္းအဖဲြ႔မ်ားက လူမႈအသုိက္အ၀ုိင္း
စည္ပင္သာယာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးမွ
အလုပ္ရုံေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရးပဲြမ်ား ကုိ
လက္ခံက်င္းပေရးအထိ မိဘမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားေပးသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း႐ွိမိဘမ်ား ပါ၀င္မႈ၊
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခား သတင္းမ်ား သိလုိလွ်င္
ေအာက္ပါ ၀ဘ္ဆုိဒ္ သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါ သည္။
www..bsdvt.org.

နယ္ေျမအတြင္း ရႏုိင္သည့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားသိလုိပါက
ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။

ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

ဆုုိသည္မွာ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အတြင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေက်ာင္းအျပင္ဖက္
တြင္ ေက်ာင္းသား တေယာက္က အျခားေက်ာင္းသား တေယာက္အေပၚ
(တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ)၊ အဖြ႔ဲအစည္းတခုျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္
ကတိက၀တ္ျပဳခုိင္း ျခင္း၊ အဖဲြ႔အစည္းတခုခုအတြင္းသုိ႔ ဇတ္သြင္းျခင္း၊
အဖဲြ႔အစည္းတခုခုေအာက္သုိ႔ ၀င္ေစျခင္း၊ ေက်ာင္း႐ုံးခန္း အတြင္း
ထိန္းထားျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာလင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွ
င့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတခုခု တြင္ ၀င္ခုိင္းျခင္း စသည့္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္တုိင္းကုိ ညႊန္းဆုိသည္။ လူလူခ်င္း
ႏွိပ္ကြပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းသားတေယာက္ကုိ
အရွက္ရေစရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္၊ သိကၡာ က်ေစရန္
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမတြင္ ဤလုပ္ ရပ္မ်ားကုိ
သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္။
လူတဖက္သားအေပၚ ႏွပ
ိ က
္ ပ
ြ ရ
္ ာတြင္ ပါ၀င္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ခသ
့ဲ ည့သ
္ မ
ူ ်ားသည္
ခံရသည့သ
္ ၏
ူ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ (သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ သေဘာတူညမ
ီ ေ
ႈ ၾကာင့္
ကင္းလြတခ
္ င
ြ ရ
့္ မည္မဟုတေ
္ ခ်။ ႏွပ
ိ က
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း၊ ျမွဴဆြယျ္ ခင္း၊ ညြနၾ္ ကားျခင္း၊
အကူအညီေပးျခင္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အကူအညီ ေပးရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္
ႏွပ
ိ က
္ ပ
ြ ရ
္ ာတြင္ အျခားသူတဦးအား ကူျခင္း၊ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ႏွပ
္ိ က
္ ပ
ြ သ
္ ည့္
လုပရ
္ ပ္အား တားဆီးရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း စသည္တသ
႔ို ည္ ဥပေဒႏွငမ
့္ ညီေခ်။ ထုေ
႔ိ ၾကာင့္
ဤေက်ာင္းသားကုိ ဥပေဒအရ၊ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ ေရးမူအရ တရားစဲြ
ဆုႏ
ိ င
ို ျ္ ပီး ျပစ္ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ (၅,၀၀၀)ခ်မွတႏ
္ င
ို သ
္ ည္။ ၾကီးႏုင
ိ င
္ ယ္ညင
ွ း္ ျပဳ
လုပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကုို ဥပေဒစုမ
ို းို ေရးဌာနသု႔ို အစီအရင္ခမ
ံ ည္ျဖစ္သည္။
ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း ဥပမာမ်ားတြင္
၁။ ၾၾကာပြတ္ျဖင့္ရုိက္ျခင္း၊ ရုိက္ျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ သံပူကပ္ျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ေရွာ့တုိက္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္အရာ
တခု တင္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားအလားတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲ့သုိ႔
ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္လုပ္သည့္ လူမဆန္ ေသာလုပ္ရပ္မ်ဳိး။
၂။ အိပ္ေရးမ၀ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ထိျခင္း၊
အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား၏
စိတ္က်န္းမာေရး၊ ကုိယ္က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး စသည္တုိ႔ကုိ
ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွိ သည့္ ေဘးဥပါဒ္
ေရာက္ေစသည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။
၃။ အစားအစာ၊ အခ်ဳိရည္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ အရက္၊ ေဆး၀ါး၊ (သုိ႔မဟုတ္)
ေက်ာင္းသား အတြက္ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစေသာ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြျခင္း
တုိ႔ပါ၀င္သည့္ လုပ္ ေဆာင္မႈတခုခု။
၄။ ေက်ာင္းသားတေယာက္အား ရာဇ၀တ္မႈလုပ္ငန္းတခုခု (သုိ႔မဟုတ္)
တပါးသူအားႏွိပ္ကြပ္ သည့္ အလုပ္တခုခုတြင္ ပါ၀င္ေစသည့္ လုပ္ငန္း
တာ၀န္တခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆဲြေဆာင္ ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆုိ
လုပ္ခုိင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတခုခု စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္
ညွင္းႏွင့္ သက္ဆုိက္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားကုုိ ဤလက္စဲြစာအုပ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထား သည့္၀န္ထမ္းမ်ားထံ အစီရင္ခံရမည္
ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းတာ၀န္ရွိ သူမ်ားသည္ တုုိင္တန္းခ်က္မ်ားကုုိ
စုုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။
ေႏွာက္ယွက္မႈ ဆုိသည္မွာ တရားဥေပဒႏွင့္မညီေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈပုံစံတခု

ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကုိ ဘာလင္ တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမက
သည္းခံမည္မဟုတ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမက ေႏွာက္ ယွက္မႈႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္အားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး F29R
ေပၚလစီႏွင့္အညီ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အျပဳအမူ အဆုံးသတ္ရန္ က်ဳိးေၾကာင္း
ညီညြတ္ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား။
အင္တာနက္ေပၚမွ ႀကီးႏုိင္ငယ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အင္တာနက္ေပၚမွ
ေႏွာက္ ယွက္မႈ၊ အင္တာနက္ေပၚမွ ႀကီးႏုိင္ငယ္ျခင္းျပဳလုပ္မႈ
(သုိ႔မဟုတ္) အင္တာနက္ေပၚမွ ေႏွာက္ယွက္မႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္းဥပေဒ မရွိပါ။ “ေႏွာက္ယွက္မႈ”ႏွင့္
“ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းျပဳလုပ္မႈ” ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္
ဗားေမာင့္နည္း ဥပေဒမ်ားကုိ ေက်ာင္း သားမ်ား ပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြ
င့္အရည္အေသြးအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားမွလဲႊ၍ ေက်ာင္း
အျပင္ဖက္ႏွင့္အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အျပဳအမူမ်ားကုိ ျခဳံငုံ
ထည့္သြင္းထားရန္၊ ၎တုိ႔၏နယ္ပယ္အတုိင္းအတာကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္
ျပင္ဆင္ထားသည္။ ဥပမာ၊ အင္တာနက္ေပၚမွ ေႏွာက္ယွက္မႈဆုိသည္မွာ
ဤေနရာတြင္ မ်ဥ္းတားထားသည့္စာမ်ားကုိသာ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
က။ ေႏွာက္ယွက္မႈဆုိသည္မွာ အင္တာနက္ေပၚမွ ေႏွာက္ယွက္မႈအပါအ၀င္
ႏႈတ္ျဖင့္၊ စာျဖင့္၊ ရုပ္ပုံဆဲြျပျခင္းျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမူသည့္
အျဖစ္အပ်က္တခု (သုိ႔မဟုတ္) အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေခၚသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ
ေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသားစု၀င္တေယာက္ေယာက္၏
စိတ္တြင္ အမွန္ တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္ေတြးထင္ ထားသည့္ လူမ်ဳိး၊
ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ အသားအေရာင္၊ မူရင္းႏုိင္ငံ ေနာက္ခံ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ၊
ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ လိင္ကဲြျပားမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လိင္ပုိင္း
ဆုိင္ရာလကၡဏာ (သုိ႔မဟုတ္) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တုိ႔အေပၚ
အေျခခံၿပီး (သုိ႔မဟုတ္) ၎တုိ႔က တြန္းအားေပးသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၌ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ေလ်ာ့ပါးနိမ့္
က်ေစျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္)
ေက်ာင္း ပုိင္ပစၥည္း သုံးစဲြျခင္းအား ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း
(သုိ႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ရန္လုိ ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေစေသာပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္
(သုိ႔မဟုတ္) သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။
၁။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ။ မလုိလားအပ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံရန္
ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္း
ဆုိင္ရာသဘာ၀ျဖစ္သည့္ အျခား ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသားျပ
ျခင္၊ ရုပ္ပုံေရးဆဲြျပျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း
တုိ႔ပါ၀င္သည့္ အျပဳအမူ။
၂။ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ။ ။ ေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုတ္)
ေက်ာင္းသားမိသားစု၀င္ တေယာက္ေယာက္ ၏စိတ္တြင္ အမွန္တကယ္
(သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္ေတြးထင္ထားသည့္ လူမ်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) အသားအေရာင္
ထူးျခားခ်က္ႏွင့္တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေသာ အျပဳအမူ။ ဤအျပဳအမႈ မ်ား၌
၀ိေသသပုဒ္သုံး ေျပာဆုိျခင္း၊ သမရုိးက် ပုံစံေျပာဆုိသုံးႏႈံးျခင္း၊ လူမ်ဳိေရးဆုိင္ရာ
မဟုတ္မတရားေျပာဆုိျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာဆုိ ျခင္း၊
ယုတ္ညံ့ေသာ မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆုိျခင္း၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ သုံးေျပာဆုိျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိျခင္း၊ နံရံတြင္ လက္ေဆာ့ေရးျခစ္ထားေသာ ပုံ၊
စာ အသုံးျပဳ ေျပာျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ရုပ္ပုံမ်ား၊
စာမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပေျပာဆုိျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပုံဆဲြ၍ျဖစ္ေစ
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ မခံခ်င္ေအာင္ေျပာဆုိျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားအား
အပ်က္သေဘာ ရည္ညႊန္းေျပာ ဆုိျခင္း၊ စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။
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၃။ အျခားအကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား။
။ေက်ာင္း သား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသားစု၀င္
တေယာက္ေယာက္၏စိတ္တြင္ အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္)
စိတ္တြင္ေတြးထင္ထားသည့္ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ ကုိးကြယ္မႈ၊ မူရင္းႏုိင္ငံ
ေနာက္ခံ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ ၊ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ လိင္ ကဲြျပားမႈ၊
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာလကၡဏာ (သုိ႔မဟုတ္)
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေသာ
အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအျပဳအမႈမ်ား၌ ၀ိေသသပုဒ္သုံး ေျပာဆုိျခင္း၊
သမရုိးက်ပုံစံ ေျပာဆုိသုံးႏႈံးျခင္း၊ လူမ်ဳိေရးဆုိင္ရာ မဟုတ္မတရားေျပာဆုိျခင္း၊
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေစာ္ကား ေမာ္ကားေျပာဆုိျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ေသာ
မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆုိျခင္း၊ လက္ဟန္ေျခ ဟန္ျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္
ေျပာဆုိ ျခင္း၊ နံရံတြင္လက္ေဆာ့ေရးျခစ္ထားေသာ ပုံ၊ စာ အသုံးျပဳေျပာ ဆုိျခင္း၊
ကြန္ျပဴတာဖန္သား ျပင္ေပၚတြင္ ရုပ္ပုံမ်ား၊ စာမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပေျပာဆုိျခင္း၊
(သုိ႔မဟုတ္) စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပုံဆဲြ၍ျဖစ္ေစ ျဖန္႔ေ၀ေျပာဆုိျခင္း၊ စကား ေျပာဟန္
(သုိ႔မဟုတ္) ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈျဖင့္ မခံခ်င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ဤအကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ အမ်ဳိးအစား တခုခုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားအား အပ်က္ သေဘာ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္း၊
စသည္တုိ႔ပါ၀င္ သည္။
က။ ဘာသာအယူ၀ါဒ (သုိ႔မဟုတ္)ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ
ေႏွာက္ယွက္မႈ ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား
မိသား စု၀င္ တေယာက္ေယာက္၏ အမွန္တကယ္ ရွိသည့္ (သုိ႔မဟုတ္)
စိတ္တြင္ေတြးထင္ထားသည့္ ဘာသာအယူ၀ါဒ (သုိ႔မဟုတ္)
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ (သုိ႔မဟုတ္) ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈအပါအ၀င္
အေလ့အထမ်ား အေပၚ အေျခခံသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္)
၎တုိ႔က တြန္းအားေပးသည့္ ေႏွာက္ ယွက္မႈကုိ ေခၚသည္။
ခ။ မူရင္းႏုိင္ငံေနာက္ခံရွိမႈအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈ ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား
(သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသား စု၀င္ တေယာက္ေယာက္၏ စိတ္တြင္
အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္ ေတြးထင္ထားသည့္ ၀တ္စားဆင္
ယင္မႈ အပါအ၀င္ မူရင္းႏုိင္ငံေနာက္ခံ အေပၚ အေျခခံသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈ
(သုိ႔မဟုတ္) ၎တုိ႔က တြန္းအားေပး သည့္ ေႏွာက္ယွက္ မႈကုိ ေခၚသည္။
ဂ။ အိမ္ေထာင္ရွိ၊ မရွိအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈ ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား
(သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသားစု၀င္ တေယာက္ေယာက္၏ စိတ္တြင္
အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္ေတြး ထင္ထား သည့္ အိ္မ္ေထာင္ရွိ၊
မရွိ အေျခအေနႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ သည့္ (သုိ႔မဟုတ္) တြန္းအားေပး
သည့္ လက္မထပ္သည့္မိခင္(သုိ႔မဟုတ္) ဖခင္ျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံသည့္
ေႏွာက္ယွက္မႈကုိ ေခၚသည္။
ဃ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈ
ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသားစု၀င္
တေယာက္ေယာက္၏ အမွန္တကယ္ ရွိသည့္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္
ေတြးထင္ထားသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္
ေႏွာက္ယွက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ၎တုိ႔က တြန္းအားေပးသည့္ ေႏွာက္
ယွက္မႈကုိ ေခၚသည္။
င။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပင္ကုိယ္လကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈ
ဆုိသည္မွာႈ တဦး တေယာက္၏ စိတ္တြင္ အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္)
စိတ္တြင္ေတြးထင္ထားသည့္ လိင္ႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ပင္ကုိယ္လကၡဏာ
(သုိ႔မဟုတ္) လိင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ထူးျခားသည့္ လကၡဏာ၊

ပင္ကုိယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တဦးခ်င္းစီ၏မတူကဲြ ျပားသည့္လိင္
(သုိ႔မဟုတ္) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ားအေပၚ
အေျခခံသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈကုိ ေခၚသည္။ ထုိအထဲတြင္
အမူအက်င့္ႏွင့္ပုံပန္းသ႑န္မ်ား ကန္႔သတ္မထားဘဲ (သုိ႔မဟုတ္)
ေမြးဖြားစဥ္က သတ္မွတ္ ထားသည့္ တဦးခ်င္းစီ၏လိင္အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္မပ
တ္သက္ဘဲ အားလုံးအက်ဳံး၀င္သည္။
စ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ေႏွာက္ယွက္မႈဆုိသည္မွာ တဦးတေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္)
တဦးတေယာက္၏ မိသားစု၀င္ တေယာက္ေယာက္၏ စိတ္တြင္
အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္ေတြး ထင္ထားသည့္
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေဖာ္ ျပခ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈကုိ
ေခၚသည္။ ထုိအထဲတြင္ အမူအက်င့္ႏွင့္ပုံ ပန္းသ႑န္မ်ား
ကန္႔သတ္မထားဘဲ (သုိ႔မဟုတ္) ေမြးဖြားစဥ္က သတ္မွတ္ထားသည့္
တဦးခ်င္း စီ၏ လိင္အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ
အားလုံးအက်ဳံး၀င္သည္။
ဆ။ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈအေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈဆုိသည္မွာ
ေေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား မိသားစု၀င္
တေယာက္ေယာက္၏ စိတ္တြင္ အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္တြင္
ေတြးထင္ထားသည့္ စိတ္(သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ခႏၶာဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈႏွင့္
တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္သည့္ (သုိ႔မဟုတ္) ၎က တြန္းအား ေပးသည့္
ေျပာဆုိ လႈပ္ရွားဟန္၊ သိျမင္တတ္ေသာစြမ္းရည္၊ အေထြေထြ ပညာေရး
ပတ္၀န္းက်င္ ျပင္ပရွိ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ခံရရွိမႈ၊
(သုိ႔မဟုတ္) လူေယာက္၏ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈဆုိင္ရာ အျခား
သရုပ္သကန္ စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈကုိ
ေခၚသည္။
ေႏွာက္ယွက္မႈအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတြင္း၌
လက္မခံႏုိင္ သည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္ရပ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားအား
ေႏွာက္ယွက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတဦးဦး (သုိ႔မဟုတ္)
ခန္႔အပ္ထားသည့္၀န္ထမ္း၂ဦးထဲမွ တဦးထံသုိ႔ အစီရင္ခံရန္
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမွလဲြ၍ ေက်ာင္းသားအားလုံး၊ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊
ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လူမ်ားကုိ တိုိက္တြန္းပါသည္။
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတဦးတေယာက္သည္္ ေက်ာင္းသားအား
ေႏွာက္ယွက္ေနျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႔၊ ၾကားသိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊
ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ လက္ခံရရွိလွ်င္၊ ထုိ၀န္ထမ္းသည္
ထုိကိစၥအတြက္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းစာရင္းကုိ
ဤလက္စဲြစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၀န္ထမ္းအ၀င္အထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤလက္စြဲစာအုုပ္တြင္
အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ ခန္႔အပ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။
ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္း ႏွစ္စ၌ ေက်ာင္းမ်ား/ အေဆာက္ အဦးမ်ား၌
လက္ရွိခန္႔အပ္ထားၿပီး ၀န္ထမ္းအမည္မ်ားကုိ တင္ထားမည္ျဖစ္သည္။
ေမးျမန္း စုံစမ္းလုုိပါက တန္းတူညီမ်ွမႈဆုိင္ရာ ဒါ႐ုုိက္တာ ဟင္နရီ စပါ့ခ္ကုိ
အီးေမး hpsarks@bsdvt.org (သုုိ႔မဟုုတ္) ဖုုန္း (၈၀၂) ၈၆၅-၄၁၆၈
ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း။ အတုိင္မခံရသည့္ ခန္႔အပ္ၿပီး ၀န္ထမ္း (သုိ႔မဟုတ္)
တျခားခန္႔အပ္ခံၿပီး ပုဂၢိဳလ္သည္္ တုိင္ တန္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ
စတင္စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿပီးသည့္အခါ တုိင္းတန္းသူႏွင့္
အတုိင္ခံရသူကုိ အေၾကာင္းၾကား အသိေပး ရမည္။
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မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သြားကုသေရး
ဘာလင္တန္လမ
ူ အ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ က်န္းမာေရးဌာန (ဘာလန္တန္ကန
ြ ျ္ မဴနတီ
ဟက္လတ
္ စ
္ င္တာ)၏ ေက်ာင္းအေျချပဳသြားကုသေရးဌာနအစီအစဥ္ကို
သြားက်န္းမာေရးပညာေပးဌာန (Dental home) မရွသ
ိ ည့၀
္ င္ေငြနည္းပါးသည့္
ဘာလင္တန္နယ္ေျမမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ သြားေရာဂါကုသေရးလုပင
္ န္းႏွင့္
ဆက္သယ
ြ မ
္ လ
ႈ ယ
ြ က
္ ေ
ူ စရန္ တည္ေထာင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ခုႏစ
ွ ၌
္
ဘာလင္တန္းေက်ာင္း အုပခ
္ ်ုပေ
္ ရးနယ္ေျမႏွင့္ စတင္ပးူ ေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၌ စာရင္းသြငး္ ႏုင
ိ ၿ္ ပီျဖစ္သည္။ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္
အင္တဂ
ီ ရိတတ
္ က္ဒအ
္ ာ့စအ
္ ခဲဒမီ ေက်ာင္းေနရာ၏ လက္်ာဘက္ရိွ သြားကု
သမႈလပ
ု င
္ န္းဆုင
ိ ရ
္ ာ ဘာလင္တန္ကန
ြ ျ္ မဴနတီ ဟက္လသ
္ သ
္ ႔ို လဲေ
ႊ ျပာင္း ေပးႏုင
ိ သ
္ ည္။
ေက်ာင္းဖြငသ
့္ ည့ေ
္ န႔တင
ြ ္ ေက်ာင္းအေျချပဳသြားကုသေရးဌာနက သြားကုသ
ေစာင့ေ
္ ရွာက္ မႈကို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးၿပီး၊ အုင
ို ေ
္ အေအ (IAA) ၌ ခ်ိနး္ ဆုမ
ိ အ
ႈ တြက္
ေက်ာင္းမွအသြားအျပန္ သယ္ယပ
ူ ႔ို ေဆာင္ေရးကုိ တာ၀န္ယေ
ူ ပးသည္။ ၀န္ထမ္းကလည္း
ခံတင
ြ း္ သန္ရ
႔ င
ွ း္ မႈအေလ့အထႏွငသ
့္ က္ဆင
ို သ
္ ည့္ ခံတင
ြ း္ က်န္းမာေရးပညာေပးမႈ၊
က်န္းမာေရးႏွငည
့္ ည
ီ တ
ြ သ
္ ည့အ
္ စားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း၏ အေရး ႀကီးပု၊ံ
ဘ၀တသက္တာ က်န္းမာေပ်ာ္ရင
ႊ စ
္ ာြ ေနထုင
ိ န
္ ည္း ႏွငေ
့္ နာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ
ေဟာေျပာပုခ
႔ိ ်ေပးပါသည္။ သြားအေၾကာင္းသင္ၾကားသည့ဆ
္ ရာကလည္း မွတပ
္ ံု
တင္စာရင္းသြငး္ ေဖာင္ျဖည့ျ္ ခင္းမ်ားကုိ ကူညေ
ီ ပးျခင္းႏွင့္ သြားကုသေစာက္ေရွာက္ေရး
ဌာနႏွင့္ မည္သဆ
႔ို က္သယ
ြ ရ
္ မည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား အကူအညီေပးပါသည္။
က်ေနာ္တအ
႔ို ေနျဖင့္ ဘီအက္စဒ
္ ီ (BSD) ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ပုမ
ံ န
ွ ေ
္ က်ာင္းခ်ိနအ
္ တြငး္ ဆက္လက္ကသ
ု ေပးပါမည္။ အကယ္၍ သင့က
္ ေလး၌
တႏွစအ
္ တြငး္ သြားဆရာ၀န္မရွပ
ိ ါက (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ သြားေဆးခန္း မရွပ
ိ ါက၊ ေက်းဇူးျပဳ၍
(၈၀၂) ၆၅၈-၄၈၆၉ သု႔ိ ေခၚပါ။ အုင
ိ ေ
္ အေအ (IAA) ရွိ သြားကုသေရးဌာနက မက္ဒက
ီ တ
ိ ္
(Medicaid) ရွေ
ိ သာ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ က်န္းမာေရးအာမခံရေ
ိွ သာ သူငယ္တန္းမွ ၁၂တန္ထိ
ဘီအက္စဒ
္ ီ (BSD) ေက်ာင္းသားတုင
ိ း္ အား သြားကုသေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ ေပးပါသည္။
မက္ဒက
ီ တ
ိ ္ မရသူမ်ားအတြက္ ဘာလင္တန္ကန
ြ ျ္ မဴနတီဟလ
့ဲ စ
္ င္တာ(CHCB) က
၀င္ေငြအေပၚမူတည္သည့အ
္ စီအစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ ေပးပါသည္။ ထု၀
ိ
င္ေငြေပၚမူတည္သည့အ
္ စီအစဥ္ႏင
ွ ဆ
့္ င
ို သ
္ ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိလ
ိ ပ
ို ါက၊
လူနာအေထာက္အပံေ
့ ပးသည့ဌ
္ ာန (Patient Support Services)၊ (၈၀၂)
၂၆၄-၈၁၂၄ သု႔ိ ေခၚပါ။
n ေက်ာင္းသား (၇၅၀)နီးပါး (IAA) သု႔ိ လာေရာက္စစ္ေဆးၾကရာ၊ ေက်ာင္းသား
(၅၈၅)ေယာက္ ေက်ာ္အား ကုသေပးခဲသ
့ ည္။
n ကေလးသူငယ္မ်ားအား အႀကိမေ
္ ပါင္း (၉၉၂) ႀကိမ္ သြားႏွငခ
့္ တ
ံ င
ြ း္ သန္ရ
႔ င
ွ း္ မႈျပဳလုပ္
ေပးခဲၿ့ ပီး၊ သြားတုက
ိ ေ
္ ဆး၊ သြားတုက
ိ တ
္ ႏ
ံ င
ွ အ
့္ ပ
ိ က
္ ေလးမ်ားေပးခဲသ
့ ည္။ႈ
n က်ေနာ္တ၏
႔ို သြားကုသေစာင့ေ
္ ရွာက္မအ
ႈ စီအစဥ္သ႔ို ဘက္စသ
ံု ာြ းစစ္ေဆးမႈအတြက္
ကေလးအသစ္ (၈၀) ေရာက္ရလ
ိွ ာခဲသ
့ ည္။
n (၅၄၃) ေယာက္ျပန္လည္လာက္ေရာက္ စစ္ေဆးၾကသည္။
n ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပန္ (Digital Pan-သြားေအာက္ေျခ(သုမ
႔ိ ဟုတ)္
သြားေဘးပတ္လည္တင
ြ ျ္ ဖစ္ပာြ းေနေသာ ျဖစ္ႏင
ို ေ
္ ျချပႆနာမ်ားကုိ ရွာေဖြစစ္ေဆး
ရာတြငအ
္ ေထာက္အကူေပးသည့က
္ ရိယာ) ျဖင့္ ကေလး (၂၅၆)ေယာက္ေက်ာ္ ကုိ
ျမင္ကင
ြ း္ က်ယ္ရပ
ု ရ
္ င
ွ ျ္ ဖင့္ ရုက
ိ က
္ းူ ထားသည္။
n သြားေပါက္ဖာသည့ပ
္ စၥညး္ (၈၈၁)ခုေက်ာ္ႏင
ွ သ
့္ ာြ းေပါက္ဖာျခင္း (၄၄၁)ႀကိမ္
လုပေ
္ ပးခဲသ
့ ည္။
n ေက်ာင္းခ်ိနအ
္ တြငး္ အေရးေပၚသြားကုသမႈလအ
ို ပ္သည့္ ကေလး (၂၀) ကုိ
ကုသေပးခဲသ
့ ည္။
n အထူးကုသရန္လအ
ို ပ္သည္ ကေလး (၄၆) ေယာက္ကို အထူးကုသေရးရုးံ သု႔ိ
လဲေ
ႊ ျပာင္းေပးခဲသ
့ ည္။
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ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း
Policy F 19 အရ၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးသည့္မွတ္တမ္း(သုိ႔မဟုတ္)
သက္ေသခံလက္မွတ္ မရွိ ဘဲ မည္သူမွ် ဘာလင္တန္းေက်ာင္းတြင္
ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ စာရင္းမသြင္းႏုိင္။ဗားေမာက္
့ျပည္နယ္ဥပေဒက ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ား
ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေၾကာင္း သက္ေသျပ ရန္ လုိအပ္သည္။
သက္ေသမျပႏုိင္လွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရွိပါ။
လုိက္နာရန္
n ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထုိးၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားကုိ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းသူနာျပဳ ထံသုိ႔ တင္ျပပါ။
n သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ လုိအပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္
မမီလွ်င္၊ လဲြသြားလွ်င္ ၎တုိ႔အား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္
ကာ ကြယ္ေဆး ထုိးရန္ ခ်ိန္းဆုိၿပီး၊ ထုိးၿပီးပါက မွန္ကန္ေက်ာင္း
အတည္ျပဳရန္ ေက်ာင္းသူနာျပဳဆရာႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။
ထုိးရန္ လုိအပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ
ဆုံဆုိ႔နာ၊ ေမးခုိင္၊ ရက္ ၁၀၀ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ၊ အရုိးေပ်ာ့ေရာဂါ၊
၀က္သက္၊ ပခ်ိတ္ေရာင္ေမာ္နာ၊ ဂ်ာမန္၀က္သက္ (၃ရက္၀က္သက္)၊
အသဲ ေရာင္ေရာဂါ (Bပုိး)၊ ႏွင့္ ေရေက်ာက္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားကုိ
n ဘာလင္တန္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးသည့္အခ်ိန္၌ ေပးရ မည္။
n သူငယ္တန္း၌ ေပးရမည္။
n ၇ တန္း (ေမးခုိင္၊ ဆုံဆုိ႔နာႏွင့္ ရက္ ၁၀၀ ေခ်ာင္း၊ TdaP booster
ေဆးရွိန္မပ်က္ေအာင္ဆက္ေပးသည့္ေဆး) ၌ ေပးရမည္။
n က်န္းမာေရးခ်ြတ္တက္မႈ၊အဖ်ားတက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ဝမ္းသြားၿခင္းႏွင့္
အန္ၿခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက၂၄ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွေက်ာင္းလုုိ႔ရသည္။
ေခါင္းသန္း
မိဘမ်ား/အုပ္ထိမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကေလးမ်ား၏ ေခါင္းကုိ
တပတ္တႀကိမ္ အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္
ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္မသြားမီတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈသင့္သည္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ သင့္ကေလး၏
စြတ္စုိေနသည့္ဆံပင္ကုိ သတၳဳ သန္းခ်ဘီးျဖင့္ ေမႊေႏွာက္ ဖီးသင္
ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သန္းေတြ႔လွ်င္ သင္၏ ေက်ာင္းသူနာျပဳ (သို႔မဟုတ္)
က်န္းမာေရးကုသေစာင့္ေရွာက္သူ က ထုိသန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္
အၾကံေကာင္းေပးႏုိင္သည္။ သင့္ကေလးေခါင္း၌ သန္းရွိေၾကာင္းကုိ
ေက်ာင္း၌ေတြ႔လွ်င္ သင့္ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ရမည္။ ထုိအခါ
သင့္ကေလး ေက်ာင္းျပန္မတက္မီ သန္းမ်ားကုိ မျဖစ္မေန
ဖယ္ရွားပစ္ရပါမည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ ဗားေမာင့္ က်န္း
မာေရးဌာနႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ
လုိက္နာရသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိလုိပါက ေအာက္
ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/
head-lice-FAQS/index.html

ေနာက္ဆက္တဲြကိစၥ။ တဦးေယာက္သည္ လက္မခံႏုိင္သည့္အျပဳအမူ
(သုိ႔မဟုတ္) ေႏွာက္ယွက္ျခင္း တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ကုိ ေတြ႔ရွိရလွ်င္ သူ/
သူမ သည္ ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းအရအေရးယူျခင္း
(ရာထူးခ်ျခင္း၊ အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္းအထိ
ပါ၀င္သည္)၊ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ား သုံးစဲြျခင္းမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ျပစ္မႈႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ အျခားေနာက္ဆက္တဲြအေရးယူ မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေနာင္
ေႏွာက္ယွက္မႈ မျဖစ္ေရး တားဆီး ကာကြယ္ရန္ စီစဥ္ ေရးဆဲြထား သည့္
အျခားေနာက္ဆက္တဲြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္။
လြတ္လပ္သည့္ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ။ တုိင္တန္းသူသည္ (၁) စြပ္စဲြထား
ေသာအမႈသည္ ေႏွာက္ယွက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေက်ာင္းက ယုံၾကည္ေသာ
ေၾကာင့္ တုိင္းတန္းမႈကုိ ေက်ာင္းက မွန္မွန္ကန္ကန္ မသုံးသပ္ဘဲ၊ ဤ ကိစၥကုိ
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ဟု ယုံၾကည္လွ်င္။
(၂) ေႏွာက္ယွက္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္
ခ်မွတ္သည့္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္လွ်င္။ (သုိ႔မဟုတ္) (၃)
အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ပြားသည့္ ေႏွာက္ယွက္မႈ အေပၚ
ေက်ာင္း၏တုန္႔ျပန္မႈ သည္ ျပႆနာကုိ အမွန္ျပင္ေပးရန္ လုံေလာက္မႈမရွိ ဟု
ယုံၾကည္လွ်င္၊ ေပၚလစီႏွင့္အညီ ၾကားလူက လြတ္လပ္သည့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကုိ
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း။ ေႏွာက္ယွက္မႈတုိင္းတန္းခ်က္ကုိ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ထားသူ
(သုိ႔မဟုတ္) တုိင္ခ်က္ဖြင့္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ (သုိ႔မဟုတ္)
တုိင္ခ်က္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူ႔ကုိမဆုုိ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းအား တင္းက်ပ္စြာ
တားျမစ္ထားသည္။ ဤသည္မွာ ပုုဒ္မ 9V.S.A.4503(a)
အရဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။
လူပုဂၢိဳလ္တေယာက္၏အတြင္းေရး။ စုစ
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တုင
ိ း္ တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ
လွ်ဳိ႕၀ွကထ
္ ားပါမည္။
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ တုိင္တန္းမႈျဖစ္စဥ္။ ။ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္တုိ
င္တန္းခ်က္ကုိ ေဒသဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔အခြင့္ အေရးရုံး၊
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာန – Regional Director, Office for
Civil Rights, U.S. Department of Education; 8th floor, 5 Post Office
Square, Boston, MA 02109-3921; အီးေမး: OCR.Boston@ed.gov; (ဖုန္း)
(၆၁၇) ၂၈၉-၀၁၁၁ (သုိ႔မဟုတ္) (၈၇၇) ၅၂၁-၂၁၇၂ (TDD); (သုိ႔မဟုတ္)
ဗားေမာင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ – Vermont Human Rights Commission,
14–16 Baldwin St., Montpelier, VT 05633-6301, အီးေမး: human.rights@
state.vt.us, (၈၀၀) ၄၁၆-၂၀၁၀ (အသံ) (သုိ႔မဟုတ္) (၈၇၇) ၂၉၄-၉၂၀၀
(TTY) သုိ႔ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ႏုိင္သည္။

ကေလးမ်ားရွာေဖြျခင္း

ဖယ္ဒရယ္ဗဟုိအစုိးရ၏စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဘာလင္တန္
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ ေက်ာင္းသားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာအျခားလုုိအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပး ရန္ လုိအပ္ေန သည့္
ေမြးကင္းစအရြယ္မွ အသက္ ၂၁ႏွစ္ထိ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ၿပီး
အကဲျဖတ္ မႈမ်ားေပးလုုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
အကယ္၍ ေမြးကင္းစမွ ၅ႏွစ္အတြင္းရွိ သင္၏ကေလးသည္ တစုံတခု
ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္္ဟု သံသယရွိလွ်င္ မူႀကိဳပညာေရးအစီအစဥ္(ဖုန္း- ၈၆၄-၈၄၆၃)

သုိ႔ ဖုန္းေခၚပါ။ ၅ႏွစ္မွ ၂၁ႏွစ္အတြင္း ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူ၀
န္ေဆာင္မႈ႐ုံး (ဖုန္း- ၈၆၄-၈၄၅၆) သုိ႔ေခၚပါ။

က်င့္၀တ္

ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမရွိ ေက်ာင္းသားအားလုံးသည္
ေက်ာင္းဘတ္စ္ ကားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ
အမ်ားျပည္သူသုံး ဘတ္စ္ ကားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာ
င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေန သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း
ျဖစ္ေစ က်င့္၀တ္ႏွင့္အျပဳအမူဆုိင္ရာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ဘာလင္တန္
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဤကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ား
ထြန္းကားေစသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိး တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ဘာလင္တန္ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔သည္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း
ရွိလူတုိင္းလူတုိင္းအၾကား အေကာင္းဖက္သုိ႔ ဦးတည္သည့္ အျပဳအမူမ်ား
ျမင့္မားေရးအတြက္ တာ၀န္ကုိယ္စီ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိကမွာ
ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူမ်ားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏
ကေလးမ်ား၏အျပဳအမူမွာ စုိးရိမ္စရာ (သုိ႔မဟုတ္) ေဘးအႏၱရာယ္မလုံမျခဳံ
ျဖစ္ေနပါက မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အားသစ္ေလာင္းေပးေသာ အေလ့အက်င့္

အားသစ္ေလာင္းေပးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔အတြက္ ညီမွ်မႈႏွင့္ပါ၀င္မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေပးျပီး
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ မႈႏွင့္သင္ခန္းစာယူမႈတုိ႔ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံျဖစ္သည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ ေျမသည္ ဘာလင္တန္လူမႈ၀န္းက်င္ႏွင့္
ပူေပါင္းျပီး အားသစ္ေလာင္းေပးေသာ အေလ့အက်င့္ မ်ားကုုိလုပ္ေဆာင္သည္။
နာက်ဥ္ထိခုိက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအားလုုံးပါ၀င္ျပီး သူတုိ႔၏လုုိအပ္မႈႏွင့္
အေတြ ့အၾကဳံမ်ားကုုိအသိအမွတ္ျပဳျပီး လုုိအပ္သည္မ်ားကုုိ
လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အားလုုံး အတြက္ အေထာက္အကူသည့္
အားမာန္အသစ္ ျဖစ္ေစပါသည္။
စည္းကမ္း။ ။ ၎တုိ႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကုိ လက္ခံေစရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္၀တ္ဆုိင္
ရာအစီအမံမ်ားကုိ ေရးဆဲြထားသည္။ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထူေထာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရမည္။
ဥပေဒအရလုိအပ္ေသာအတုိင္းအတာအထိ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းခံရမည့္ေ
က်ာင္းသား၏အခြင့္အေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနာက္ဆက္တဲြလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ေက်ာင္းတက္ခြင့္ယာယီပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေရရွည္ပိတ္ပင္ျခင္း၊
ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္း။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔မူ၀ါဒ
မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျခား လက္မခံႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကုုိ
ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္အတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ယာယီပိတ္ပင္ထားျခင္း
(သုုိ႔မဟုုတ္) ေက်ာင္းထုတ္ ပစ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ၁၀ ရက္ထက္
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေက်ာင္း တက္ခြင့္ပိတ္ ပင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္းကုိ
ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔၏
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔သည္
ေက်ာင္းသားတေယာက္ကုိ လက္ရွိစာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္ထိ (သုိ႔မဟုတ္)
ေက်ာင္းတက္ရက္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ( ထုိ႔ထက္လည္းၾကာႏုိင္) အထိ
ထုတ္ပစ္ထား ႏုိင္သည္။
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ရုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း။
။စည္းကမ္းလုိက္နာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခႏၶာကုိယ္နာ
က်င္ေစရန္ ဒဏ္ေပးျခင္း စသည့္ ရုိက္ႏွက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ
ျပတ္ျပတ္ သားသား တားျမစ္ထားသည္။ ေက်ာင္းသား၊
အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားအား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈမ်ားကုိ
ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အက်ဳိးအေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ လုိအပ္သည့္အင္အား အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း
မရွိပါ။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားမွ သီးျခားခဲြထားႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္
ပညာေရးႏွင့္ကင္းကြာေစရန္ သီးျခားခဲြထားျခင္းမ်ဳိး ဘယ္ေသာအခါမွ မလုပ္ရပါ။

မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ေသစာ

ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ဥပေဒ Title 16, Section 1165, 909 အရ
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ မူလတန္းမွ ၁၂တန္းအထိ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အရက္ေသစာ သုံးစဲြမႈအား
တားျမစ္သည့္ ျပည္စုံသည့္ သင္ရုိးတခုရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆရာေလ့က်င့္
ေရးအစီအစဥ္၊ အေထာက္အကူႏွင့္ လဲႊေျပာင္းေရးစနစ္မ်ား၊
အတည္ျပဳထားသည့္ ကုသ ေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လဲႊေျပာင္းေရးသေဘာ
တူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔မူ၀ါဒႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမတခုလုံး ဤကိစၥကုိ သေဘာေပါက္ သိရွိနားလည္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အသုံးျပဳျခင္း၊ လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေဆးစဲြျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ဘုဒ္အဖဲြ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ
ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ေက်ာင္းအရာ ရွိမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေရးယူမႈမ်ားထဲမွ တခု
(သုိ႔မဟုတ္) တခုထက္ပုိၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည္။

n ေက်ာင္းသားကုိ စာသင္ခန္းထဲမွ ဖယ္ပစ္ျခင္း။
n မိဘႏွင့္ ေခၚယူေတြ႔ဆုံျခင္း။
n မိဘ၊ အုပ္ထိ္န္းသူမ်ားႏွင့္အျပဳအမူႏွင့္ဆုိင္သည့္အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း။

n အျခားေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
n ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း။ တရားမ၀င္ ပစၥည္း

ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ အဆုိး၀ါးဆုံးျပစ္မႈဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ သည့္
ဥပေဒအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းတခုခုသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္။

n ေရရွည္ (သုိ႔မဟုတ္) ေရတုိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္း။
n ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္း
ေဆးရြက္ႀကီး
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မည္သည့္ပုံစံျဖင့္မဆုိ ေဆးရြက္ႀကီးသုံးစဲြျခင္း(စီးကရက္၊
ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးရြက္ငုံျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္စီးကရက္ေသာက္ျခင္း
(သုိ႔မဟုတ္) တျခားတခုခု အပါအ၀င္)ကုိ ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။
အီလက္ထေရာနစ္စီးကရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္အျခားအလားတူပုံစံမ်ား
ကုိ စီးကရက္၊ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္၊
၎တုိ႔ကုိလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။

ပညာေရးေထာက္ကူျပဳစနစ္

ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၊ ပညာေရးေထာက္ကူျပဳစနစ္၏
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္
ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးႏွင့္ အေထြေထြပညာေရး ပတ္၀န္းက်င္တြင္

ၾကဳံေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္
လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေရး ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳ
ပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်ာင္းတုိင္း ေက်ာင္းတုိင္းသည္ ပညာေရး
ေထာက္ကူျပဳ အသင္းကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
ဤအသင္းက ပညာေရးႏွင့္ အေျပာအဆုိအျပဳအမူပုိင္း၌ စိုးရိမ္ရသည့္
ေက်ာင္းသား မ်ား လဲႊေျပာင္းေပးေရးကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္သည္။
ဤသည္က စာသင္ခန္းအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) စနစ္တက်မရွိေသးသည့္
ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကာလအတြင္း ေနာက္ထပ္ အေထာက္အကူ
လုိအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌
ဆရာမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည္။ ဤအသင္းက ၎တုိ႔၏ အလုပ္ထဲမွ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၾကသည္။ ထုိလုပ္ငန္းကုိ ပညာေရး
ေထာက္ကူျပဴစနစ္၏ တခုလုံးဆုိင္ရာစြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္
ေက်ာင္း၏လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္က ထည့္တြက္
စဥ္းစားထားသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပညာေရးေထာက္ ကူျပဳစနစ္အေၾကာင္း
ပိုမုိ သိရွိလုိလွ်င္ သင္၏ ေက်ာင္းအုပ္ (သုိ႔မဟုတ္) လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးသူ
ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

မိမိကု ိယ္ပု ိင္ ကြန္ျပဴတာ၊နက္ခ္ေ၀ါ့ခ္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုုံးျပဳမႈ
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ုဳပ္ေရးနယ္ေျမအေနျဖင့္
သတင္းႏွင့္နည္းပညာသည္ေက်ာင္းသား မ်ား၏ သင္ၾကားေလ့လာေရး
အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္သည္ကုိသိ႐ွိျပီး ၀န္ထမ္းႏွင့္ေက်ာင္း သား
မ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္အရင္အျမစ္မ်ားရသူကုိေထာက္ခံပါသည္။
ဤေပၚလစီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ၁။ သတင္းႏွင့္နည္းပညာကုုိအသုုံးျပဳရာတြင္ သင္႐ုိးညႊန္တန္းကုုိအေထာ
က္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား႐ွိလာေစရန္ႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားအတတ္ပညာဆုုိင္ရာ တုုိးတက္လာေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
၂။ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၏
သတင္းႏွင့္နည္းပညာဆုုိင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ နက္ခ္ေ၀ါ့ခ္ႏွင့္ အင္တာနက္
အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိအသုုံးျပဳတဲ့အခါ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လုုံျခဳံေရးအတြက္
လုုိအပ္သည္မ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္သည္။
၃။ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ အင္တာနက္ႏွင့္တျခားအီလက္ထ႐ြန္းနစ္အ
သုုံးျပဳရာတြင္ ဗဟုုိႏွင့္ျပည္နယ္အစုုိးရမွခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္မ်ားလုုိက္နာေ
စရန္ျဖစ္သည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္
ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ အင္တာနက္ အပါအ၀င္
သတင္းႏွင့္နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ားရ႐ွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပး သည္။
ဤအရင္း အျမစ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏၀န္းက်င္အတြင္းသာမက
တကမၻာလုုံးနဲ ့ပါ ေလ့လာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားတုုိးတ
က္ေစသည္။ သုုိ ့ေပမဲ့ ဤကဲ့သုိ႔အထူး အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္တပါတည္း
ေက်ာင္းသားမ်ာ၊ ဆရာမ်ား၊ ၀န္းထမ္းမ်ားႏွင့္အမ်ားျ ပည္သူအားလုုံး ဤအရ
င္းအျမစ္မ်ားကုုိအသုုံးျပဳရာတြင္တာ၀န္လည္း ႐ွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
၀န္ထမ္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၏ သတင္းႏွင့္နည္းပညာအရင္း
အျမစ္သုံးျပဳခြင့္ရျခင္းသည္ အခြင့္ထူးျဖစ္သည္၊ အခြင့္အေရးမဟုုတ္ပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာအသုုံးျပဳရာတြင္လုိက္နာသ
ည့္ စည္းမ်ဥ္း အတိုင္း ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈ၊
အႏုုိက်င့္မႈ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္း မ်ားအပါအ၀င္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတုုိ႔တြ
င္လည္းဤစည္းမ်ဥ္းမ်ား အၾကုုံး၀င္သည္။
ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ ကြန္ျပဴတာႏွင့္နက္တ္ေ၀ါ့ခ္

ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြငး္
မတူကျြဲ ပားမႈ ႏွင့္ တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈ အေပၚ အာမခံမႈ
က်ေနာ္တေ
႔ို က်ာင္းသားမ်ားအၾကား မတူကျြဲ ပားမႈသည္
ဘာလင္တန္လမ
ူ အ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ အတြက္ တန္ဘးို တခုျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင၀
့္ န္ထမ္းမ်ားအားလုးံ သည္ မတူကျြဲ ပားမႈမ်ားကုိ
တန္ဘးို ထားဂုဏယ
္ ျူ ပီး ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံေသာ၊ အားလုးံ ပါ၀င္သည့္
ေက်ာင္းႏွငအ
့္ လုပခ
္ င
ြ ပ
္ တ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ ထုက
ိ တ
္ န္သည္၊ ဤသည္မာွ
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ ေရးနယ္ေျမ၏ ယုၾံ ကည္မျႈ ဖစ္သည္။ ထုျ႔ိ ပင္
ေက်ာင္းသားတုင
ိ း္ သည္ အျမင့မ
္ ားဆုးံ ႏွငအ
့္ ႀကီးက်ယ္ဆးံု ပန္းတုင
ိ ထ
္ သ
ိ င္ယေ
ူ
လ့လာရန္ ႀကိဳးစားအားထုတခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။ ဟုလည္း ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက
ယုၾံ ကည္သည္။
လူမ်ဳိး၊ တုင
ိ း္ ရင္းသား၊ သုမ
႔ိ ဟုတ၊္ မိသားစုလမ
ူ စ
ႈ းီ ပြားအေျခအေန
အဆင့အ
္ တန္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ေက်ာင္းသားတေယာက္၏
ပညာအရည္အခ်င္းအေပၚ အဟန္အ
႔ တားျဖစ္ေစႏုင
ိ သ
္ ည့္
အျခားသိျမင္ထားသည့မ
္ ညီမ်ွ မႈမ်ား အေပၚအေျခခံသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ရလဒ္မ်ားတြင္
ျဖစ္ထန
ြ း္ မႈကာြ ဟခ်က္မ်ား နည္းပါးလာေစရန္ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးကုယ
ိ တ
္ င
ို ္
အာမခံ ထားသည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းဘုတ
ု အ
္ ဖြဲ ေ
့ ကာ္မစ္႐င
ွ န
္ ာသည္ သူ၏တန္းတူညမ
ီ ်ွ
မႈႏင
ွ အ
့္ ားလုးံု ပါ၀င္ေရး ေတာင္းဆုမ
ို က
ႈ အ
ို သစ္သက္တမ္းတုးို ခ့(ဲ မတ္လ၊၂၀
၁၇)ျပီး ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈႏင
ွ အ
့္ ားလုးံု ပါ၀င္ေရး
စီမက
ံ န
ိ း္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးလုအ
ိ ပ္မက
ႈ ို ေရြးခ်ယ္ထတ
ု ေ
္ ဖာ္ထားသည့္
၂၀၁၇ မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ ကုေ
ို ထာက္ခခ
ံ သ
့ဲ ည္။ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏
ဦးေဆာင္မေ
ႈ အာက္တင
ြ ္ အသစ္ဖစ
႔ြဲ ည္းထားသည့္ မတူကျြဲ ပားမႈ၊
တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈ၊ ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ို မ
္ ၊ႈ ေခါင္ေဆာင္မအ
ႈ ဖဲ႔ြ (DEALT) က
တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈကို ၎တု၏
႔ိ ထိပတ
္ န္းဦးစားေပးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခသ
့ဲ ည္။
ဒဲလ
့ ထ
္ ္ (DEALT) က မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ကက
ြ ္ လူမအ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ ၾကား
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာသည့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးရွလ
ိ ာေစရန္ အားေပးကူညီ ေနပါသကဲသ
့ ၊႔ို
က်ေနာ္တ၏
႔ို မတူကျဲြ ပားမႈ ေနာက္ခရ
ံ သ
ိွ ည့္ ေက်ာင္းသားထုကို
အျမင့ဆ
္ းံု အရည္ အေသြးရွသ
ိ ည့္ ပညာေရးမ်ားျဖင့္ ျဖည့ဆ
္ ည္း ေပးႏုင
ိ ေ
္ စရန္
ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ က႑အသီးသီးတြင္ တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈကို
ေပါင္းစပ္ ထည့သ
္ င
ြ း္ ေရးကုိ အာမခံၿပီး တာ၀န္ယလ
ူ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနပါသည္။

ဘာသာစကားမ်ဴိးစုဆ
ံု က္သယ
ြ ေ
္ ရးအစီအစဥ္
ဘာသာစကားမ်ဴိးစုုံဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္သည္
ဘာသာစကားမ်ဳိးစုုံေျပာသာ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား
အကူအညီေပးသည့္ ဘာလင္တန္းေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏
တမူထူးျခားေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္
အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္အခ်ိန္ပိုင္း လုုပ္ကုိင္ေသာ ၀န္ထမ္း (၁၁)
ဦးရွိပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔သည္ မိသားစုုမ်ားႏွင့္လူမႈအသုုိင္းအ၀ုုိင္း
အား ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးျပီး မူရင္း ဘာသာစကား (၁၀)
မ်ဴိးေျပာၾကားေသာေက်ာင္းသား မ်ားအား အေထာက္အကူေပးသည္။
ျတဖက္စာမ်က္ႏာွ သု႔ိ
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ဤအစီအစဥ္သည္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းအၾကား ဆက္သြယ္မႈ
ကုုိကူညီေပးသည့္ ေနာက္ထပ္ဘာသာ စကားမ်ားအတြက္ ပုုတ္ျပတ္
(သုုိ႔မဟုုတ္) ကန္ထ႐ုုိက္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္လုပ္ကုိင္သည့္ ၀န္ထမ္း
(၂၀) ေက်ာ္ကုိလည္း ခန္႔အပ္ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္
ထမ္းမ်ားႏွင့္စကားျပန္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္
မူရင္းသာ သာစကားကုုိ ေျပာၾကားသည့္ ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုု
ပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ မူလတန္းအႀကိဳမွ ၁၂တန္းအထိ ခန္႔မွန္းေျခ
ေက်ာင္းသား(၉၅၀)ေယာက္ႏွင့္မိဘမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ
ျဖည့္ဆည္း လုုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ေမးျမန္းလုုိသည္မ်ားရွိပါက
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူ နီရာဇာေ႐ွမစ္၊ (၈၀၂)၂၈၈ ၆၀၄၈
ဖုုန္းနံပတ္ျဖင့္ (သုုိ႔မဟုုတ္) nsemic@bsdvt.org

ေက်ာင္းတက္ျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း
ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ဥပေဒက ကေလးမ်ား အသက္၆ႏွစ္တြင္
စတင္ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
မိဘမ်ားႏွင့္အုပ္ထိမ္းသူမ်ားက ကေလးမ်ား
ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားရမည္။
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ေနာက္က်မႈမ်ားအတြက္ မိဘႏွင့္
အုပ္ထိမ္းသူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ပါမည္။
n ၅ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း။ နယ္ေျမ၏ေပၚလစီ
ကို သင့္ထံသုိ႔ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း
အေၾကာင္းၾကားမည္။
n ၁၀ ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း။
စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း အလားတူ
အေၾကာင္းၾကားမည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္
ေရးကိစၥအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္ေတြဆုံရန္
ဖိတ္ၾကားမည္။
n ၁၅ ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း။
ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေရး အစီအစဥ္တခုေရးဆဲြရန္အတြက္
ေက်ာင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ သင့္ကုိ ဖိတ္ၾကားႏုိင္သည္။
n အႀကိမ္၂၀ ပ်က္ကြက္ျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း။ ခ်စ္တင္းဒင္
(Chittenden) ေကာင္တီ ျပည္နယ္ေရွ႕ေန က
မိသားစုတရားရုံးတြင္ အေရးယူရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
မိမိတုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ — ႏွင့္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ဥပေဒ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ — မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတြင္ရွိၿပီး
ပညာသင္ၾကားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သူ/သူမ
ေက်ာင္းတက္မွန္ေရးကို ကူညီျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔အားကူညီပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပုုိင္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။
ေက်ုုာင္းပုုိင္ကြန္ျပဴတာ(သုုိ႔)နက္ခ္ေ၀ါ့ခ္အရင္းမျမစ္မ်ားတြင္ မိမိကုိယ္
ပုုိင္ဖုိင္မ်ားႏွင့္အီလက္ထ ႐ြန္းနစ္အဆက္အသြယ္မ်ားအပါ၀င္
မိမိတုိ႔သိမ္းဆည္းထားေသာ၊ လက္ခံရ႐ွိထားေသာ၊ ေပးပုုိ႔ ထားေသာ
မည့္သည့္အရာမွလုံျခဳံမႈမ႐ွိပါ။
ေက်ာင္းၾကီးၾကပ္ေရးမႈးသည္ သတင္းနည္းျပညာအသုုံးျပဳမႈႏွင့္ပက္သက္ျပီး
လုုပ္ထုပ္လုပ္နည္း မ်ားကုုိခ်မွတ္ရမည္။
ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ ကြန္ယက္၊ ပူးေပါင္းလုုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ဆက္
သြယ္မႈအေထာက္ ေပးသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္(သုုိ႔) ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆုိင္
သည့္အခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္း ထား သည့္စနစ္မ်ားကုုိ ေက်ာင္း၀င္းအတြ
င္း(သုုိ႔)ေက်ာင္းျပင္ပမွ၀င္ေရာက္အသုုံးျပဳလ်ွင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေက်ာင္း
ပုုိင္သတင္းႏွင့္နည္းပညာမ်ားကုုိ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း (သုုိ႔)ေက်ာင္းျပင္ပမွ
အသုုံးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမဆုုိ ဤေပၚလစီကုိလုိက္နာရ မည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ အသုုံးျပဳမႈ၊ မူပုိင္တားျမစ္ခ်က္မ်ား(သုုိ႔)တျခားဥပေဒမ်ားအား
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အသုုံးျပဳသူ၏အမွား(သုုိ႔)ဂ႐ုုမမူ မႈႏွင့္ အသုုံး ျပဳသူအေနျဖင့္
ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြေၾကးမ်ားကုုိ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ
တာ၀န္မယူပါ။ အင္တာနက္အပါအ၀င္ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ၏
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္အရင္းအျမစ္ နက္ခ္ေ၀ါ့ခ္တြင္႐ွိေနေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား၏မွန္ကန္မႈ၊ အသက္အ႐ြယ္အရ သင့္ေလွ်ာ္မႈ၊ အသုုံးျပဳခြင့္႐ွိမႈတုိ႔ကုိ
ေက်ာင္းအုုပ္ ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတြင္တာ၀န္မ႐ွိပါ။ အခ်က္ေျပာက္ဆုံးမႈ(သုုိ႔)၀န္ေ
ဆာင္မႈအေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မည့္သည့္ပ်က္စီး ဆုုံး႐ႈံးမႈကုိမွ
ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ တာ၀န္မ႐ွိပါ။ အင္တာနက္၊ (သုုိ႔) ခြင့္ျပဳခ်က္မ
ရဘဲအသုုံးျပဳမႈေၾကာင့္ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရမႈတုိ႔ အပါအ၀င္ အီလက္ထေရာ
နစ္စနစ္ျဖင့္သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္ အေသြးႏွင့္
တိက်မွန္ကန္မႈကုိ ေက်ာင္းအုုပ္ေရးနယ္ေျမမွ တာ၀န္မ႐ွိပါ။
သတင္းႏွင့္နည္းပညာကုုိအလြဲသုံးစား အသုုံးျပဳလ်ွင္ ႐႐ွိထားသည့္
အသုုံးျပဳခြင့္အထူးအခြင့္ အေရးကုုိ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ ျပန္
လည္႐ုတ္သိန္းျခင္းႏွင့္(သုုိ႔)ပညာေပးအေရး ယူမႈမ်ားျပဳလုုပ္ပုိင္ခြင့္
႐ွိသည္။ ဤေပၚလစီအားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခံရလ်ွင္
ေက်ာင္းသားစည္းကမ္းေပၚလစီႏွင့္ အညီ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွကုိင္တြ
ယ္ေျဖ႐ွင္း မည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဤေပၚလစီအားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု
စြဲခ်က္တင္ခံရပါက အလုုပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ႐ွိသည့္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္တရားဥ
ပေဒအရ ကုုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသြား မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အသက

ဘာလင္တန္တြင္ေနထုိင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္တႏွစ္၏ စက္တင္ဘာလ
(၁) ရက္မတုိင္မီ၌ ၅ ႏွစ္ျပည့္ပါက ေက်ာင္းတက္ရန္ စာရင္းသြင္းလုိလွ်င္
သူငယ္တန္းတြင္ စာရင္းသြင္းႏုိင္သည္။ အကယ္၍ စက္တင္ဘာ (၁)
ရက္မတုိင္မီတြင္ (၆)ႏွစ္ ျပည့္ပါက ပထမတန္း တြင္ စာရင္း သြင္းႏုိင္သည္။

သူငယ္တန္းသုုိ ့ေစာျပီး၀င္ေရာက္ျခင္း္

ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ရန္အတြက္
ဘာလင္တန္ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာအားျဖင့္
မိဘမ်ားမွေတာင္းဆုုိပါက စက္တင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၃၀
ရက္အၾကားေမြးေသာကေလးမ်ားကို သူငယ္တန္းသုုိ႔ ေစာျပီး၀င္ေရာက္ျခင္း
ကုုိ စဥ္းစားေပးပါမည္။ အကယ္၍သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက္
ဤအခြင့္အေရးကုုိ ရယူမည္ ဆုုိပါက ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးန
ယ္ေျမ၏ မူၾကိဳပညာေရးပ႐ုုိဂရမ္ကုိ ဤဖုုန္းနံျဖင့္ဆက္ သြယ္ပါ - (၈၀၂)
၈၆၄- ၈၄၆၃။

နားစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ မ်က္ေစ့ စမ္းသပ္ျခင္း

ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ
သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ တတိယတန္းႏွင့္ပဥၥမတန္းတုိ႔မွ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ နားစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည္။ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊
တတိယတန္း၊ ပဥၥမတန္း၊ သတၱမတန္း၊ န၀မတန္းႏွင့္ ၁၂ တန္းတုိ႔ တြင္ မ်က္စိ
စစ္ေဆးရန္လုိသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားထံသုိ႔ သတိေပးစာပုိ႔ၿပီး
မိမိ ကေလးမ်ားအား ဤကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးျခင္း မလုပ္ရန္ေဘးဖယ္ထားရန္
ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုုံးသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာမိ
သားစုုဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပသသင့္ သည္။

ေက်ာင္းတြင္ေဆးတုုိက္ျခင္း္

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ က ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း တုိက္သည့္ ဆရာ၀န္ညႊန္းသည့္
ေဆးေသာက္ ခြင့္ရရန္ ေတာင္းခံပုံစံေဖာင္ကုိ ႏွစ္စဥ္မျဖစ္မေနျဖည့္ရမည္။
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံမွ ေဆးညႊန္းစာ လုိသည္။ ေက်ာင္း
သားအမည္ႏွင့္ ျပီးေတာ့ ေဆးအညြွန္း. ေရးထားသည့္ နဂုိမူလေဆးဗူးျဖင့္
ေက်ာင္း သုိ႔ ေဆး၀ါးမ်ား ယူေဆာင္လာရမည္။ အသက္ကယ္ ေဆးမဟုတ္လွ်င္
ေက်ာင္းသူနာျပဴဆရာ/မ က ေဆးမ်ားကုိ သုိေလွာင္ခန္းတြင္ ေသာ့ခတ္
သိမ္း ဆည္းထားရမည္။ ေဆး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးစရာရွိ လွ်င္
ေက်ာင္းသူနာျပဳႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သက္၍ျဖစ္ေစ
(သုုိ႔မဟုုတ္) ပန္းနာရင္ၾကပ္ (သုုိ႔မဟုုတ္) မတည့္ သည့္အရာမ်ားကုုိ
တုုိက္ထုတ္ကာကြယ္သည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ သင့္ကေလးတက္
ေနသည့္ေက်ာင္႐ွိသူျပဳဆရာမ (နာ့စ္မ) ကုုိဆက္သြယ္ပါ။

စစ္တပ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးသူမ်ား/တကၠသုိလ္၊
ေကာလိပ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္း ေပးသူမ်ား
မိဘမ်ား၏စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာဆႏၵကုိ
ႀကိဳတင္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ ၎တုိ႔၏ ကေလးအမည္၊ လိပ္စာႏွင့္
ဖုန္းနံပတ္ မ်ားကုိ စစ္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ အတြက္
လူသစ္စုေဆာင္းေပးသူမ်ားထံသုိ႔ ပုုိ ့ေပးသည့္ စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းရန္
မိဘမ်ားက ေတာင္းဆုိႏုိင္ သည္။ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိလုိ
ပါက ေက်ာင္းအေဆာင္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖင့္ စကား ေျပာပါ။

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မလုပ္ျခင္း
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
ဥပေဒႏွငဘ
့္ တ
ု အ
္ ဖြေ
႔ဲ ပၚလစီမ
္ ်ား တြင္ ထည့သ
္ င
ြ း္ ထားအတုင
ို း္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား၊
အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚ ႏုင
ို င
္ ေ
ံ ရးႏွးီ ႏြယမ
္ ၊ႈ
လိငပ
္ င
ို း္ ဆုင
ို ရ
္ ာတိမး္ ညြတမ
္ ၊ႈ က်ား၊မ (သု)႔ို က်ား၊မ ေဖာ္ျပမႈ၊ လူမ်ဳိး၊ က်ား၊မကြျဲ ပားမႈ
(ကိယ
ု ဝ
္ န္႐သ
ိွ ည္ျဖစ္ေစ၊ အိမေ
္ ထာင္႐သ
ိွ ည္ျဖစ္ေစ၊ မိဘျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ)
အသား အေရာင္၊ အသက္အရြယ၊္ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ ကုးိ ကြယယ
္ ၾံု ကည္မ၊ႈ
ကုယ
ိ လ
္ က္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြငး္ မႈ၊ ရုပပ
္ င
ို း္ ႏွငစ
့္ တ
ိ ပ
္ င
ုိ း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ ခ်ဳိ႕တဲမ
့ ၊ႈ မ်ဳိးရုးိ ေမြးရပ္ေျမ၊
ႏုင
ိ င
္ ဇ
ံ စ္ျမစ္၊ အိမေ
္ ထာင္ရျိွ ခင္း-မရွျိ ခင္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ လိငဆ
္ င
ို ရ
္ ာတိမး္ ညႊတမ
္ ႈ
စသည္တအ
႔ို ရ ခဲျြ ခားဆက္ ဆံျခင္း လုပမ
္ ည္မဟုတပ
္ ါ။
ဤကဲသ
့ ႔ို ခဲျြ ခားဆက္ဆမ
ံ ႈ မလုပသ
္ ည့ေ
္ ပၚလစီ ကုိ အျခားေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေ
ရးနယ္ေျမမ်ားရွိ အလုပခ
္ န္ျ႔ ခင္းႏွငပ
့္ ညာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ လက္ ေတြက
႔ ်င့သ
္ းံု မႈမ်ား၊
ေပၚလစီမ်ား၊ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အစီအစဥ္၊ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား တြင္ ပ်ံ႕ႏွသ
႔ံ က္ေရာက္ေစရမည္။
ထုျ႔ိ ပင္ ေက်ာင္းဘုဒအ
္ ဖဲက
႔ြ ရုပပ
္ င
ို း္ ႏွငစ
့္ တ
ိ ပ
္ င
ို း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ ခ်ဳိ႕ယြငး္ သူမ်ား ဆုင
ိ ရ
္ ာ
ပညာေရးအက္ဥပေဒအရ ဖယ္ဒရယ္ဗဟုိ အစုးိ ရထံမွ အေထာက္အပ့ံ
ရရွသ
ိ ည့အ
္ စီအစဥ္ျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွေ
ိ သာ ရုပပ
္ င
ို း္ ႏွငစ
့္ တ
ိ ပ
္ င
ို း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာခ်ဳိ႕ယြငး္ သူ
မ်ားကုိ အလုပ္ ခန္ရ
႔ န္ စီစဥ္ရမည္။
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အဟာရႏွင့္အစားအေသာက္ေကၽြးေမြးေရးလုပ္ငန္း
ခဲျြ ခားဆက္ဆမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ဆ
္ င
ို သ
္ ည့္ ဗဟုအ
ိ စုးိ ရဥပေဒအား ေက်ာင္းနယ္ေျမ
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက ခ်ဳိးေဖာက္ ေနမႈႏင
ွ သ
့္ က္ဆင
ို သ
္ ည့္ တုင
ိ တ
္ န္းခ်က္
မ်ားအား ေျဖရွငး္ ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမ၏ ေက်ာင္းတြ
င္းတုင
ိ တ
္ န္းမႈေျဖရွငး္ ေရးလုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားကုိ အသုးံ ျပဳရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွငေ
့္ က်ာင္းသားမ်ားကုိ တုက
ိ တ
္ န
ြ း္ ရမည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတြင္ လုပက
္ င
ို ေ
္ နၾကသည့္
၀န္ထမ္းအားလုးံ သည္ ဤလုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားအရ လုပ္ ေဆာင္သည့္ မည္
သည့စ
္ စ
ံု မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြငမ
္ ဆု္ိ အျပည့အ
္ ၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။ မိမတ
ိ ႏ
႔ို င
ွ ့္
ဆုင
ိ သ
္ ည့သ
္ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရုးိ သားစြာ လုလ
ိ လ
ို ားလား ေျပာျပရမည္။
ဤေက်ာင္းတြငး္ တုင
ိ တ
္ န္းမႈေျဖရွငး္ ေရး လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားအျပင္
အျခားတုင
ိ တ
္ န္းျခင္း လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားကို လည္း ဤဘာလင္တန္ေက်ာင္းရ့ဝ
ဲ
က္ဘဆ
္ က
ို (္ သိမ
့ု ဟုတ)္ ေက်ာင္းအုပ႐
္ းံု ခန္းတြင႐
္ ပ
ိွ ါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္ဒါ႐ုက
ို တ
္ ာ ဂ်က္မက္ခါသီ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူ မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏
Title VI ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူ၊ အသက္ အ႐ြယခ
္ ျဲြ ခားဆက္ဆမ
ံ ႈ
ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူ၊ ေက်ာင္းသားဆုင
ို ရ
္ ာ အေမရိကန္မသန္စမ
ြ း္
အက္ဥပေဒ ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူျဖစ္သည္။ သူက
႔ ို (၈၀၂) ၈၆၄ ၂၁၅၉
(သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ နားမၾကား၊ မသန္စမ
ြ း္ ပါက ၁ (၈၀၀) ၂၅၃ ၀၁၉၁ ဖုန
ု း္ ပါတ္တျ႔ို ဖင့္
ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
္ို ပ
္ ါသည္။ အထူး ပညာေရးအစီအစဥ္ ဒါ႐ုက
ို တ
္ ာ ေလာ္ရာ
ႏုဂ
ု ်င့န
္ သ
္ ည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ §504 တုအ
႔ို တြက္ အေမရိကန္မသန္စမ
ြ း္
အက္ဥပေဒ ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူျဖစ္သည္။ သူက
႔ ို (၈၀၂) ၈၆၄ ၈၄၅၆
(သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ နားမၾကား၊ မသန္စမ
ြ း္ ပါက ၁ (၈၀၀) ၂၅၃ ၀၁၉၁ ဖုန
ု း္ ပါတ္တျ႔ို ဖင့္
ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
္ို ပ
္ ါသည္။
တန္းတူညေ
ီ ရး ဒါ႐ုက
ို တ
္ ာ ဟင္နရ
္ ီ စပါ့ခ္ သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
မိဘမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတေ
္ ဆြမ်ား ႏွင့္ ဧည့သ
္ ည္ အျဖစ္
ေဟာေျပာသူမ်ား (သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ လာေရာက္လည္ပတ္သမ
ူ ်ားအတြက္
Title IX ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူျဖစ္သည္။ သူက
႔ ို (၈၀၂) ၅၄၀ ၀၂၁၄
(သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ နားမၾကား၊ မသန္စမ
ြ း္ ပါ က ၁ (၈၀၀) ၂၅၃ ၀၁၉၁ ဖုန
ု း္ ပါတ္တျ႔ို ဖင့္
ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
္ို ပ
္ ါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆက္စပ္ေ
္ ဆာင္႐က
ြ ေ
္ ပးသူမ်ားအားလုးံု ကုို 150
Colchester Avenue, Burlington, VT 05401 တြငဆ
္ က္သယ
ြ န
္ င
ို ပ
္ ါသည္။
ေနာက္ဆးံု အေသးစိတအ
္ ခ်က္ အလက္မ်ားကုသ
ို လ
ိ လ
ို ်ွင္
ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ www.bsdvt.org ၀က္ဗဆ
္ က
ို တ
္ င
ြ ဖ
္ တ္႐ႈ
ႏုင
ို ပ
္ ါသည္။ (သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏင
ွ တ
့္ န္းတူညမ
ီ ်ွ မႈရးံု ၏ ၀ါရင့ဒ
္ ါ႐ုက
ို တ
္ ာ
နစ္ကီ ေအ ဖူးလာ၊ အီးအက္စက
္ ်ဳ (Nikki A. Fuller, Esq.,) ကု(ို ၈၀၂) ၈၆၄ ၂၁၅၉
(သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ နားမၾကား၊ မသန္စမ
ြ း္ ပါက ၁ (၈၀၀) ၂၅၃ ၀၁၉၁ ဖုန
ု း္ ပါတ္တျ႔ို ဖင့္
ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
္ို ေ
္ မးျမန္းႏုင
ို ပ
္ ါသည္။
ခဲျြ ခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ လုပေ
္ ရးေပၚလစီ က်င့သ
္ းံု ေရးႏွင့္ သက္ဆင
ို သ
္ ည့္
စုစ
ံ မ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေဒသ ညႊနၾ္ ကားေရးမွဴး၊ အေမရိကန္ ပညာေရးဌာန၊
ျပည္သအ
႔့ူ ခြငအ
့္ ေရး႐ုးံု Regional Director, U.S. Department of Education,
Office for Civil Rights, 5 Post Office Square 8th Floor / Suite 900,
Boston, MA 02109-3921၊ (ဖုနး္ ) (၆၁၇)၂၈၉-၀၁၁၊ (ဖတ္စ)္ (၆၁၇)၂၈၉-၀၁၅၀
(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ဗားေမာင့လ
္ အ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးေကာ္မရွင္ Vermont Human Rights
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633-6301,
human.rights@hrc.state.vt.us, (ဖုနး္ ) ၁ ၈၀၀ ၄၁၆-၂၀၁၀ အသံ/TTY;
(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ (ဖုနး္ ) ၈၂၈-၂၄၈၀ အသံ/TTY. ထံတင
ြ ဆ
္ က္ သြယျ္ ပဳလုပ
ု ႏ
္ င
ို သ
္ ည္။
၀န္ထမ္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ခဲျြ ခားဆက္ဆျံ ခင္းခံရသည္ဟု ယုၾံ ကည္ရသည့္
အလုပေ
္ လွ်ာက္ ထားသူမ်ား သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၊ု တန္းတူရည္တူ

အလုပအ
္ ခြငအ
့္ ေရး ေကာ္မရွင္ U.S. Equal Employment Opportunity
Commission, 33 Whitehall St., 5th floor; New York, NY 10004, သု႔ိ
ဆက္သယ
ြ ရ
္ မည္။ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အခမဲဖ
့ န
ု း္ -၁-၈၀၀-၆၆၉-၄၀၀၀ ႏွင့္ ၁-၈၀၀၆၆၉-၆၈၂၀ TTY သု႔ိ ေခၚပါ။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) အဆက္အသြယ္
သင့္အေနျဖင့္အိမ္၌မရွိလွ်င္ သင့္ကေလးရဲ့ မိဘကုုိယ္စားတာ၀န္႐ွိသူ
(သုုိ႔မဟုုတ္) အုုပ္ထိန္းသူ၏ ေနရပ္လိပ္စာကုုိ ေက်ာင္းကုုိ အသိေပးပါ။
ေနထုိင္မေကာင္းျခင္း၊ မေတာ္တဆထိခုိက္မိျခင္း စသည့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား
ေပၚလာလွ်င္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား)၏ အလုပ္ခြင္မွ ဖုန္းနံပတ္ (သုိ႔မဟုတ္)
အိမ္နီးနားျခင္းဖုန္းနံပတ္ ကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

တပည့္မ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ
ဖယ္ဒရယ္ဗဟုိအစုိးရ တပည့္မ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အက္ဥပေဒအရ ေစ်းကြက္အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္
အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္သည့္ ကူးစက္ ျပန္႔ပြားတတ္ေသာေရာဂါ
စစ္ေဆးရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
စုေဆာင္း ရန္ အျခားလူတဦးတေယာက္က ကေလးမ်ားႏွင့္လုပ္လုိသည့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တုိင္းကုိ ၎တုိ႔၏ မိဘ/အုပ္ထိမ္းသူမ်ားထံ
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား)က မိမိကေလး မ်ား ဤကဲ့သုိ႔
ေလ့လာမႈ အလုပ္ခံ၊ မခံ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတုိင္း
(ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္) ဆန္းစစ္ေလ့ လာမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည့္
ကိရိယာမ်ားကုိ စစ္ဆး ပုိင္ခြင့္လည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပညာေရးသင္ရုိး
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ ပညာေပးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း
စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္ဟု အက္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း
ဘာလန္ေက်ာင္းမ်ား တရက္တာပိတ္ရန္ လုိအပ္လာပါက မနက္
၆နာရီေနာက္ပုိင္း၌ ေက်ာင္းမက္ဆင္ဂ်ာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ မွတဆင့္
ေၾကညာပါမည္။ ေဒသရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယုိသတင္းဌာနမ်ားႏွ
င့္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ၀က္ဘ္ ဆုိဒ္မ်ား၊ ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးန
ယ္ေျမ၏ ဆုိရွယ္မီဒီယာလုိင္းမ်ားမွလည္း ေက်ာင္းပိတ္သည့္ အေၾကာင္းကုိ
ထည့္သြင္းေၾကညာ မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမက္ဆင္ဂ်ာေၾကညာခ်က္
မ်ားကို တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးႏွင့္ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ မ်ားမွတဆင့္ ေပးပုိ႔ပါမည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမက္ဆင္ဂ်ာအတြက္ တိက်ၿပီးေနာက္ဆုံး
အသစ္ေျပာင္းထားသည့္ ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရွိရန္၊ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္
အစီအစဥ္တရပ္အေနျဖင့္ PowerSchool Registration System မွတဆင့္
သင္၏ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားအတြင္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာ
င့္ ဘာလင္တန္းေက်ာင္းအားလုံး (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းတေက်ာင္းသည္
ပိတ္ရန္ လုိအပ္လာႏုိင္သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာင္းႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴးက
ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိ္မ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္)
ဘာလင္တန္ ရဲဌာနကဲ့သုိ႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး
ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေက်ာင္းဆင္းေစ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ
ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ႀကိဳတင္ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဘာလင္တန္ေက်ာင္း အစားအေသာက္ေကၽြးေမြးေရး စီမက
ံ န
ိ း္ က
ဘာလင္တန္ေက်ာင္း နယ္ေျမတြင္ စာ႐င္းသြငး္ ထားသည့ေ
္ က်ာင္းသား
မ်ားအတြကအ
္ ေရးအေသြးမွသ
ီ ည့္ အဟာရ မ်ားေကၽြးေမြးပါ သည္။
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ေ
႔ုိ မွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားအားလုးံ ေန႔စဥ္ နံနက္စာ၊
ေန႔လည္စာႏွငည
့္ စာတု႔ို ျဖစ္သည္။ သင့ေ
္ လ်ာ္သည့္ အဟာရ စားသုးံ ျခင္းသည္
ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ အတြကေ
္ ရးၾကီးသည္။
ေက်ာင္းရဲအ
့ စားအစာမ်ားသည္ ႏုင
ို င
္ လ
ံ းံု ဆုင
ို ရ
္ ာ
ေက်ာင္းမ်ား၏မနက္စာႏွငေ
့္ နလည္စာ အစီအစဥ္ႏင
ွ ့္ ၂၀၁၀ က ျပ႒ာန္းခဲေ
့ သာ
ကေလးမ်ားက်န္းမာျပီးဆာေလာင္မတ
ြ ္ မႈကင္းေ၀းျခင္းအက္ဥပေဒ စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုင
ို း္ လုက
ို န
္ ာေဆာင္႐က
ြ သ
္ ည္။ ဤဥပေဒသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားကုို က်န္းမာ ေရးႏွငည
့္ ည
ီ တ
ြ ေ
္ သာ အစားအစာမ်ား
ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအ၀လြနျ္ ခင္း ေလ်ာ့နည္း လာေစရန္
ရည္႐ယ
ြ ပ
္ ါသည္။ အစားအေသာက္၊ ေသာက္ေရႏွင့္ အခ်ဳိရည္မ်ားလုးံု သည္
အရည္ အခ်င္း႐ွေ
ိ သာ ကေလးအာဟာရကၽြမး္ က်င္အတတ္ပညာ႐ွငမ
္ ်ားမွ
စီစဥ္ေကၽြးေမြးျခင္းျဖစ္ သည္။
ေကၽြေမြးသည့အ
္ စားအစာမ်ားမွာ၊
n

ေက်ာင္းသားအားလုးံ အတြက္ အခမဲမ
့ နက္စာ

n ေက်ာင္းဆင္းခ်ိနအ
္ ၿပီးေကၽြးသည့္ ေက်ာင္းသားအားလုးံ အတြက္
အခမဲည
့ စာ
n စာသင္ခန္းအတြငး္ ေကၽြးေသာ သူငယ္တန္းကေန၅တန္းအထိေက်ာင္း
သားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ သီးႏွႏ
ံ င
ွ ့္ ဟင္းသီဟင္း႐ြကမ
္ ်ား။ ဟင္းခ်ိဳမ်ား
အသုတစ
္ မ
ံု ်ားႏွင့္ ႏုအ
ိ႔ စုံု ပါ၀င္သည့္ ေန႔လည္စာ - ေန႔တင
ို း္ ေကၽြးပါသည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအစားအစာပေရာဂ်က္အေနျဖင့္ ေႏြရာသီအတြငး္
ေႏြရာသီ အစားအစာ အစီအစဥ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အစားအစာေကၽြးေမြးႏုင
ို သ
္ ည္ကို မ်ားစြာဂုဏ
ု ယ
္ ူ ပါသည္။ ေဒသထြကအ
္ သီး
အႏွမ
ံ ်ားကုပ
ို ၍
ို ေကၽြးေမြးျခင္း ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ို ဆက္လက္လပ
ု ္ ေဆာင္သည္။
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ို ဂုဏ
ု ယ
္ မ
ူ သ
ိ ည္မာွ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ေ
႔ို က်ာင္းမ်ားအတြက္ ၀ယ္ေသာ
အသီးအႏွံ သုးံ ပုတ
ံ ပုမ
ုံ ာွ ဗားေမာင့ျ္ ပည္နယ္မျွ ဖစ္သည္။ ဤႏွစ္ က်ေနာ္တေ
႔ို က
ၽြးေမြးေသာအမဲသားအားလုးံ သည္ ဗားေမာင့အ
္ မဲသား (Vermont Beef) မ်ား
ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏယ
္ စ
ူ ာြ ေျပာၾကားပါသည္။
လယ္ယာေျမမွေက်ာင္း သု႔ို အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွငမ
့္ ဘ
ိ မ်ားကုို
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္ သီးအႏွမ
ံ ်ားႏွ
င့ဆ
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ြ ေ
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္ု တ
္ ၏
႔ုိ လူမအ
ႈ သိင
ု း္ အဝိင
ု း္ အား
ေကာင္းလာေအာင္လပ
ု ေ
္ ပးသည္။ ယခုအခါကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ို သည္ အသီးအႏွမ
ံ ်ားကုို
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္ သီးအႏွမ
ံ ်ားကိဝ
ု ယ္ယျူ ခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား
အစားအစာဖြစ
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သတုၿ႔ို ခံထက
ြ အ
္ သီး အႏွမ
ံ ်ားကုို သူတေ
႔ို ဒသ အတြငး္ ရွေ
ိ က်ာင္းမ်ား
သုတ
႔ို င္သင
ြ း္ ရန္ အခြငအ
့္ လမ္းပြငေ
့္ စသည္။ ကၽြနေ
္ တာ္တအ
႔ို စီအစဥ္သည္
ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ုဳု ပ္ေရးနယ္ေျမ၏ အသီးအႏွျံ ခံအမ်ားအျပားကုို လည္းၾကီးၾကပ္ျပီး
အသီးအႏွျံ ခံပညာေပးမ်ားလုပ
ု ေ
္ ဆာင္သည္။ တခ်ဳိဘ
႔ ာလင္တန္ေႏြ
ရာသီပေ
ဲြ တာ္မ်ားတြင္ ကၽြနေ
္ တာ္တ၏
႔ို ထရပ္ကားမ်ားကုို သင္တေ
႔ို တြျ႔ ပီးျဖစ္ပါ
လိမမ
႔္ ည္။
ကၽြနေ
္ တာ္တ၏
႔ို လုပ
ု ေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကုသ
ို လ
ိ လ
ို ်ွင္ ကၽြနေ
္ တာ္တ၏
႔ို ၀က္ဘဆ
္ ဒ
ို သ
္ ႔ို
၀င္ေရာက္ၾကည့႐
္ ေ
ႈ စလုပ
ိ ါသည္။ အလားတူ မည္ကသ
့ဲ ေ
႔ို ငြေပးေခ်ရမည္
ဆုသ
ိ ည္ကလ
ို ည္း ေတြႏ
႔ င
ို ပ
္ ါသည္။ http://burlingtonschoolfoodproject.org
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ေက်ာင္းေငြေၾကးဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္

ေက်ာင္း ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႈ

n ေက်ာင္းနယ္ေျမ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္
ၿမိဳ႕ထဲေနသူမ်ား ရႏုိင္၊

ဘာလင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ လုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆက္မျပတ္ လုပ္ပါသည္။ အၾကပ္အတည္း
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္က အၾကပ္အတည္း၊
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး အေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္
ဘာလင္တန္းရဲဌာနႏွင့္မီးသတ္ဌာနမွ အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္
နယ္ေျမတခုလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းလုံၿခဳံမႈ ေကာ္မတီသည္ လစဥ္
အစည္းအေ၀းက်င္းပသည္။

n ေက်ာင္းဘုဒ္အဖဲြ႔အစည္းေ၀းပဲြမ်ား၊

ေက်ာင္းလုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ားတြင္….

ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္အစည္းအေ၀းေန႔ — မတ္လ ပထမဆုံး အဂၤါေန႔ — သည္
ေက်ာင္းေငြေၾကးဆုုိင္ရာဘတ္ဂ်က္ကုိ စဥ္းစားရန္ မဲ ဆႏၵရွင္မ်ားကုိ
ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း ဘတ္ဂ်က္အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါေနရာမ်ားမွ ရရွိႏုိင္သည္။
n ေက်ာင္းနယ္ေျမ၀က္ဘ္ဆုိဒ္-www.bsdvt.org

n ရပ္ကြက္စီမံကိန္းေရးဆဲြေရး စုံညီအစည္းအေ၀းပဲြမ်ား၊
n ကြမ္ကတ္စ္ေကဘယ္လုိင္းအစီအစဥ္မ်ား (Comcast Cable Channels)
16-RETN ႏွင1
့္ 7 – ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္အစည္းအေ၀း တယ္လီေဗးရွင္း
n ေက်ာင္းဘုဒ္ ေကာ္မရွင္နာအဖဲြ႔၀င္မ်ား။ ဆက္သြယ္ရန္ သတင္း
အခ်က္အလက္ကုိ ဤစာေစာင္ ေရွ႕ဖုံး အတြင္းပုိင္း၌ ၾကည့္ပါ။

ပညာရပ္ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး
ပညာရပ္က်ြ မ္းက်င္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ဖြၿံ႔ ဖိဳးတုးိ တက္ေစေရး၏
ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ပန္းတုင
ိ မ
္ ာွ ဆရာမ်ား အဆက္ မျပတ္ဖၿ႔ံြ ဖိဳးတုးိ တက္မက
ႈ ို
ျမွငတ
့္ င္ေပးရန္ ႏွငေ
့္ ရရွည္ ဆက္လက္ထန
ိ း္ သိမး္ ထားရန္ ျဖစ္သည္။
ညီမ်ွ တဲ့ ပညာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာကၽြမး္ က်င္မစ
ႈ နစ္တခုျု ဖစ္လာေစရန္အ
တြက္ ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမွ ဗဟုအ
ို စုးို ရႏွငျ့္ ပည္နယ္
ရံပေ
ံု ငြမ်ားကုအ
ို သုးံု ျပဳသည္။ ဤစနစ္တင
ြ ္ ဆရာေခါင္းေဆာင္မႈ
အရည္အခ်င္း၊ ေဒသအတြငး္ ႐ွိ အၾကံဥာဏ္ေပးသည့သ
္ မ
ူ ်ား၊
ေဒသဆုင
ို ရ
္ ာအလုပ
ု ႐
္ ေ
ံု ဆြးေႏြး ပြမ
ဲ ်ားႏွငသ
့္ င္တန္းမ်ားပါ၀င္သည္။

လူစစ္ျခင္း။ ။ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ ရွိေနသည့္အခ်ိန္တုိင္း ။ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္
ရွိေနသည့္အခ်ိန္တုိင္း ေက်ာင္းထဲ၀င္လာသူမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊
၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ ဓါတ္ပုံပါသည့္ သက္ေသ ခံကဒ္ျပားကုိ
ခ်ိတ္ဆဲြထားရသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ဆရာအားလုံး၊ အကူဆရာမ်ား၊
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အေဆာက္အဦး ၀န္ထမ္းမ်ား၊
အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ေကၽြေမြးေရးထမ္းမ်ားႏွင့္အျခားအေထာက္အကူျပဳ၀န္ထ
မ္းမ်ား ပါ၀င္ သည္။
ဧည့္သည္မ်ား။ ။ေက်ာင္းထဲလာသည့္ဧည့္သည္မ်ားသည္
ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ရက္မ်ားတြင္ ဧည့္သည္ ခြင့္ျပဳကဒ္ျပား ပါရမည္။
ဤကဲ့သုိ႔ သက္ေသခံကဒ္ျပား (သုိ႔မဟုတ္) ၀င္ခြင့္လက္မွတ္ မပါဘဲ
ေက်ာင္းထဲ၀င္လာသည့္သူတုိင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္၎တုိ႔အား
ရုံးသုိ႔သြားရန္ ညႊန္ုျပေပးရန္ ၀န္ထမ္း မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္။
တံခါး။ ။ ေက်ာင္းမ်ားအားလုုံးအျပင္တံခါးမ်ားပိတ္ထားရမည္။ အလည္အပတ္
ေရာက္႐ွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း႐ုုံးခန္းသုုိ႔ အခ်က္ေပးသည့္လွ်ပ္စစ္ကိရိယာ/
ဗြီဒီယုိကင္မရာ စစ္ေဆးခံမႈျဖင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္။

n သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းတြင္ အဓိကသင္ၾကားရမည့္
ဘာသာရပ္မ်ား၏ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မ်ား

ဆုိင္းဘုဒ္အမွတ္အသားမ်ား။ ။ဧည့္သည္မ်ားလက္မွတ္ထုိးရန္ႏွင့္
ဧည့္သည္လက္မွတ္ယူရန္ အေဆာက္ အဦးတုိင္း၌ ပင္မရုံးသုိ႔ညႊန္ျပသည့္
ဆုိင္းဘုဒ္ တခုစီ ရွိရပါမည္။

n တတ္ကၽြမး္ မႈအေပၚအေျခခံသည့္ အထက္တန္းေအာင္မေ
ႈ မွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္

ေက်ာင္းသားမွတတ
္ မ္း/သတင္းအခ်က္အလက္

n ေက်ာင္းသားေနာက္ခအ
ံ ေပၚမူတည္၍၊ ေက်ာင္းသားဗဟိျု ပဳ
ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း
n ရ႐ွခ
ိ ေ
့ဲ သာ သင္ခန္းစာမ်ား
n ပညာရပ္က်ြ မ္းက်င္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ေလ့လာသင္ယသ
ူ ည့၀
္ န္းက်င္
n သင္ရးို ဒီဇင
ို း္ ပုစ
ံ ႏ
ံ င
ွ ဖ
့္ ၿ႔ံြ ဖဳိးေရး
n အခ်က္အလက္ကန
ိ း္ ဂဏန္းေပၚမူတည္၍ ဆုးံု ျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်င္း
n နည္းပညာ ေပါင္းစပ္ျခင္း

ဘာလင္တန္ေက်ာင္းနယ္ေျမ၍ စာရင္းသြငး္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘ/
အုပထ
္ န
ိ း္ သူမ်ား၌ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက ေက်ာင္းသားတဦးခ်င္းစီအတြက္
ထိနး္ သိမး္ ထားသည့္ ပညာေရးမွတတ
္ မ္းမ်ားမွ သက္ဆင
ို ရ
္ ာအလုက
ိ ္
ေရြးခ်ယ္ထတ
ု ယ
္ ႏ
ူ င
ို သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ ေရး ရွသ
ိ ည္။ ဤအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ
မိသားစုပညာေရး အခြင့္ အေရးႏွငပ
့္ ဂ
ု လ
ၢ က
ိ အခ်က္အလက္မ်ားထိနး္ သိမး္ မႈ
အက္ဥပေဒ (FERPA) ျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။
မိဘ/အုပထ
္ မ
ိ း္ သူ(မ်ား)သင့ေ
္ လွ်ာ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားမွာ-

n ပန္လည္ဆန္းသစ္ေသာ အေလ့အက်င့မ
္ ်ား

n သင့ေ
္ တာ္သည့အ
္ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတတ
္ မ္းကုိ

n အေျခခံတတ္ေျမာက္ရမည့န
္ ယ္ပယ္သင္ၾကားေရးအတြက္
သင္းခန္းစာေရးဆြျဲ ခင္း

n လုအ
ိ ပ္ပါက ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတတ
္ မ္းကုိ အမွနအ
္ တုင
္ိ း္ ရရွရ
ိ န္

n ဘက္ေပါင္းစုံု အေထာက္အကူေပးေရးစနစ္

n ေေက်ာင္းသားပညာေရးမွတတ
္ မ္းမွ ပုဂဳိၢ လ္ေရးအရ

n အဂၤလပ
ိ စ
္ ာေလ့လာေနေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကား၊
ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ
n ပညာေရးသင္ၾကားေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျဖစ္ထန
ြ း္ မႈကာြ ဟခ်က္မ်ား
အားနည္းေစရန္ ရည္ရယ
ြ သ
္ ည္။

စစ္ေဆးသုးံ သပ္ရန္

ေရြးခ်ယ္ထတ
ု ယ
္ ထ
ူ ားေသာ ထုတေ
္ ဖာ္ခ်က္ကို လက္ခရ
ံ န္္

n ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမက စြပစ
္ ထ
ြဲ ားသည့္

မိသားစုပညာေရး အခြင့္ အေရးႏွငပ
့္ ဂ
ု လ
ၢ က
ိ အခ်က္အလက္မ်ားထိ
န္းသိမး္ မႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) အား ခ်ဳိးေဖာက္မႏ
ႈ င
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး

အေမရိကန္ပညာေရးဌာန၊ မိသားစုေပၚလစီႏင
ွ စ
့္ ည္းမ်ဥ္းရုးံ —
U.S. Department of Education, Family Policy and Regulations
Office, Washington, D.C. 20202 တြင္ တုင
ိ ခ
္ ်က္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
ပညာေရးမွတတ
္ မ္းအား စစ္ေဆးျခင္းႏွငျ့္ ပန္လည္သးံု သပ္ျခင္း။
။ေက်ာင္းအုပ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အျခား သင့ေ
္ တာ္သည့္ ေက်ာင္းအရာရွက
ိ
လုိ အပ္သည့အ
္ စီအစဥ္မ်ားကုိ ျမန္ႏင
ို သ
္ မွ်ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီး၊ မိဘ/
အုပထ
္ မ
ိ း္ သူ(မ်ား)၊ အရည္အခ်င္းမီသ
ွ ည့ေ
္ က်ာင္းသားမ်ား (သုမ
႔ိ ဟုတ)္
မွတတ
္ မ္းမ်ား စစ္ေဆးႏုင
ိ သ
္ ည့ေ
္ နရာႏွငအ
့္ ခ်ိန္ ကုိ ေတာင္းဆုထ
ိ ားသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားထံ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားမည္။
ပညာေရးမွတတ
္ မ္း္ မ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း။ ။ အမွားေတြရ
႔ ပ
ိွ ါက၊ မိဘ/
အုပထ
္ န
ိ း္ သူမ်ား (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ သင့ေ
္ လ်ွာသ
္ ည့ေ
္ က်ာင္းသားက ဘာလင္တန္
ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ၏ ေက်ာင္းသားမွတတ
္ မ္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို
ေတာင္းခံရမည္။ သူတေ
႔ို ျပာင္းခ်င္သည့မ
္ တ
ွ တ
္ မ္း အစိတအ
္ ပုင
ိ း္ ကုိ သူတက
႔ို
ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထတ
ု ၿ္ ပီး ဤမွတတ
္ မ္းသည္ ဘာ့ေၾကာင့မ
္ တိက် ေၾကာင္း၊
အထင္အျမင္မာွ းေစေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား၏ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္အလက္(သုမ
႔ိ ဟုတ)္
အျခားအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု သူတအ
႔ို ေနႏွင့္
ယုၾံ ကည္ေနသည္ဆျို ခင္းကုိ သတ္မတ
ွ ျ္ ပ႒ာန္းရမည္။
မိဘ/အုပထ
္ မ
ိ း္ သူ(မ်ား)၏ဆႏၵမပါဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေဖာ္ျပျခင္း။ ။ဘာလင္တန္ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ မိသားစု
ပညာေရးအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္ အလက္မ်ားထိနး္ သိမး္ မႈ
အက္ဥပေဒ FERPA, 99 CFR §99.31 က ခြငျ့္ ပဳထားသည့္ ဆႏၵသေဘာထား
ခၽြငး္ ခ်က္မ်ားႏွငအ
့္ ညီ မိဘ/ အုပထ
္ န
ိ း္ သူ(မ်ား)၏ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ
ေက်ာင္းသားတေယာက္၏မွတတ
္ မ္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။
လမ္းညႊနစ
္ ာအုပစ
္ ာအုပ၌
္ ထည့သ
္ င
ြ း္ မည့သ
္ တင္း။ ။ဤသတင္းကုိ
မေဖာ္ျပႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္း မိဘ/အုပ
ု ထ
္ မ
ိ း္ သူ(မ်ား) က အေၾကာင္းမၾကားလွ်င္
ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရး က လမ္းညႊနစ
္ ာအုပ္ သတင္း အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္
သတင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုင
ိ သ
္ ည္။ ေအာက္ပါသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားသည္
လမ္းညႊနစ
္ ာအုပတ
္ င
ြ ္ ထည့သ
္ င
ြ း္ မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားျဖစ္သည္။
၎တုမ
႔ိ ာွ မိဘ/ အုပထ
္ မ
ိ း္ သူ(မ်ား)၏အမည္ႏင
ွ လ
့္ ပ
ိ စ
္ ာ၊ အီးေမး လိပစ
္ ာ၊
ေက်ာင္းသားအမည္၊ လိပစ
္ ာ၊ တယ္လီ ဖုနး္ နံပတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊
လိင၊္ အားကစားအသင္း၀င္ မ်ား၏ခႏၶာကုယ
ိ ္ အေလးခ်ိန္ ႏွငအ
့္ ရပ္၊
ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက အသိအမွတျ္ ပဳထားသည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားတြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊ ေက်ာင္း တက္ခ်ိန၊္ လက္ခရ
ံ ရွထ
ိ ားသည့္ ဒီဂရီႏင
ွ ဆ
့္ ု မ်ား၊
ေက်ာင္းႏွစပ
္ တ္လည္စာေစာင္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပသည့္ ဓါတ္ပမ
ံု ်ား၊ အတန္းဓါတ္ပမ
ံု ်ား၊
ရႏုင
ိ ပ
္ ါက မၾကာေသးခင္က ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မွတတ
္ မ္းႏွင့္ ထုေ
ိ က်ာင္းသားေျပာ
င္းေရႊ႕ခဲသ
့ ည့ေ
္ က်ာင္းတု႔ိ ျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ နယ္ေျမ
ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ေက်ာင္းအုပ၏
္ ကုယ
ိ ပ
္ င
ို ဆ
္ းံု ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
ေဖာ္ျပႏုင
ိ သ
္ ည္။
လမ္းညႊနစ
္ ာအုပစ
္ ာအုပ၌
္ ထည့သ
္ င
ြ း္ မည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ကက
ို န္သ
႔ တ္
ရန္။ ။ဘာလင္တန္ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအား သင့သ
္ ေဘာ ထားမပါဘဲ၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေဖၚျပေစ လုလ
ိ ်ွ င္ ဤသတိေပးေၾကာျငာစာ
ျဖန္ေ
႔ ၀သည့ရ
္ က္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ေက်ာင္းသား (သင္)၏ ေနာက္က်သည့္
ေက်ာင္း၀င္ခင
ြ ့္ စာရင္းသြငး္ သည့ရ
္ က္ ၁၀ ရက္အတြငး္ မိဘ/အုပထ
္ မ
ိ း္ သူမ်ား
(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ သင့ေ
္ လ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းသားက တရား၀င္ေလွ်ာက္လာႊ ကုိ
ေက်ာင္းအုပထ
္ ံ တင္သင
ြ း္ ရမည္။
သဘာ၀က်ေသာ ပညာေရးဆုင
ို ရ
္ ာစိတ၀
္ င္စားမႈမ်ားကုို ဆရာမ်ား ႏွင့္
အျခားေက်ာင္းအရာ ရွမ
ိ ်ားအား ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆုခ
ိ ်က္။ ။ မိသားစု

n ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမေ
ႈ ရး စိတပ
္ င
ို း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ လုအ
ိ ပ္ခ်က္။
n ေနာက္မ်ဳိးဆက္၏ သိပပ
ံၸ ညာ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မ်ား
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ပညာေရးအခြင့္ အေရးႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္အလက္မ်ားထိနး္ သိမး္ မႈ
အက္ဥပေဒ (FERPA)၊ ၎၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဘုဒအ
္ ဖဲ၏
႔ြ ေပၚလစီႏင
ွ ့္
လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမက
သဘာ၀က်ေသာ ပညာေရးဆုင
ို ရ
္ ာ စိတ၀
္ င္စားမႈမ်ားကုို ဆရာမ်ား ႏွင့္
အျခားေက်ာင္းအရာရွမ
ိ ်ာအား ပညာေရး မွတတ
္ မ္းမ်ား ထုတေ
္ ပးမည္။
၎တုမ
႔ိ ာွ

n သူ/သူမ ရာထူးေဖာ္ျပခ်က္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ကန္ထရုက
္ိ သ
္ ေဘာတူညခ
ီ ်က္၌
သတ္မတ
ွ ္ ထားသည့္ လုပင
္ န္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂဳိၢ လ္။

n ေက်ာင္းသားစည္းကမ္းႏွငဆ
့္ င
ို သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္
ပုဂဳိၢ လ္။

n က်န္းမာေရးေစာင့ေ
္ ရွာက္မ၊ႈ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊနမ
္ ႈ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္

အလုပအ
္ ကုင
ိ ္ ရွာေဖြေရး လုပင
္ န္း စသည္တက
႔ို သ
့ဲ ႔ို ေက်ာင္းသား
(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ေက်ာင္းသားမိသားစုႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ မႈလပ
ု င
္ န္း
လုပေ
္ ပးေနသူ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ အစုးိ ရထံမွ ေထာက္ပေ
့ံ ၾကး ရေအာင္
စီစဥ္ေပးေနသည့္ ပုဂဳိၢ လ္။

n ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွငဆ
့္ င
ို သ
္ ည့္ ဥေပေဒအာဏာ တည္ေရး ဆုင
ိ ရ
္ ာအျခား
ကိစမ
ၥ ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ို သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္
ေနသည့ပ
္ ဂ
ု ဳိၢ လ္။

n ေက်ာင္းအုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္

ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ ေျမတစ္ခလ
ု းုံ ၏ ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံမက
ႈ ို
အာမခံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပင
္ န္း တာ၀န္မ်ားကုိ
ထမ္းေဆာင္ေနသည့ပ
္ ဂ
ု ဳိၢ လ္။

ဆရာႏွငအ
့္ တတ္ပညာအရည္အခ်င္း
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမက Title I
ရန္ပေ
ံု ငြကလ
ို က္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ ေၾကာင့္ ၎တု႔ိ ကေလး(မ်ား)၏ ဆရာသည္
ျပည္နယ္ကသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွငလ
့္ င
ို စ
္ င္စံ သတ္မတ
ွ ္
ခ်က္ ရွ-ိ မရွ၊ိ ဆရာက လုင
ို စ
္ င္ကင
ို ေ
္ ဆာင္ျခင္း လုအ
ို ပ္-မလုအ
ို ပ္
(သုမ
႔ို ဟုတ
ု )္ ယာယီလင
ို စ
္ င္ျဖင့္ သင္ၾကားေနျခင္းဟုတ-္ မဟုတႏ
္ င
ွ ့္ သူ/
သူမ၏ ဘာခ်လာဘြ(႔ဲ သု)႔ို မာစတာဘြဒ
႔ဲ ဂ
ီ ရီတင
ြ ္ ေဖာ္ျပထား သကဲသ
့ ႔ို
ဆရာ၏ဘာသာရပ္၊ စသည္တႏ
႔ို င
ွ ့္ ဆုင
ိ သ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရရ
ိွ န္
ေတာင္းဆုမ
ိ ည့္ မိဘ/အုပ္ ထိမး္ သူမ်ား၌ အခြငအ
့္ ေရး ရွသ
ိ ည္။
ကေလးသည္ ကၽြမး္ က်င္သည့ပ
္ ညာရွငမ
္ ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
လက္ခရ
ံ ရွလ
ိ ်ွ င္ ကၽြမး္ က်င္ ပညာရွင္ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုလ
ိ ည္း
စစ္ေဆး၊ ျဖည့ဆ
္ ည္းပံပ
့ းို ေပးရ မည္။ ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ ေရးနယ္ ေျမ၏
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မာွ ျပည္နယ္ႏင
ွ ဖ
့္ ယ္ဒရယ္ဗဟုိ အစိးု ရ ဥပေဒအရ
သင္တန္းႏွငအ
့္ ေတြ႕အၾကဳံမ႐ွေ
ိ သာ ဆရာက မည္သည့ေ
္ က်ာင္း သားကုမ
ိ ်ွ
၄ ပတ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ၄ ပတ္ ဆက္တက
ို ေ
္ က်ာ္ သင္ၾကားျခင္းကုလ
ို က္ချံ ခင္း
မျပဳပါ။ မိဘ/အုပထ
္ မ
ိ း္ သူမ်ားကလည္း ျပည္နယ္၏ ပညာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ
ဆန္းစစ္ခ်က္ တခုစတ
ီ င
ြ ္ ၎တုက
႔ိ ေလး၏ေအာင္ျမင္
မႈအဆင့အ
္ တန္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွရ
ိ န္
အခြငအ
့္ ေရးရွသ
ိ ည္။

တဦးခ်င္းသင္ၾကားျခင္း၊ အိမ၌
္ သင္ၾကားသည့္ ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
မသန္မစြမး္ ျဖစ္မႈ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ကုယ
ိ ၀
္ န္ရမ
ိွ တ
ႈ ေ
႔ို ၾကာင့္ ၎တုအ
႔ိ ေနျဖင့္
၁၀ရက္ဆက္တက
ို ္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ၁၀ရက္ေက်ာ္ ေက်ာင္းမတက္ႏင
ို သ
္ ည့အ
္ ခါ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင့ေ
္ လ်ာ္သည့အ
္ မ်ားဆုင
ိ ရ
္ ာေနရာတေ

နရာ၌၊ အိမ၌
္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ေဆးရု၌
ံ သင္ၾကားရန္ သင့ေ
္ လ်ာ္သည္။
ဤ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိလလ
ို ်ွ င္
ေက်ာင္းအုပသ
္ ႔ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။

ဗီဒယ
ီ ရ
ို က
ို ျ္ ခင္း၊ ရုပရ
္ င
ွ ရ
္ က
ို ျ္ ခင္း၊ ဓါတ္ပရ
ံု က
ို က
္ းူ ျခင္း
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမသည္ ေနရာအသီးသီးတြင္
အလ်ဥ္းသင့သ
္ ည့္ အခ်ိနတ
္ င
ို း္ ၌ ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံမစ
ႈ နစ္ အစိတ္ အပုင
ိ း္ တရပ္
အေနျဖင့္ ဗီဒယ
ီ ျို ဖင့္ ေထာက္လမ
ွ း္ ၾကည့ရ
္ ျႈ ခင္းကုိ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ေက်ာင္းလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လပ
ု ္ ေဆာင္စဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
ဗီဒယ
ီ ရ
ို က
ို က
္ းူ ျခင္း၊ ရုပရ
္ င
ွ ရ
္ က
ို ျ္ ခင္း၊ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ဓါတ္ပရ
ံု က
ို ျ္ ခင္းလုပရ
္ ာတြင္
သင့ေ
္ လ်ာ္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ က်ဳိးေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား လုအ
ိ ပ္သည္။
ဤသည္တက
႔ို မိသားစု ပညာေရးအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္အ
လက္မ်ားထိနး္ သိမး္ မႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ႏင
ို သ
္ ည္။
ဘာလင္တန္ေက်ာင္းအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမက မည္သည့ရ
္ ပ
ု ရ
္ င
ွ ရ
္ က
ို က
္ းူ မႈ
(သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ရ
ို က
ို ္ ကူးမႈကို မဆုိ သေဘာမတူခင
ြ က
့္ ို ထိနး္ ထားသည္။
ႏွစစ
္ ဥ္ျဖန္ေ
႔ ၀ၿပီး ေက်ာင္းရုးံ ခန္းတြငရ
္ ရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည့္ မိဘ/အုပထ
္ န
္ိ း္ သူမ်ား
ျဖည့ရ
္ သည့္ ေဖာင္ပစ
ံု ံ ကုိ အသုးံ ျပဳၿပီး မိဘမ်ား/အုပထ
္ န
ိ း္ သူမ်ား
၎တုက
႔ိ ေလး(မ်ား)အား ဗီဒယ
ီ ို မရုက
ိ ရ
္ န္၊ ရုပရ
္ င
ွ မ
္ ရုက
ိ ရ
္ န္ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္
ဓါတ္ပံု မရုက
ိ ရ
္ န္ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို သ
္ ည္။
ဆုခ်ီးျမွငသ
့္ ည့စ
္ ည္းေ၀းပဲမ
ြ ်ား၊ ျပဇတ္မ်ား၊ ကပဲမ
ြ ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပမ
ြဲ ်ား
ကဲသ
့ ႔ို အျဖစ္အပ်က္မ်ား (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ သတင္းျဖစ္ေလာက္ေသာ
သြငျ္ ပင္လကၡဏာရွသ
ိ ည့္ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပည္သသ
ူ ႔ို
ပြငပ
့္ င
ြ လ
့္ င္းလင္း ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆုရ
ိ မည္။ ထုေ
႔ိ ၾကာင့္ မီဒယ
ီ ာကုိ
ဤေပၚလစီ၏ အစိတအ
္ ပုင
ိ း္ တရပ္အျဖစ္ ရည္ရယ
ြ ျ္ ခင္းမဟုတပ
္ ါ။
မေတာ္တဆ (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ထူးျခားသည့္ ၀န္းက်င္အေျခအေနေအာက္တင
ြ ္
ျဖစ္ပာြ းသည့္ မီးေလာင္မႈ အျဖစ္အပ်က္တင
ြ ္ အမ်ားျပည္သူ (ႏွင/့္ သုမ
႔ိ ဟုတ)္
သတင္းမီဒယ
ီ ာကုိ ေက်ာင္းႏွငဆ
့္ က္သယ
ြ ခ
္ င
ြ ့္ ေပး၊ မေပး ဆုျိ ခင္းကုိ
ေက်ာင္းအုပက
္ ဆုးံ ျဖတ္နင
ို သ
္ ည္။
ဤေပၚလစီသည္ ဗီဒယ
ီ ရ
ို က
ို ျ္ ခင္း၊ ရုပရ
္ င
ွ ္ ရုက
ိ ျ္ ခင္းႏွငဓ
့္ ါတ္ပပ
ံု ညာတုိ
ႏ
႔ င
ွ မ
့္ သက္ဆင
ို ။္ ဤကိစက
ၥ ို တရား၀င္ပညာေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
ေက်ာင္းအရာရွမ
ိ ်ားကသာ အသုးံ ျပဳႏုင
ိ သ
္ ည္။ သုမ
႔ိ ဟုတ္ ဤေနရာ၌
အလုပက
္ မိသားစု ပညာေရးအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္အလ
က္မ်ားထိနး္ သိမး္ မႈ အက္ ဥပေဒ (FERPA)၏ ထုတေ
္ ဖာ္ ေျပာဆုျိ ခင္း
နည္းဥပေဒႏွငဆ
့္ င
ို သ
္ ည့္ အျခားခၽြငး္ ခ်က္မ်ားကုိ ၾကဳံေတြရ
႔ သည္။
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ခြငျ့္ ပဳခ်က္ႏင
ွ ေ
့္ က်ာင္းသားအား
အသိေပးၿပီးေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုၿံ ခဳံေရးလုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းဆုင
ိ ရ
္ ာ တုက
ိ ရ
္ က
ို ္
အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္သည့အ
္ ခါမ်ားမွလ၍
ြဲ အျပည့အ
္ စုံ ရွငး္ မျပဘဲ၊
ေက်ာင္းသား၏ခြငျ့္ ပဳခ်က္ မရွဘ
ိ ဲ ေက်ာင္းသား တေယာက္ေယာက္အား
ဗီဒယ
ီ ရ
ို က
ို ျ္ ခင္း၊ ရုပရ
္ င
ွ ရ
္ က
ို ျ္ ခင္း (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ဓါတ္ပံု ရုက
ိ ျ္ ခင္းကုိ အတိအက်
တားျမစ္ထားသည္။ ဤေပၚလစီကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ မည္သမ
ူ ဆုိ
စည္းကမ္းလုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းအရ အေရးယူ ခံရႏုင
ိ သ
္ ည္။

လက္နက္ပင
ို ဆ
္ င
ို ျ္ ခင္း
ေက်ာင္းဘုဒအ
္ ဖြက
ဲ႔ ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းလႈပ႐
္ ာွ းမႈအပါအ၀င္
ေက်ာင္းသု႔ိ လက္နက္ယေ
ူ ဆာင္လာသည္ကို ေတြရ
႔ သ
ိွ ည့္
ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို ေက်ာင္းမွ တႏွစထ
္ ိ ေမာင္းထုတႏ
္ င
ို သ
္ ည္။
လက္နက္ ဟု ဆုရ
ိ ာတြင္ ေသနတ္၊ ေပါက္ကတ
ြဲ တ္ေသာလက္နက္၊
သုမ
႔ိ ဟုတ္ ကုယ
ိ ခ
္ ႏၶာအားထိခက
ို ေ
္ စေသာ ခၽြနထ
္ က္သည့ပ
္ စၥညး္ ကဲသ
့ ႔ို
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုင
ိ ေ
္ သာ လက္နက္တ႔ို ပါ၀င္သည္။

ျျပည္နယ္စစ္ေဆးမႈႈ
ျပည္နယ္ သခ်ၤာႏွင့္အဂၤလိပ္စာ၊ ဘာသာစကား စာေပအႏုပညာ
စစ္ေဆးျခင္း။
(၃)တန္းမွ (၈)တန္းထိ ႏွင့္ယခုအခါ (၁၁)တန္းထက္စာလ်င္ (၉)
တန္း ေက်ာင္းသားအားလုံး ေႏြဦးရာသီတုိင္းတြင္ စမာ့ဒါး ဘဲလန္းစ္
အစက္စ္မန္႔န္ (SBAC) ဟုုေခၚသည့္ ျပည္နယ္အရည္ခ်င္းစစ္
စာေမးပြဲကုိေျဖဆုုိရမည္။ စမာ့ဒါး ဘဲလန္းစ္ အစက္စ္မန္႔န္ (SBAC)
ဆုိသည္မွာ သခ်ၤာႏွင့္အဂၤလိပ္စာ၊ဘာသာစကား၊ စာေပအႏုပညာ
စသည့္ ျပည္နယ္တုိင္းရွိ ေက်ာင္းအားလုုံးတြင္သင္ၾကားရသည့္
အဓိကဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္ကုိ
တုိင္းတာသည့္ ကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္
မတ္လႏွင့္ဇြန္လတြင္ SBAC ကုိ က်င္းပသည္။
ျပည္နယ္သိပၸံဘာသာစစ္ေဆးျခင္း)။ ၂၀၁၈၊ ေမလတြင္ (၅)တန္း၊
(၈)တန္းႏွင့္ (၁၁)တန္းတုိ႔၌ သိပၸံဘာသာအရည္အခ်စ္စစ္စာေမး
ပဲြအသစ္ကုိ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္က စတင္ခဲ့သည္။ SBAC ကဲ့သုိ႔
သိပၸံဘာသာရပ္ စာေမးပဲြ ကုိကြန္ျပဴတာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးမည္
ျဖစ္သည္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သိပၸံပညာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား(NGSS)ႏွင့္ပ
တ္သက္သည့္ ေက်ာင္းသားတဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္ကုိ တုိင္းတာရန္
ေရးဆဲြထားသည္။
ျပည္နယ္ခႏၶာကုိယ္ၾကံ႕ခုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း(အသစ္)။ ၂၀၁၈
ေမလတြင္ (၄)တန္း၊ (၇)တန္းႏွင့္(၉)တန္းတုိ႔၌ ခႏၶာကုိယ္ၾကံ႕ခုိင္မႈ
စစ္ေဆးျခင္းအသစ္ကုိ ဖစ္နက္စ္ဂရမ္ (FitnessGram)
ကရိယာသုံးၿပီး စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေအရုိးဗစ္စြမ္းရည္၊
ၾကြက္သားသန္စြမ္းမႈ၊ ၾကြက္သားခံႏုိင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ
စသည့္ နယ္ပယ္ (၄)ခုတြင္ ေက်ာင္းသားအားလုံး စစ္ေဆးရမည္ ဟု
ျပည္နယ္က ေတာင္းဆုိထားသည္။
ျပည္နယ္စာေမးပဲြစစ္ေဆးေနခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားတဦးစီက
ေတာင္းဆုိသည့္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကုိ
ေက်ာင္းတုိင္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ဘယ္လုိသင္ယူေလ့လာႏုိင္မွာလဲ။
မည္ကဲ့သုိစစ္ေဆးတုိင္းတာသနည္းဆုိသည့္ ဤစစ္ေဆးမႈမ်ား၊စံခ်ိန္စံ
ညႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သိလုိပါက ေအာက္ပါ ဆုိက္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

n http://www.corestandards.org/
n http://www.smarterbalanced.org/
n http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/science
n https://www.nextgenscience.org/
n https://www.shapeamerica.org/standards/pe/
n http://education.vermont.gov/student-learning/
content-areas/physical-education
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