
   
 

   
 

ဘတ်ဖလ ိုိုးပြည်သူြ ိုငက်  ျောငိ်ုး (Buffalo Public Schools) 

2021 အမေရိကန်ကယ်ဆယ်မရေးအစီအစဉ်ရန်ပ ုံမ ွေေ  ေးအတွေက်စစ်တေ်ေး (Survey for 2021 American Rescue Plan Funds) 

 

စစ်တေ်ေးသည်မအ က်ပါအမ က  ေ်းအရ အတိုံ သ်ေီးခ  ေးစီအ ရ ုံ စိုံက်လိေ ်ေည ်

 

• မ   ြို့ကတျော်တ ိုိုးတ ် ှု, အက ျော ်အဦိုး  ျောိုး, နငှ  ်ကပ ပြင ်

အစြ   ိုး ှု 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနည်ိုးြညျောရရှ န ိုငက်အျောင ်ူညီပြငိ်ုး 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  နိ်ုး ျောကရိုးနငှ လ် ိုပြ   ှု 

• သငယ်ူ ှု  ိုိုးရှု  ိုး ှု  ိုကပဖရှငိ်ုးရနအ်စပြ က ျောငရွ် ် ှု  ျော 

• သငက် ျောိုးြ ို  ြ  ှုအစီအစဉ်  ျောိုး 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုးလူ ှုကရိုး / စ တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျောြ  ြ ိုိုး ှု 

• အလ ိုအြ ် ိုိုးကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ပြငိ်ုး 

• ကပြျောငိ်ုးကရ ြို့လျောကသျောလူသစ်က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ အ်င်္ဂလ ြ်ဘျောသျောသငက် ျောိုးကရိုး  ိုက ျော ်ြ  ပြငိ်ုး 

•   ဘ  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ပြငိ်ုး 

• ြကရျော်ဖ ်ရှငန်ယ် ဖွ ြို့ မဖ  ိုးကရိုး ြဏျော ကပြလှ ်ိုး  ျောိုး 

 

 

၁။  ေည်သည ်အဖွေ ွဲ့ (ေ  ေး) ကသ  က်ိုံအမက  ေ်းဆ ုံေးမဖ ်ခပသနည်ေး။ (သက်ဆိုံ သ်ေျှကိုံမရွေ ေးပါ) 

• ဘူဖလ ိုမ   ြို့တွငက်န  ိုငသူ် 

•   ဘ / အိုြ်  နိ်ုးသူ / ကစျောင က်ရှျော ်သူ 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး 

• ဘူဖလ ိုက  ျောငိ်ုး ငိ်ုး 

• ရြ်ရွျောအကပြပြ အဖွ ြို့ ၀င ်/   ိုယ်စျောိုးလှယ် (ဥြ ျော Say Yes, United Way, etc.) 

•  ရျောဝန၊် သူနျောပြ သ ို   ဟိုတ်က ိုးဘ ်  ိုငရ်ျော ျွ ်ိုး  ငသူ် 

• အင်္ဂလ ြ်စျော ဟိုတအ်ပြျောိုးဘျောသျောစ ျောိုး  ိုကပြျော  ိုကသျောအ  ်၏အသငိ်ုးဝင် 

• အက ရ  နန်ယွ်ဖွျောိုးအဖွ ြို့ဝငတ်စ် ဦိုး 

• အပြျောိုး (အကသိုးစ တ်ကဖျောပ်ြြါ)________________ 
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၂။ မေိ ွဲ့မတ ်တိုံေးတက်ေှု, အမဆ က်အဦေးေ  ေး, န ှ  ်မခေခပ အ်စပ ိ ေးေှု (မက ေးဇ ေးခပ ၍  

သ မ်  က ် သည ်အစီအစဉ်ေ  ေးကိုံမရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• ကလဝငက်လ ွ ်စနစ်  ျောိုး  ိုအ င ပ် ြှင  ်/ လ ို ်ကလ ျောညီက ွပဖစ်ကအျောငပ်ြ လိုြ်ပြငိ်ုး/ 

ကလ ိုအရည်အကသွိုးတ ိုိုးတ ်ကစကရိုး။ 

• စ ်ိုးကရတွငိ်ုး  ျော ှ ကရြိုလငိ်ုးပြနလ်ည်ပဖည ်တငိ်ုးကရ အ င ပ် ြှင တ်ငပ်ြငိ်ုး 

• က  ျောငိ်ုး  ျောိုး၏သန  ရှ်ငိ်ုးကရိုး / သန  ရှ်ငိ်ုးကရိုးအ င  ် ိုပ ြှင တ်ငပ်ြငိ်ုး။ 

• က  ျောငိ်ုးက ျော်ဖီ  ိုငြ်စစညိ်ုး  ျောိုး  ို လ ိုပြ  ကရိုးနငှ သ်န  ရှ်ငိ်ုးကရိုးအတွ ် အ င ပ် ြှင ပ်ြငိ်ုး။ 

• က  ျောငိ်ုးအတွ ်ဖွ ြို့စညိ်ုးတညက် ျော ်ြ ိုနငှ လ် ိုပြ   ှုတ ိုိုးတ ် ှု ( ဥြ ျော - ပြတငိ်ုးကြါ ်အသစ်  ျောိုး၊ တ ြါိုး  ျောိုး၊ 

လ ိုပြ  ကရိုးစနစ်  ျောိုး၊ အ  ိုိုး၊ ြ ို ်၊ ြနိ်ုးရ ၊ လျှြ်စစ်၊ ြနိ်ုးြ ီ၊ က  ်ိုးပြင၊် ြ က ိုးသိုတ်ပြ ပြငပ်ြငိ်ုး  ျောိုး,....) က  ိုးဇူိုးပြ ၍ “ 

အပြျောိုး” က ျော ်လိုြ်ကရိုးတ ိုိုးတ ် ှုနငှ  ်ြတ်သ ်၍ အက  ဥျောဏ ် ျောိုး တ   စျွော ကအျော တ်ွငက်ဖျော်ပြ ျောိုးကသျော 

• လ ိုပြ  စ တြ်  ှုရှ ကစရနလ် ်ရှ အျောိုး စျောိုးြစစည်ိုး  ျောိုး၊  စျောိုး ွငိ်ုး  ျောိုးနငှ အ်ျောိုး စျောိုးရ ို  ျောိုး  ိုကြတ် ီကအျောငပ်ြ လိုြ်ပြငိ်ုး ၊ 

လူ ှုကရိုးအ ွျောအကဝိုး  ျောိုးနငှ  ်သနစွ် ်ိုးကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုးြါ ၀င ်ှု  ိုတ ိုိုးပ ြှင ပ်ြငိ်ုး (ဥြ ျော - 

အကရျောငြ်ျွတ်စ ်  ျောိုး၊ အကပြိုးမြ  ငြ်ွ   ျောိုး၊ ကပ ပ ြှ ြ်  ိုငိ်ုး  ျောိုး၊ အ  ွ ြနိ်ုး  ျောိုး၊အ၀တ်ကလျှျော်စ ်  ျောိုး   ိုလ ်ရှ အျောိုး စျောိုးအ 

က ျော ်အအ ို  ျောိုး) 

• လူ ှုကရိုးအ ျွောအကဝိုး ကနသည ်အြ  နတ်ွငဒ်ငီ်္ စ်တယ် virtual နည ်းလမ ်းမ ျာ ၊  သျောိုးစို  ျောိုး၊သူငယ်ြ ငိ်ုး  ျောိုးနငှ က်စျောင က်ရှျော ် 

သူ  ျောိုးအတွ က်  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးအျောိုးအျောိုး စျောိုးြွ   ျောိုး  ိုလူစိုလူကဝိုး  ျောိုး ပ ငန် ိုငရ်နစီ်စဉ် ကြိုးပြငိ်ုး 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

 

၃။  မက   ေ်းသ ေးေ  ေးနည်ေးပည ရရိှနိုံ ေ်ှု (မက ေးဇ ေးခပ ၍ သ ပ်  ပိုံေးမပေးသည ်မဆ  ရ်ွေက်ေှုေ  ေးကိုံမရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးအတွ ်ြ ို ှနန်ငှ အ် ိူုးပြ နည်ိုးစနစ်  ျောိုးပဖင သ်ငက် ျောိုးြ ို  ြ ကြိုးကသျော ြညျောကရိုး  ိုငရ်ျောနည်ိုး 

ြညျော  ျောိုးဝယပ်ြငိ်ုး (ဟျော ဒဝ်  hardware၊ က ျော ဖ်ဝ  software၊   ်သွယ် ှု၊ အက ျော ်အ ပူြ  

နည်ိုးြညျောနငှ  ်လ ို ်ကလ ျောညကီ ကွသျောြစစညိ်ုး  ရ ယျော  ျောိုး)  

• တ ိုိုးတ ်လျောကသျော င ်ရျောြစစည်ိုး  ရ ယျော  ျောိုး  ို ၀ယ်ပြငိ်ုး။ (ဥြ ျော -  ရျောနငှ အ်လ ိုအကလ ျော ်ကရွြို့ 

လ ျောိုးကစကသျော င ်ရျော  ျောိုး၊ သ ိုိုးကြ ျောငိ်ုးက ျော ်တ ိုင ် ျောိုးစသပဖင )် 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုးအြ   အငတ်ျောန ်အသ ိုိုးပြ န ိုငရ်နက်  ျောငိ်ုးတစ်က  ျောငိ်ုးလ ိုိုးနငှ ဝ် ိုငဖ် ိုင ်Wifi 

အနိီုးအနျောိုးတွငတ် ိုိုးြ  ြို့ ပြငိ်ုး။ 

•  ရျော၊  ရျော အသစ်  ျောိုး  ို virtual စျောသငြ်နိ်ုးနညိ်ုးြညျောနငှ အ်ကဝိုး ှသငက် ျောိုးပြငိ်ုး။ 



   
 

   
 

• ြ ို၍ လ ိုပြ  စ တ်ြ ရကသျော၊ လူတနိ်ုးစျောိုးအက ျောငိ်ုး  ိုိုး ွနယ် ်အကပြြ အက ျော ်အအ ို  ိုပြနလ်ည်ဒဇီ ိုငိ်ုး ွ ပြငိ်ုးနငှ  ်

ပြနလ်ည်တညက် ျော ်ပြငိ်ုးအတွ ် ဟျောဗ ျူဟျော  ျောိုးနငှ အ်ကပဖ  ျောိုးကြိုးပြငိ်ုး။ 

• က  ျောငိ်ုးဘတ်စ် ျောိုး  ျောိုးလျောကသျောအြါက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး  ိုသ ကစရန ်web app 

  ျောိုးအြါအဝငက်  ျောငိ်ုးဘတ်စ် ျောိုးလ ်ိုးကက ျောငိ်ုးက ျော ဖ်ဝ   ိုတ ိုိုးတ ်ကစပြငိ်ုး။ 

• အရွယ်ကရျော ်ြညျောကရိုးအစီအစဉ်အတွ ်နည်ိုးြညျောြစစည်ိုးနငှ  ်software   ိုအ င ပ် ြှင တ်ငပ်ြငိ်ုး။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

၄။  မက   ေ်းသ ေး၏က န်ေးေ မရေးန ှ လ် ုံခ   ေှု - (သ ပ်  ပိုံေးမပေးသည ်မဆ  ရ်ွေက ် က်ေ  ေးကိုံ မက ေးဇ ေးခပ ၍ မရွေ ေး  ယပ်ါ) 

• COVID-19 ကလျှျော ြ ကရိုးအရငိ်ုးအပ စ ် ျောိုး  ို  ်လ ်ကြိုးအြ်ရန ်(ဥြ ျော။ plexiglass အတျောိုးအ ိီုး  ျောိုး၊    ်နျှောဖ ိုိုး  ျောိုး၊ 

လ ်သန  ရှ်ငိ်ုးကရိုးြစစည်ိုး၊ သန  ရှ်ငိ်ုးကရိုးြစစည်ိုး  ျောိုး) စသညတ် ို  ပဖစ်သည်။ 

• လိုြ်ငနိ်ုးြွငပ်ြငြ်တွငအ်လိုြ်လိုြ်ကနကသျောသငက် ျောိုးကရိုး ၀န ် ်ိုး  ျောိုးအတွ ်ကလျှျော ြ ကရိုးအရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုးနငှ  ်

သန  ရှ်ငိ်ုးကရိုးြစစည်ိုး  ျောိုး ြ်  ပဖည ်စွ ်ပြငိ်ုး (ဥြ ျော - ရြ ်ွ ်စငတ်ျော  ျောိုးတွငအ်လိုြ်လိုြက်သျောအရွယက်ရျော  ်

မြီိုးသူြညျောကရိုး ၀န ် ်ိုး  ျောိုး)။ 

• သီိုးပြျောိုးစ ် ှုနငှ က်လဝငက်လ ွ ်စနစ်  ျောိုးရှ ရန ်ြ်လ  ်သ ို   ဟိုတ်က ိုးြနိ်ုး  ျောိုးအတွငိ်ုး၌သီိုးပြျောိုးအြနိ်ုးဒဇီ ိုငိ်ုး ွ ြပြငိ်ုး။ 

• COVID-19 က  ျောငိ်ုးအ င က်  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ်၀ န ် ်ိုး  ျောိုးအျောိုးစစ်က ိုးပြငိ်ုး၏က   ်နှုနိ်ုး  ိုတ ိုိုးပ ြှင ပ်ြငိ်ုး။ 

• gym အျောိုး စျောိုးြနိ်ုး   ျောိုး၊ ြနိ်ုး   ျောိုးနငှ က် ျော်ဖီ  ိုင ် ျောိုးတွငက်လဝငက်လ ွ ်ကလ  ိုပဖည ်စွ ်ရနအ်ြ ို 

စ ်  ရ ယျော  ျောိုး  ိုကြိုးရပြငိ်ုး။ 

• ကနျော  ်ြ်က  ျောငိ်ုးသူနျောပြ   ျောိုး၊ အစျောိုး  ိုိုးသူနျောပြ   ျောိုးနငှ  ွ်ငိ်ုး ငိ်ုးြရီိုးသူနျောပြ   ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ကြိုးပြငိ်ုး။ 

• လ ိုပြ  ကရိုးတညက် ျော ်ရျောတွငဗီွ်ဒယီ ို င ်ရျောနငှ အ်လ ိုအကလ ျော ်လ ိုပြ  ကရိုးစနစ်  ျောိုး  ိုတ ိုိုးတ ်ကအျောငပ်ြ လိုြ်ပြငိ်ုး။ 

• အက ျော ်အ ဦိုး   ျောိုးအတွငိ်ုးလ ိုပြ  ကသျောအဓ   ၀ ငက်ြါ အ်သစ်  ျောိုး  ိုဒဇီ ိုငိ်ုး ွ ပြငိ်ုး။ 

• ရ ိုိုးရျောဖနသ်ျောိုးပြငပ်ြတငိ်ုးကြါ ်  ျောိုး  ို  ည် ျောြ န ိုငသ်ည ဖ်နသ်ျောိုးပဖင အ်စျောိုး  ိုိုးပြငိ်ုး။ 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး၏လ ိုပြ   ှုအတွ ်က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုး၏ကပြရျောြ န ိုင ်ှုနငှ က်  ျောငိ်ုးသျောိုး၏တညက်နရျော  ိုြ ို  ိုသ ရှ န ိုငရ်နက်  ျောငိ်ုး

သျောိုးကပြရျောြ ပြငိ်ုးစနစ်  ိုဝယ်ယူြါ (ဥြ ျော - က  ျောငိ်ုးသျောိုး / က  ျောငိ်ုးသူ / သျောိုး  ျောိုးကဘိုး ငိ်ုးစျွောကရျော ်ရှ ရန)်။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

၅။  သ ယ် ေှုဆ ုံေးရှု  ေးေှုကိုံမခဖရှ ေ်းရန်အစပ ိ ေးေှုေ  ေး - (မက ေးဇ ေးခပ ၍ သ မ်  က်  သည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယပ်ါ) 

• ကနရွျောသီ ျောလအတွငိ်ုး  ိုယ်ြ ိုငက်လ လျောသငယ်ူ ှုအတွ အ်ြ  နြ် ိုကြိုးြါ။ 

• က  ျောငိ်ုး မြီိုး ီနငှ  ်/ သ ို   ဟိုတ်အမြီိုးကနျော ် ြ်ြိုင္်္  လ်ကရိုးသငယူ် ှုအြ  နက်ြိုးြါ။ 

• စကနကန    ျောိုး၌  ြ်  ၍ လူ  ိုယ်တ ိုငက်လ လျောသငယ်ူရနအ်ြ  နက်ြိုးြါ။ 

• Virtual / Online Format   ိုအသ ိုိုးပြ မြီိုး ြ်  ကလ လျောသငယ်ူရနအ်ြ  နက်ြိုးြါ။ 

• ရိုနိ်ုး နက်နကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ရနအ်တွ ်ကနျော ် ြ်ြညျောကရိုး  ိုငရ်ျောက ျောိုး ၀င ်ှု 

အရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး  ိုဝယ်ယူြါ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

 

၆။  သ  ်က ေးပိုံ    ေှုဆိုံ ရ် ပဏ ေမခ လှေ်ေးေ  ေး။ (မက ေးဇ ေးခပ ၍ သ မ်  က်  သည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယပ်ါ) 

• ဒငီ်္ စ်တယ် / အွနလ် ိုငိ်ုးြ ိုစ ပဖင သ် ိုိုးကသျောြညျောကရိုးကရွိုးြ ယ်စရျော  ျောိုး   ်ိုးလ ှ်ြါ (ဥြ ျော - အပြည ်အဝ virtual 

အ  ်တနိ်ုးက  ျောငိ်ုး) 

• ငယ်စဉ် ကလိုးဘဝစျောတတ်ကပ ျော ် ှု  ိုအက ျော ်အ ူပြ ရနအ်ရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုးက ျော ်ြ  ကြိုးပြငိ်ုး။ 

• စျောသငြ်နိ်ုးနငှ က်  ျောငိ်ုးစျောက ည ်တ ို ်  ျောိုးအတွ ်အ    ိုး    ိုးကသျောစျောသျောိုး  ျောိုးကြိုးြါ။ 

• စျောသငြ်နိ်ုးနငှ က်  ျောငိ်ုးစျောက ည ်တ ို ်  ျောိုးအတွ ်အ    ိုး    ိုးကသျောစျောသျောိုး  ျောိုးကြိုးြါ။ 

• စျောသငြ်နိ်ုး  ျောိုးအတ ွ်ဖတ်စျောအိုြအ်သစ်  ျောိုး၊ သငက် ျောိုးြ ို  ြ  ှုအစီအစဉ်  ျောိုး၊ သငက် ျော ် ူြစစည်ိုး  ျောိုး၊ STEAM 

အရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုးနငှ ဓ်ျောတ်ြွ ြနိ်ုးသ ိုိုးြစစညိ်ုး  ျောိုးဝယ်ယူြါ။ 

• အရှ နအ်ဟိုနပ် ြှင  ််၍ အြွင အ်လ ်ိုး  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ရနအ်ရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး  ိုဝယ်ယူြါ။ 

• အ ူိုးြညျောကရိုးအစီအစဉ်အတွ ်ြစစည်ိုး  ျောိုး / အက ျော ်အြ    ျောိုးဝယ်ယူြါ။ 

• အင်္ဂလ ြ်ဘျောသျောစ ျောိုးအသစ်ပဖစ်ကသျော ENL က  ျောငိ်ုးသျောိုး / သူ  ျောိုးအတွ ်ြစစည်ိုး  ျောိုး / အက ျော ်အြ    ျောိုးဝယ်ယူြါ။ 

• ယဉ်က  ိုး ှုနငှ ဘ်ျောသျောစ ျောိုးအရတ ို  ပြန ်ှုရှ ကသျောအစြ   ိုး ှု  ျောိုး  ိုတ ိုိုးြ  ြို့ြါ။ 

• အ င ပ် င က်သျောကနရျောြ  ျောိုး ှုသငတ်နိ်ုး  ျောိုးနငှ  ်တူ ွ ပြျောိုးကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး ဦိုး ကရ  ိုတ ိုိုးြ  ြို့ရန။် 

• ရှ မြီိုးသျောိုးင်္ီတပြဇျောတ်ရ ိုအစီအစဉ်  ိုြ  ြို့ ွငြ်ါ။ 

•  ိုနသွ်ယ် ှုအကပြပြ ြညျောကရိုး  ိုငရ်ျောအစီအစဉ်  ျောိုး၊ ြစစည်ိုး  ျောိုးနငှ  ် ရ ယျော  ျောိုး  ိုအ င ပ် ြှင တ်ငပ်ြငိ်ုး၊ (ဥပမျာ - 

မမျာ မ ျာ ယျာဉ်နငှ  လျှပ စစ မမျာ မ ျာ ယျာဉ်ပပြုပပင ပြင ်း၊ စိမ ်းလန ်းမ ျာနည ်းပညျာ၊ HVAC၊ မေပိိုက ၊ လက  မျာ်း၊ 

 ူနျာပပြုနငှ  အိမ  ွင ်းမစျာင  မ ှျာက မှု၊ စ ိုစမ ်းစစ မဆ်း ည  ဆိိုက ဘျာလ ိုပြ ြုမေ်းစ ည )   နိ်ုး ျောကရိုးကစျောင က်ရှျော ် ှုစနစ်၊ 

  ိုယ်ကရိုး  ိုယ်တျောဘဏ္ာျာမေ်း စသည်တ ို  ြါ ၀ငရ်နအ်တ ွ် လူက ီိုးြညျောကရိုးဌျောန ှတ င သ်ငတ်နိ်ုးတ ်ပြငိ်ုး 

  ိုအ င ပ် ြှင တ်ငပ်ြငိ်ုးနငှ အ် င ပ် ြှင ပ်ြငိ်ုး 



   
 

   
 

• အသ ကြိုးအကက ျောငိ်ုးက ျောိုး ျောိုးကသျောည နက် ျောိုးြ  ်  ျောိုးနငှ သ်ျောတူညီ ျှအ င သ်တ် ှတ်ပြငိ်ုး  ိုငရ်ျောအကလ အ  င  ် ျောိုး  ို

ြ  ြ ိုိုးရနအ်တွ ် ၀ ယ်ယူအ  ပဖတ်ကရိုး  ရ ယျော  ျောိုးနငှ အ်ရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

၇။  မက   ေ်းသ ေး / သ ေ် ေး၏လ ေှုမရေးန ှ စိ်တပိ်ုံ ေ်းဆိုံ ရ် ပ  ပိုံေးေှု - (သ ပ်  ပိုံေးမပေးသည ်မဆ  ရ်ွေက်  က်ေ  ေးကိုံ မက ေးဇ ေးခပ ၍ 

မရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• က  ျောငိ်ုးသူ / သျောိုး  ျောိုးအျောိုးစ တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျော  နိ်ုး ျောကရိုး ျော ွယ် ှုအရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး  ိုက  ျောငိ်ုးကန  အတွငိ်ုးနငှ တ် ိုိုးြ  ြို့သင ်

ယူြ  နတွ်ငသ် ို   ဟိုတ်က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးအ  ်တွငည် နက် ျောိုးြ  ်  ျောိုးကြိုးသည ်အြါြ  ြ ိုိုးြါ။ 

• ငျှောိုးရ ်ိုးပြငိ်ုးသ ို   ဟိုတ်စျောြ  ြ်ြ  ြ်  ိုပြငိ်ုး လူ ှုကရိုးလိုြ်သျောိုး  ျောိုး၊ စ တ်  နိ်ုး ျောကရိုး  ိုငရ်ျော ၀န ် ိ်ုး  ျောိုး၊ လူ ှုကရိုး 

၀န ် ်ိုး  ျောိုး၊ က  ျောငိ်ုးလ ်ိုးည နအ်က  ကြိုး  ျောိုး၊ 

• က  ျောငိ်ုး ၀န ် ိ်ုး  ျောိုးအျောိုးလူ ှုကရိုး / စ တ်ဓျောတ်   ှုြ စျောိုးကနရကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ စ် တ်ကရျောင်္ါြ စျောိုးကနရ 

သူ  ျောိုး  ိုြ ို  ိုြွ ပြျောိုးသ ပ ငက်စရနက်လ   င ြ်ါ။ သ ို   ှသျော ၄ငိ်ုးတ ို    ိုအတ ိုငြ်ငြ်  / လူ ှုကရိုး ၀န ် ်ိုးသ ို  လ   

ကပြျောငိ်ုးကြိုးန ိုငသ်ည။် 

• 2019 နငှ  ်2021 လူငယ်အနတရျောယ်အပြ အ ူစစတ် ်ိုး၊ Universalစ တ်  နိ်ုး ျောကရိုးစ စစ်သူနငှ က်  ျောငိ်ုး  နိ်ုး ျော 

ကရိုးည နိ်ုး  နိ်ုး  ို အသ ိုိုးပြ ၍ က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုး၏လ ိုအြ်ြ  ်  ျောိုး  ိုအ  ပဖတ်ြါ။ 

• လူ ှုကရိုးစ တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျောနငှ  ် နိ်ုး ျောကရိုးအရည်အကသွိုး  ျောိုးအတွ ်သငတ်နိ်ုး  ျောိုးနငှ  ် ်လ ်က ျော ်ြ   ှု  ျောိုးကြိုးပြငိ်ုး။ 

•  ကလိုးသူငယ်အလွ သ ိုိုးစျောိုး ှုလ ခဏျော  ျောိုး  ိုအသ အ ှတပ်ြ ရနက်  ျောငိ်ုး ှ ၀ န ် ိ်ုး  ျောိုး၊  ရျောလ ်က ျော ်နငှ  ်

လ ်က ျော ်  ျောိုးအြါအ ၀ငက်နျော ် ြ်သငတ်နိ်ုး  ျောိုးကြိုးရန။် 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး  ို      ိုယ်  ိုသတ်ကသပြငိ်ုးနငှ  ူ်ိုးယစ်က ိုးဝါိုးအလွ သ ိုိုးပြငိ်ုး ှ ျော ွယ်ရနအ်ရငိ်ုးအပ စ်

  ျောိုး  ိုကြိုးြါ။ 

• အန ိုင ် င ပ်ြငိ်ုး ျော ွယ်ကရိုးအစီအစဉ်  ျောိုး၊ သငတ်နိ်ုး  ျောိုးနငှ အ်န ိုင ် င ပ်ြငိ်ုးနငှ ြ်တ်သ ်ကသျောသတငိ်ုးြ ို  ပြငိ်ုး  ိုင ်

ရျောတ ိုိုးတ ်သည ်နညိ်ုးလ ်ိုး  ျောိုး (Cyberbullying အြါအ၀င)် ကြိုးြါ။ 

o လူမှုမေ်းနငှ  စိ  ပိိုင ်းဆိိုင ေျာလိိုအပ ြ က မ ျာ်း ိှမည  မက ျာင ်း ျာ်းမ ျာ်းကိိုမ ျာ ထို  ေန နငှ  ကကိြု င ြန   မှန ်းေန  ၀န ထမ ်းမ ျာ်း 

အျာ်းကညူီေန လူမှုစိ  ြ စျာ်းမှုဆိိုင ေျာအကဲပ   ပြင ်းနငှ  မလ က င  ထျာ်းမ ျာ၀န ထမ ်းမ ျာ်း ည လူမှုမေ်းစိ  ပိိုင ်းဆိိုင ေျာနငှ  

ယဉ်မက ်းမှုဆိိုင ေျာ ိုန   ပပန မှုမှန ဘီလူ်းမှ စ ဆင  ထိိုအြ က အလက မ ျာ်းကိိုြွဲပြမ ်းစိ  ပ ျာေန ။ 

o အပြ သကဘျောက ျောငက်သျောအပြ အ ူ  ျောိုး၊လူ ှုကရိုးစ တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျော  နိ်ုး ျောကရိုး ဟျောဗ ျူဟျော  ျောိုးနငှ က်  ျောငိ်ုးသျောိုးတ ်ကရျော

 ် ှုအတွ ်အ င  ်င က်သျောြ  ြ ိုိုး ှုစနစ်  ိုပ ြှင တ်ငရ်နက်  ျောငိ်ုးအက ျော ်အအ ို  ျောိုးအတွ ်အက ျော ်အြ    ျောိုး  ိုသငတ်

နိ်ုးြ ို  ြ သည်။ 

 



   
 

   
 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

၈။  ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏လိုံအပ်မသ မက   ေ်းသ ေးေ  ေးကိုံက ညီခ  ေ်း။(မက ေးဇ ေးခပ ၍ သ မ်  က်  သည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယပ်ါ) 

•   နိ်ုး ျောကရိုးနငှ သ်ိုြြ  ်ိုးသျော  စစ  ျောိုးနငှ  ်ြတ်သ ်၍ က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် ဘ  ျောိုးအျောိုးြညျောကြိုးပြငိ်ုးအြါအ  

၀င ် နိ်ုး ျောကရိုးအရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး  ိုြ ို  ိုက ျောငိ်ုး ွနစွ်ျောလ ်လှ ်ိုး ီရနလ် ိုအြ်သည ်က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုးအတွ

 ်အရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ကြိုးြါ။ 

• COVID-19  ူိုးစ က်ရျောင်္ါပဖစ်ြျွောိုးစဉ်အတွငိ်ုးက  ျောငိ်ုး  ို တ ်ကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုး  ိုရှျောကဖွရနအ်က ျော ် 

အြ  ဝန ် ်ိုး  ျောိုး  ိုငျှောိုးရ ်ိုးြါ။ 

• အ ိုိုး   အ  ်   ၊ က ွိုးစျောိုးကစျောင က်ရှျော ် ှု၊ က  ျောငိ်ုး ှ  ိုငိ်ုးင   ျောိုးပြငိ်ုးနငှ  ်/ သ ို   ဟိုတ်  ိုယ် ၀နက် ျောငန်ငှ  ်/ 

သ ို   ဟိုတ်  ဘအိုြ်  နိ်ုးသူ  ျောိုးပဖစ်ကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးအတွ ်က ျော ်ြ   ှု  ျောိုးကြိုးြါ။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

၉။  မခပ  ေ်းမရ ွဲ့လ မသ လ သစ်မက   ေ်းသ ေးေ  ေးန ှ အ်င်္ဂလိပ်ဘ သ စက ေးသ ယ် သ ေ  ေးကိုံမ  က်ပ  ခ  ေ်း။ (မက ေးဇ ေးခပ ၍ 

သ မ်  က ် သည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• အင်္ဂလ ြ်ဘျောသျောသည်ဘျောသျောစ ျောိုးအသစ်ပဖစ်သည ်က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး၏ ူိုးပြျောိုးကသျောလ ိုအြ်ြ  ်  ျောိုး  ို

ပဖည ် ည်ိုးကြိုးရနအ် ူိုးအရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး၊ ြရ ိုင်္ရ ်  ျောိုးနငှ အ်က ျော ်အြ    ျောိုး  ိုကြိုးြါ။ 

• ဘျောသျောစ ျောိုးနစ်ှ    ိုးသ ိုိုးက  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး၏ ူိုးပြျောိုးကသျောလ ိုအြ်ြ  ်  ျောိုး  ိုပဖည  ်ည်ိုးကြိုးရနအ် ိူုးအရ

ငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး၊ ြရ ိုင်္ရ ်  ျောိုးနငှ အ်က ျော ်အြ    ျောိုး  ိုကြိုးြါ။ 

• ဘျောသျောပြနသ်ည ်ြစစညိ်ုး  ရ ယျော  ျောိုးနငှ ြ်စစည်ိုး  ျောိုး  ိုက ျော ်ြ  ြါ (ဥြ ျော - က  ျောငိ်ုး ၀န ် ်ိုး  ျောိုးနငှ  ် သျောိုးစို  ျောိုး 

အက ျောိုးြ ို  ိုက ျောငိ်ုး ွနက်သျော  ်သွယ်ကရိုး၊   ြငဘ်ျောသျောစ ျောိုးပဖင ြ် ိုနှ ြ် ျောိုးကသျောြစစညိ်ုး  ျောိုး၊ အသစ်ကရျော ်ရှ လျော 

ကသျောက  ျောငိ်ုးသျောိုးတစ် ဦိုး စီအတွ ်စျောတ ်ိုးစသည်တ ို    ိုြွင ပ်ြ ရနဘ်ျောသျောပြနန်ျောိုးက ြ ်/ က ျော ဖ်ဝ ) 

• အရွယ်ကရျော ်မြီိုးသူြညျောကရိုးအတွ ်လ ်ရှ သငက် ျောိုး ှုတ ိုိုးြ  ြို့ရနန်ငှ အ်င်္ဂလ ြ်ဘျောသျောစ ျောိုးအသစ်  ျောိုးအတွ ် ဏ္ 

  ျောိုးြါ ၀ငရ်န။် 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

 

 



   
 

   
 

၁၀။ ေိဘေ  ေးန ှ ေ်ိသ ေးစုံေ  ေးကိုံမ  က်ပ  ခ  ေ်း။ (မက ေးဇ ေးခပ ၍ သ ပ်  ပိုံေးမပေးသည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• ၎ငိ်ုးတ ို  ၏သျောိုးသ ီိုး  ျောိုး၏ဘဝနငှ ြ်ညျောကရိုးအတွ ်  ဘ  ျောိုး  ကတွြို့  ်  ဖ ို  အြွင အ်လ ်ိုး  ျောိုး  ိုတ ိုိုးပ ြှင ။် 

• BPS   ဘစငတ်ျော  ျောိုး ှ  ိုယ်တ ိုင ် ိုယ်  နငှ  ်virtual   ဘနငှ  ် သျောိုးစိုအစီအစဉ်  ျောိုး  ို  ်လိုြ်ြါ။ 

( ျွန်ိုြ်တ ို  သည်လ ်ရှ တွငတ်င ် ် ှု  ျောိုး၊ သငြ်နိ်ုးစျော  ျောိုး၊ အက ျော ်အ ူပြ အဖွ ြို့  ျောိုးနငှ  ်

အကက ျောငိ်ုးအရျောအ    ိုး    ိုး ှအ ိူုးအစီအစဉ်  ျောိုး  ို  ိ်ုးလှ ်ိုးသည်) 

•   သျောိုးစို  ျောိုးအတွ စ် တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျော  နိ်ုး ျောကရိုးအရငိ်ုးအပ စ်  ျောိုး။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

၁၁။  ပမရ ်ဖက်ရှ န်ယ ်ဖွေ ွဲ့ မဖိ ေးမရေး ပဏ ေမခ လှေ်ေးေ  ေး (သ မ်  က်  သည ်အစီအစဉ်ကိုံမရွေ ေး  ယ်ပါ) 

• ၀န ် ်ိုး  ျောိုးအျောိုး Next Generation နငှ အ်ပြျောိုး NYSED သငက် ျောိုး ှုစ နှုနိ်ုး  ျောိုး (ဥြ ျော - သြဂ ျော၊ အင်္ဂလ ြ်၊ သ ြပ ၊ 

လူ ှုကရိုးကလ လျော ှု  ျောိုးစသည်)   ိုကလ   င ြ်ါ။ 

• ၀န ် ်ိုး  ျောိုး  ို virtual learning  ဟျောဗ ျူဟျော  ျောိုးနငှ အ်ွနလ် ိုငိ်ုးသငယူ် ှုအစီအစဉ်  ျောိုးတွငက်လ   င ြ်ါ။ (ဥြ ျော။ - 

Schoology) 

• ြညျောကရိုး  ိုငရ်ျောဘျောသျောရြ်နယ်ြယ်  ျောိုးတွငြ်ကရျော်ဖ ်ရှငန်ယ်ဖွ ြို့ မဖ  ိုးတ ိုိုးတ ် ှုအြွင အ်လ ်ိုး  ျောိုးကြိုးြါ။ 

• အင်္ဂလ ြ်စျော  ိုနယိူုးဘျောသျောစ ျောိုး (ENL) နငှ အ် ူိုးြညျောကရိုး ရျော  ျောိုးအကနပဖင  ်ျွ ်ိုး  င ်ှု 

တ ိုိုးတ ်ကအျောငပ်ြ လိုြ်ကြိုးြါ။ 

• အိုြ်ြ  ြ်ကရိုး  ိုး  ျောိုးအတ ွ်ြကရျော်ဖ ်ရှငန်ယ်ဖွ ြို့ မဖ  ိုးတ ိုိုးတ ် ှု  ိုကြိုး။ 

• က ျောငိ်ုး ွနက်သျောက  ျောငိ်ုးနငှ စ်ျောသငြ်နိ်ုးအတွ ်နည်ိုးစနစ်  ျောိုးနငှ  ်ြတ်သ ်၍  ရျော  ျောိုးနငှ အ်ိုြ်ြ  ြ်သူ  ျောိုးအျောိုး 

သငတ်နိ်ုးကြိုးြါ (ယဉ်က  ိုး ှုနငှ ဘ်ျောသျောစ ျောိုးတ ို  ပြန ်ှုသငက် ျောိုးပြငိ်ုး၊ တ ်က ကသျောစျောသငြ်နိ်ုးစီ  ြန  ြ်ွ  ှုနည်ိုးစနစ်  ျောိုး၊ 

လူ ှုကရိုးစ တ်ြ ိုငိ်ုး  ိုငရ်ျောသငယ်ူ ှု၊ စ တ်ဒဏရ်ျောကစျောင က်ရှျော ် ှုအကက ျောငိ်ုးက ျောိုး  ျောိုး၊သွယ်ဝ ို ်ဘ လ် ို ် ှု) 

• က  ျောငိ်ုးသျောိုး  ျောိုးအျောိုးသူတ ို  ၏လ ိုအြ်ြ  ်  ျောိုးအကြေါ် အကပြြ ၍ သငက် ျောိုးြ ို  ြ  ှု  ျောိုး  ိုတစ် ဦိုးြ ငိ်ုးစီအကနပဖင  ်နိ်ုးစစ်ရန ်

အြ  ်အလ ်  ျောိုးအသ ိုိုးပြ ပြငိ်ုးတွင ်ရျော  ျောိုးအျောိုးကလ   င သ်ငက် ျောိုးကြိုးပြငိ်ုးနငှ အ်က ျော ်အြ  ကြိုးပြငိ်ုး။ 

• အ င ပ် င က်နရျောြ  ျောိုး ှု၊ အရှ နပ် ြှင တ်င ်ှုနငှ  ်/ သ ို   ဟိုတ်က ယ်ဝကစကရိုးအတွ ် ျွ ်ိုး  င ်ှု  ိုငရ်ျောတ ိုိုးတ ် ှု။ 

• ြကရျော်ဖ ်ရှငန်ယ်ဖွ ြို့ မဖ  ိုးတ ိုိုးတ ် ှုအြွင အ်လ ်ိုး  ျောိုးတ ိုိုးပ ြှင ဖ် ို  ြစစည်ိုး  ရ ယျော  ျောိုး  ိုဝယ်ြါ။ 

• အ  ်ကဖျော်ပြြါအရျော  ျောိုး ရှ ြါ 

• အပြျောိုး _____________________ 

 

 

 



   
 

   
 

၁၂။ သင  ှ်ျောအပြျောိုး နိ်ုးသစ်တီ ွင ်နိ်ုးသစ်မြီိုးလ ်ကတွြို့အကပြပြ အက  ဥျောဏ ် ျောိုးရှ ြါ ဤကနရျောတွငက်ဖျော်ပြြါ။ 

___________________ 

 

 




