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နဒိနး္ 
ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ မိဘမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား်ားႏင္ွင့္ ပည်ာေရးအ်ာမမခမ က္္ိ သည္မးႏ်ာ ေက ်ာင္းအ်ားလခ းမးႏေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပည်ာေရးေအ်ာင္ရမင္မာငိ းငက္လ်ာ  
ေစရန္အငတက္ မ႐ိ္ င္း၏ မဟ်ာဗ ်ဴဟ်ာငစ္ရပ္ပင္ရဖစ္ပပသည္္။ ပည်ာေရးအ်ာမမခမ က္အသစ္သည္ ႐ိ း႐ိ းရးႏင္းရးႏင္းပင္ရဖစ္ပပသည္္။ မိမိငိ  ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမိဘမ ်ားး၏ ပ းေပပင္း 
လ ပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား စိ က္လိ က္မင္ငင္ပပ၀င္မာ က ိ းစ်ားအ်ားထ င္မာမ ်ားအငတက္ အရပန္အလးႏန္ရလဒ္အေနရဖင္ွင့္ မ႐ိ င္မးႏ ေအ်ာင္ရမင္မာပန္းငိ င္ကိ က းငည္ေစမည္ွင့္ အမတင္ွင့္အ 
လမ္းမ ်ား  ္သိ  ွင့္ပိ  ွင့္ေ္်ာင္ေပးမည္ွင့္လမ္းေ က်ာင္းမ ်ားကိ  အ်ာမမခေဖဖေ္်ာင္ေပးမည္ရဖစ္သည္္။  
 

မ႐ိ္ င္မးႏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား်ားႏင္ွင့္မိဘမ ်ားအငတက္ ေဖဖေ္်ာင္မညွင့္္ရည္မးႏန္းမ က္မ ်ားငတင္ အလိ အပ္္ခ းကေလးမ ်ား်ားႏင္ွင့္မိဘမ ်ားအငတက္၀န္ေ္်ာင္မာမ ်ားေပးအပ္ရမင္းမးႏ်ာ အ  

ေလးထ်ားေ္်ာင္ရတက္မည္ွင့္က္မ ်ားမးႏ က္ငစ္ရပ္ပင္ရဖစ္ပပသည္္။ ဤအစိင္အပိ င္းသည္ ေက ်ာင္းအ်ားလခ းမးႏေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ေက ်ာင္းငတင္သ်ာမက ေအ်ာင္ရမင္မာရရန ္

လိ အပ္မ က္မ ်ားရဖစ္သည္ွင့္ က န္းမ်ာေရး လ မာေရးက္ စိင္ပိ င္း္ိ င္ရ်ာ က န္းမ်ာသန္စတမ္းမာ စသည္ငိ  ွင့္အငတက္ ၀န္ေ္်ာင္မာမ ်ားေပးအပ္ရန္ ေသမ ်ာေစပပသည္္။ ဤအ 

ရ်ာမ ်ားကိ ေအ်ာက္ပပနည္းမ ်ားရဖင္ွင့္ေအ်ာင္ရမင္စတ်ာေ္်ာင္ရတက္ပပမည္-  

 ေက ်ာင္းသ်ား မိဘမ ်ားလိ အပ္မ က္မ ်ားကိ  ေဖဖထ င္္ပ း အရင္းရမစ္မ ်ားကိ ေဖဖေ္်ာင္ေပးရမင္း 

 အက ိ းသက္ေရ်ာက္မာမ ်ားငိ းပတ်ားလ်ာေစရန္ အငတင္းအရပင္အေထ်ာက္အပခွင့္မ ်ားကိ  ကိ က္ၫွးႏိေ္်ာင္ရတက္ရမင္း 

 ေက ်ာင္းသ်ား မိဘမ ်ားလိ အပ္မ က္မ ်ားေဖဖထ င္်ာိ္ င္ရန္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာလ ထ မ ်ား်ားႏင္ွင့္ ပ းေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ မဟ်ာဗ ်ဴဟ်ာမ ်ားမ မးႏင္ရမင္း 

 ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာလ ထ မ ်ား ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ားအ်ား စတမ္းရည္္မးႏင္ွင့္ငင္ေရးအမတင္ွင့္အလမ္းမ ်ား ေထ်ာက္ပခွင့္ေပးရမင္း 

 ေက ်ာင္းသ်ားေအ်ာင္ရမင္မာကိ အ်ာမမခမ က္ေပးမည္ွင့္ မ႐ိ္ င္မိဘ္က္ ခ္ေရးကိ ရပ စ ပ ိ းေထ်ာင္မတန္အ်ားေပးရမင္း 

 

 
 
ေက ်ာင္းသ်ားေအ်ာင္ရမင္မာအ်ားလခ း၏ အဓိကအေရးပပေသ်ာအစိင္အပိ င္းမးႏ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားက မ္းမ်ာသန္စတမ္း က်ာယ စိင ်ားႏစ္ဖ ်ာလခ းး၏က န္းမ်ာေရး္မးႏင္ွင့္ငင္ေပးရမင္း 
ရဖစ္သည္္။ ဤရည္မးႏန္းမ က္ကိ ေဖဖေ္်ာင္်ာိ္ င္ရန္အငတက္ ေက ်ာင္းသ်ားေရးရ်ာ၀န္ေ္်ာင္မာမ ်ားကိ  ပခ ေဖဖထ်ားရမင္းရဖစ္သည္္။ ဤမးႏင္ငမ္းစ်ာအ ပ္မးႏ အ်ာိ္ င္ွင့္က င္ွင့္ဗိ လ္က  
ရမင္း်ားႏင္ွင့္ အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္ဗိ လ္က ရမင္းငိ  ွင့္်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္သညွင့္္ေမးေလွင့္ရးႏိသည္ွင့္ေမးမတန္းမ ်ားကိ  ေရဖ က်ားေပးပပမည္္။ သိ  ွင့္ေသ်ာ ္အကယ္၍ဤမးႏင္ငမ္းမးႏေရဖ က်ား 
ထ်ားေသ်ာေမးမတန္းမ ်ားမရးႏပိပက ေက းး းရပ ၍ Nicole Bycina ထခသိ  ွင့္ဤဖ န္းနခပပင္ ၈၁၆-၃၀၀၇ ကိ ္က္သတယ္ပပ္။ ဤမးႏင္ငမ္း္မးႏင္ွင့္ငင္သည္ွင့္အမပငတင ္ေမးမတန္းအသစ္  
မ ်ားကိ ထည္ွင့္သတင္းေဖဖရပမည္ရဖစ္သည္္။  
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ေမပငး္စကမ္ ်ား 
A.) အ်ိာ င္က င္ွင့္ဗိ လက္ ရမင္း 

 

B.) အင္င်ာနက္ငတင္ အ်ိာ င္က ငွင့္္ဗိ လက္ ရမင္း                                              
  

C.) အ်္ိာ င္က င္ွင့္ဗိ လက္ ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ငတင္အ်္ိာ င္က င္ွင့္ဗိ လက္ ရမင္းကိ  ငင္ရပရမင္း 

 

D.) အ်္ိာ င္က င္ွင့္ရမင္း္ိ င္ရ်ာကပေဒမ ်ား်ားႏင္ွင့္မ းပဒ 

 

E.) ေဒသငတင္း်ားႏင္ွင့္်ာိ င္ငခလခ း္ိ င္ရ်ာ အရငး္အရမစ္မ ်ား  
 

F.) အက အည အငတက ္အေရးႀက းသည္ွင့္ BPS ဖ န္းနခပပင္မ ်ား 
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မ က်ာမဏေမးေလွင့္ရးႏေိသ်ာေမးမတန္းမ ်ား 
 

အ်ိာ ငက္ င္ွင့္ဗိ လ္က ရမငး္ 
 

1. အ်္ိာ ငက္ င္ွင့္ဗိ လက္ ရမငး္္ိ သညမ္းႏ်ာ အဘယန္ညး္?  

o အ်ာိ င္က င္ွင့္ဗိ လ္က ရမင္း္ိ သည္မးႏ်ာ ငမင္ငက်ာန်ာက င္ေစသည္ွင့္ရည္ရတယ္မ က္ရးႏိသည္ွင့္ ရန္လိ သည္ွင့္အရပ အမာရဖစ္သည္္။ အ်ာိ္ င္က င္ွင့္ရမင္းရဖစပ္တ်ားသည္ွင့္ 
အမပ လ ငယ ္(လ ငယ္အ ပ္စ မ ်ား က်ား) အ်ာိ င္က ငွင့္္သ ်ားႏင္ွင့္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသ ငိ  ွင့္ က်ားငတင္ မတန္အ်ား မမးႏ ငမာရးႏိပပသည္္။ အ်ာိ္ င္က င္ွင့္မာသည္ ထပ္မပ ထပ္မပ 
ရဖစ္ေလွင့္ရးႏိပပသည္္။  

o ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္အပပအ၀င္ အ်ာိ္ င္က င္ွင့္မာသည္ ငိ က္႐ိ က္်ားႏင္ွင့္သတယ္းိ က္ ်ားႏစ္မ ိ းစလခ း ရဖစ္်ာိ င္ပပသည္္။ 
ငိ က္႐ိ က ္အ်ာိ င္က င္ွင့္မာ သိ  ွင့္မဟ င္ ထင္သ်ာသည္ွင့္အ်ာိ င္က ငွင့္္မာမ ်ားငတင္ - 

 ထိ း်ားႏက္ရမင္း ေရမထိ းရမင္း ငတန္းထိ းရမင္း လက္သ းရဖင္ွင့္ထိ းရမင္း်ားႏင္ွင့္ အရပငး္အထန္ကလိထိ းရမင္း 

 ်ာာင္ရဖင္ွင့္္မိမ္းေရမ်ာကရ္မင္း အမည္ရင္ွင့္ရင္ွင့္သ းသ းေမဖရမင္း လ မ ိ းေရးစတပ္စတြရမင္း်ားႏင္ွင့္ ေစ်ာ္က်ားရမင္းမ ်ား 

 ပိ က္ ခ္ေင်ာင္းရမင္း ပစၥည္းေင်ာင္းရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ ငစ္မ မ လ ပ္မိ င္းရမင္း 

 ဓပးရဖင္ွင့္ထိ းရမင္း လည္ပင္းၫွးႏစ္ရမင္း ေသနပ္ရဖင္ွင့္ပစ္ရမင္း်ားႏင္ွင့္ မ းရးႏိ  ွင့္ရမင္း 
သတယ္းိ က ္အ်ာိ င္က င္ွင့္မာကိ ေမဖထ င္ရမက္မြ္ပ း ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္ပပ၀င္်ာိ င္ပပသည္္။ 

 

 ရငင္းပယ္ရမင္း ဖယ္ထ င္ထ်ားရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ က းငည္ထ်ားသ  (မ ်ား) ကိ  ပစ္ပယ္ထ်ားရမင္း 

 သ ငယ္မ င္းမ ်ားေရးႏ ွင့္ငတင္ ပစ္မးႏင္ထ်ားသ  (မ ်ား) ကိ  အရးႏက္မတြရမင္း  

 သ ငယ္မ င္းမ ်ား ္က္္ခေရးမ ်ားကိ  ႀကိ းကိ င္မ ယ္လးႏယ္ရမင္း 

 ္မိမ္းေရမ်ာက္ (သိ  ွင့္) န်ာက င္ေစသည္ွင့္အ းေမးမ ်ားပိ  ွင့္ရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ မးႏင္မ က္မ ်ားေရးရမင္း 

 ေငတၫွးႏစ္ရမင္း အ ကမ္းဖက္ရဖင္း သိ  ွင့္မဟ င္ စိန္ေမဖရမင္းမ ်ား 

 အ်ာိ င္က င္ွင့္မာအ္က္အ်ာတယ္မ ်ား (အငင္းေရပ်ာရမင္း ေက်ာလဟ်ာလရဖန္ ွင့္ရမင္း အ ပ္စ ဖတြ ွင့္ရမင္း) 

 အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း (ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိ င္ဖ န္း လးႏ ပ္စစပ္စၥည္းမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ အ်ာၲရ်ာယ္ေပးရမင္း ၀ဘ္္ိ ဒ္ေထ်ာင္္ပ း 
ပစ္မးႏင္ထ်ားသ ငစ္က းငစ္ေယ်ာက္အ်ား မမခရမင္ေအ်ာငေ္ရပ်ာရမင္း ်ားႏိမ္ွင့္မ ရမင္း အရမ်ားသ မ ်ားပပဖိင္က်ာ အရးႏက္မတြသည္ွင့္မးႏင္မ က္မ ်ား 
သိ  ွင့္ မဟ င္ မက္ေ္ွင့္မ ္မ ်ားေရးသ်ား္ပ း အင္င်ာနက္ငတင္ငင္ရမင္း  

o အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း္ိ သည္မးႏ်ာ ်ားႏစ္က း်ားႏစဖ္က္န်ားလည္မာလတြရမင္း သေဘ်ာထ်ားမငိ က္္ိ င္ရမင္းကြွင့္သိ  ွင့္ပပိပကကမ ိ းမဟ င္ပပ္။ထိ  ွင့္နည္းင ပင္ အ်ာိ င္က င္ွင့္ 
ရမင္း္ိ သည္မးႏ်ာ ေပ ်္ာရ င္စရ်ာ စေန်ာက္ရမင္း သဘ်ာ၀က  ်ားႏစ္ဖက္အရမငေ္က်ာင္း အရပန္အလးႏန္သေဘ်ာရးႏိသည္ွင့္ လက္ပတင္လခ းရမင္းကြွင့္သိ ့လည္းမဟ င္ေပ္။ 

2.  သင္ွင့္ကေလးအ်ိာ ငက္ င္ွင့္မခေနရသလ်ား္ိ သညက္ိ သ်ိိာ ငသ္ည္ွင့္ လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာအဘယန္ညး္? 

o အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္အက ိ း္က္မ ်ားသည္ ကေလးငိ င္းအငတက္မင ည ေပ္။ အ်ာိ င္က ငွင့္္မခရသည္ွင့္ကေလးမ ်ားး၏ ပခ မးႏန္လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာ- 

 အရပ မာေရပ်ာင္းလြရမင္း  
 သ ႀကိ က္်ားႏစ္သက္စတ်ာလ ပ္ေလွင့္ရးႏိသည္ွင့္အရ်ာမ ်ားကိ  စိင္မ၀င္စ်ားေင်ာွင့္ရမင္း  
 လက္ေလးႏ ်ာွင့္ရမင္း  

 လ မာေရးကိစၥမ ်ား သိ  ွင့္မဟ င္ ေက ်ာင္းမသတ်ားမ င္ေင်ာွင့္ရမင္း  

 ရးႏင္းမရပ်ိာ င္သည္ွင့္ အညိ အမြမ ်ား ရပင္ရးႏဒဏ္ရ်ာမ ်ား ဖ ်ားန်ာရမင္း  

 အ်ာိ င္က ငွင့္္မခရသည္ွင့္ကေလးအမ ်ားစ မးႏ်ာ ေက ်ာင္း်ားႏင္ွင့္အိမ္ငတင္ ငိင္ငိငေ္နေလွင့္ရးႏိသည္္။ ေစ်္ာက်ားရမင္း သည္းမမခ်ာိ င္ရဖစ္ေစရမင္းမ ်ားငတင္ 
အ ပ္စ လိ က္ရဖစ္လ်ာပပက အ်ာိ င္က င္ွင့္မာကိ ပိ ္ိ းးပးေစပပသည္္။  
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3. မမိကိေလးမးႏ အရမ်ားကေလးမ ်ားအ်ားအ်ိာ ငက္ ငွင့္္ေနသည္ွင့္လကကဏ်ာအမ  ိ ွင့္မးႏ်ာအဘယန္ညး္? 

o အ်ာိ င္က င္မခရသည္ွင့္ကေလးမ ်ားး၏အက ိ း္က္မင သကြွင့္သိ  ွင့္ပင္ အ်ာိ င္က င္ွင့္သ မ ်ားး၏အရပ အမ မ ်ားမးႏ်ာလည္း ငစ္ေယ်ာက္်ားႏင္ွင့္ငစ္ေယ်ာက္မင ေပ္။ 
ပခ မးႏန္လကကဏ်ာမ ်ားငတင္ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္ပပ၀င္်ာိ င္သည္-  

 အရမ်ားသ မ ်ားအ်ားလ ြမ ရမင္း  

 စ်ာန်ာမာကင္းရမင္း  

 အလိ ေလ်ာဘႀက း္ပ း ရယ လိ ရမင္း  

 ရန္လိ ရမင္း  

 အလတယ္ငက  အလးႏ င္အရမန္ ေဒပသထတက္ရမင္း 

 အ်ာိ င္က င္ွင့္မာေဖဖထ င္သည္ွင့္အမပ အရမ်ားသ မ ်ားအေပဖအရပစပ္ခ မ ရမင္း 
မိမိပပ၀ငမ္ာကိ ရငင္း္ိ ရမင္း   

 

4. အ်္ိာ ငက္ င္ွင့္မာင်ားစ း်ိာ ငရ္န ္မမိဘိ်ာလ ပ်္ာိ ငသ္နညး္? 

o အ်ာိ င္က င္ွင့္မာရဖစေ္ပဖမည္ွင့္အေနအထ်ားမးႏင်ားစည္းရမင္းသည္ ကေလးမ ်ားအရပ သေဘ်ာေ္်ာင္ ဖတခ ွင့္ 
္ဖိ းငိ းငက္မာအငတက္ အလတန္အေရးပပေသ်ာအမ က္ရဖစ္သည္္။ လ ႀက းမ ်ားသည္ သင္ွင့္ေလ ်ာ္သည္ွင့္ 
အရပ အမ မ ်ားအငတက္ စခရပရဖစ္သည္ွင့္အေလ ်ာက္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာင်ားစ းရန္မးႏန္အရတယ္ေရ်ာက္္ပ းသ  ငိ င္း 
မးႏ ေ၀ရမည္ွင့္င်ာ၀န္ရဖစ္သည္္။   

 အရပ သေဘ်ာင္ေ္်ာင္စခရပငစ္က းရဖစ္ပပေစ 
o မိမိကေလး်ားႏင္ွင့္စက်ားေရပ်ာပပ န်ားေထ်ာင္ပပ 
o အရမ်ားသ မ ်ားကိ  ဂ ဏ္သကက်ာရးႏိရးႏိ ေလးစ်ားမာရဖင္ွင့္္က္္ခပပ 

 အရပ္ထြ ေက ်ာင္း အိမ္ငတင္ ပ းေပပင္းပပ၀င္ေ္်ာင္ရတက္ပပ 

 အ်ာိ င္က င္ွင့္မာင်ားစ းေရး်ားႏင္ွင့္ က်ား၀နေ္္်ာင္ရတက္ေရး်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္သည္ွင့္ ေက ်ာင္းး၏မ းပဒကိ သိပပေစ 

 ကေလးမ ်ားကိ  အရပ အမ ေက်ာင္းမ ်ားအ်ား ေစ်ာစ းစတ်ာသင္ေပးပပ ္က္ငိ က္သင္ပပ 

 အရပ မ မ ်ားအငတက္ ေမးႏ ်ာ္လင္ွင့္မ က္ရမင္ွင့္ရမင္ွင့္ထ်ားပပ ႐ိ င္းစိ င္းရမင္းအငတက္ သည္းမမခပပ်ားႏင္ွင့္ 

 နည္းပည်ာကိ  င်ာ၀န္ရးႏိရးႏိသခ းငင္ေအ်ာင္သင္ေပးပပ္။ လးႏ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ်ားကိ  အကန္ ွင့္သင္ရဖင္ွင့္သခ းေစ္ပ း ေစ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္ပပ 

o ကပမ်ာ- ကတန္ရပ်ဴင်ာကိ အမ ်ား္ိ င္ေနရ်ာငတင္ထ်ားပပ (အိပ္မန္းအငတင္းမဟ င္) ကေလးး၏ပပင္စ္၀ပ္ကိ သိပပ ၎ငိ  ွင့္ေဖွင့္စ္ 
ဘ င္ေပဖမးႏသ ငယ္မ င္းမ ်ားကိ သိပပ ၎ငိ  ွင့္်ားႏင္ွင့္ေဖွင့္စ္ဘ င္ေပဖငတင္ မိငေ္္တဖတြ ွင့္ထ်ားပပ  

o လက္ကိ္ င္ဖ န္းမ ်ား်ားႏင္ွင့္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမ ်ားကိ  မိဘအိပ္မန္းငတင္ ညအမပအ်ားသတင္းပပ  

5. ရပရ္တ်ာလ ထ မးႏ အ်္ိာ ငက္ င္ွင့္မာကိ ဘ်ာလ ပေ္ပး်ိာ ငသ္နညး္?  

o အ်ာိ င္က င္ွင့္မာသည္ ေက ်ာင္းငစ္ေနရ်ာငည္းငတင္သ်ာရဖစ္သည္မဟ င္ေပ္။ ရပ္ရတ်ာလ ထ မးႏလည္း အ်ာိ င္က င္ွင့္မာရဖစ္ပတ်ားသည္ွင့္အမပ ၎ငိ  ွင့္း၏ အ်ားသ်ာမ က ္
ကတ မ္းက င္မာမ ်ားကိ  အသခ းရပ ်ာိ င္သည္္။ အထ းသရဖင္ွင့္ ရပ္ရတ်ာလ ထ စ စညး္သည္ွင့္အမပ အ်ာိ္ င္က င္ွင့္မာကိ င်ားစည္း်ာိ င္သည္္။ ရပ္ကတက္လခ းပပ၀င္သည္ွင့္မဟ်ာဗ ်ဴ 
ဟ်ာမ ်ားမးႏ မည္သည္ွင့္ကေလးအ်ာိ င္က င္ွင့္မခေနရသည္ကိ ေဖဖထ င္်ာိ င္္ပ း ၎ကေလးငယ္ကိ ပခွင့္ပိ းက ည ်ာိ င္သည္္။ အ်ာိ င္က င္ွင့္သည္ွင့္ကေလးး၏အရပ အမာကိ  
လည္းငည္ွင့္မင္ေပး်ာိ္ င္္ပ း ရပ္ကတက္ငတင္း ေက ်ာင္းငတင္း လ ငယ္အ ပ္စ မ ်ားအငတင္းမးႏ အရတယ္ေရ်ာက္္ပ းသ  လ ငယ္မ ်ားး၏ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာအေပဖသည္းမခ်ာိ င္ 
သည္ွင့္စိင္ဓပင္ကိ ေရပ်ာင္းလြေပး်ိာ ငသ္ည္္။ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာကိ င်ားစည္းရမင္း်ားႏင္ွင့္ငခ  ွင့္ရပန္ရမင္းသည္ ရပ္ရတ်ာလ ထ ငစ္ရပ္လခ းး၏င်ာ၀န္ပင္ရဖစ္သည္္။ (ကပမ်ာ-
 ေက ်ာင္းအ ပ္မ  ပ္ေရးသမ်ားမ ်ား ္ရ်ာမ ်ား ၀န္ထမ္းမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာအေရမစိ က္အဖတြ ွင့္အစည္းမ ်ား)္။ အ်ာိ င္က ငွင့္္မာကိ လက္မမခ်ိာ င္ 
သညွင့္္ပပင္၀န္းက င္ငစ္မ ငည္ေထ်ာင္ရန္မးႏ်ာ င်ာ၀န္ငစ္ရပ္္ိ သညက္ိ  ရပ္ရတ်ာလ ထ ငစ္ရပ္လခ းမးႏ အသိအမးႏင္ရပ ရန္လိ အပ္သည္္။ ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္မးႏ်ာ 
ရပ္ရတ်ာလ ထ မးႏ အ်ိာ င္က င္ွင့္မာကိ ေဖဖရပ်ာိ င္သည္ွင့္ အနည္းငယ္ေသ်ာထိေရ်ာက္သည္ွင့္နည္းလမ္းမ ်ားရဖစ္သည္-                                               

 

o အ်ာိ င္က င္ွင့္မာကိ ေဖဖထ င္်ာိ င္သည္ွင့္ စ ေပပင္းဗ ်ဴဟ်ာမ ်ားကိ ေ္တးေ်ာတး်ာိ င္ရန္ ရပ္ရတ်ာလ ထ အ်ားလခ းပပ၀င္်ာိ င္သည္ွင့္ အေရဖရးႏ်ာေဖတေရးပတင္ွင့္လင္းသည္ွင့္ 
ဖိ ရမ္ ေ္်ာင္ရတက္ရန္  

o အ်ာိ င္က င္ွင့္မာမ ်ားအ်ား သငိရပ မိေရး္မးႏင္ွင့္ငင္္ပ း လ ငယ္မ ်ားအေပဖ၎း၏အရပ သေဘ်ာေ္်ာင္အက ိ းသက္ေရ်ာက္မာ္။ ပခ ်ားႏိပ္မ ဒ ယ်ာငတင္ ရဖန္ ွင့္ေ၀ေရး္။ 
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ေဒသ ငတင္းေရဒ ယိ  င ဗတ  သငင္းစ်ာ်ားႏင္ွင့္ ၀ဘ္္ိ ဒ္မ ်ားငတင္ ရပည္သ  ွင့္၀န္ေ္်ာင္မာေ က်္ာည်ာေနရ်ာေပးရန္ငတန္းအ်ားေပးပပ္။ 
ရပ္ကတက္ငတင္းလ ငယ္အ ပ္စ မ ်ား ငတင္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာင်ားစ းေရး အမ က္လက္မ ်ား ဗ ်ဴဟ်ာမ ်ား်ားႏင္ွင့္အစ အစက္မ ်ားကိ မိင္္က္ေပးပပ (ကပမ်ာ-
လ ငယ္ေမပင္းေ္်ာင္မ ်ား အ်ားကစ်ားနည္းရပမ ်ား ကတန္ရမ်ဴနင စန္င်ာမ ်ား စသည္ရဖင္ွင့္) 

o ေက ်ာင္းမိဘအ ပ္စ မ ်ားမးႏလည္း အ်ာိ င္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးအရင္းအရမစမ္ ်ားကိ  ရးႏ်ာေဖတစ စည္း္ပ း အရမ်ားမိဘမ ်ား်ားႏင္ွင့္ဖလးႏယ္က်ာ မိမိငိ ့ကေလးမ ်ား်ားႏငွင့္္ 
ဖင္ရာ၍ရပည္လည္သခ းသပ္သင္ွင့္သည္္။  

o အ်ာိ င္ွင့္က င္ွင့္ဗိ္ လ္က မာကိ ငခ  ွင့္ရပန္ရန္ ေက ်ာင္း်ားႏင္ွင့္မိင္ဖက္မ ်ား်ားႏင္ွင့္အရမ်ားလ ငယ္ဖတခ ွင့္္ဖိ းေရးအရ်ာရးႏိမ ်ားမးႏ ပ းေပပင္းင ခ ွင့္ရပန္မာမ ်ား ပခ ေဖဖသင္ွင့္သည္္။  

 

အငင္်ာနက္ငတငအ္်ိာ ငက္ င္ွင့္ဗိ လ္က ရမငး္ 
 

1.  အငင္်ာနကင္တင ္အ်ိာ ငက္ င္ွင့္ဗိ လက္ ရမငး္္ိ သညမ္းႏ်ာအဘယန္ညး္? 

o အင္င်ာနက္ငတင္ဗိ လ္က ရမင္း္ိ သည္မးႏ်ာ ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိ င္ဖ န္း်ားႏင္ွင့္အရမ်ားလးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားမးႏငစ္္ င္ွင့္ ထပ္မပထပ္မပ ငမင္ငက်ာရည္ရတယ္ 
၍အ်ာၲရ်ာယ္ရဖစေ္စသည္ွင့္အရပ မ မ ်ားကိ  ေမဖပပသည္္။   

 လးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားကိ  လ ငယ္မ ်ားအ်ား ္မိမ္းေရမ်ာက္ရန္ အရးႏက္မတြရန္ ရန္ရပ ရန်္ားႏင္ွင့္အရငင္းအမခ ရဖစ္ေစရန္ အသခ းရပ သည္္။ ထိ အရပ အမာမ ်ားငတင္ 
မဖတယ္မရ်ာပခ မ ်ားငင္ရမင္း ေစ်္ာက်ားရမင္း်ားႏင္ွင့္ 
အသေရဖ က္သည္ွင့္ပခ မ ်ားစ်ာမ ်ား ငင္ရမင္းအရပင္ ၀ဘ္္ိ ဒ္ေထ်ာင္၍ 
အမ န္းငရ်ားသိ  ွင့္မဟ င္န်ာက င္ေစသည္ွင့္အရ်ာမ ်ား ငင္ရမင္း   
ရဖန္ ွင့္ေးရမင္းငိ  ွင့္ပပ၀င္သည္္။  

 အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္းကိ  ္က္သတယ္ေရးနည္းလမ္းေပပင္း 
မ ်ားစတ်ာရဖင္ွင့္ရပ လ ပ္်ာိ င္သည္္။ ၎ငိ  ွင့္ငတင္   

o ဖ န္းရဖင္ွင့္စ်ာပိ  ွင့္ရမင္း အ းေမး ဗ ဒ ယိ  ဖ န္းေမဖ္ိ ရမင္း 
စ်ာပိ ့အမန္းမ ်ား ဘေလ်ာွင့္ဂ္ လက္ငင္းစ်ာပိ  ွင့္စခနစ္ ၀ဘ္္ိ ဒ္ 
လ မာကတန္ယက္မ ်ား (ကပမ်ာ-ေဖွင့္ဘ င ္ယ က ်ဴ ွင့္ ငတစ္င်ာ 
အင္စင်ာဂရမ္ ငမ္ဘလ်ာ) ်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ကစ်ားပတြ 
မ ်ား  

 ဤပခ စခမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ရပ လ ပ္သည္ွင့္အရပ အမ မ ်ားမးႏ်ာ  

o  အေ်ားႏ်ာကယ္းႏကရ္ပ ရမငး္ - ရန္လိ သည္ွင့္ဖိအ်ား သိ  ွင့္မဟ င္ 
္မိမ္းေရမ်ာက္မာ  

 လိင္ပိ င္း္ိ င္ရ်ာအေ်ားႏ်ာက္အယးႏက္ – မလိ  
လ်ားအပ္သည္ွင့္လိင္ပိ င္္ိ င္ရ်ာအရပ အမ  လိင္ 
ပိ င္း္ိ င္ရ်ာမ က္်ားႏ်ာသ်ာေပးရန္ေင်ာင္း္ိ မာ ညစ္ညမ္းဗ ဒ ယိ မ ်ား သိ  ွင့္မဟ င္ ညစ္ညမ္းအသခဖမ္းရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ အရမ်ား 
မသင္ွင့္ေလ ်ာ္သည္ွင့္အသခမ ်ားဖမ္းရမင္း ပခ မ ်ား ႐ိ က္ရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ ပိ  ွင့္ရမင္း အရမ်ားသ မ ်ားကိ  စ်ာရဖင္ွင့္ သိ  ွင့္မဟ င ္ကိ ယ္ရဖင္ွင့္ 
လိင္ပိ င္္ိ င္ရ်ာအရပ မ ငိ က္႐ိ က္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း  

o အပ ငမ္ ရမငး္ - ငစ္စခ ငစ္ေယ်ာက္သိ  ွင့္မဟ င္ငစ္စခ ငစ္မ ကိ  မမးႏ မငေ၀ဖန္အပ င္မ ရမင္း 

o အေယ်ာငေ္္်ာငရ္မငး္ - ေန်ာက္ေရပ်ာင္လိ ၍ သိ  ွင့္မဟ င္ လိမ္လည္လိ ၍ အရမ်ားငစ္ေယ်ာက္ပခ ဖမ္းရပ မ ရမင္း 

o ေဖဖထ ငရ္မငး္ - အရမ်ားလ မႀကိ ကသ္ည္ွင့္အရ်ာကိ  ေဖဖထ င္ရမင္း ဖတင္ွင့္ဟရမင္း 

o လးႏည္ွင့္စ်ားရမငး္ - (ငစ္စခငစ္ေယ်ာက)္ ကိ  ကတ မ္းကတ မ္းက င္က င္ လးႏည္ွင့္စ်ား သိ  ွင့္မဟ င္ လိမ္လည္ရမင္း 

o ဖယထ္ ငရ္မငး္ - (ငစ္စခ ငစ္ေယ်ာက္) ကိ  ေနရ်ာ အဖတြ ွင့္ သိ  ွင့္မဟ င္ အမတင္ွင့္အေရးရမတင္ွင့္မးႏရငင္းပပယ္ရမင္း  

o အငင္်ာနကင္တငေ္န်ာကေ္ယ်ာငမ္ခေစ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္ရမငး္ - ငစ္စခ ငစ္ေယ်ာက္ကိ  ္မိမ္းေရမ်ာက္ရန္ သိ  ွင့္မဟ င္ အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ရပ ရန္ 
လးႏ ပ္စစ္ပစၥည္းကရိယ်ာကိ မနမနအသခ  းရပ ရမင္း ကပမ်ာ ္မိမ္းေရမ်ာက္သည္ွင့္အ းေမးမ ်ားပိ  ွင့္ရမင္း                             

o အေပ ်္ာသေဘ်ာ႐ိ က်္ားႏကရ္မငး္ - လ ငစ္စ မးႏ  ကခ ရ်ာလ စိမ္းငစ္ေရ်ာကက္ိ  ႐ိ က္်ားႏက္္ပ း ထိ ပခ ကိ ဖ န္းရဖင္ွင့္ဗ ဒ ယိ ႐ိ က္က်ာ ရဖန္ ွင့္ရန္ သိ  ွင့္ 
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မဟ င္ အတန္လိ င္းငတင္ရဖန္ ွင့္ရန္ ရပ လ ပ္ရမင္း  

2.   မမိကိေလး အငင္်ာနကင္တငအ္်ိာ ငက္ င္ွင့္မခေနရသလ်ား္ိ သည္ွင့္ လကကဏ်ာအမ  ိ ွင့္မးႏ်ာအဘယန္ညး္? 

o သ  (သိ  ွင့္) သ မသည္ ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္ေငတ ွင့္ ကခ ေနလးႏ င္ အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသညွင့္္ကေလးရဖစ္ေန်ာိ င္သည္- 

 မေမးႏ ်္ာလင္ွင့္ပြ ငစ္ကိ ယ္ေရသခ းနည္းပည်ာမ ်ားအသခ းရပ ရမင္းမးႏရပ္လိ က္ရမင္း (ကပမ်ာ-ဂိမ္း ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိ င္ဖ န္း) 

 လးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ မက္ေ္ွင့္မ ္ရသည္ွင့္အမပငတင္ င န္လာပ္ေရမ်ာက္ရမ်ားေနပခ ေပဖရမင္း 

 ကတန္ရပ်ဴင်ာ သိ  ွင့္မဟ င္ သ  ွင့္း၏ဖ န္းသခ းအ္ပ းငတင္ စိင္ပ က္ပခ  စိင္က ပခ  န်ားက ည္းပခ  သိ  ွင့္မဟ င္ ေဒပသထတက္ပခ ရဖစေ္နရမင္း  

 ဖ န္း သိ  ွင့္မဟ င္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမးႏ လ ပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္္ပ း ေရပ်ာ္ိ ရန္ေရးႏ်ာင္ရးႏ်ားရမင္း  

 မေမးႏ ်္ာလင္ွင့္ပြ မိသ်ားစ မ ်ား ်ားႏင္ွင့္/သိ  ွင့္ သ ငယ္မ င္းမ ်ားထခမးႏ ေရးႏ်ာင္မတပလ်ာရမင္း  

 အရမ်ားသ မ ်ားကိ ရန္ရပ ရန္ သိ  ွင့္မဟ င္ ေသေ က်ာင္း ကခရနေ္ငတးလ်ာရမငး္  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ကေလးငစေ္ယ်ာကမ္းႏ အရမ်ားသ မ ်ားကိ  အငင္်ာနကင္တငအ္်ိာ ငက္ ငွင့္္ေနသည္ွင့္ လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာ အဘယန္ညး္?  

သ သည္ေအ်ာက္ပပငိ  ွင့္ရပ လ ပ္ေနလးႏ င္ အရမ်ားသ မ ်ားကိ  အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္ေနင်ာရဖစ္်ာိ င္ပပသည္္။ 

 ငစ္ေယ်ာက္ေယ်ာက္အန်ားရဖင္ေလးႏ ်ာက္သည္ွင့္အမပ ႐ င္ငစ္ရက္ ကတန္ရပ်ဴင်ာပိငရ္မင္း ကတန္ရပ်ဴင်ာမ က္်ားႏ်ာရပငေ္ရပ်ာင္းရမင္း  

 ကိ ယ္ေရသခ းကရိယ်ာမ ်ားအသခ းရပ  ွင့္မတင္ွင့္ငင္းက ပ္လိ က္သည္ွင့္အမပငတင္ ပခ မးႏန္မဟ င္ပြ ေဒပသထတက္လ်ာရမင္း  

 ဖ န္း သိ  ွင့္မဟ င္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမးႏ လ ပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္္ပ း ေရပ်ာ္ိ ရန္ေရးႏ်ာင္ရးႏ်ားရမင္း 

 အတန္လိ င္းအေက်ာင္ွင့္မ ်ားစတ်ာအသခ းရပ ရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ မိမိအေက်ာင္ွင့္မဟ င္သည္ွင့္အေက်ာင္ွင့္ကိ အသခ  းရပ ရမင္း  

ေယဘ ယ အ်ားရဖင္ွင့္ နည္းပည်ာကရိယ်ာမ ်ားကိ သခ းေနသည္ွင့္အမ ိန္ငတင္ ၎း၏အရပ အမ သိသိသ်ာသ်ာေရပ်ာငး္လြလ်ာလးႏ င္ ဘ်ာေ က်ာင္ွင့္လြ္ ိ သည္ကိ ရးႏ်ာေဖတ 
ေဖဖထ င္ရန္လိ အပ္လ်ာပပပ ္။  

4. မမိကိေလးနညး္ပည်ာသခ းေနသည္ွင့္အမပငတင ္ဘယအ္ပလ ေကးရးႏငး္မ ်ားကိ  ေစ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္သင္ွင့္ပပသနညး္? 

ေအ်ာက္ပပအပလ ေကးရးႏင္းမ ်ားသည္ ရပ းရပည္ွင့္စခ သည္ွင့္စရင္းမဟ င္သည္ကိ  ေက းး းရပ ၍သငိရပ ပပ္။ ထိ အရပင္ ထိ အပလ ေကးရးႏင္းမ ်ားမးႏလည္း အကယ္၍ထိ  
အပလ ေကးရးႏင္းမ ်ားကိ သခ းပပက အင္င်ာနက္အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသည္ သိ  ွင့္မဟ င္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာငတင္ပပ၀င္ေန်ိာ င္သည္ဟ  အ ကခရပ ထ်ားသည္ကိ လည္းသငိရပ ပပ္။  

 

မဘိမ ်ားေစ်ာင္ွင့္ ကည္ွင့္သငွင့္္သည္ွင့္ နညး္ပည်ာ/အပလ ေကးရးႏငး္မ ်ားအေ က်ာငး္ အမ ကလ္ကပ္ိ မိ သလိိ ပပက- 

         https://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendation 
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အ်ိာ ငက္ င္ွင့္ဗိ လ္က ငရ္မငး္်ားႏင္ွင့္အငင္်ာနက္ငတငအ္်ိာ ငက္ ငွင့္္ရမငး္င ိ ွင့္အ်ား သငငး္ပိ  ွင့္ရမငး္ 
 

1. မမိကိေလးအ်ိာ ငက္ င္ွင့္မခရ (သိ  ွင့္) အငင္်ာနကင္တငအ္်ိာ ငက္ င္ွင့္မခရပပက မမိဘိ်ာလ ပ်္ာိ ငသ္နညး္?  

o ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ား (BPS) သည္ အ်ာိ င္က င္ွင့္ဗိ လ္က ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္သည္ွင့္ကိစၥမ ်ားကိ  အလတန္ပင္အေလးထ်ား 
ကိ င္ငတယ္ပပသည္္။ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားမးႏ ေက ်ာင္းသ်ားငိ င္း ေက်ာလိပ္ဘတြ ွင့္ရ၍ အသက္ေမတး၀မ္းေက ်ာင္းမာငတင္အ္င္သင္ွင့္ရဖစ္ေစမည္ွင့္  

ေက ်ာင္းမ ်ားရဖစ္ေပဖလ်ာေစရန္်ားႏင္ွင့္ ေဘးအ်ာ ရ်ာယ္ကင္းစင္ရပ း သင္ က်ားေရးကိ အေထ်ာက္က ရပ သည္ွင့္ပပင္၀န္းက င္ေဖဖေ္်ာငရ္န္ ရည္မးႏန္းေ္်ာင္ 
ရတက္လးႏ က္ရးႏိပပသည္္။  

o သင္ွင့္ကေလးအ်ာိ င္က င္ွင့္မခေနရသည္္ ိပပက-  

 န်ားေထ်ာင္ရပ း မးႏ ေ၀မခစ်ားပပ (ကပမ်ာ-“ ဘ်ာရဖစ္လြေရပ်ာရပပပက း ေင်ာ္ေင်ာ္လန္ ွင့္သတ်ားမးႏ်ာပြေန်္ာ”) 

 အေလးနက္ထ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပ  

 အေရမအေနကိ ပိ မိ ေဖဖထ င္်ာိ င္ရန္ ကေလးနးႏင္ွင့္အင ပ းေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ပပ  

 ေက ်ာင္းငတင္ သင္ွင့္ကေလးအ်ာိ င္က င္ွင့္မခေနရသည္ဟ  သခသယရးႏိပပက အက အည အေထ်ာက္အပခရယ ရန္ သင္ွင့္ကေလး္ရ်ာ အ ကခေပး 
လ မာေရး၀န္ထမ္း သိ  ွင့္မဟ င္ ေက ်ာင္းအ ပ္မ  ပ္ေရးသိ  ွင့္ ္က္သတယ္်ာိ င္ပပသည္္။  

 အ်ာိ ္င္က င္ွင့္မခရမာကိ  င ိင ္က်ားရန ္(ဂ ဏ္သိကက်ာ်ားႏင္ွင့္္ ိင္ေသ်ာလ ပ္ရပ္မ ်ား ညးႏိ်ာာိင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမား) ေက ်ာင္းအ ပ္ကိ ္က္သတယ္ပပ သိ  ွင့္မ 
ဟ င္ မမိကိေလးေက ်ာငး္၀ဘ္္ ိ ဒင္တင ္ငိ င္ က်ား်ိာ င္ပပသည္္။   ၀ဘ္္ိ ္ဒ္ကိ  ဤေနရ်ာငတင္ ကညွင့္္ပပ္။  
https://www.buffaloschools.org/ 
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အစ ရငမ္ခစ်ာရပ လ ပရ္မငး္ 

- ေက ်ာင္း၀ဘ္္ိ ဒ္သိ  ွင့္သိ  ွင့္သတ်ားပပ  
www.buffaloschools.org 

- Schools ္ိ သည္ွင့္အကတက္ကိ ်ားႏိပ္ပပ 
(ည်ာဖက္မးႏပခ ငတင္ ကည္ွင့္)  

- မိမိကေလးေက ်ာင္းကိ ရးႏ်ာ၍ 
နခပပင္ကိ  ်ားႏိပ္ပပ (ကပမ်ာ PS3) 

- quick links ္ိ သည္ွင့္အပိ င္းသိ  ွင့္ 
္င္းသတ်ားပပ 

(ည်ာဖက္မးႏပခ ငတင္ ကည္ွင့္)  

- Bullying online Reporting (အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရရမင္း အင္င်ာနက္ 

ငတင္ အစ ရင္မခစ်ာငငရ္ပရမင္း) ္ိ သည္ကိ ်ားႏိပ္ပပ္။ 

- ေဖပင္ရဖည္ွင့္ပပ 
 

 

 

 

 

 

5. အ်ိာ ငက္ င္ွင့္မခရမာအစ ရငမ္ခစ်ာငငရ္ပ္ပ းသည္ွင့္အမပ ဘ်ာရဖစမ္ညန္ညး္? 

o ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ေက ်ာင္းသ်ားေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္ေရးကိ ေ္်ာင္ရတက္္ပ း အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရမာအစ ရငမ္ခစ်ာမ ်ားကိ  အလတန္ပင္အေလး 
ထ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။ 

 ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္း ေက ်ာင္းအ ပ္မ ်ား (DASA ၫွးႏိ်ာာိင္းေရးမားမ ်ား) မးႏ ငင္ရပလ်ာသည္ွင့္ သိ  ွင့္မဟ င္ မ က္ရမင္သက္ေသရးႏိသည္ွင့္အ်ာိ င္က င္ွင့္ 
မာမ ်ားကိ  အေသးစိင္စခ စမ္းစစ္ေ္းမာမ ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။  

 စတပ္စတြမခရမာကိ ေဖဖထ င္ရန္ စခ စမ္းစစေ္္းရ်ာငတင္ ေက ်ာင္းအ ပ္မ ်ားမးႏ သင္ွင့္ေလ ်ာ္သညွင့္္လ ပ္ေ္်ာင္မာမ ်ားကိ  မ္ိ င္းမငတပင္ေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။ 
ဤသိ  ွင့္ေ္်ာင္ရတက္ရ်ာငတင္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားကိ ေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္ေစရနေ္သမ ်ာေ္်ာင္ရတက္္ပ း အ်ိာ င္က င္ွင့္သ း၏အရပ  
အမ အမးႏ်ားကိ  ထ င္ေဖဖေရပ်ာ က်ားရမင္းလည္းပပ၀င္ပပသည္္။  

6. အ်ိာ ငက္ င္ွင့္သည္ွင့္ေက ်ာငး္သ်ားမ ်ား ဘ်ာရဖစသ္နညး္? 
o အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္းသည္ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ လိ က္န်ာရမည္ွင့္ က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းမ ်ားကိ မ ိ းေဖပက္ရမင္းရဖစ္သည္္။ က ငွင့္္၀င္စည္းမ က္းအရ- 

    ရည္ရတယ္မ က္ရးႏိရးႏိအ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း ခ်ာာင္ရဖင္ွင့္ စ်ာရဖင္ွင့္ သိ  ွင့္မဟ င္ ကိ ယ္ထိလက္ေရ်ာက္) သိ  ွင့္မဟ င္ ေက ်ာင္းလ ပ္ငန္းစကမ္ ်ားကိ ေ်ားႏ်ာင္ွင့္ေ်ားႏး ကန ္ွင့္    
 က်ာေစ်ိာ င္သည္ွင့္ လးႏ ပ္စစ္္က္သတယ္ေရးမးႏ မ ိန္းေရမ်ာက္မာ အရပင္းအထန္္မိမ္းေရမ်ာက္မာမ ်ားငတင္ ေအ်ာက္ပပရလဒ္မ ်ားရင္္ိ င္ရ်ိာ င္သည္-  
o  က်ား၀င္ေ္်ာငရ္တက္ရမင္း အ္င္ွင့္ငစ္ - အငန္းငတင္းအက အည ်ားႏင္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားက ည ေထ်ာက္ပခွင့္ေရးအဖတြ ွင့္း၏ပပ၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာ ခရဖစ္လ်ာ  

်ာိ င္သည္ွင့္  က်ား၀င္ေ္်ာငရ္တက္မာအရပည္ွင့္အစခ စ်ာရင္းကိ  က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းငတင္ ကညွင့္္ပပ) 
o  က်ား၀င္ေ္်ာငရ္တက္ရမင္း အ္င္ွင့္်ားႏစ္ - ေက ်ာင္းအ ပ္မ  ပ္ေရးမားမ ်ားပပ၀င္လ်ာရမင္း  ခရဖစ္လ်ာ်ိာ င္သည္ွင့္  က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာ အရပည္ွင့္အစခ စ်ာ 

ရင္းကိ  က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းငတင္ ကညွင့္္ပပ) 
 အရပင္းအထန္အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း  ခအရမ်ားေက ်ာင္းသ်ားငစ္ေယ်ာက္ အမ ိန္ပိ အစ အစက္ သိ  ွင့္မဟ င္ ေက ်ာင္းပည်ာေရးငတင္ ပပ၀င္မတင္ွင့္အေရမအေနကိ  

အရပင္းအထန္ထိမိ က္ေစ်ိာ င္သည္ွင့္ ထပ္မပထပ္မပအ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း)သည္ ေအ်ာက္ပပရလဒ္မ ်ားရင္္ိ င္ရ်ိာ င္သည္- 

o  က်ား၀င္ေရ်ာက္ေ္်ာင္ရတက္မာ အ္င္ွင့္သခ း- အမ ိန္ပိ င္း ေက ်ာင္းန်ားမခရရမင္း ခ၁-ျ ရက္) 
o  က်ား၀င္ေရ်ာက္ေ္်ာင္ရတက္မာ အ္င္ွင့္ေလး- က်ာလရးႏည္ေက ်ာင္းန်ားမခရရမင္း ခ၆ရက္သိ  ွင့္မဟ င္အထက္) 
o  က်ား၀င္ေ္်ာငရ္တက္မာ အ္င္ွင့္ငပး - ကပေဒထိမ္းသိမ္းေရးသမ်ားမ ်ားပပ၀င္လ်ာရမင္း ခရပင္ထန္းလတန္းသည္ွင့္အမာမ ်ားငတင္သ်ာ)  

http://www.buffaloschools.org/
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7. အရမ်ားမညသ္ည္ွင့္နညး္မ ်ားရဖင္ွင့္ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာငး္မ ်ားမးႏ အ်ိာ ငက္ င္ွင့္မာကိ ေဖဖထ ငေ္ရပ်ာ္ိ သနညး္? 
o ေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္္ပ း သင္ က်ားေရးသင္ယ ေရးကိ အေထ်ာက္က ရဖစ္ေစသည္ွင့္ ပပင္၀န္းက င္အရဖစ္ထိန္းသိမ္းသည္ွင့္က ိ းပန္းအ်ားထ င္မာငစ္ 

စိင္ငစ္ေဒသအေန်ားႏင္ွင့္ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ေအ်ာက္ပပနည္းမ ်ားရဖင္ွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားး၏က န္းမ်ာေရးဖတခ ွင့္္ဖိ းငိ းငက္ေရး်ားႏင္ွင့္ အရပ သ  

ေဘ်ာေ္်ာင္ လ မာေရး စိင္ပိ င္း္ိ ငရ္်ာမ ်ားကိ  ထ င္ေဖဖငင္ရပပပသည္္။  

 ကတန္ရမ်ဴနင အေရမစိ က္အဖတြ ွင့္အစည္းမ ်ား ကတ မ္းက င္သ မ ်ား ေက်ာင္င အရ်ာရးႏိမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ား မိဘ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းစ မခမန္္မတြေရးမားမ ်ား 
်ားႏင္ွင့္ဘ င္အဖတြ ွင့္၀င္မ ်ားပ းေပပင္း္ပ း အ်ာိ င္က ငွင့္္ဗိ လ္က မာ္န္ ွင့္က င္ွင့္ေရး်ားႏင္ွင့္ပ းေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးအဖတြ ွင့္ကိ  ဖတြ ွင့္စည္းထ်ားပပသည္္။ ဤအဖတြ ွင့္း၏ရည္ 
ရတယ္မ က္မးႏ်ာ ဘဖလိ း္မိ  ွင့္ငမတင္ရးႏိအ်ာိ င္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ  စစ္ေ္းရန္ ရပ န်ာအရင္းရမစ္ကိ ရးႏ်ာေဖတရန္ မိမိငိ  ွင့္က ိ းပန္းမာမ ်ားကိ အက ိ းသက္ေရ်ာက္ေစ 
မည္ွင့္ကပေဒေရးရ်ာမ ်ားကိ မ ည္းကပ္ရန္ အရမ်ား္မိ  ွင့္ရတ်ာမ ်ားငတင္ေအ်ာင္ရမင္စတ်ာေ္်ာင္ရတက္မြွင့္သည္ွင့္  က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာမ ်ားကိ သခ းသပ္ရန္်ားႏငွင့္္ 
ကတန္ရမ်ဴနင ငမတင္အငတင္းရးႏိ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ  ေဖဖထ င္ရန္ အစ အစက္ငစ္ရပရ္ဖစ္ေပဖလ်ာေအ်ာင္က ည ရန္ငိ  ွင့္ရဖစ္သည္္။  

 ေက ်ာင္းမ ်ားငတင္ အ်ာိ င္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ  မည္သိ  ွင့္သိရးႏိေအ်ာင္လ ပ္ရမည္ မည္သိ  ွင့္ေရပ်ာ္ိ ရမညမ္ ်ားအငတက္ ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ားအ်ားသင္ငန္းေပး 
ရမင္း  

 School Climate Walks ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း်ားႏင္ွင့္ ေက ်ာင္းပပင္၀န္းက င္အေရမအေနပိ မိ ေက်ာင္းမတန္လ်ာေစရန္ ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပ းငတြလ ပ္                  
ေ္်ာင္ရမင္း  

 ေက ်ာင္း၀န္ထမ္း မိဘ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအငတက္ အ်ာိ္ င္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးအရင္းအရမစ္မ ်ားဖန္င းေပးရမင္း  

 အ်ာိ င္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကိ  က ည ေထ်ာက္ပခွင့္အ်ားေပးရမင္း  

 အ်ာိ င္က င္ွင့္မာ်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္သည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအငတက္ ပိ မိ ေက်ာင္းမတန္သည္ွင့္ငခ ရပန္မာမ ်ားဖတခ ွင့္္ဖိ းေအ်ာင္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း  

 လ ငယ္ေထ်ာက္ပခွင့္ေရးအ ပ္စ မ ်ားငည္ေထ်ာင္ေပးရမင္း ေက ်ာင္းမ ်ား်ားႏင္ွင့္ရပ္ရတ်ာထြငတင္ အ်ိာ င္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးလးႏခ  ွင့္ေ္်ာ္ပတြမ ်ား လာပ္ရးႏ်ားမာ 
မ ်ားဖန္င းေပးရမင္းရဖင္ွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားေမပင္းေ္်ာင္အဖတြ ွင့္း၏စတမ္းရည္ကိ ္မးႏင္ွင့္ငင္ေပးရမင္း  

 ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားး၏ေက ်ာင္းငတင္းအေငတ ွင့္အ ကခ ်ားႏင္ွင့္၎ငိ  ွင့္သေဘ်ာထ်ားမ ်ားသိရးႏိ်ာိ င္ေစရန္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ားရည္ရတယ္သည္ွင့္ ေက ်ာင္းပပင ္
၀န္းက င္စစ္ငမ္း်ားႏင္ွင့္ လ ငယ္ွင့္အ်ာၲရ်ာယ္အရပ အမာမ ်ား စစ္ငမ္းငိ  ွင့္ကိ လည္းေ္်ာင္ရတက္သည္္။ ရရးႏိလ်ာသည္ွင့္အမ က္လက္မ ်ားကိ  ေက ်ာင္းသ်ား 
လိ အပ္မ က္မ ်ားေဖဖေ္်ာင္ရန္်ားႏင္ွင့္အစ အစက္မ ်ားဖတခ ွင့္္ဖိ းငိ းငက္လ်ာေစရန္ေနရ်ာမ ်ားငတင္ အသခ းရပ သည္္။  

 Parent Center Academy Learning အမ ိန္မ ်ားငတင္ မိဘမ ်ားကိ  အ်ာိ င္က ငွင့္္ဗိ လ္က င္ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္ငက္နက္ငတင္အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း်ားႏင္ွင့္္ိ င္သည္ွင့္ 
ကိစၥမ ်ားငတင္ ပ းေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ေစရမင္း  

အ်ိာ ငက္ င္ွင့္ရမငး္္ိ ငရ္်ာ ကပေဒ်ားႏင္ွင့္မ းပဒမ ်ား 
 

1. ေက ်ာငး္မ ်ားငတင ္အ်ိာ ငက္ င္ွင့္မာကိ  ထ ငေ္ဖဖေရပ်ာ္ိ ်ိာ ငရ္န ္မညသ္ည္ွင့္ကပေဒမ ်ားကိ ထ ငရ္ပနထ္်ားသနညး္? 

o ၂၀၂၀ငတင္ န်ဴးေယ်ာွင့္မ္ရပည္နယ္သည္ ေက ်ာင္းအေ္်ာက္အက းအငတင္း ေက ်ာင္းက်ားေပဖ သိ  ွင့္မဟ င္ ေက ်ာင္းလ ပ္ငန္းေ္်ာင္င်ာမ ်ားငတင္ 
အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ရပ ရမင္း ထိကပပးရိကပပးေရပ်ာရမင္း ္မိမ္းေရမ်ာက္ရမင္း လ မ ိ းမတြရမ်ားရမင္း စသည္ငိ  ွင့္မးႏ ကင္းလတင္သည္ွင့္ ေဘးကင္း 
အေထ်ာက္က ရပ ပပင္၀န္းက င္ကိ  မ လငန္း အထက္ငန္းအစိ းရေက ်ာင္းအ်ားလခ းမးႏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ားေထ်ာက္ပခ်ိာ င္ရန္ရည္ရတယ္၍    
ခေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလခ းအငတက္ ဂ ဏ္သိကက်ာ္ိ င္ရ်ာကပေဒ) (Dignity for All Students Act)  ကိ ထ င္ရပန္မြွင့္ပပသည္္။ ၂၀၁၀ငတင္ဤကပေဒကိ  
အငည္ရပ မြွင့္္ပ း ၂၀၁၂ ဂ ်ဴလးႏိ င္မးႏစငင္၍အေက်ာင္ထည္ေဖဖမြွင့္ပပသည္္။  

2. ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာငး္မ ်ားမးႏ Dignity for All Students Act (DASA) ကိ မညသ္ိ  ွင့္ေဖဖေ္်ာငသ္နညး္? 

o န်ဴးေယ်ာွင့္မ္ရပည္နယ္ ပည်ာေရးကပေဒအရ ေက ်ာင္းငိ င္းငတင္ Dignity Act ၫွးႏိ်ာိာ္င္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမား ရးႏိရနလ္ိ အပ္္ပ း အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း လ မ ိ းမတြရမ်ား 
ရမင္း အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ေပးရမင္း စသည္ငိ  ွင့္ကိ  စခ စမ္းစစ္ေ္းရန္ င ခ ွင့္ရပနရ္န္အငတက္ ေက်ာင္းစတ်ာသင္ငန္းေပးထ်ားပပသည္္။  

o ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ေက ်ာင္းအေရမအေန္ိ ငရ္်ာရခ းမးႏ စခ စမ္းစစေ္္းေရး်ားႏင္ွင့္အစ ရင္မခစ်ာငင္ရပရမင္းငိ  ွင့္အငတက္ Dignity Act အမာ  

ေ္်ာင္မ ်ားကိ  သင္ငန္းေပးရမင္း လးႏခ  ွင့္ေ္်ာ္ရမင္းမ ်ားေထ်ာက္ပခွင့္ေပးသည္္။ အလ်ားင ပင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ္ရ်ာမ ်ားကိ လည္း လာပ္ရးႏ်ားမာ 
မ ်ား မတမ္းမခရပ းအေရမအေနမ ်ား အမ က္လက္မ ်ား သင္ငန္းမ ်ားအပပအ၀င္ အ်ာိ င္က ငွင့္္မာ ွင့္္န္ ွင့္က င္ေရး္ိ င္ရ်ာ အက ည အရင္းရမစ္မ ်ားကိ လည္း  

ေထ်ာက္ပခွင့္ေပးထ်ားပပသည္္။  

Dignity Act ညးႏိ်ာိာင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမားမ ်ားသည္  
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o Dignity for All Students Act ်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္ရပ း ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ၀န္ထမ္းမ ်ားကိ  ်ားႏစ္ပပင္လည္ည န္ က်ားမ က္မ ်ား ေထ်ာက္ပခွင့္ရမည္္။ 

o လ မ ိ းမတြရမ်ားရမင္း ေနးႏ်ာက္ယးႏက္ရမင္းသိ  ွင့္မဟ င္ ရမိမ္းေရမ်ာက္ရမင္းင ိ ွင့္မးႏလတင္ကင္းသည္ွင့္ပပင္၀န္းက င္ငည္ေထ်ာင္ရန်္ားႏင္ွင့္  

o အ်ာိ င္က ငွင့္္ရမင္းအမာမ ်ားကိ လးႏ င္ရမနစ္တ်ာင ခ ွင့္ရပန္ရန္်ားႏင္ွင့္ အစ ရင္မခစ်ာမ ်ားေထ်ာင္ွင့္ေစွင့္ေစေရး ငိ  ွင့္လ ပ္ေ္်ာင္ရနလ္ ိအပ္ပပသည္္။  

 

ေဒသငတငး္ ရပည္နယ္်ားႏင္ွင့္ ်ာိ ငင္ခလခ း္္ိ ငရ္်ာ အရငး္အရမစမ္ ်ား 
 

1. ေက ်ာငး္သ်ားမ ်ား်ားႏင္ွင့္မသိ်ားစ မ ်ားအငတက ္ဘဖလိ း 
 ေက ်ာငး္အေရမရပ မညသ္ည္ွင့္အက ည အရငး္ရမစမ္ ်ား 
ရရးႏ်ိိာ ငသ္နညး္? 

 သငင္နး္ – ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမိဘစန္င်ာမးႏ 

ငစ္္င္ွင့္ မိဘမ ်ားကိ  အ်ာိ င္က ငွင့္္ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ ငတင္ 
အ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း္ိ င္ရ်ာ သင္ငန္းမ ်ားေပးပပသည္္။  

 အစ အစကမ္ ်ား - ေက ်ာင္းငိ င္းငတင္ စိင္က န္းမ်ာေရး 

 ေ္းမန္းမ ်ား လ မာကတ မ္းက င္အ ပ္စ မ ်ား အ ကခေပးရမင္း အ 
၀င္အထတက္မးႏင္ငမ္းမ ်ားထ်ားရးႏိရမင္း  

 အငင္်ာနကမ္းႏအက ည အရငး္ရမစမ္ ်ား - ကိ  

www.buffaloschools.org ငတငေ္ငတ ွင့္်ာိ ငပ္ပသည္္။ Bullying and Harassment(quick link) ကိ ်ားႏိပပ္ပ္။  

 

2. အက ည လိ သည္ွင့္မသိ်ားစ မ ်ား ေက ်ာငး္သ်ားမ ်ားအငတက ္ေဒသငတငး္ကတနး္ရမ်ဴနင အေရမရပ  
အက ည အရငး္ရမစမ္ ်ားမးႏ်ာအဘယန္ညး္? 

 Family Support Centers: (716) 892-2172/ www.joanamale.org 

 Prevention Focus/Teen Focus: (716) 884-3256/ www.pfocus.org 

 Catholic Charities: (716) 218-1400/ www.ccwny.org 

 Buffalo Crisis Services Hotline: (716) 834-1144 or 1-800-KIDS-400 

 The Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN): 

                  www.glsen.org/cgibin/iowa/all/antibullying/index.html 

 GLBT National Help Center 

                  www.glnh.org/index2.html 

 Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) 

            www.pflag.org 

 The Trevor Project 

            www.thetrevorproject.org 

3. ရပညန္ယ်္ားႏင္ွင့္်ာိ ငင္ခင၀းႏနး္ရရးႏ်ိိာ ငသ္ည္ွင့္ အက ည အရငး္ရမစင္စမ္  ိ ွင့္မးႏ်ာအဘယန္ညး္?  

၀ဘ္္ ိ ဒမ္ ်ား- 

 Netsmartz https://www.netsmartz.org/Home 

 Alberti Center for Abuse and Prevention https://ed.buffalo.edu/alberti.html 

အက ည  ရ်ာိ င္ 
သည္ွင့္  ေ
နရ်ာမ ်ား 

http://www.buffaloschools.org/
http://www.joanamale.org/
http://www.pfocus.org/
http://www.ccwny.org/
http://www.glsen.org/cgibin/iowa/all/antibullying/index.html
http://www.glnh.org/index2.html
http://www.pflag.org/
http://www.thetrevorproject.org/
https://www.netsmartz.org/Home
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 Stop Bullying https://www.stopbullying.gov/ 

 The Dignity Act http://www.p12.nysed.gov/dignityact/ 

 American Society for Positive Care of Children https://americanspcc.org/our-

voice/bullying/statistics-and-information/ 

အေရးေပဖ္ကသ္တယရ္န ္

 LYRIC Youth Talkline: 1-800-246-7743 

 National Suicide Prevention Helpline: 1-800-273-TALK 

 GLBT National Youth Talkline: 1-800-246-PRIDE 

 Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender National Hotline: 1-888-THE-GLNH 

 Peer Listening Line for LGBT Youth: 1-800-399-PEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အက ည ရယ ရနအ္ငတက္ အေရးႀက းသည္ွင့္ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာငး္မး္ႏ က္သတယ္ရမည္ွင့္နခပပင္မ ်ား 
 
 

  

https://www.stopbullying.gov/
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/
https://americanspcc.org/our-voice/bullying/statistics-and-information/
https://americanspcc.org/our-voice/bullying/statistics-and-information/
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ဘဖလိ းပည်ာေရးဘ င္အဖတြ ွင့္ 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Barbara A. Seals Nevergold, President 

Sharon Belton-Cottman, Ferry District and Vice President of Executive Affairs 

Dr. Theresa Harris-Tigg, East District and Vice President Student Achievement 

Louis Petrucci, Park District 

Hope Jay, North District 

Jennifer Mecozzi, West District 

Patricia Pierce, Member-at-Large 

Lawrence Quinn, Member-at-Large 

Paulette Woods, Central District 

Mariya Sami, Student Representative 

 
Dr. Kriner Cash, BPS Superintendent 

Dr. Eric J. Rosser, Associate Superintendent for Student Support Services 

Dr. Tonja Williams, Assistant Superintendent for Student Support Services 

Nicole Bycina, Project Administrator for Office of School Climate 

ဤ မ က်ာမဏေမးေလွင့္ရးႏိေသ်ာေမးမတန္းမ ်ား စ်ာအ ပ္ကိ  မတန္းမခ 
ရပင္္ငရ္မင္းမ ်ားရပ လ ပ္မည္ရဖစ္သည္္။ ဘဖလိ းအစိ းရေက ်ာင္းမ ်ား 
မးႏအ်ာိ င္က င္ွင့္ရမင္း သိ  ွင့္မဟ င္ အေ်ားႏ်ာက္အယးႏက္မ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္ရပ း  

ေမးစရ်ာရးႏိပပက School Climate ရခ းမးႏ Nicole Bycina ကိ  716-816-3007 
သိ  ွင့္မဟ င္ ncbycina@buffaloschools.orgသိ  ွင့္္က္သတယ္ပပ္။  


