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နိဒန္း
ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ မိဘမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား်ားႏင္ွင့္ ပည်ာေရးအ်ာမမခမ က္္ိသည္မးႏ်ာ ေက ်ာင္းအ်ားလခးမးႏေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားပည်ာေရးေအ်ာင္ရမင္မာငိးငက္လ်ာ
ေစရန္အငတက္ မ႐ိ္င္း၏ မဟ်ာဗ ်ဴဟ်ာငစ္ရပ္ပင္ရဖစ္ပပသည္္။ ပည်ာေရးအ်ာမမခမ က္အသစ္သည္ ႐ိး႐ိးရးႏင္းရးႏင္းပင္ရဖစ္ပပသည္္။ မိမိငိ ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမိဘမ ်ားး၏ ပးေပပင္း
လပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား စိက္လိက္မင္ငင္ပပ၀င္မာ က ိ းစ်ားအ်ားထင္မာမ ်ားအငတက္ အရပန္အလးႏန္ရလဒ္အေနရဖင္ွင့္ မ႐ိင္မးႏ ေအ်ာင္ရမင္မာပန္းငိင္ကိကးငည္ေစမည္ွင့္ အမတင္ွင့္အ
လမ္းမ ်ား္သိ ွင့္ပိ ွင့္ေ္်ာင္ေပးမည္ွင့္လမ္းေ က်ာင္းမ ်ားကိ အ်ာမမခေဖဖေ္်ာင္ေပးမည္ရဖစ္သည္္။
မ႐ိ္င္မးႏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား်ားႏင္ွင့္မိဘမ ်ားအငတက္ ေဖဖေ္်ာင္မညွင့္္ရည္မးႏန္းမ က္မ ်ားငတင္ အလိအပ္္ခးကေလးမ ်ား်ားႏငွင့္မ
္ ိဘမ ်ားအငတက္၀န္ေ္်ာင္မာမ ်ားေပးအပ္ရမင္းမးႏ်ာ အ
ေလးထ်ားေ္်ာင္ရတက္မည္ွင့္က္မ ်ားမးႏ က္ငစ္ရပ္ပင္ရဖစ္ပပသည္္။ ဤအစိင္အပိင္းသည္ ေက ်ာင္းအ်ားလခးမးႏေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ေက ်ာင္းငတင္သ်ာမက ေအ်ာင္ရမင္မရ
ာ ရန္
လိအပ္မ က္မ ်ားရဖစ္သည္ွင့္ က န္းမ်ာေရး လမာေရးက္ စိင္ပိင္း္ိင္ရ်ာ က န္းမ်ာသန္စတမ္းမာ စသည္ငိ ွင့္အငတက္ ၀န္ေ္်ာင္မာမ ်ားေပးအပ္ရန္ ေသမ ်ာေစပပသည္္။ ဤအ
ရ်ာမ ်ားကိေအ်ာက္ပပနည္းမ ်ားရဖင္ွင့္ေအ်ာင္ရမင္စ်ာတ ေ္်ာင္ရတကပ
္ ပမည္

ေက ်ာင္းသ်ား မိဘမ ်ားလိအပ္မ က္မ ်ားကိ ေဖဖထင္္ပး အရင္းရမစ္မ ်ားကိေဖဖေ္်ာင္ေပးရမင္း



အက ိ းသက္ေရ်ာက္မာမ ်ားငိးပတ်ားလ်ာေစရန္ အငတင္းအရပင္အေထ်ာက္အပခွင့္မ ်ားကိ ကိက္ၫွးႏိေ္်ာင္ရတက္ရမင္း



ေက ်ာင္းသ်ား မိဘမ ်ားလိအပ္မ က္မ ်ားေဖဖထင္်ာိ္င္ရန္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာလထမ ်ား်ားႏငွင့္္ ပးေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ မဟ်ာဗ ်ဴဟ်ာမ ်ားမ မးႏင္ရမင္း



ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာလထမ ်ား ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ားအ်ား စတမ္းရည္္မးႏငွင့္င
္ င္ေရးအမတငွင့္အ
္ လမ္းမ ်ား ေထ်ာက္ပခွင့္ေပးရမင္း



ေက ်ာင္းသ်ားေအ်ာင္ရမင္မာကိအ်ာမမခမ က္ေပးမည္ွင့္ မ႐ိ္င္မိဘ္က္္ခေရးကိရပ စပ ိ းေထ်ာင္မတန္အ်ားေပးရမင္း

ေက ်ာင္းသ်ားေအ်ာင္ရမင္မာအ်ားလခး၏ အဓိကအေရးပပေသ်ာအစိင္အပိင္းမးႏ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားက မ္းမ်ာသန္စတမ္း က်ာယ စိင်ားႏစ္ဖ ်ာလခးး၏က န္းမ်ာေရး္မးႏငွင့္င
္ င္ေပးရမင္း
Rigorous

ရဖစ္သည္္။ ဤရည္မးႏနEarly
္းမ က္ကိေဖဖေ္်ာင္်ာိ္င္ရန္အငတက္ ေက ်ာင္းသ်ားေရးရ်ာ၀န္ေ္်ာင္မမ
ာ ်ားကိ ပခေဖဖထ်ားရမင္းရဖစ္သည္္။ ဤမးႏင္ငမ္းစ်ာအပ္မးႏ အ်ာိ္င္ွင့္က င္ွင့္ဗိလ္က
Elementary

ရမင္း်ားႏငွင့္္ အင္င်ာနက္
ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္းငိ ွင့္်ားႏငွင့္ပ
္ ပင္သက္သညွင့္္ေမးေလွင့္ရးႏိသည္ွင့္ေမးမတန္းမ ်ားကိ ေရဖ က်ားေပးပပမည္္။ သိ ွင့္ေသ်ာ္ အကယ္၍ဤမးႏင္ငမ္းမးႏေရဖ က်ား
Education
ထ်ားေသ်ာေမးမတန္းမ ်ားမရးႏပ
ိ ပက ေက းးးရပ ၍ Nicole Bycina ထခသိ ွင့္ဤဖန္းနခပပင္ ၈၁၆-၃၀၀၇ ကိ္က္သတယ္ပပ္။ ဤမးႏင္ငမ္း္မးႏင္ွင့္ငင္သည္ွင့္အမပငတင္ ေမးမတန္းအသစ္
မ ်ားကိထည္ွင့္သတင္းေဖဖရပမည္ရဖစ္သည္္။
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ေမပင္းစက္မ ်ား
A.)

အ်ာိင္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္း

B.)

အင္င်ာနက္ငတင္ အ်ာိင္က ငွင့္္ဗိလ္က ရမင္း

C.)

အ်ာိ္င္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ငတငအ
္ ်ာိ္င္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္းကိ ငင္ရပရမင္း

D.)

အ်ာိ္င္က င္ွင့္ရမင္း္ိင္ရ်ာကပေဒမ ်ား်ားႏင္ွင့္မးပဒ

E.)

ေဒသငတငး္ ်ားႏငွင့္်ာ
္ ိင္ငခလခး္ိင္ရ်ာ အရင္းအရမစ္မ ်ား

F.)

အကအညအငတက္ အေရးႀကးသည္ွင့္ BPS ဖန္းနခပပင္မ ်ား
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မ က်ာမဏေမးေလွင့္ရေ
းႏိ သ်ာေမးမတနး္ မ ်ား
အ်ာိင္က င္ွင့္ဗလ္
ိ က ရမင္း
1. အ်ာိ္င္က င္ွင့္ဗလ္
ိ က ရမင္း္ိသည္မ်ားႏ အဘယ္နည္း?
o

အ်ာိင္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္း္ိသည္မးႏ်ာ ငမင္ငက်ာန်ာက င္ေစသည္ွင့္ရည္ရတယ္မ က္ရးႏိသည္ွင့္ ရန္လိသည္ွင့္အရပ အမာရဖစ္သည္္။ အ်ာိ္င္က င္ွင့္ရမင္းရဖစ္ပတ်ားသည္ွင့္
အမပ လငယ္ (လငယ္အပ္စမ ်ား က်ား) အ်ာိင္က ငွင့္္သ်ားႏင္ွင့္ အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသငိ ွင့္ က်ားငတင္ မတန္အ်ား မမးႏ ငမာရးႏိပပသည္္။ အ်ာိ္င္က င္ွင့္မာသည္ ထပ္မပ ထပ္မပ
ရဖစ္ေလွင့္ရးႏိပပသည္္။

o

ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္အပပအ၀င္ အ်ာိ္င္က င္ွင့္မာသည္ ငိက္႐ိက္်ားႏင္ွင့္သယ
တ ္းိက္ ်ားႏစ္မ ိ းစလခး ရဖစ္်ာိင္ပပသည္္။

ငိက္႐ိက္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာ သိ ွင့္မဟင္ ထင္သ်ာသည္ွင့္အ်ာိင္က ငွင့္္မာမ ်ားငတင္ -



ထိး်ားႏက္ရမင္း ေရမထိးရမင္း ငတန္းထိးရမင္း လက္သးရဖင္ွင့္ထိးရမင္း်ားႏငွင့္္ အရပင္းအထန္ကလိထိးရမင္း



်ာာင္ရဖင္ွင့္္မိမ္းေရမ်ာက္ရမင္း အမည္ရင္ွင့္ရင္ွင့္သးသးေမဖရမင္း လမ ိ းေရးစတပ္စရတြ မင္း်ားႏငွင့္္ ေစ်ာ္က်ားရမင္းမ ်ား



ပိက္္ခေင်ာင္းရမင္း ပစၥည္းေင်ာင္းရမင္း သိ ွင့္မဟင္ ငစ္မမလပ္မိင္းရမင္း



ဓပးရဖင္ွင့္ထိးရမင္း လည္ပင္းၫွးႏစ္ရမင္း ေသနပ္ရဖင္ွင့္ပစ္ရမင္း်ားႏငွင့္္ မးရးႏိ ွင့္ရမင္း

သတယ္းိက္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာကိေမဖထင္ရမက္မြ္ပး ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္ပပ၀င္်ာိင္ပပသည္္။



ရငင္းပယ္ရမင္း ဖယ္ထင္ထ်ားရမင္း သိ ွင့္မဟင္ ကးငည္ထ်ားသ (မ ်ား) ကိ ပစ္ပယ္ထ်ားရမင္း



သငယ္မ င္းမ ်ားေရးႏ ွင့္ငင
တ ္ ပစ္မးႏင္ထ်ားသ (မ ်ား) ကိ အရးႏက္မတရြ မင္း



သငယ္မ င္းမ ်ား ္က္္ခေရးမ ်ားကိ ႀကိ းကိင္မ ယ္လးႏယ္ရမင္း



္မိမ္းေရမ်ာက္ (သိ ွင့္) န်ာက င္ေစသည္ွင့္အးေမးမ ်ားပိ ွင့္ရမင္း သိ ွင့္မဟင္ မးႏင္မ က္မ ်ားေရးရမင္း



ေငတၫွးႏစ္ရမင္း အ ကမ္းဖက္ရဖင္း သိ ွင့္မဟင္ စိန္ေမဖရမင္းမ ်ား



အ်ာိင္က င္ွင့္မာအ္က္အ်ာတယ္မ ်ား (အငင္းေရပ်ာရမင္း ေက်ာလဟ်ာလရဖန္ ွင့္ရမင္း အပ္စဖတြ ွင့္ရမင္း)



အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း (ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိင္ဖန္း လးႏ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ အ်ာၲရ်ာယ္ေပးရမင္း ၀ဘ္္ိဒ္ေထ်ာင္္ပး
ပစ္မးႏင္ထ်ားသငစ္ကးငစ္ေယ်ာက္အ်ား မမခရမင္ေအ်ာင္ေရပ်ာရမင္း ်ားႏိမွင့္မ
္ ရမင္း အရမ်ားသမ ်ားပပဖိင္က်ာ အရးႏက္မတသ
ြ ည္ွင့္မးႏင္မ က္မ ်ား
သိ ွင့္ မဟင္ မက္ေ္ွင့္မ ္မ ်ားေရးသ်ား္ပး အင္င်ာနက္ငတင္ငင္ရမင္း

o

အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း္ိသည္မးႏ်ာ ်ားႏစ္ကး်ားႏစဖ
္ က္န်ားလည္မာလြရတ မင္း သေဘ်ာထ်ားမငိက္္ိင္ရမင္းကြွင့္သိ ွင့္ပပိပကကမ ိ းမဟင္ပပ္။ထိ ွင့္နည္းငပင္ အ်ာိင္က င္ွင့္

ရမင္း္ိသည္မးႏ်ာ ေပ ်ာ္ရင္စရ်ာ စေန်ာက္ရမင္း သဘ်ာ၀က ်ားႏစ္ဖက္အရမင္ေက်ာင္း အရပန္အလးႏန္သေဘ်ာရးႏိသည္ွင့္ လက္ပတင္လးရမင္
ခ
းကြွင့္သိ့လည္းမဟင္ေပ္။

2. သင္ွင့္ကေလးအ်ာိင္က င္ွင့္မေ
ခ နရသလ်ား္ိသည္ကသိ
ိ ်ာိင္သည္ွင့္ လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာအဘယ္နည္း?
o

အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္အက ိ း္က္မ ်ားသည္ ကေလးငိင္းအငတက္မငညေပ္။ အ်ာိင္က ငွင့္္မခရသည္ွင့္ကေလးမ ်ားး၏ ပခမးႏန္လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာ-



အရပ မာေရပ်ာင္းလြရမင္း




သႀကိ က္်ားႏစ္သက္စတ်ာလပ္ေလွင့္ရးႏိသည္ွင့္အရ်ာမ ်ားကိ စိင္မ၀င္စ်ားေင်ာွင့္ရမင္း
လက္ေလးႏ ်ာွင့္ရမင္း



လမာေရးကိစၥမ ်ား သိ ွင့္မဟင္ ေက ်ာင္းမသတ်ားမ င္ေင်ာွင့္ရမင္း



ရးႏင္းမရပ်ာိင္သည္ွင့္ အညိ အမြမ ်ား ရပင္ရးႏဒဏ္ရ်ာမ ်ား ဖ ်ားန်ာရမင္း



အ်ာိင္က ငွင့္္မခရသည္ွင့္ကေလးအမ ်ားစမးႏ်ာ ေက ်ာင္း်ားႏငွင့္အ
္ ိမ္ငင
တ ္ ငိင္ငိငေ
္ နေလွင့္ရးႏိသည္္။ ေစ်ာ္က်ားရမင္း သည္းမမခ်ာိင္ရဖစ္ေစရမင္းမ ်ားငတင္
အပ္စလိက္ရဖစ္လ်ာပပက အ်ာိင္က င္ွင့္မာကိပိ္ိးးပးေစပပသည္္။
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3. မိမက
ိ ေလးမးႏ အရမ်ားကေလးမ ်ားအ်ားအ်ာိင္က ငွင့္္ေနသည္ွင့္လကကဏ်ာအမ ိ ွင့္မ်ားႏ အဘယ္နည္း?
o

အ်ာိင္က င္မခရသည္ွင့္ကေလးမ ်ားး၏အက ိ း္က္မငသကြွင့္သိ ွင့္ပင္ အ်ာိင္က င္ွင့္သမ ်ားး၏အရပ အမမ ်ားမးႏ်ာလည္း ငစ္ေယ်ာက္်ားႏင္ွင့္ငစ္ေယ်ာက္မငေပ္။
ပခမးႏန္လကကဏ်ာမ ်ားငတင္ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္ပပ၀င္်ာိင္သည္

အရမ်ားသမ ်ားအ်ားလြမ ရမင္း



စ်ာန်ာမာကင္းရမင္း



အလိေလ်ာဘႀကး္ပး ရယလိရမင္း



ရန္လိရမင္း



အလတယ္ငက အလးႏ င္အရမန္ ေဒပသထတက္ရမင္း



အ်ာိင္က င္ွင့္မာေဖဖထင္သည္ွင့္အမပ အရမ်ားသမ ်ားအေပဖအရပစ္ပမ
ခ ရမင္း
မိမိပပ၀င္မာကိရငင္း္ိရမင္း

4. အ်ာိ္င္က င္ွင့္မင
ာ ်ားစး်ာိင္ရန္ မိမဘ
ိ ်ာလပ္်ာင္
ိ သနည္း?
o

အ်ာိင္က င္ွင့္မာရဖစ္ေပဖမည္ွင့္အေနအထ်ားမးႏင်ားစည္းရမင္းသည္ ကေလးမ ်ားအရပ သေဘ်ာေ္်ာင္ ဖတခ ွင့္
္ဖိ းငိးငက္မာအငတက္ အလတန္အေရးပပေသ်ာအမ က္ရဖစ္သည္္။ လႀကးမ ်ားသည္ သင္ွင့္ေလ ်ာ္သည္ွင့္
အရပ အမမ ်ားအငတက္ စခရပရဖစ္သည္ွင့္အေလ ်ာက္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာင်ားစးရန္မးႏန္အရတယ္ေရ်ာက္္ပးသငိင္း
မးႏ ေ၀ရမည္ွင့္င်ာ၀န္ရဖစ္သည္္။


အရပ သေဘ်ာင္ေ္်ာင္စရခ ပငစ္ကးရဖစ္ပပေစ
o

မိမိကေလး်ားႏင္ွင့္စက်ားေရပ်ာပပ န်ားေထ်ာင္ပပ

o

အရမ်ားသမ ်ားကိ ဂဏ္သကက်ာရးႏိရးႏိ ေလးစ်ားမာရဖင္ွင့္္က္္ခပပ



အရပ္ထြ ေက ်ာင္း အိမ္ငင
တ ္ ပးေပပင္းပပ၀င္ေ္်ာင္ရတက္ပပ



အ်ာိင္က င္ွင့္မာင်ားစးေရး်ားႏင္ွင့္ က်ား၀န္ေ္်ာင္ရတက္ေရး်ားႏငွင့္ပ
္ ပင္သက္သည္ွင့္ ေက ်ာင္းး၏မးပဒကိသိပပေစ



ကေလးမ ်ားကိ အရပ အမေက်ာင္းမ ်ားအ်ား ေစ်ာစးစတ်ာသင္ေပးပပ ္က္ငိက္သင္ပပ



အရပ မမ ်ားအငတက္ ေမးႏ ်ာ္လင္ွင့္မ က္ရမင္ွင့္ရမင္ွင့္ထ်ားပပ ႐ိင္းစိင္းရမင္းအငတက္ သည္းမမခပပ်ားႏငွင့္္



နည္းပည်ာကိ င်ာ၀န္ရးႏိရးႏိသးငင္
ခ
ေအ်ာင္သင္ေပးပပ္။ လးႏ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ်ားကိ အကန္ ွင့္သင္ရဖင္ွင့္သခးေစ္ပး ေစ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္ပပ
o

ကပမ်ာ- ကတန္ရပ်ဴင်ာကိအမ ်ား္ိင္ေနရ်ာငတင္ထ်ားပပ (အိပ္မန္းအငတင္းမဟင္) ကေလးး၏ပပင္စ္၀ပ္ကိသိပပ ၎ငိ ွင့္ေဖွင့္စ္
ဘင္ေပဖမးႏသငယ္မ င္းမ ်ားကိသိပပ ၎ငိ ွင့္်ားႏင္ွင့္ေဖွင့္စ္ဘင္ေပဖငတင္ မိငေ
္ ္တဖတြ ွင့္ထ်ားပပ

o

လက္ကိ္င္ဖန္းမ ်ား်ားႏငွင့္္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမ ်ားကိ မိဘအိပ္မန္းငတင္ ညအမပအ်ားသတင္းပပ

5. ရပ္ရ်ာတ လထမးႏ အ်ာိ္င္က င္ွင့္မက
ာ ဘ်ာလ
ိ
ပ္ေပး်ာိင္သနည္း?
o

အ်ာိင္က င္ွင့္မာသည္ ေက ်ာင္းငစ္ေနရ်ာငည္းငတင္သ်ာရဖစ္သည္မဟင္ေပ္။ ရပ္ရတ်ာလထမးႏလည္း အ်ာိင္က င္ွင့္မာရဖစ္ပတ်ားသည္ွင့္အမပ ၎ငိ ွင့္း၏ အ်ားသ်ာမ က္
ကတ မ္းက င္မာမ ်ားကိ အသခးရပ ်ာိင္သည္္။ အထးသရဖင္ွင့္ ရပ္ရတ်ာလထစစည္းသည္ွင့္အမပ အ်ာိ္င္က င္ွင့္မာကိင်ားစည္း်ာိင္သည္္။ ရပ္ကက
တ ္လခးပပ၀င္သည္ွင့္မဟ်ာဗ ်ဴ
ဟ်ာမ ်ားမးႏ မည္သည္ွင့္ကေလးအ်ာိင္က င္ွင့္မခေနရသည္ကိေဖဖထင္်ာင္
ိ ္ပး ၎ကေလးငယ္ကိပခွင့္ပိးကည်ာိင္သည္္။ အ်ာိင္က င္ွင့္သည္ွင့္ကေလးး၏အရပ အမာကိ
လည္းငည္ွင့္မင္ေပး်ာိ္င္္ပး ရပ္ကက
တ ္ငတင္း ေက ်ာင္းငတင္း လငယ္အပ္စမ ်ားအငတင္းမးႏ အရတယ္ေရ်ာက္္ပးသ လငယ္မ ်ားး၏ အ်ာိင္က င္ွင့္မာအေပဖသည္းမခ်ာိင္
သည္ွင့္စိင္ဓပင္ကိေရပ်ာင္းလြေပး်ာိင္သည္္။ အ်ာိင္က င္ွင့္မာကိင်ားစည္းရမင္း်ားႏင္ွင့္ငခ ွင့္ရပန္ရမင္းသည္ ရပ္ရ်ာတ လထငစ္ရပ္လးး၏င်ာ၀န္
ခ
ပင္ရဖစ္သည္္။ (ကပမ်ာေက ်ာင္းအပ္မ ပ္ေရးသမ်ားမ ်ား ္ရ်ာမ ်ား ၀န္ထမ္းမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ရပ္ရတ်ာအေရမစိက္အဖတြ ွင့္အစည္းမ ်ား)္။ အ်ာိင္က ငွင့္္မာကိလက္မမခ်ာိင္
သညွင့္္ပပင္၀န္းက င္ငစ္မငည္ေထ်ာင္ရန္မ်ားႏ င်ာ၀န္ငစ္ရပ္္ိသည္ကိ ရပ္ရတ်ာလထငစ္ရပ္လးမးႏ
ခ အသိအမးႏင္ရပ ရန္လိအပ္သည္္။ ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္မးႏ်ာ
ရပ္ရတ်ာလထမးႏ အ်ာိင္က င္ွင့္မာကိေဖဖရပ်ာိင္သည္ွင့္ အနည္းငယ္ေသ်ာထိေရ်ာက္သည္ွင့္နည္းလမ္းမ ်ားရဖစ္သည္-

o

အ်ာိင္က င္ွင့္မာကိေဖဖထင္်ာိင္သည္ွင့္ စေပပင္းဗ ်ဴဟ်ာမ ်ားကိေ္တးေ်ာတး်ာိင္ရန္ ရပ္ရတ်ာလထအ်ားလခးပပ၀င္်ာိင္သည္ွင့္ အေရဖရးႏ်ာေဖတေရးပတငွင့္လ
္ င္းသည္ွင့္
ဖိရမ္ ေ္်ာင္ရတကရ
္ န္

o

အ်ာိင္က င္ွင့္မာမ ်ားအ်ား သငိရပ မိေရး္မးႏငွင့္င
္ င္္ပး လငယ္မ ်ားအေပဖ၎း၏အရပ သေဘ်ာေ္်ာင္အက ိ းသက္ေရ်ာက္မာ္။ ပခ်ားႏိပ္မဒယ်ာငတင္ ရဖန္ ွင့္ေ၀ေရး္။
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ေဒသ ငတင္းေရဒယိ ငဗတ သငင္းစ်ာ်ားႏငွင့္္ ၀ဘ္္ိဒ္မ ်ားငတင္ ရပည္သ ွင့္၀န္ေ္်ာင္မာေ က်ာ္ည်ာေနရ်ာေပးရန္ငန
တ ္းအ်ားေပးပပ္။
ရပ္ကက
တ ္ငတင္းလငယ္အပ္စမ ်ား ငတင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာင်ားစးေရး အမ က္လက္မ ်ား ဗ ်ဴဟ်ာမ ်ား်ားႏင္ွင့္အစအစက္မ ်ားကိမိင္္က္ေပးပပ (ကပမ်ာလငယ္ေမပင္းေ္်ာင္မ ်ား အ်ားကစ်ားနည္းရပမ ်ား ကတန္ရမ်ဴနငစန္င်ာမ ်ား စသည္ရဖင္ွင့္)
o

ေက ်ာင္းမိဘအပ္စမ ်ားမးႏလည္း အ်ာိင္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးအရင္းအရမစ္မ ်ားကိ ရးႏ်ာေဖတစစည္း္ပး အရမ်ားမိဘမ ်ား်ားႏင္ွင့္ဖလးႏယ္က်ာ မိမိငိ့ကေလးမ ်ား်ားႏင္ွင့္
ဖင္ရာ၍ရပည္လည္သးသပ္
ခ
သင္ွင့္သည္္။

o

အ်ာိင္ွင့္က င္ွင့္ဗိ္လ္က မာကိငခ ွင့္ရပန္ရန္ ေက ်ာင္း်ားႏင္ွင့္မိင္ဖက္မ ်ား်ားႏင္ွင့္အရမ်ားလငယ္ဖတခ ွင့္္ဖိ းေရးအရ်ာရးႏိမ ်ားမးႏ ပးေပပင္းငခ ွင့္ရပန္မာမ ်ား ပခေဖဖသင္ွင့္သည္္။

အင္င်ာနက္ငင
တ အ
္ ်ာိင္က င္ွင့္ဗလ္
ိ က ရမင္း
1. အင္င်ာနက္ငင
တ ္ အ်ာိင္က င္ွင့္ဗလ္
ိ က ရမင္း္ိသည္မ်ားႏ အဘယ္နည္း?
o

အင္င်ာနက္ငတင္ဗိလ္က ရမင္း္ိသည္မးႏ်ာ ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိင္ဖန္း်ားႏငွင့္အ
္ ရမ်ားလးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ ထပ္မပထပ္မပ ငမင္ငက်ာရည္ရတယ္
၍အ်ာၲရ်ာယ္ရဖစ္ေစသည္ွင့္အရပ မမ ်ားကိ ေမဖပပသည္္။


လးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားကိ လငယ္မ ်ားအ်ား ္မိမ္းေရမ်ာက္ရန္ အရးႏက္မတရ
ြ န္ ရန္ရပ ရန္်ားႏငွင့္အ
္ ရငင္းအမခရဖစ္ေစရန္ အသခးရပ သည္္။ ထိအရပ အမာမ ်ားငတင္
မဖတယ္မရ်ာပခမ ်ားငင္ရမင္း ေစ်ာ္က်ားရမင္း်ားႏငွင့္္
အသေရဖ က္သည္ွင့္ပခမ ်ားစ်ာမ ်ား ငင္ရမင္းအရပင္ ၀ဘ္္ိဒ္ေထ်ာင္၍
အမန္းငရ်ားသိ ွင့္မဟင္န်ာက င္ေစသည္ွင့္အရ်ာမ ်ား ငင္ရမင္း
ရဖန္ ွင့္ေးရမင္းငိ ွင့္ပပ၀င္သည္္။



အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္းကိ ္က္သယ
တ ္ေရးနည္းလမ္းေပပင္း
မ ်ားစတ်ာရဖင္ွင့္ရပ လပ္်ာိင္သည္္။ ၎ငိ ွင့္ငင
တ ္
o

ဖန္းရဖင္ွင့္စ်ာပိ ွင့္ရမင္း အးေမး ဗဒယိ ဖန္းေမဖ္ိရမင္း
စ်ာပိ့အမန္းမ ်ား ဘေလ်ာွင့္ဂ္ လက္ငင္းစ်ာပိ ွင့္စခနစ္ ၀ဘ္္ိဒ္
လမာကန
တ ္ယက္မ ်ား (ကပမ်ာ-ေဖွင့္ဘင္ ယက ်ဴ ွင့္ ငတစ္င်ာ
အင္စင်ာဂရမ္ ငမ္ဘလ်ာ) ်ားႏငွင့္အ
္ င္င်ာနက္ကစ်ားပတြ
မ ်ား



ဤပခစခမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ရပ လပ္သည္ွင့္အရပ အမမ ်ားမးႏ်ာ
o

အေ်ားႏ်ာက္ယက
းႏ ရ္ ပ ရမင္း - ရန္လိသည္ွင့္ဖိအ်ား သိ ွင့္မဟင္
္မိမ္းေရမ်ာက္မာ


လိင္ပိင္း္ိင္ရ်ာအေ်ားႏ်ာက္အယးႏက္ – မလိ
လ်ားအပ္သည္ွင့္လိင္ပိင္္ိင္ရ်ာအရပ အမ လိင္
ပိင္း္ိင္ရ်ာမ က္်ားႏ်ာသ်ာေပးရန္ေင်ာင္း္ိမာ ညစ္ညမ္းဗဒယိမ ်ား သိ ွင့္မဟင္ ညစ္ညမ္းအသခဖမ္းရမင္း သိ ွင့္မဟင္ အရမ်ား
မသင္ွင့္ေလ ်ာ္သည္ွင့္အသခမ ်ားဖမ္းရမင္း ပခမ ်ား ႐ိက္ရမင္း သိ ွင့္မဟင္ ပိ ွင့္ရမင္း အရမ်ားသမ ်ားကိ စ်ာရဖင္ွင့္ သိ ွင့္မဟင္ ကိယ္ရဖင္ွင့္
လိင္ပိင္္ိင္ရ်ာအရပ မငိက္႐ိက္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း

o

အပင္မ ရမင္း - ငစ္စငစ္
ခ
ေယ်ာက္သိ ွင့္မဟင္ငစ္စခငစ္မကိ မမးႏ မငေ၀ဖန္အပင္မ ရမင္း

o

အေယ်ာင္ေ္်ာင္ရမင္း - ေန်ာက္ေရပ်ာင္လိ၍ သိ ွင့္မဟင္ လိမ္လည္လိ၍ အရမ်ားငစ္ေယ်ာက္ပခဖမ္းရပ မရမင္း

o

ေဖဖထင္ရမင္း - အရမ်ားလမႀကိ က္သည္ွင့္အရ်ာကိ ေဖဖထင္ရမင္း ဖတငွင့္ဟ
္ ရမင္း

o

လးႏညွင့္စ
္ ်ားရမင္း - (ငစ္စခငစ္ေယ်ာက္) ကိ ကတ မ္းကတ မ္းက င္က င္ လးႏည္ွင့္စ်ား သိ ွင့္မဟင္ လိမ္လည္ရမင္း

o

ဖယ္ထင္ရမင္း - (ငစ္စငစ္
ခ
ေယ်ာက္) ကိ ေနရ်ာ အဖတြ ွင့္ သိ ွင့္မဟင္ အမတငွင့္အ
္ ေရးရမတငွင့္မ
္ းႏရငင္းပပယ္ရမင္း

o

အင္င်ာနက္ငင
တ ေ
္ န်ာက္ေယ်ာင္မေ
ခ စ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္ရမင္း - ငစ္စငစ္
ခ
ေယ်ာက္ကိ ္မိမ္းေရမ်ာက္ရန္ သိ ွင့္မဟင္ အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ရပ ရန္
လးႏ ပ္စစ္ပစၥည္းကရိယ်ာကိမနမနအသခးရပ ရမင္း ကပမ်ာ ္မိမ္းေရမ်ာက္သည္ွင့္အးေမးမ ်ားပိ ွင့္ရမင္း

o

အေပ ်ာ္သေဘ်ာ႐ိက္်ာက
းႏ ရ္ မင္း - လငစ္စမးႏ ကခ ရ်ာလစိမ္းငစ္ေရ်ာက္ကိ ႐ိက္်ားႏက္္ပး ထိပခကိဖန္းရဖင္ွင့္ဗဒယိ႐ိက္က်ာ ရဖန္ ွင့္ရန္ သိ ွင့္
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မဟင္ အတန္လိင္းငတင္ရဖန္ ွင့္ရန္ ရပ လပ္ရမင္း

2. မိမက
ိ ေလး အင္င်ာနက္ငင
တ အ
္ ်ာိင္က င္ွင့္မေ
ခ နရသလ်ား္ိသည္ွင့္ လကကဏ်ာအမ ိ ွင့္မ်ားႏ အဘယ္နည္း?
o

သ (သိ ွင့္) သမသည္ ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္ေငတ ွင့္ ကခ ေနလးႏ င္ အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသညွင့္္ကေလးရဖစ္ေန်ာိင္သည္

မေမးႏ ်ာ္လင္ွင့္ပြ ငစ္ကိယ္ေရသခးနည္းပည်ာမ ်ားအသခးရပ ရမင္းမးႏရပ္လိက္ရမင္း (ကပမ်ာ-ဂိမ္း ကတန္ရပ်ဴင်ာ လက္ကိင္ဖန္း)



လးႏ ပ္စစ္ကရိယ်ာမ ်ားမးႏငစ္္င္ွင့္ မက္ေ္ွင့္မ ္ရသည္ွင့္အမပငတင္ ငန္လာပ္ေရမ်ာက္ရမ်ားေနပခေပဖရမင္း



ကတန္ရပ်ဴင်ာ သိ ွင့္မဟင္ သ ွင့္း၏ဖန္းသခးအ္ပးငတင္ စိင္ပ က္ပခ စိင္က ပခ န်ားက ည္းပခ သိ ွင့္မဟင္ ေဒပသထတက္ပခရဖစ္ေနရမင္း



ဖန္း သိ ွင့္မဟင္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမးႏ လပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္္ပး ေရပ်ာ္ိရန္ေရးႏ်ာင္ရးႏ်ားရမင္း



မေမးႏ ်ာ္လင္ွင့္ပြ မိသ်ားစမ ်ား ်ားႏင္ွင့္/သိ ွင့္ သငယ္မ င္းမ ်ားထခမးႏ ေရးႏ်ာင္မတပလ်ာရမင္း



အရမ်ားသမ ်ားကိရန္ရပ ရန္ သိ ွင့္မဟင္ ေသေ က်ာင္း ကခရန္ေငတးလ်ာရမင္း

3. ကေလးငစ္ေယ်ာက္မးႏ အရမ်ားသမ ်ားကိ အင္င်ာနက္ငင
တ အ
္ ်ာိင္က ငွင့္္ေနသည္ွင့္ လကကဏ်ာမ ်ားမးႏ်ာ အဘယ္နည္း?
သသည္ေအ်ာက္ပပငိ ွင့္ရပ လပ္ေနလးႏ င္ အရမ်ားသမ ်ားကိ အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္ေနင်ာရဖစ္်ာင္
ိ ပပသည္္။


ငစ္ေယ်ာက္ေယ်ာက္အန်ားရဖင္ေလးႏ ်ာက္သည္ွင့္အမပ ႐င္ငစ္ရက္ ကတန္ရပ်ဴင်ာပိငရ္ မင္း ကတန္ရပ်ဴင်ာမ က္်ာ်ားႏ ရပင္ေရပ်ာင္းရမင္း



ကိယ္ေရသခးကရိယ်ာမ ်ားအသခးရပ ွင့္မတငွင့္င
္ င္းက ပ္လိက္သည္ွင့္အမပငတင္ ပခမးႏန္မဟင္ပြ ေဒပသထတက္လ်ာရမင္း



ဖန္း သိ ွင့္မဟင္ ကတန္ရပ်ဴင်ာမးႏ လပ္ေ္်ာင္မာမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္္ပး ေရပ်ာ္ိရန္ေရးႏ်ာင္ရးႏ်ားရမင္း



အတန္လိင္းအေက်ာင္ွင့္မ ်ားစတ်ာအသခးရပ ရမင္း သိ ွင့္မဟင္ မိမိအေက်ာင္ွင့္မဟင္သည္ွင့္အေက်ာင္ွင့္ကိအသခးရပ ရမင္း

ေယဘယ အ်ားရဖင္ွင့္ နည္းပည်ာကရိယ်ာမ ်ားကိသခးေနသည္ွင့္အမ ိန္ငင
တ ္ ၎း၏အရပ အမသိသိသ်ာသ်ာေရပ်ာင္းလြလ်ာလးႏ င္ ဘ်ာေ က်ာင္ွင့္လ္
ြ ိသည္ကိရးႏ်ာေဖတ
ေဖဖထင္ရန္လိအပ္လ်ာပပပ္။

4. မိမက
ိ ေလးနည္းပည်ာသခးေနသည္ွင့္အမပငတင္ ဘယ္အပလေကးရးႏငး္ မ ်ားကိ ေစ်ာင္ွင့္ ကညွင့္္သင္ွင့္ပပသနည္း?
ေအ်ာက္ပပအပလေကးရးႏင္းမ ်ားသည္ ရပးရပည္ွင့္စခသည္ွင့္စရင္းမဟင္သည္ကိ ေက းးးရပ ၍သငိရပ ပပ္။ ထိအရပင္ ထိအပလေကးရးႏင္းမ ်ားမးႏလည္း အကယ္၍ထိ
အပလေကးရးႏင္းမ ်ားကိသခးပပက အင္င်ာနက္အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသည္ သိ ွင့္မဟင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာငင
တ ္ပပ၀င္ေန်ာိင္သည္ဟ အ ကခရပ ထ်ားသည္ကိလည္းသငိရပ ပပ္။

မိဘမ ်ားေစ်ာင္ွင့္ ကည္ွင့္သငွင့္္သည္ွင့္ နည္းပည်ာ/အပလေကးရးႏငး္ မ ်ားအေ က်ာင္း အမ က္လက္ပမိ
ိ သိလပပကိ

https://cyberbullying.org/parental-monitoring-apps-cyberbullying-review-recommendation
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အ်ာိင္က င္ွင့္ဗလ္
ိ က င္ရမင္း်ားႏငွင့္အ
္ င္င်ာနက္ငင
တ အ
္ ်ာိင္က ငွင့္္ရမင္းငိ ွင့္အ်ား သငင္းပိ ွင့္ရမင္း
1. မိမက
ိ ေလးအ်ာိင္က င္ွင့္မရ
ခ (သိ ွင့္) အင္င်ာနက္ငင
တ အ
္ ်ာိင္က င္ွင့္မရ
ခ ပပက မိမဘ
ိ ်ာလပ္်ာင္
ိ သနည္း?
o

ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ား (BPS) သည္ အ်ာိင္က င္ွင့္ဗိလ္က ရမင္း်ားႏင္ွင့္အင္င်ာနက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္သည္ွင့္ကိစၥမ ်ားကိ အလတန္ပင္အေလးထ်ား
ကိင္ငယ
တ ္ပပသည္္။ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားမးႏ ေက ်ာင္းသ်ားငိင္း ေက်ာလိပ္ဘြတ ွင့္ရ၍ အသက္ေမတး၀မ္းေက ်ာင္းမာငင
တ ္အ္င္သင္ွင့္ရဖစ္ေစမည္ွင့္
ေက ်ာင္းမ ်ားရဖစ္ေပဖလ်ာေစရန္်ားႏငွင့္္ ေဘးအ်ာရ်ာယ္ကင္းစင္ရပး သင္ က်ားေရးကိအေထ်ာက္ကရပ သည္ွင့္ပပင္၀န္းက င္ေဖဖေ္်ာင္ရန္ ရည္မန
းႏ ္းေ္်ာင္
ရတက္လးႏ က္ရးႏိပပသည္္။

o

သင္ွင့္ကေလးအ်ာိင္က င္ွင့္မခေနရသည္္ိပပက

န်ားေထ်ာင္ရပး မးႏ ေ၀မခစ်ားပပ (ကပမ်ာ-“ ဘ်ာရဖစ္လေ
ြ ရပ်ာရပပပကး ေင်ာ္ေင်ာ္လန္ ွင့္သ်ာတ းမးႏ်ာပြေန်ာ္”)



အေလးနက္ထ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပ



အေရမအေနကိပိမိေဖဖထင္်ာင္
ိ ရန္ ကေလးနးႏင္ွင့္အငပးေပပင္းေ္်ာင္ရက
တ ္ပပ



ေက ်ာင္းငတင္ သင္ွင့္ကေလးအ်ာိင္က င္ွင့္မခေနရသည္ဟ သခသယရးႏိပပက အကအညအေထ်ာက္အပခရယရန္ သင္ွင့္ကေလး္ရ်ာ အ ကခေပး
လမာေရး၀န္ထမ္း သိ ွင့္မဟင္ ေက ်ာင္းအပ္မ ပ္ေရးသိ ွင့္ ္က္သတယ္်ာိင္ပပသည္္။



အ်ာိ္င္က င္ွင့္မခရမာကိ ငိင္ က်ားရန္ (ဂဏ္သိကက်ာ်ားႏင္ွင့္္ိင္ေသ်ာလပ္ရပ္မ ်ား ညးႏိ်ာာိင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမား) ေက ်ာင္းအပ္ကိ္က္သတယ္ပပ သိ ွင့္မ
ဟင္ မိမက
ိ ေလးေက ်ာင္း၀ဘ္္ဒ္
ိ ငင
တ ္ ငိင္ က်ား်ာိင္ပပသည္္။ ၀ဘ္္ိ္ဒ္ကိ ဤေနရ်ာငတင္ ကညွင့္္ပပ္။

https://www.buffaloschools.org/
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အစရင္မစ
ခ ်ာရပ လပ္ရမင္း

-

ေက ်ာင္း၀ဘ္္ိဒ္သိ ွင့္သိ ွင့္သ်ာတ းပပ

www.buffaloschools.org
-

Schools ္ိသည္ွင့္အကတက္ကိ်ားႏိပ္ပပ
(ည်ာဖက္မးႏပငတ
ခ င္ ကည္ွင့္)
မိမိကေလးေက ်ာင္းကိရးႏ်ာ၍

-

နခပပင္ကိ ်ားႏိပ္ပပ (ကပမ်ာ PS3)
quick links ္ိသည္ွင့္အပိင္းသိ ွင့္

-

္င္းသတ်ားပပ
(ည်ာဖက္မးႏပငတ
ခ င္ ကည္ွင့္)
Bullying online Reporting (အ်ာိင္က င္ွင့္မခရရမင္း အင္င်ာနက္

-

ငတင္ အစရင္မခစ်ာငင္ရပရမင္း) ္ိသည္ကိ်ားႏိပ္ပပ္။
ေဖပင္ရဖည္ွင့္ပပ

-

5. အ်ာိင္က င္ွင့္မရ
ခ မာအစရင္မစ
ခ ်ာငင္ရပ္ပးသည္ွင့္အမပ ဘ်ာရဖစ္မည္နည္း?
o

ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ေက ်ာင္းသ်ားေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္ေရးကိေ္်ာင္ရတက္္ပး အ်ာိင္က င္ွင့္မခရမာအစရင္မခစ်ာမ ်ားကိ အလတန္ပင္အေလး
ထ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။


ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္း ေက ်ာင္းအပ္မ ်ား (DASA ၫွးႏိ်ာာိင္းေရးမားမ ်ား) မးႏ ငင္ရပလ်ာသည္ွင့္ သိ ွင့္မဟင္ မ က္ရမင္သက္ေသရးႏိသည္ွင့္အ်ာိင္က င္ွင့္
မာမ ်ားကိ အေသးစိင္စခစမ္းစစ္ေ္းမာမ ်ားေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။



စတပ္စမ
တြ ရ
ခ မာကိေဖဖထင္ရန္ စခစမ္းစစ္ေ္းရ်ာငတင္ ေက ်ာင္းအပ္မ ်ားမးႏ သင္ွင့္ေလ ်ာ္သညွင့္္လပ္ေ္်ာင္မာမ ်ားကိ မ္ိင္းမငတပင္ေ္်ာင္ရတက္ပပသည္္။
ဤသိ ွင့္ေ္်ာင္ရတက္ရ်ာငတင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားကိေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္ေစရန္ေသမ ်ာေ္်ာင္ရတက္္ပး အ်ာိင္က င္ွင့္သး၏အရပ
အမအမးႏ်ားကိ ထင္ေဖဖေရပ်ာ က်ားရမင္းလည္းပပ၀င္ပပသည္္။

6. အ်ာိင္က င္ွင့္သည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ဘ်ာရဖစ္သနည္း?
o

အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္းသည္ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ လိက္န်ာရမည္ွင့္ က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းမ ်ားကိမ ိ းေဖပက္ရမင္းရဖစ္သည္္။ က ငွင့္္၀င္စည္းမ က္းအရ

ရည္ရတယ္မ က္ရးႏိရးႏိအ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း ခ်ာာင္ရဖင္ွင့္ စ်ာရဖင္ွင့္ သိ ွင့္မဟင္ ကိယ္ထိလက္ေရ်ာက္) သိ ွင့္မဟင္ ေက ်ာင္းလပ္ငန္းစက္မ ်ားကိေ်ားႏ်ာင္ွင့္ေ်ားႏး ကန္ ွင့္
က်ာေစ်ာိင္သည္ွင့္ လးႏ ပ္စစ္္က္သယ
တ ္ေရးမးႏ မ ိန္းေရမ်ာက္မာ အရပင္းအထန္္မိမ္းေရမ်ာက္မမ
ာ ်ားငတင္ ေအ်ာက္ပပရလဒ္မ ်ားရင္္ိင္ရ်ာိင္သည္o

က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း အ္င္ွင့္ငစ္ - အငန္းငတင္းအကအည်ားႏင္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားကညေထ်ာက္ပခွင့္ေရးအဖတြ ွင့္း၏ပပ၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာ ခရဖစ္လ်ာ
်ာိင္သည္ွင့္ က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာအရပည္ွင့္အစခစ်ာရင္းကိ က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းငတင္ ကညွင့္္ပပ)

o

က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း အ္င္ွင့္်ားႏစ္ - ေက ်ာင္းအပ္မ ပ္ေရးမားမ ်ားပပ၀င္လ်ာရမင္း ခရဖစ္လ်ာ်ာိင္သည္ွင့္ က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာ အရပည္ွင့္အစခစ်ာ
ရင္းကိ က င္ွင့္၀င္စည္းမ က္းငတင္ ကညွင့္္ပပ)



အရပင္းအထန္အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း ခအရမ်ားေက ်ာင္းသ်ားငစ္ေယ်ာက္ အမ ိန္ပိအစအစက္ သိ ွင့္မဟင္ ေက ်ာင္းပည်ာေရးငတင္ ပပ၀င္မင
တ ွင့္အ
္ ေရမအေနကိ
အရပင္းအထန္ထိမိက္ေစ်ာိင္သည္ွင့္ ထပ္မပထပ္မပအ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း)သည္ ေအ်ာက္ပပရလဒ္မ ်ားရင္္ိင္ရ်ာိင္သည္o

က်ား၀င္ေရ်ာက္ေ္်ာင္ရတက္မာ အ္င္ွင့္သခး- အမ ိန္ပိင္း ေက ်ာင္းန်ားမခရရမင္း ခ၁-ျ ရက္)

o

က်ား၀င္ေရ်ာက္ေ္်ာင္ရတက္မာ အ္င္ွင့္ေလး- က်ာလရးႏည္ေက ်ာင္းန်ားမခရရမင္း ခ၆ရက္သိ ွင့္မဟင္အထက္)

o

က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာ အ္င္ွင့္ငပး - ကပေဒထိမ္းသိမ္းေရးသမ်ားမ ်ားပပ၀င္လ်ာရမင္း ခရပင္ထန္းလတန္းသည္ွင့္အမာမ ်ားငတင္သ်ာ)
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7. အရမ်ားမည္သည္ွင့္နည္းမ ်ားရဖင္ွင့္ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားမးႏ အ်ာိင္က င္ွင့္မက
ာ ေဖဖထ
ိ
င္ေရပ်ာ္ိသနည္း?
ေဘးအ်ာၲရ်ာယ္ကင္းစင္္ပး သင္ က်ားေရးသင္ယေရးကိအေထ်ာက္ကရဖစ္ေစသည္ွင့္ ပပင္၀န္းက င္အရဖစ္ထိန္းသိမ္းသည္ွင့္က ိ းပန္းအ်ားထင္မာငစ္

o

စိင္ငစ္ေဒသအေန်ားႏင္ွင့္ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ေအ်ာက္ပပနည္းမ ်ားရဖင္ွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားး၏က န္းမ်ာေရးဖတခ ွင့္္ဖိ းငိးငက္ေရး်ားႏင္ွင့္ အရပ သ
ေဘ်ာေ္်ာင္ လမာေရး စိင္ပိင္း္ိင္ရ်ာမ ်ားကိ ထင္ေဖဖငင္ရပပပသည္္။


ကတန္ရမ်ဴနငအေရမစိက္အဖတြ ွင့္အစည္းမ ်ား ကတ မ္းက င္သမ ်ား ေက်ာင္ငအရ်ာရးႏိမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ား မိဘ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းစမခမန္္မတေ
ြ ရးမားမ ်ား
်ားႏငွင့္ဘ
္ င္အဖတြ ွင့္၀င္မ ်ားပးေပပင္း္ပး အ်ာိင္က ငွင့္္ဗိလ္က မာ္န္ ွင့္က င္ွင့္ေရး်ားႏငွင့္ပ
္ းေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးအဖတြ ွင့္ကိ ဖတြ ွင့္စည္းထ်ားပပသည္္။ ဤအဖတြ ွင့္း၏ရည္
ရတယ္မ က္မးႏ်ာ ဘဖလိး္မိ ွင့္ငမတင္ရးႏိအ်ာိင္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ စစ္ေ္းရန္ ရပ

န်ာအရင္းရမစ္ကိရးႏ်ာေဖတရန္ မိမိငိ ွင့္က ိ းပန္းမာမ ်ားကိအက ိ းသက္ေရ်ာက္ေစ

မည္ွင့္ကပေဒေရးရ်ာမ ်ားကိမ ည္းကပ္ရန္ အရမ်ား္မိ ွင့္ရတ်ာမ ်ားငတင္ေအ်ာင္ရမင္စ်ာတ ေ္်ာင္ရတက္မြွင့္သည္ွင့္ က်ား၀င္ေ္်ာင္ရတက္မာမ ်ားကိသခးသပ္ရန္်ားႏင္ွင့္
ကတန္ရမ်ဴနငငမတင္အငတင္းရးႏိ အ်ာိင္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ ေဖဖထင္ရန္ အစအစက္ငစ္ရပ္ရဖစ္ေပဖလ်ာေအ်ာင္ကညရန္ငိ ွင့္ရဖစ္သည္္။


ေက ်ာင္းမ ်ားငတင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာမ ်ားကိ မည္သိ ွင့္သိရးႏိေအ်ာင္လပ္ရမည္ မည္သိ ွင့္ေရပ်ာ္ိရမည္မ ်ားအငတက္ ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ားအ်ားသင္ငန္းေပး
ရမင္း



School Climate Walks ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း်ားႏငွင့္္ ေက ်ာင္းပပင္၀န္းက င္အေရမအေနပိမိေက်ာင္းမတန္လ်ာေစရန္ ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ား်ားႏင္ွင့္ပးငတြလပ္
ေ္်ာင္ရမင္း



ေက ်ာင္း၀န္ထမ္း မိဘ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအငတက္ အ်ာိ္င္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးအရင္းအရမစ္မ ်ားဖန္ငးေပးရမင္း



အ်ာိင္က င္ွင့္မခရသည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကိ ကညေထ်ာက္ပခွင့္အ်ားေပးရမင္း



အ်ာိင္က င္ွင့္မာ်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္သည္ွင့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအငတက္ ပိမိေက်ာင္းမတန္သည္ွင့္ငခရပန္မမ
ာ ်ားဖတခ ွင့္္ဖိ းေအ်ာင္ေ္်ာင္ရတက္ရမင္း



လငယ္ေထ်ာက္ပခွင့္ေရးအပ္စမ ်ားငည္ေထ်ာင္ေပးရမင္း ေက ်ာင္းမ ်ား်ားႏငွင့္ရ
္ ပ္ရတ်ာထြငတင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မာ္န္ ွင့္က င္ေရးလးႏခ ွင့္ေ္်ာ္ပတမ
ြ ်ား လာပ္ရးႏ်ားမာ
မ ်ားဖန္ငးေပးရမင္းရဖင္ွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားေမပင္းေ္်ာင္အဖတြ ွင့္း၏စတမ္းရည္ကိ္မးႏင္ွင့္ငင္ေပးရမင္း



ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားး၏ေက ်ာင္းငတင္းအေငတ ွင့္အ ကခ ်ားႏင္ွင့္၎ငိ ွင့္သေဘ်ာထ်ားမ ်ားသိရးႏိ်ာိင္ေစရန္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ားရည္ရတယ္သည္ွင့္ ေက ်ာင္းပပင္
၀န္းက င္စစ္ငမ္း်ားႏငွင့္္ လငယ္ွင့္အ်ာၲရ်ာယ္အရပ အမာမ ်ား စစ္ငမ္းငိ ွင့္ကိလည္းေ္်ာင္ရတက္သည္္။ ရရးႏိလ်ာသည္ွင့္အမ က္လက္မ ်ားကိ ေက ်ာင္းသ်ား
လိအပ္မ က္မ ်ားေဖဖေ္်ာင္ရန္်ာင
းႏ ွင့္အ
္ စအစက္မ ်ားဖတခ ွင့္္ဖိ းငိးငက္လ်ာေစရန္ေနရ်ာမ ်ားငတင္ အသခးရပ သည္္။



Parent Center Academy Learning အမ ိန္မ ်ားငတင္ မိဘမ ်ားကိ အ်ာိင္က ငွင့္္ဗိလ္က င္ရမင္း်ားႏငွင့္အ
္ င္ငက္နက္ငတင္အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း်ားႏငွင့္္
္ ိင္သည္ွင့္
ကိစၥမ ်ားငတင္ ပးေပပင္းေ္်ာင္ရတက္ေစရမင္း

အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း္ိင္ရ်ာ ကပေဒ်ားႏငွင့္မ
္ းပဒမ ်ား
1. ေက ်ာင္းမ ်ားငတင္ အ်ာိင္က င္ွင့္မက
ာ ိ ထင္ေဖဖေရပ်ာ္ိ်ာိင္ရန္ မည္သည္ွင့္ကပေဒမ ်ားကိထင္ရပန္ထ်ားသနည္း?
o

၂၀၂၀ငတင္ န်ဴးေယ်ာွင့္မ္ရပည္နယ္သည္ ေက ်ာင္းအေ္်ာက္အကးအငတင္း ေက ်ာင္းက်ားေပဖ သိ ွင့္မဟင္ ေက ်ာင္းလပ္ငန္းေ္်ာင္င်ာမ ်ားငတင္
အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ရပ ရမင္း ထိကပပးရိကပပးေရပ်ာရမင္း ္မိမ္းေရမ်ာက္ရမင္း လမ ိ းမတရြ မ်ားရမင္း စသည္ငိ ွင့္မးႏ ကင္းလတင္သည္ွင့္ ေဘးကင္း
အေထ်ာက္ကရပ ပပင္၀န္းက င္ကိ မလငန္း အထက္ငန္းအစိးရေက ်ာင္းအ်ားလခးမးႏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ားေထ်ာက္ပခ်ာိင္ရန္ရည္ရတယ္၍
ခေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလခးအငတက္ ဂဏ္သိကက်ာ္ိင္ရ်ာကပေဒ) (Dignity for All Students Act) ကိထင္ရပန္မြွင့္ပပသည္္။ ၂၀၁၀ငတင္ဤကပေဒကိ
အငည္ရပ မြွင့္္ပး ၂၀၁၂ ဂ ်ဴလးႏိ င္မးႏစငင္၍အေက်ာင္ထည္ေဖဖမြွင့္ပပသည္္။

2. ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားမးႏ Dignity for All Students Act (DASA) ကိမည္သိ ွင့္ေဖဖေ္်ာင္သနည္း?
o

န်ဴးေယ်ာွင့္မ္ရပည္နယ္ ပည်ာေရးကပေဒအရ ေက ်ာင္းငိင္းငတင္ Dignity Act ၫွးႏိ်ာိာ္င္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမား ရးႏိရန္လိအပ္္ပး အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း လမ ိ းမတရြ မ်ား
ရမင္း အေ်ားႏ်ာက္ယးႏက္ေပးရမင္း စသည္ငိ ွင့္ကိ စခစမ္းစစ္ေ္းရန္ ငခ ွင့္ရပန္ရန္အငတက္ ေက်ာင္းစတ်ာသင္ငန္းေပးထ်ားပပသည္္။

o

ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ားး၏ေက ်ာင္းအေရမအေန္ိင္ရ်ာရခးမးႏ စခစမ္းစစ္ေ္းေရး်ားႏင္ွင့္အစရင္မခစ်ာငင္ရပရမင္းငိ ွင့္အငတက္ Dignity Act အမာ
ေ္်ာင္မ ်ားကိ သင္ငန္းေပးရမင္း လးႏခ ွင့္ေ္်ာ္ရမင္းမ ်ားေထ်ာက္ပခွင့္ေပးသည္္။ အလ်ားငပင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မိဘမ ်ား ္ရ်ာမ ်ားကိလည္း လာပ္ရးႏ်ားမာ
မ ်ား မတမ္းမခရပးအေရမအေနမ ်ား အမ က္လက္မ ်ား သင္ငန္းမ ်ားအပပအ၀င္ အ်ာိင္က ငွင့္္မာ ွင့္္န္ ွင့္က င္ေရး္ိင္ရ်ာ အကညအရင္းရမစ္မ ်ားကိလည္း
ေထ်ာက္ပခွင့္ေပးထ်ားပပသည္္။
Dignity Act ညးႏိ်ာိာင္းေ္်ာင္ရတက္ေရးမားမ ်ားသည္
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o

Dignity for All Students Act ်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္ရပး ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ၀န္ထမ္းမ ်ားကိ ်ားႏစ္ပပင္လည္ညန္ က်ားမ က္မ ်ား ေထ်ာက္ပခွင့္ရမည္္။

o

လမ ိ းမတရြ မ်ားရမင္း ေနးႏ်ာက္ယးႏက္ရမင္းသိ ွင့္မဟင္ ရမိမ္းေရမ်ာက္ရမင္းငိ ွင့္မးႏလင
တ ္ကင္းသည္ွင့္ပပင္၀န္းက င္ငည္ေထ်ာင္ရန္်ားႏငွင့္္

o

အ်ာိင္က ငွင့္္ရမင္းအမာမ ်ားကိလးႏ င္ရမန္စတ်ာငခ ွင့္ရပန္ရန္်ားႏငွင့္္ အစရင္မခစ်ာမ ်ားေထ်ာင္ွင့္ေစွင့္ေစေရး ငိ ွင့္လပ္ေ္်ာင္ရန္လိအပ္ပပသည္္။

ေဒသငတငး္ ရပည္နယ္်ာင
းႏ ွင့္္ ်ာိင္ငလ
ခ း္ိ
ခ ္င္ရ်ာ အရင္းအရမစ္မ ်ား
1. ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား်ားႏငွင့္မ
္ သ
ိ ်ားစမ ်ားအငတက္ ဘဖလိး
ေက ်ာင္းအေရမရပ မည္သည္ွင့္အကညအရင္းရမစ္မ ်ား
ရရးႏ်ာ
ိ ိင္သနည္း?


သင္ငန္း – ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမိဘစန္င်ာမးႏ
ငစ္္င္ွင့္ မိဘမ ်ားကိ အ်ာိင္က ငွင့္္ရမင္း်ားႏငွင့္အ
္ င္င်ာနက္ ငတင္
အ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း္ိင္ရ်ာ သင္ငန္းမ ်ားေပးပပသည္္။



အစအစက္မ ်ား - ေက ်ာင္းငိင္းငတင္ စိင္က န္းမ်ာေရး
ေ္းမန္းမ ်ား လမာကတ မ္းက င္အပ္စမ ်ား အ ကခေပးရမင္း အ
၀င္အထတက္မးႏင္ငမ္းမ ်ားထ်ားရးႏိရမင္း



အကည ရ်ာိင္
သည္ွင့္ ေ
နရ်ာမ ်ား

အင္င်ာနက္မအ
းႏ ကညအရင္းရမစ္မ ်ား - ကိ

www.buffaloschools.org ငတငေ္ ငတ ွင့္်ာင္ိ ပပသည္္။ Bullying and Harassment(quick link) ကိ်ားႏိပပ္ ပ္။
2. အကညလိသည္ွင့္မသ
ိ ်ားစမ ်ား ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအငတက္ ေဒသငတငး္ ကတနး္ ရမ်ဴနငအေရမရပ
အကညအရင္းရမစ္မ ်ားမးႏ်ာအဘယ္နည္း?


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. ရပည္နယ္်ာင
းႏ ွင့္်ာ
္ င္
ိ ငင
ခ ၀းႏနး္ ရရးႏ်ာ
ိ ိင္သည္ွင့္ အကညအရင္းရမစ္ငစ္မ ိ ွင့္မ်ားႏ အဘယ္နည္း?
၀ဘ္္ဒ္
ိ မ ်ား-



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



Alberti Center for Abuse and Prevention https://ed.buffalo.edu/alberti.html
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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/ourvoice/bullying/statistics-and-information/

အေရးေပဖ္က္သယ
တ ရ
္ န္



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

အကညရယရန္အငတက္ အေရးႀကးသည္ွင့္ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမးႏ္က္သယ
တ ရ
္ မည္ွင့္နပ
ခ ပင္မ ်ား
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ဘဖလိးပည်ာေရးဘင္အဖတြ ွ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 ်ား စ်ာအပ္ကိ မတန္းမခ
ရပင္္င္ရမင္းမ ်ားရပ လပ္မည္ရဖစ္သည္္။ ဘဖလိးအစိးရေက ်ာင္းမ ်ား
မးႏအ်ာိင္က င္ွင့္ရမင္း သိ ွင့္မဟင္ အေ်ားႏ်ာက္အယးႏက္မ ်ား်ားႏင္ွင့္ပပင္သက္ရပး
ေမးစရ်ာရးႏိပပက School Climate ရခးမးႏ Nicole Bycina ကိ 716-816-3007
သိ ွင့္မဟင္ ncbycina@buffaloschools.orgသိ ွင့္္က္သယ
တ ္ပပ္။
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