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ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ဘာေ/ကာင့်ရှိရသလဲ။ 

 
 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းရှိရြခင်း၏ ရည်ရယွ်ချက်မာှ ေကျာင်းပရဝဏု်တငွ် ေဘးကင်းမငှ့် 

အစအီစ်တကျရှိမကို တိုးြမင့်ေပးမည့် အြပအမအူတကွ် ရငှ်းလင်းေသာေမာ်မနှ်းချက်များ သတ်မတှ်ရန် 

ြဖစ်သည်။ တတ်ိုင်သမ အေကာင်းဆံးု ေလလ့ာသင်ယမူပတ်ဝန်းကျင်ကို ေကျာင်းသားများ ရရှိေစရန် 

၎င်းကိုလိုအပ်သည်။ 

 

ေကျာင်းများကို ဂတုစိုက်ရှိသည့် ေလလ့ာသင်ယမူ ကနွ်ြမနတမီျား တည်ေဆာက်ရန် ယ်ေကျးမ၊ 

ရည်မနွ်ေသာ ဟန်အမအူရာငှ့် အြခားသမူျားေပ ဂစုိုက်ြခင်းတိုြပင် ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်းေသဝပ်မငှ့် 

အုပ်ချပ်သကူို သင့်ေလျာ်သည့်ေလးစားမေပးြခင်းတို လိုအပ်သည်။ 

 

 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ြပ9ာန်းရာတငွ် ကညူရီန် ေကျာင်းသားများက 

မည်သည့်အခန်းက@တငွ် ပါဝင်သနည်း။ 

 
 

ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းတငွ် ေဘးကင်းမငှ့် ေနရာတကျရှိမတိုကို ထနိ်းသမိ်းရန်ငှ့် 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ြပာန်းရန် အလနွ်အေရးကးီေသာ အခန်းကတငွ် ပါဝင်သည်။ ေကျာင်းသည် 

ေလလ့ာသင်ယရူန်ေနရာ ြဖစ်ပးီ ထိုသိုေဘးကင်းပးီ အလပု်ပးီေြမာက်မရှိေသာ ေနရာ ြဖစ်လာေစရန် 

သင်၏အကအူညကီ အေရးကးီသည်။ 

 

ဆရာ၊ ေကျာင်းအပု် (သို) အြခားေကျာင်းဝန်ထမ်း အဖွဲဝင်တိုအေပ ေကျာင်းသားများက 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ချိးေဖာက်မများကို ချက်ချင်းတိုင်ကားရပါမည်။ ၎င်းတငွ် ေကျာင်းပရဝဏု် 

(ေကျာင်းကားများ အပါအဝင်) သိုမဟတု် ေကျာင်းမပှွဲများတငွ် အြခားသမူျားက လက်နက်များ၊ 

အယ်လ်ကိုေဟာ (သို) တရားမဝင်ပစည်းများ ပိုင်ဆိုင်သည်ကိုေတွရှိေသာ ေကျာင်းသားများပါဝင်သည်။ 
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ေကျာင်းသားများအတကွ် ေမBာ်မနှ်းချက်များမာှ ဘာလဲ။ 
 

အြခားသူများ ေဘးကင်းမငှ့် ေနထိုင်ေကာင်းမနွ်မအတကွ် သင့်ေလျာ်ပးီ ယ်ေကျးေသာ အြပအမြူဖင့် 

ေဆာင်ရကွ်ကရန် ေကျာင်းသားအားလံးုကို ေမာ်မနှ်းထားသည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းမျ်းများအရ 

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်အေနငှ့် ေအာက်ပါတိုေဆာင်ရကွ်ရန် ေမာ်မနှ်းပါသည်- 

 

• သင့်အရည်အချင်းအတိုင်း အေကာင်းဆံးုေဆာင်ရကွ်ပးီ အြမင့်ဆံးု ေအာင်ြမင်မအဆင့်အတကွ် 

ကိးပမ်းရမည်။ 

• ေနစ်ေကျာင်းတက်ေရာက်ပးီ စာသင်ခန်းတငွ် အချနိ်မနှ်ရှိကာ ေလလ့ာသင်ယရူန် 

အသင့်ြဖစ်ေနရမည်။ 

• အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက်ငှ့် အလီက်ထရနွ်းနစ်ပစည်း အသံးုြပမ သတ်မတှ်ချက်တို 

အပါအဝင် ေကျာင်းသားဆိုင်ရာ သင့်ေလျာ်သည့်ေဆာင်ရကွ်ချက်အတကွ် စည်းမျ်းများကို 

လိုက်နာရမည်။ 

• စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပစ်ဒဏ်ရရှိိုင်ေသာ ြပဿနာများ ေြဖရငှ်းရာတငွ် ေကျာင်းဝန်ထမ်းထံမ ှ

အကအူညေီတာင်းခံရမည် (ေကျာင်း၏ ေဆးွေးွတိုင်ပင်သူ၊ လမူေရးလပု်သား၊ Say Yes 

ဝန်ထမ်း)။ 

• ဆရာများ၊ စမီံခန်ခွဲသမူျား၊ အြခားေကျာင်းဝန်ထမ်းများငှ့် သင့်အတန်းေဖာ်များကို ေလးစားပးီ 

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ အြပအမူြဖင့် ဆက်ဆံရမည်။ 

• သင့်လပု်ေဆာင်ချက်များအတကွ် တာဝန်ခံယရူမည်။ 

• အြခားသူများအား အရာယ် (သို) ထခိိုက်မမ ှကာကယွ်ရာတငွ် ကညူီိုင်သည့် 

အချက်အလက်မနှ်သမကို ေကျာင်းအရာရှိများထံ သတင်းပိုရမည်။ 

• ေဘးကင်းပးီ အစအီစ်ကျေသာ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်အတကွ် ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ပးီ 

အြခားသူများကို ေလးစားမရှိရမည်။ 

• ေပးထားေသာ အတန်းစာအားလံးု ပးီစးီရမည်။ 

• ေကျာင်းစမီံခန်ခွဲသ၊ူ ဝန်ထမ်းငှ့် ဌာန၏ ေတာင်းဆိုချက်များကို နားေထာင်ရမည်။ 

• ေကျာင်းပိုင်ပစည်းကို ိုေသရမည်။ 

• ဆေီလျာ်ေသာအသံးုအန်း အသံးုြပရမည်။ 
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ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မD ေပEေပါက်လာပါက ဘာလပု်ရမလဲ- 
 

• သင့်ဆရာကို ေြပာြပပါ 

• ေကျာင်းသားအကအူညအီဖွဲ၏ (SST) ံးုခန်းသို သာွးရန် ခငွ့်ေတာင်းပါ 

• 10 အထ ိေရပါ 

• အသက်ြပင်းြပင်းရှပါ 

• ေကျာင်းဝန်ထမ်းအဖွဲဝင်ကို အကအူညေီတာင်းပါ 

• ဒကုြကံေတွရချနိ်တငွ် ကညူမီည့် အစအီစ်တစ်ခ ုသင့်ဆရာငှ့်အတ ူေရးဆွဲပါ 

• စာသင်ခန်းအတကွ် အသင့်ြပင်ပါ 

• အချနိ်မနှ်ေရာက်ပးီ အတန်းထဲတငွ် စာသင်ရန် အသင့်ြဖစ်ပါေစ 

• သတ်မတှ်ထားေသာေနရာတငွ် တစ်ချနိ်လံးု ရှိပါေစ 

• မဘိ၊ ဘိုးဘာွးငှ့် အြခားမသိားစအုဖွဲဝင်များကို ေြပာြပပါ 

 

ေကျာင်းသားအေနGငှ့် ကHG်ပု်၏ အခငွ့်အေရးGငှ့် တာဝန်ခံယမူDများက ဘာလဲ။ 
ေကျာင်းသားများသည် ေအာက်ပါ အခငွ့်အေရးများရှိသည်- 

• မမိ၏ိတရားဝင် ေစာင့်ေရာှက်မေပးသူ (သို) တရားဝင်အပု်ထနိ်းသ ူေနထိုင်သည့် ခိုင်တငွ် 

ေကျာင်းတက်ေရာက်ပးီ ဥပေဒကြပာန်းသည့်အတိုင်း အသက် 5 မှ 21 စှ်အထ ိအခမဲ့ငှ့် 

သင့်ေလျာ်ေသာ အစိုးရပညာေရးကို ရရှိရမည်။ 

 

• ေကျာင်းသားအားလံးုအတကွ် ေကျာင်းသည်ေဘးကင်း၍ အစအီစ်တကျြဖစ်ပးီ 
ပညာတတ်ေြမာက်ရန်ငှ့် မတစာွ ဆက်ဆံခံရမည့် ရည်ရယွ်ချက်ြပည့်စံေုသာ 
ေနရာတစ်ခြုဖစ်မည်ဟု ေမာ်မနှ်းိုင်သည်။ 
 
 

• လပူဂုိလ်တစ်ဦး အေနှင့် ေလးစားခံရပးီ အြခားေကျာင်းသားငှ့် ေကျာင်းဝန်ထမ်းများက 
ယ်ေကျးစာွ၊ မတစာွငှ့် ေလးစားစာွ ဆက်ဆံခံရမည်။ 

• မမိ၏ိထင်ြမင်ချက်ကို စကားြဖင့် (သို) ေရးသား၍ ေဖာ်ြပိုင်ရမည်။ 
 
 

• မမိ၏ိကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသးွကို ေဖာ်ြပရန် နည်းလမ်းတစ်ခြုဖင့် ဝတ်စားဆင်ယင်ိုင်ရမည်။ 
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• ညမီပးီ သင့်ေလျာ်ေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာ အခငွ့်အလမ်းများ လက်လမှ်းိုင်ရမည်။ 

 
 

• လမူျိး၊ အသားအေရာင်၊ အယဝူါဒ၊ ကိုးကယွ်မ၊ ကျင့်သံးုသည့်ဘာသာ၊ လငိ်၊ လငိ်တမိ်းတ်မ၊ 

ကျား/မ သတ်မတှ်မ၊ မလူိုင်ငံ၊ တိုင်းရင်းသားအပု်စ၊ု ိုင်ငံေရး ှီးယ်မ၊ အသက်၊ 

အမိ်ေထာင်ေရးအေြခအေန (သို) မသန်စမွ်းမတိုအတကွ် ညမီေသာအေြခအေနြဖင့် 

ေကျာင်းလပ်ရာှးမအားလံးုတငွ် ပါဝင်ိုင်ရမည်။ 

 

• မးူယစ်ေဆးဝါးငှ့် အယ်လ်ကိုေဟာ အလွဲသံးုြခင်းှင့် ပတ်သက်ေသာ သက်ဆိုင်မရှိပးီ 

ဓမဓိာန်ကျသည့် အချက်အလက်များ ရရှိခငွ့်အြပင် ဆိုးရွားေသာ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

ြပဿနာများရှိသည့် ေကျာင်းသားများအား တိုက်ိုက်အကအူည ီေပးိုင်သည့် လပူဂုိလ်များ 

(သို) ေအဂျင်စမီျားကို ဆက်သယွ်ခငွ့် ရှိရမည်။ 

 

• ဝန်ထမ်း (သို) ေကျာင်းသားများက ေကျာင်းပရဝဏု် (သို) ေကျာင်းကပံပ့ိုးသည့် အစအီစ်၊ ပွဲ 

(သို) လပ်ရာှးမတငွ် လမူျိး၊ အသားအေရာင်၊ ကိုယ်အေလးချနိ်၊ မလူိုင်ငံ၊ တိုင်းရင်းသားအပု်စ၊ု 

ကိုးကယွ်မ (သို) ကျင့်သံးုသည့်ဘာသာ၊ လငိ်၊ ကျား/မသတ်မတှ်မ၊ လငိ်တမိ်းတ်မ (သို) 

မသန်စမွ်းမေပအေြခခံပးီ ချနိ်းေြခာက်ြခင်း၊ ောှင့်ယကှ်ြခင်း (သို) ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းတိုမှ 

အကာအကယွ်ရရှိမည်။ 
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ေကျာင်းသားများသည် ေအာက်ပါတာဝန်ခံယမူD ရှိသည်- 

 
1. ေနစ်၊ ပံမုနှ်၊ အချနိ်မနှ် ေကျာင်းတက်ေရာက်ပးီ ေကျာင်းစာများလပု်ကာ တတ်ိုင်သမ 

အေကာင်းဆံးုအရည်အေသးွြဖင့် ေဆာင်ရကွ်ရန် ကိးပမ်းရမည်။ ေလလ့ာသင်ယရူန် 

အသင့်ြပင်ထားရမည်။ ေကာင်းမနွ်ေသာပညာေရးကို လက်ခံရရှိမည့် အခငွ့်အလမ်းကို ရရှိရမည် 

 

2. ေကျာင်းသား၏ အြပအမကူို ထနိ်းသမိ်းသည့် စည်းကမ်းငှ့် ေမာ်မနှ်းချက်အားလံးုကို 

သတြိပပးီ အဆိုပါလမ်းန်ချက်များငှ့်အည ီကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရကွ်ရမည် 

 

 

3. ေကျာင်းကနွ်ြမနတရီှိ လတူိုင်းကို ေလးစားပးီ မမိကိိုယ်ကို ဆက်ဆံေစလိုသည့် 

ဟန်အမအူရာြဖင့် အြခားသမူျားကို ဆက်ဆံရမည် 

 

4. အောှင့်အယကှ်ေပးြခင်း၊ အသေရဖျက်ြခင်း (သို) အြခားသမူျား၏ အခငွ့်အေရးငှ့် 

ခံစားခငွ့်များကို ကန်သတ်ြခင်းတို မြဖစ်ေအာင် ထင်ြမင်ချက်များ၊ စတိ်ကးူများကို 

ေလးစားမရှိေသာ ဟန်အမအူရာြဖင့် ေဖာ်ြပရမည် 

 

5. ခာကိုယ်ကျန်းမာေရး၊ ေဘးကင်းမ၊ ေကျာင်းလပ်ရာှးမများတငွ် ပါဝင်ရန် ကန်သတ်မ (သို) 

လနွ်လနွ်ကဲကဲ စတိ်ပျံလငွ့်ေစမတို မြဖစ်ေအာင် အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက်ငှ့်အည ီ

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ ဝတ်ဆင်ရမည် 

 

6. မမိ၏ိစမွ်းရည်များ အြမင့်ဆံးု အသံးုချရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်အတကွ် ရိုင်ေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

ပိုဂရမ်များအေကာင်း သရိှိရမည် 

           

 5 



7. ပညာရပ်ဆိုင်ရာငှ့် သင်ခန်းစာြပင်ပ လပ်ရာှးမများတငွ် မမိ၏ိ အေကာင်းဆံးု လပု် ိုင်စမွ်းြဖင့် 

ေဆာင်ရကွ်ရမည့်အြပင် အြခားသမူျားအေပ မတ၍ အကအူညလီည်း ေပးရမည် 

 

8. အချက်အလက်များငှ့် ဝန်ေဆာင်မများအေကာင်း သရိှိပးီ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ြပဿနာများ 

ေြဖရငှ်းရာတငွ် သင့်ေလျာ်သည့်အခါ အကအူညရီာှရမည် 
 
 

9. ခိုင်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းငှ့် ဂဏု်သကိာဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒြပာန်းချက်များငှ့်အည ီ

တစ်ဦးငှ့်တစ်ဦး ေလးစားမရှိပးီ အြခားသမူျားကို မတစာွဆက်ဆံရမည်  

 

10. မမိတိိုကိုယ်တိုင် ခမိ်းေြခာက်မ၊ ောှင့်ယကှ်မ (သို) ခွဲြခားဆက်ဆံမမ ှကင်းေဝးေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေစသည့် ဟန်အမအူရာြဖင့် ေဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 

 

11. ခမိ်းေြခာက်မ၊ ောှင့်ယကှ်မ (သို) ခွဲြခားဆက်ဆံမ အြဖစ်အပျက်တစ်စံတုစ်ရာရှိပါက 

သတင်းပိုရမည် (သို) သတင်းပိုရန် အြခားသမူျားအား အားေပးရမည်။ 
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ကHG်ပု်လိုက်နLရမည့် အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက်က ဘာလဲ။ 
ေကျာင်းပရဝဏု် (သို) ေကျာင်းမှပွဲတငွ် ရှိချနိ်၌ အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက်က အလနွ်အေရးကးီသည်။ 

ေကျာင်းသာွးရန်ြပင်ဆင်ေသာအခါ ပညာသင်ကားမ လပု်ငန်းစ်တငွ် အောှင့်အယကှ်မြဖစ်ေစရန်ငှ့် 

ပညာရငှ်ပသီေသာ ေလလ့ာသင်ယမူပတ်ဝန်းကျင်ကို ေလးစားမရှိေစရန် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ 

ဝတ်ဆင်ရမည်ကို သတြိပပါ။ ဥပမာ- 

• ထငွ်းေဖာက်ြမင်ရေသာ၊ အလနွ်အမင်းကျပ်ေသာ (သို) အလနွ်အမင်းတိုေသာ (ေဘာင်းဘရီညှ်၊ 

စကပ်၊ ေဘာင်းဘတီိုငှ့် အကျ) မည်သည့်အဝတ်အစားကိုမ မဝတ်ရပါ။ 

 

• ေဘာင်းဘရီညှ်ကို ခါးတငွ်ဝတ်ဆင်ြခင်း အပါအဝင် အတငွ်းဝတ်အားလံးုကို ဆေီလျာ်ေသာ 

အြပင်ဝတ်များြဖင့် လံေုအာင်ဝတ်ဆင်ရမည်။ 
 
 

• ေဘးကင်းပးီ သင့်ေလျာ်ေသာ ဖနိပ်ဝတ်ဆင်ပါ။ မသင့်ေလျာ်ေသာဖနိပ်တငွ် ေနာက်ပငွ့် 

ရှးဖနိပ်များ (ဆိုလိုသည်မာှ ေြခညပ်ဖနိပ်များ၊ အမိ်တငွ်းစးီဖနိပ်များ) ပါဝင်ေသာ်လည်း 

၎င်းတိုကို ကန်သတ်ထားြခင်းမဟတု်ပါ။ မတှ်တမ်းြပသိုင်ေသာ ကသုမဆိုင်ရာ 

အေြခအေနအတကွ်သာ ခငွ်းချက်ထားပါမည်။ 

 

• ကသုမဆိုင်ရာ (သို) ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အေကာင်းြပချက်များအတကွ် သတ်မတှ်ထားေသာ 

ေခါင်းေဆာင်းကိုသာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ 
 
 

• ိုင်းပျေသာ၊ ဟရီဩိတပကင်းမဲေ့သာ၊ မဖယွ်မရာေသာ၊ အြခားသမူျားအား 

အသေရပျက်ေစေသာ (သို) သကိာချေသာ သိုမဟတု် ပညာသင်ကားမ ပိုဂရမ်ကို 

ဟန်တားေစသည့် ေကျာင်းအတကွ်အောှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ ဝတ်စားဆင်ယမူကို မြပရပါ။ 

 

• အယ်လ်ကိုေဟာ၊ ေဆးရကွ်ကးီ (သို) အြခား တရားမဝင်ေဆးဝါးများကို အေရာင်းြမင့်တင်ေသာ/ 

သိုမဟတု် ေထာက်ခံေသာ/သိုမဟတု် ဥပေဒငှ့်မညေီသာ (သို) အကမ်းဖက်ေသာ 

အြခားလပ်ရာှးမများကို အားေပးေသာ ဝတ်စားဆင်ယင်မကို မြပရပါ။ 
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• ေခါင်းေဆာင်းပါသည့် အေးွထည်အကျများ (သိုမဟတု် “ဟဒူမီျား”) ဝတ်ိုင်ေသာ်လည်း 

အေဆာက်အအံမုျားအတငွ်း ေခါင်းေဆာင်း အမဲခတ်ထားရမည်။  

 

• လက်နက်ဟယုဆူိုင်ေသာ လက်ဝတ်ရတနာ မဝတ်ရပါ။ ခါးပတ်များကို ကငွ်းထိုးထားရမည်။ 
 
 

• ဂိုဏ်းအဖွဲဝင်သေကတအြဖစ် သရိှိိုင်ေသာ (သို) ဆက်ယ်ေသာ အဝတ်အစားမဝတ်ရပါ။ 

 

 

***မတှ်ချက်- အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက် ချuိးေဖာက်ေသာ ေကျာင်းသားများသည် 

ချuိးေဖာက်ေသာအရာကို ဖံးုအပု်ြခင်း (သို<) ခ=တ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းအသွင်သဏ@ာန်ကို ြပuြပင်ရမည်ြဖစ်Bပးီ 

လိုအပ်ပါက/သို<မဟတု် လက်ေတFွအသံးုကျပါက လက်ခံGိုင်ေသာအရာြဖင့် လဲလယှ်ရပါမည်။ 

ထိုသို<လပု်ေဆာင်ရန် ြငင်းဆိုသည့်ေကျာင်းသားများသည် အဆိုပါ ကနွ်ြမMနတအီGှံ< ကျင့်ဝတ်Gငှ့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရNက်မO အကအူညမီျားအတကွ် စံGOန်းများGငှ့်အည ီစည်းကမ်းထနိ်းသမိ်းခံရGိုင်သည်။ 

အဝတ်အစားသတ်မတှ်ချက် ချuိးေဖာက်မOသည် ကျား/မသတ်မတှ်မOအလိုက် ပညာသင်QကားမOဆိုင်ရာ 

အခငွ့်အလမ်းများတငွ် ကာွဟချက်များ မြဖစ်ေစရပါ။ 
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အလီက်ထရNန်းနစ်စက်ပစOည်းများ အသံးုြပuမDGငှ့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျQ်းများက 

ဘာလဲ။ 
ေကျာင်းသားထံမ ှဆဲလ်ဖနု်းကို သမိ်းယရူရှိေသာအခါ ဝန်ထမ်းသည် ေကျာင်းသား၏ မဘိ(များ)/ 

အပု်ထနိ်းသ(ူများ)ထံသို ချက်ချင်းအေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပးီ ၎င်းတိုက ကေလးငှ့် 

ေနာက်ထပ်စစီ်မများ (ဆက်သယွ်ေြပာဆိုမ နည်းလမ်းများ) ြပလပု်ိုင်ပါမည်။ ဤ Buffalo 

အစိုးရေကျာင်းများ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းရှိ သမိ်းယရူန်ြပာန်းချက်တွင် ဝန်ထမ်းများအေနငှ့် 

မဘိများ/အပု်ထနိ်းသမူျားထံ ချက်ချင်းဆက်သယွ်ရန် သတ်မတှ်ထားသည်။ 

• တစ်ကိုယ်ေရသံးု အလီက်ထရနွ်းနစ် ဆက်သယွ်ေရးပစည်း (ဆဲလ်ဖနု်း၊ iPod၊ iPad၊ လက်ပ်ေတာပ့်၊ 

တက်ဘလက် အစရှိသည်) (သို) အလီက်ထရနွ်းနစ် ဂမိ်းစက် (X-Box၊ PlayStation အစရှိသည်) 

ကို ယေူဆာင်လာရန်ဆံးုြဖတ်ချက်သည် ေကျာင်းသားငှ့်/သိုမဟတု် ေကျာင်းသား၏ 

မဘိ/အပု်ထနိ်းသ၏ူ ဆံးုြဖတ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

 

• ေကျာင်းသား၊ မဘိငှ့် အပု်ထနိ်းသတူိုအေနငှ့် ခိုင်သည် အဆိုပါစက်ပစည်းများ 

ေကျာင်းပရဝဏု်အတငွ်း ပျက်စးီမ၊ ခိုးယခူံရမ (သို) ေပျာက်ဆံးုမတိုအတကွ် 

တာဝန်ခံယမူည်မဟတု်ေကာင်း သတြိပရပါမည်။ 
 

 

• ေကျာင်းသိုဝင်ေရာက်ချနိ်တငွ် ဆဲလ်ဖနု်းအားလံးုကို ေကျာင်းသား၏ေလာခ့်ကာတငွ် 

သမိ်းထားရမည်။ ဆဲလ်ဖနု်းကို “ပတိ်” (သို) အလပု်မလပု်ေဆာင်သည့်မဒု်တငွ် ထား၍ သမိ်းရမည်။  

 

• ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းအေဆာက်အအံုငှ့် ေကျာင်းကားများေပတငွ် ဆဲလ်ဖနု်း 

ယေူဆာင်ြခင်း (သို) အသံးုြပြခင်း မြပလပု်ိုင်ပါ။ 
 

 
• ေကျာင်းအေဆာက်အအံတုငွ်း ဆဲလ်ဖနု်းယေူဆာင်ေသာ (သို) အသံးုြပေသာ 

ေကျာင်းသားများအေနငှ့် ေကျာင်းခိုင်စမီံခန်ခွဲေရး (သို) ေဘးကင်း/လံြုခံေရးဝန်ထမ်းက 

အဆိုပါပစည်းကို သမိ်းယြူခင်းခံရပါမည်။ 

 

• အေဆာက်အအံတုငွ် အဆိုပါစက်ပစည်းများကို သမိ်းယေူသာအခါ မဘိ/အပု်ထနိ်းသသူည် 

အေဆာက်အအံစုမီံခန်ခွဲသူငှ့် ေတွဆံ၍ု ၎င်းတိုကို ြပန်လည်ရယရူမည်။ 
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• ေကျာင်းသားအေနငှ့် ဤမဝူါဒကို အကမိ်ကမိ်ချိးေဖာက်ပါက စက်ပစည်းကို သမိ်းယူပးီ 

ခိုင်ေဘးကင်း/လံြုခံေရးံးုသို ပိုေဆာင်ပါမည်။ မဘိ/အပု်ထနိ်းသသူည် ပစည်းလာယရူန် 

စစီ်မများြပလပု်ရမည်။ ေကျာင်းသားများသည် Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းငှ့်အည ီစည်းကမ်းထနိ်းသမိ်းေရး ြပစ်ဒဏ်ခံရိုင်သည်။ 

 

• အလီက်ထရနွ်းနစ် ေဒတာလဲေြပာင်းမ (ကိးမဲဆ့က်သယွ်ေရး ပစည်းများ) သိုမဟတု် အြခားနည်း 

(စာတိုပိုြခင်း၊ လငိ်ကစိဆိုင်ရာ စာပိုြခင်း၊ အးီေမးလ်ပိုြခင်း စသည်) ြဖင့် ညစ်ညမ်း၊ အြပာကား၊ 

ိုင်းပျေသာ (သို) တရားဥပေဒငှ့် မညေီသာ ပံမုျား (သို) ဓာတ်ပံမုျား ိုက်ြခင်း၊ ြဖန်ြခင်း၊ 

လဲေြပာင်းြခင်း (သို) မေဝြခင်းရှိပါက ြပည်နယ်ငှ့်/သိုမဟတု် ဖက်ဒရယ်ဥပေဒေအာက်ရှိ 

ြပစ်မတငွ် ပါဝင်ိုင်သည်။ ညစ်ညမ်း၊ အြပာကား၊ ိုင်းပျေသာ (သို) တရားဥပေဒငှ့် မညေီသာ 

ပံမုျား (သို) ဓာတ်ပံမုျား ိုက်ြခင်း၊ ြဖန်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်း (သို) မေဝြခင်းြပသည့် 

မည်သည့်ပဂုိလ်မဆို ေကျာင်းခိုင်၏ စည်းကမ်းထနိ်းသမိ်းမ လပု်ထံးုလပု်နည်းများငှ့်အည ီ

ဥပေဒထနိ်းသမိ်းေရးငှ့်/သိုမဟတု် အြခားသင့်ေလျာ်ရာ ြပည်နယ်ငှ့် ဖက်ဒရယ် ေအဂျင်စမီျားထံ 

တိုင်ကားခံရမည်ြဖစ်ပးီ ဖမ်းဆးီခံရြခင်း၊ ြပစ်မဆိုင်ရာ စရီင်ခံရြခင်းငှ့် လငိ်ကစိြပစ်မကျးလနွ်သ ူ 

မတှ်တမ်းများတငွ် တစ်သက်တာထည့်သငွ်းြခင်းတို ြဖစ်ိုင်သည်။ 
 

 
• ရဲ၊ အစိုးရေအဂျင်စ၏ီ ဥပေဒထနိ်းသမိ်းေရး အရာရှိများ၊ ေကျာင်းလံြုခံ/ေဘးကင်းေရးငှ့် 

ေကျာင်းစမီံခန်ခွဲေရးဝန်ထမ်းတငွ် သင့်ေလျာ်ေသာလပု်ေဆာင်ချက် ေဆာင်ရကွ်ရန်အတကွ် 

ဆက်သယွ်ေရးပစည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ အသံးုြပရန် ခငွ့်ြပချက်ရှိသည်။ 

***မတှ်ချက်--ခRိုင်သည် ပညာသင်Qကားေရး ရည်ရNယ်ချက်များအတကွ်သာ စာသင်ခန်းတငွ်း 

သင့်ေတာ်ေသာဆဲလ်ဖနု်း အသံးုြပuမOကို ခငွ့်ြပuGိုင်သည်။ 

 
အလီက်ထရNန်းနစ်စက်ပစSည်းများ သံးုရန် ခငွ့်ြပuချက်ကို ေကျာင်းအပု်ကသာ ေပးပါမည်။ 
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/ကားဝင်ေဆာင်ရNက်မDGငှ့် တံSုြပန်မDအဆင့်များ 
Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတငွ် ေဖာ်ြပထားေသာ အြပအမဆူိုင်ရာ 

ေမာ်မနှ်းချက်များကို ေကျာင်းသားများက ချိးေဖာက်ေသာအခါ ေကျာင်းဝန်ထမ်းငှ့် ေကျာင်းအပု်တိုက 

ချင့်ချင့်ချနိ်ချနိ်၊ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ၊ တစ်သတ်မတ်တည်း တံုြပန်ပါသည်။ 

 

ကျင့်ဝတ်စည်းမျ်းတငွ် ယင်းချိးေဖာက်မများအတကွ် ြဖစ်ိုင်ေသာတံုြပန်မအဆင့် 4 ခ ုပါဝင်သည်။ 

ဤကားဝင်ေဆာင်ရကွ်ြခင်းငှ့် တံုြပန်မအဆင့်အများအြပားအနက် တစ်ဆင့်တငွ် ချိးေဖာက်မတစ်ခစု ီ

သတ်မတှ်ထားသည်။ ေကျာင်းအပု်ငှ့် ေကျာင်းဝန်ထမ်းများသည် အြပအမတူစ်ခစုအီတကွ် 

အTကံြပuထားေသာ အဆင့်များကိုသာ အသံးုြပရမည်။ 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို<) အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမသူည် အဆင့်Gစှ်ခGုငှ့်အထက်တငွ် 

သတ်မတှ်ထားပါက ြဖစ်Gိုင်သမV အန<ိမ်ဆံးုအဆင့် Qကားဝင်ေဆာင်ရNက်ြခင်းGငှ့် စည်းကမ်းထနိ်းသမိ်းေရး 

တံ<ုြပန်မOကို ဦးစာွအသံးုြပuရမည်။  

 

ဥပမာ ေကျာင်းသားက လမှ်းန်ချက်များ လိုက်နာရန် ြငင်းဆိုပါက ေကျာင်းဝန်ထမ်းငှ့် 

ေကျာင်းအပု်သည် အဆင့် 2 သို မသာွးမ ီအဆင့် 1 ကားဝင်ေဆာင်ရကွ်မ နည်းဗျဟာများငှ့် 

တံုြပန်မများကို ဦးစာွအသံးုြပရမည်။ 

 

ေကျာင်းအပု်ငှ့် ေကျာင်းဝန်ထမ်းသည် ေကျာင်းသား၏အြပအမကူို တံုြပန်သည့်အခါ 

အေကာင်းအချက်များစာွကို ထည့်သငွ်းစ်းစာရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ ေအာက်ပါစာမျက်ာှများတငွ် 

ကားဝင်ေဆာင်ရကွ်မများ၊ တံုြပန်မအဆင့်များငှ့် ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ 

ေပးထားသည်။ 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 

ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် 

မထားေသာအခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- အြပအမကူိုသရိှိေစရန် 

စာသင်ခန်းထဲတငွ် အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း 

ေကျာင်းသားငှ့် အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#1. ပျက်ကွက်ြခင်းများ 

● ေကျာင်းမ ှခငွ့်မတိုင်ဘဲ ပျက်ကကွ်ြခင်း ●     

● ေကျာင်းမ ှအမဲ (သို) အလနွ်အမင်း ပျက်ကကွ်ြခင်း ● ●    

● အေလက့ျ ေကျာင်းေြပးြခင်း (ဆိုလိုသည်မာှ 

မတှ်သားထားေသာ ကာလ၊ လပတ် (သို) စှ်တစ်ခခု၏ု 20 

ရာခိုင်န်းေကျာ် ေကျာင်းမ ှတရားမဝင်ပျက်ကကွ်ြခင်း) 

● ● 
   

#2. ပညာသင်.ကားမ/တွင် မ1ုိးသားြခင်း 

● ခိုးချြခင်း (သို) အြခားသ၏ူစာကို ခိုးယကူးူချြခင်း (PreK-8) ● ●    

● ခိုးချြခင်း (သို) အြခားသ၏ူစာကို ခိုးယကူးူချြခင်း (9-12) ● ● ●   

#3. အယ်လ်ကုိေဟာ 

● ေသာက်သံးုြခင်း  ● ● ● ● 

● ေသာက်ြခင်း (သို) ပိုင်ဆိုင်ြခင်း  ● ● ● ● 

● ြဖန်ြဖးြခင်း (သို) ေရာင်းချြခင်း    ● ● 

#4. ေကျာင်းသားအား တုိက်ခုိက်ြခင်း (အြခားေကျာင်းသားအား သတိေပးြခင်း (သုိ9) ဆွေပးြခင်းမဟုတ်ဘဲ 1ုိက်ြခင်း၊ ကန်ြခင်း (သုိ9) ထုိးြခင်း) 

● ဒဏ်ရာမရရှိ (ြမင်ရေသာ၊ ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာမရှိ- 

အမိ်တငွ်းအကမ်းဖက်မ (သို) သမးီရည်းစား အြငင်းအခံ ု

ြဖစ်စ်များ ပါဝင်သည်) 

 
● ●   

● PreK မ ှGrades 4 အတကွ် ကိုယ်ခာဒဏ်ရာရရှိမ   ● ● ●  

● Grades 5 မ ှ12 အတကွ် ကိုယ်ခာဒဏ်ရာရရှိမ   ● ● ● 

#5. ဗုံးBခိမ်းေြခာက်မ/ 

● PreK မ ှGrades 4  ● ● ● ● 

● Grades 5 မ ှ12    ● ● 

#6. အCုိင်ကျင့်ြခင်း (ဆုိက်ဘာအCုိင်ကျင့်ြခင်းCှင့် ဂုိဏ်းဆုိင်ရာ ြဖစ်စK်များ အပါအဝင်) 

● ခမိ်းေြခာက်ြခင်း (သို) ြပင်းထန်စာွ ခမိ်းေြခာက်ြခင်းငှ့်    

ေကျာင်း၏ အစအီစ်တကျ လည်ပတ်ေဆာင်ရကွ်မကို  

အဓကိအောှင့်အယကှ်ေပးေသာ ရည်ရယွ်လပု်ေဆာင်မ 

(တု်ြဖင့်၊ ကိုယ်ြဖင့် (သို) ေရးသားမြဖင့် လပု်ေဆာင်မ) (သို) 

အလီက်ထရနွ်းနစ်ဆက်သယွ်ေရးြဖင့် 

● ● ●   

● ဆိုးဆိုးရာွးရာွး အိုင်ကျင့်ြခင်း (အြခားေကျာင်းသား၏ ပါဝင် 

မများ (သို) ေကျာင်းပညာေရး (သို) သင်ိုးြပင်ပ ပိုဂရမ်များမ ှ

အကျိးခံစားခငွ့်တိုကို ဆိုးဝါးေသာသက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစရန် 

ရည်ရယွ်ချက်ရှိရှိြဖင့် မေကာင်းေသာ အြပအမမူျားကို 

အချနိ်ငှ့်အမ ထပ်ကာထပ်ကာြပလပု်ြခင်း)  

 ● ● ● 

● 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 

ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် 

မထားေသာအခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- အြပအမကူိုသရိှိေစရန် 

စာသင်ခန်းထဲတငွ် အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း 

ေကျာင်းသားငှ့် အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#7. ဘတ်စ်ကားတွင် ချuိးေဖာက်မ/ 

● ဘတ်စ်ကားေပတငွ် အေသးစား အောှင့်အယကှ် 

(စားြခင်း၊ ေသာက်ြခင်း၊ အသံကျယ်လနွ်းြခင်း၊ ရပ်ေနြခင်း) ● ●    

● ဘတ်စ်ကားေပတငွ် အကးီစား အောှင့်အယကှ် 

(ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ ပစည်းများပစ်ြခင်း၊ ယာ်ေမာင်းကို 

ောှင့်ယကှ်ြခင်း၊ အေရးေပထကွ်ေပါက်များ ဖငွ့်ြခင်း) 
 ● ● ● ● 

#8. စာသင်ခန်းသုိ9 ေရာက်မလာြခင်း 

● အချနိ်ဇယားပါေသာ အတန်းသို ထပ်ကာထပ်ကာ 

ရည်ရယွ်ချက်ရှိရှိ ေရာက်မလာြခင်း (သို) မတက်ြခင်း 
● ●  

  

#9. စာသင်ခန်းတွင် ေCှOင့်ယှက်ြခင်း 

● စာသင်ခန်းတငွ်း စကားေြပာြခင်း (သို) အလညှ့်မတိုင်မ ီ

စကားေြပာြခင်း၊ ပစည်းများပစ်ေပါက်ြခင်း၊ အြခား 

ေကျာင်းသားများကို မဲြခင်း၊ စတိ်အောှင့်အယကှ်ေပးြခင်း 

(သို) စေနာက်ြခင်းငှ့် သင်ကားမမ ှစတိ်ပျံလငွ့်ေစသည့် 

အြခားအြပအမ ူ

● ● 

   

#10. အမိန9် ဖီဆန်ြခင်းCှင့်/သုိ9မဟုတ် အမိန9်မနOခံြခင်း 
● လမ်းန်ချက်များ လိုက်နာရန် ပျက်ကကွ်ြခင်း 

● ● 
   

● ေကျာင်းဝန်ထမ်း၏ ေမးခနွ်း (သို) ေတာင်းဆိုချက်များ 

လိုက်နာတံုြပန်ရန် ပျက်ကကွ်ြခင်း ● ● 
   

● မမိကိိုယ်ကို (သို) အြခားသမူျားကို ခမိ်းေြခာက်မြဖစ်မည့် 

(သို) အရာယ်ေပးရန် ဦးတည်သည့် လမ်းန်ချက်များ 

မလိုက်နာြခင်း 
● ● ●  

 

• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (သို) အြခားသမူျားကို 

အရာယ်ေပးရန် တိုက်ိုက်ဦးတည်သည့် 

လမ်းန်ချက်များ မလိုက်နာြခင်း 

•  •  •   
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#11. ေလးစားမ/မရိှေသာ အြပuအမူ 

● မသင့်ေလျာ်ေသာ ကိုယ်ဟန်၊ ြပယဂု် (သို) မတှ်ချက်များ 

ြပလပု်ြခင်း (သို) ေစာ်ကား/ိုင်းပျေသာ အသံးုအန်း သံးုြခင်း 
● ●    

● တု်ြဖင့်ေစာ်ကားြခင်း၊ ှိမ့်ချြခင်း၊ လမိ်ညာြခင်း၊ 

အထင်မာှးေစေသာ (သို) မာှးယငွ်းေသာ အချက်အလက်များ 

ေကျာင်းဝန်ထမ်းအား ေပးြခင်း 

● ● ●   

●  တု်ြဖင့်ေစာ်ကားြခင်း၊ ှိမ့်ချြခင်း၊ လမိ်ညာြခင်း၊ 

အထင်မာှးေစေသာ (သို) မာှးယငွ်းေသာ အချက်အလက်များ 

ေကျာင်းဝန်ထမ်းအား ေပးသည့်အတကွ် အြခားသကူို စတိ်ပိုင်း 

(သို) ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနာတရြဖစ်ေစြခင်း 

● ● ● ● ● 

#12. အဝတ်အစား သတ်မတှ်ျခက် 

● စာမျက်ာှ 35 ရှိ အဝတ်အစား သတ်မတှ်ချက် စံန်းများကို 

ရည်န်းပါ 
● ●    

#13. မူးယစ်ေဆး (သုိ9) ထိန်းချuပ်ေဆးဝါး(များ) (ေကျာင်းတွင်၊ ေကျာင်းကပ့ံပုိးေသာ လ/ပ်ရှားမ/များ (သုိ9) ေကျာင်းကွန်ြမRနတီ၏ ေဘးကင်းမ/Cှင့် ေကာင်းကျuိးကုိ 

သက်ေရာက်ေစသည့် အြဖစ်အပျက်များတွင် ပါဝင်ေသာအခါ) 
● ေသာက်သံးုြခင်း  ● ● ● ● 

● ေသာက်ြခင်း (သို) ပိုင်ဆိုင်ြခင်း  ● ● ● ● 

● ြဖန်ြဖးြခင်း (သို) ေရာင်းချြခင်း    ● ● 

#14. ခုိးထွက်ြခင်း 

● ခငွ့်ြပချက်မရှိ ေကျာင်းဝင်းမထှကွ်သာွးြခင်း (သို) 

ေကျာင်းစကများတငွ် ေလာက်သာွးေနြခင်း စသည် 
● ●   

 

#15. ေငွညTစ်ြခင်း/အကျပ်ကုိင်ြခင်း (အားသုံး၍၊ တုိက်1ုိက် (သုိ9) သွယ်ဝုိက်၍ အြခားတစ်ေယာက်ထံမှ (ေငွ (သုိ9) ပစVည်း) ယူြခင်း (သုိ9) ယူရန်Wကိuးပမ်းြခင်း) 

● PreK မ ှGrades 4  ● ●   

● Grades 5 to 12   ● ● ● 

#16. မီးေဘးသတိေပးချက် မှားယွင်းစတင်ြခင်း 

● PreK မ ှGrades 4  ● ● ● ● 

● Grades 5 to 12  ● ● ● ● 

#17. ရန်ြဖစ်ြခင်း 

● အြခားေကျာင်းသားကို ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျးေကျာ်ရန်စြခင်း 

(တိုက်ြခင်း (သို) တနွ်းြခင်း) 
● ●  

  

● အေသးစား ရန်ြဖစ်ြခင်း (အေသးစားဒဏ်ရာများ ရရှိသည့် 

ြဖစ်စ်များ ပါဝင်ိုင်သည်) 
● ● ● 

  

 

မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ  
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#18. မီး ေလာင်ေစြခင်း/မီး1ိ/Xြခင်း 

●တမငသ်ကသ်က ်မီးေလာငေ်စြခငး်၊ မီးေလာငက်1မ်းသြဖင့ ်

ပစ5ညး်ပျကစ်းီေစြခငး် 
  ● ● ● 

#19. ေလာင်းကစားြခင်း 

● ေငေွကး (သို) လဲလယှ်ိုင်ေသာ ပစည်းများ 

သံးုရန်လိုအပ်ြခင်း ● ● ●   

#20. စWကYတွင်ဆုိးသွမ်းမ/ 

● ေြပးြခင်း၊ အလနွ်အမင်း အသံကျယ်ြခင်း (သို) အမိက်ဖြွခင်း 
● ●    

#21. (ေကျာင်းကွန်ြမRနတီအဖဲွXဝင်များကုိ ဆုိက်ဘာအေCှOင့်အယှက်ေပးြခင်း အပါအဝင်)လူမျuိး၊ တုိင်းရင်းသား၊ လိင်သတ်မှတ်ချက်၊ လိင်တိမ်းZ[တ်မ/၊ မသန်စွမ်းမ/ 

(သုိ9) ကုိးကွယ်ရာဘာသာေပ\ အေြခခံေသာ အေCှOင့်အယှက်ေပးမ/  

● အေသးစား ောှင့်ယကှ်မ 
● ●    

● ဆိုးရာွးေသာ ောှင့်ယကှ်မ (အမဲ (သို) ေရရညှ် 

ောှင့်ယကှ်မ) 

 

● ● ● ● 

#22. အမုန်းပွားြခင်း ြပစ်မ/ 

● လမူျိး၊ ဘာသာ၊ မသန်စမွ်းမ၊ တိုင်းရင်းသားရင်းြမစ် (သို) 

လငိ်တမိ်းတ်မေပ ြပစ်မကျးလနွ်သ၏ူ အစွဲေကာင့် လံးုဝ 

(သို) တစ်စတိ်တစ်ေဒသ စတိ်ထက်သန်စာွြဖင့် လပူဂုိလ် (သို) 

ပစည်းကို အမနု်းစကားအပါအဝင် ြပစ်မဆိုင်ရာကျးလနွ်မ 

 ● ● ● ● 

#23. အေCှOင့်အယှက်ေပးရန် လံ/Xေဆာ်ြခင်း (သုိ9) ပါဝင်ေဆာင်ရ]က်ြခင်း 

● အေထေွထ ွစာသင်ခန်း ောှင့်ယကှ်မများြပင်ပ ( 

(မနု်ေဈးတန်း၊ စက၊ စာကည့်တိုက်၊ ဘတ်စ်မတှ်တိုင် 

စသည်ြဖင့်) တငွ် အကျိးရှိေသာ ေလလ့ာသင်ယမူအတကွ် 

ေကျာင်းတငွ်း အစအီစ်ကျမငှ့် စည်းကမ်းရှိမကို ကးီမားစာွ 

အောှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစြခင်း  

 ● ● ● ● 

● အောှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစရန်အတကွ် အြခားသမူျားကို 

လံေဆာ်ရန် တစ်ကိုယ်ေရသံးု ဆက်သယွ်ေရးစက် သံးုြခင်း  ● ● ● 
● 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#24. ^ှRသည့်အရာများ 

● သံးုစွဲထားချနိ် - ရှသည့်အရာ သံးုစွဲထားချနိ် (သို) 

သံးုေနသည်ကို ေတွပါက ေဆးဝန်ထမ်းကို 

ချက်ချင်းအေကာင်းကားရမည် 
 ● ● ● ● 

● သံးုြခင်း (သို) ပိုင်ဆိုင်ြခင်း  ● ● ● ● 

● ြဖန်ချြိခင်း (သို) ေရာင်းြခင်း    ● ● 
 

#25. ေကျာင်းဝန်ထမ်း/BPS မဟုတ်ေသာ လူWကီးကုိ  ကုိယ်ထိလက်ေရာက်ြပuြခင်း (ေကျာင်းဧည့်သည်များ၊ ကွန်ြမRနတီပါတနOများ၊ ေကျာင်းမတုိင်မီ/အBပီး 

ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသူများ အပါအဝင်) 

● ေကျာင်းဝန်ထမ်းကို မရည်ရယွ်ဘဲ မေတာ်တဆ 

ကိုယ်ထလိက်ေရာက်ြပြခင်း 
● ●    

● ေကျာင်းဝန်ထမ်းကို တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ ရန်ပွဲ (သို) အြခား 

အောှင့်အယကှ်ေပးေသာ လပု်ေဆာင်ချက်တငွ် 

ကားဝင်ြဖန်ေြဖေနေသာ ဝန်ထမ်းအဖွဲဝင်ကို 

တိုက်ခိုက်ြခင်းအပါအဝင် Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ 

ဝန်ထမ်း (သို) အြခားလူကးီများကို ကိုယ်ထလိက်ေရာက် 

တိုက်ခိုက်ြခင်း 

  ● ● ● 

 

#26. အိတ်ေဆာင် အီလက်ထရ]န်းနစ် စက်ပစVည်းများ  
● ခငွ့်မြပချနိ်များတငွ် ဆဲလ်ဖနု်း၊ PDA၊ iPod၊ 

အလီက်ထရနွ်းနစ် ဂမိ်းစက်များကို သံးုြခင်း။ ပထမအကမိ် 

ချိးေဖာက်မတငွ် ေကျာင်းသားများကို သတသိာေပးရမည်။ 

ပထမအကမိ် ချိးေဖာက်မေနာက်မသှာ ေကျာင်းသားကို  

အဆင့် 1 တံုြပန်မများအရ စမီံိုင်သည်။ ဒုတယိအကမိ် 

ချိးေဖာက်မတငွ် မဘိအေကာင်းကားချက် ပိုရမည်။ 

ေကျာင်း၏ဦးေဆာင်မသည် ေကျာင်းတငွ် ေဘးကင်းမကို 

အားေပးသည့် ေဆာင်ရကွ်ချက်များကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်သည်- ေကျာင်းသိုဝင်ေရာက်ချနိ်တငွ် 

ဆဲလ်ဖနု်းများ ယထူားပးီ ေကျာင်းဆင်းချနိ်တငွ် ြပန်ေပးသည့် 

စနစ်များ ဖန်တးီရန်။ 

● ●    

● အလီက်ထရနွ်းနစ် စက်ပစည်းများ အသံးုြပမသည် 

အြခားပဂုိလ်အား ပု်ပိုင်း (သို) စတိ်ပိုင်းအနာတရ 

တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစသည်ဟ ုဆံးုြဖတ်ေသာ အသံးုြပမ 

 ● ● ● ● 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#27. ဂရပ်ဖီတီအပါအဝင် ပစVည်းပျက်စီးမ/ 

● အေသးစား (သို) မေတာ်တဆ ပျက်စးီမ ($50 ေအာက်) ● ●    

● အြခားသ ူ(သို) ေကျာင်းပစည်း ပျက်စးီမ  ● ● ● ● 
 

#28. ခွင့်ြပuချက်မရိှဘဲ ေကျာင်းစက်ပစVည်း အသုံးြပuမ/ 

● ကနွ်ပျတာ၊ ဖက်စ်၊ ဖနု်းစသည်တို အသံးုြပမ  ● ●    
 

#29. ြပန်းထန်ေသာ ကုိယ်ခC̀Oဒဏ်ရာရမ/ 
● အဓကိအားြဖင့် ေသဆံးုမ (သို) အပးီတိုင် (သို) 

ြပင်းထန်ေသာ ပု်ပျက်ဆင်းပျက်ြဖစ်ေစမ၊ 

ကိုယ်ခာအစတိ်အပိုင်း လပု်ေဆာင်ချက်ဆံးုံးမ (သို) 

ကိုယ်ခာအစတိ်အပိုင်း ချိယငွ်းမအရာယ် ြဖစ်ေစြခင်း 

  ● ● ● 

#30. လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေCှOင့်ယှက်ြခင်း (သုိ9) ေစာ်ကားြခင်း 
● ဖအိားေပး လငိ်ကစိေဆာင်ရကွ်မ- လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

ေှာင့်ယကှ်ြခင်းမနှ်သမအတကွ် ေကျာင်းဝန်ထမ်းက 

Buffalo ရဲဌာနသို ချက်ချင်းဆက်သယွ်ရမည် 

   ● ● 

#31. လိင်ကိစVအေြခခံေသာ ဥပေဒချuိးေဖာက်မ/ 
● လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ောှင့်ယကှ်မ (မလိုလားေသာ 

လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချ်းကပ်မ၊ လငိ်ကစိ ေတာင်းဆိုချက်များ၊ 

အြခား မသင့်ေလျာ်ေသာ တု်ြဖင့်၊ စာြဖင့် (သို) 

ပု်ပိုင်းဆိုင်ရာ လငိ်ကစိသေဘာသဘာဝ လပု်ေဆာင်ချက်) 

 ● ● ● ● 

● လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ (သို) လက်မခံိုင်ေသာ အြပအမ ူ

(မဖယွ်မရာလစှ်ြပမ၊ လငိ်ကစိတငွ်ပါဝင်မ စသည်) (PreK မ ှ

gr 4) 
● ● ● ● ● 

●  လငိ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ (သို) လက်မခံိုင်ေသာ အြပအမ ူ(gr 

5 to 12) 
 ● ● ● ● 

#32. ေနOက်ကျြခင်း 
● စာသင်ခန်း (သို) ေကျာင်းသို အမဲ (သို) အလနွ်အမင်း 

ေနာက်ကျြခင်း 
● ●    

#33. လက်ခံCုိင်ေသာ နည်းပညာအသုံးြပuမ/ မူဝါဒချuိးေဖာက်ြခင်း 
● ဤစံန်းအေသးစတိ်အတကွ် စာမျက်ာှ 9 ကို ကည့်ရန် ● ●    

#34. ေကျာင်းဝန်ထမ်းကုိ Bခိမ်းေြခာက်ြခင်း (ကုိယ်ခC̀Oဟန်ပန်၊ စာြဖင့်Bခိမ်းေြခာက်ြခင်း (သုိ9) Cုတ်ြဖင့်Bခိမ်းေြခာက်ြခင်း) 
● PreK မ ှgrade 4 ● ● ● ● ● 

● Grades 5 မ ှ12  ● ● ● ● 
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#35. ခုိးြခင်း 

● $500 ေအာက် 

 
 ● ●   

● $500 အထက် (PreK (သို) သငူယ်တန်း 

ေကျာင်းသားများအတကွ် ရဲကို မဆက်သယွ်ရန် 

အြကံြပသည်) 

  ● ● ● 

 

  ● ● ● 

 

#36.  ေဆးရ]က်Wကီး ပုိင်ဆုိင်မ/ (သုိ9) အသုံးြပuမ/ 

● သက်ဆိုင်သည့် ေဆးဝါးအလွဲသံးုမဆိုင်ရာ 

တိုင်ပင်ေဆးွေးွြခင်းသို ေကျာင်းသားကို လဲပိုရန် 

ေကျာင်းဝန်ထမ်းအား ေတာင်းဆိုပါသည် 
● ●    

#37. ပုိင်နက်ကျRးလွန်ြခင်း 

● ေကျာင်းမ ှရပ်စဲ (သို) ထတု်ပယ်ထားချနိ်တငွ် 

ခငွ့်ြပချက်မရှိဘဲ ေကျာင်းပရဝဏု်၌ ရှိေနြခင်း။ ချိးဖျက် 

ဝင်ေရာက်ြခင်း ပါဝင်သည် 
 ● ● ● ● 

#38. ခွင့်မြပuဘဲ ေရာင်းြခင်း (သုိ9) ြဖန9်ချြိခင်း (ဤစည်းမျK်းတွင် မပါဝင်သည့် အြခားခွင့်မြပuေသာ (သုိ9) အတည်ြပuမထားေသာ ပစVည်းများ ေရာင်းြခင်း (သုိ9) 

ြဖန9်ချြိခင်း) 

● ေငေွကးတန်ဖိုးနည်းေသာ ပစည်း ($50 ေအာက်) 
● ●    

● ေငေွကးတန်ဖိုး သသိသိာသာရှိေသာ ပစည်းများ  ● ●   

#39.  ေကျာင်းသားကုိ Cုတ် (သုိ9) ကုိယ်ြဖင့် Bခိမ်းေြခာက်ြခင်း 

● အြခားေကျာင်းသားကို ခမိ်းေြခာက်ေသာ (သို) 

ရန်လိုေသာအသံးုအန်း (သို) ကိုယ်ဟန်ြပြခင်း ● ● ●   
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မသင့်ေလျာ်ေသာ၊ အေGUှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမမူျားGငှ့် တံ<ုြပန်မOအဆင့်များ 
ကီး- ြပထားေသာ အနိ-မ်ဆုံးအဆင့် အရင်သုံးပါ 

အဆင့် 1. စာသင်ခန်းအကအူညီငှ့် 

ေကျာင်းသားအကအူည ီအဖွဲ- 

ေကျာင်းသားတငွ် ယခင်ြဖစ်ရပ်ငှ့် 

ကားဝင်မများ ချမတှ် မထားေသာအခါ 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 2. သက်ဆိုင်ရာစမီံခန်ခွဲမ- 

အြပအမကူိုသရိှိေစရန် စာသင်ခန်းထဲတငွ် 

အကအူညမီျားေပးေသာ်လည်း ေကျာင်းသားငှ့် 

အြခားသမူျား၏ ေလလ့ာသင်ယမူေပ 

မေကာင်းေသာသက်ေရာက်မရှိသည့် အြပအမကူို 

ဆက်လက်ြပလပု်ေနသည့်အခါ သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 3. ေရတိုရပ်စဲြခင်း- ကားဝင်မငှ့် 

ပံပ့ိုးမများ ေပးေသာ်လည်း အြပအမ ူ

ပိုဆိုးလာပါက သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

အဆင့် 4. ေရရညှ်ရပ်စဲမအတကွ် 

ေတာင်းဆိုချက်- ေကျာင်းသား၏ 

အြပအမသူည် ေကျာင်းရှိအြခားသမူျား၏ 

ေဘးကင်းမေပ ဆိုးရာွးစာွသက်ေရာက်က 

သင့်ေလျာ်ိုင်သည် 

မသင့်ေလျာ်ေသာ (သို.) အေ/1ှင့်အယကှ်ြဖစ်ေစေသာ အြပuအမ ူ အဆင့် 

1 

အဆင့် 

2 

အဆင့် 

3 

အဆင့် 

4 

ရဲ/ကနွ်ြမ>နတေီအဂျင်စသီို. လBဲဆိုရန် 

#40. လက်နက်၊ ေသနတ်Cှင့် ေဖာက်ခဲွေရးပစVည်းများ 

● ေဖာက်ခွဲေရးပစည်းများ (မးီရှးမးီပန်း၊ မးီခိုးဗံးုများ 

အပါအဝင် မးီေလာင်ေစေသာ (သို) ေပါက်ကွဲေစေသာ 

ပစည်း (သို) စက် ပိုင်ဆိုင်မ၊ ေရာင်းချမ၊ ြဖန်ြဖးမ၊ 

ေဖာက်ခွဲမ (သို) ေဖာက်ခွဲရန်ခမိ်းေြခာက်မ။ ေသနတ်အြပင် 

အချက်ြပမးီ (သို) မးီေလာင်လယွ်ေသာ (သို) 

ေပါက်ကွဲေစေသာ ပစည်း (သို) အရာဝတများ ေပါင်းစပ်မ) 

  ● ● 

 

 
● 
 

ရဲထံသိုလဲဆိုရမည် 

● ေသနတ် (ဖက်ဒရယ်ကဒု် 18 USC 921 တငွ် 

သတ်မတှ်ထားသည့်အတိုင်း  ေသနတ်ပိုင်ဆိုင်မ- 

လက်ပစ်ေသနတ်၊ ိုင်ဖယ်၊ ေြပာင်းတိုေသနတ်ငှ့် ဗံးုများ) 

   ● 

● 
 

ရဲထံသိုလဲဆိုရမည် 

● အြခားေသနတ်များ (မည်သည့်ေသနတ်၊ မည်သည့် 

အမျိးအစား ြဖစ်ေစ၊ ကျည်ထည့်ထားသည် (သို) 

ထည့်မထားသည်၊ ပစ်၍ရသည် (သို) မရသည်ြဖစ်ေစ၊ bb  

ေသနတ်၊  ကျည်ေစေ့သနတ်၊ ေရေသနတ် စသည်တိုကဲသ့ို 

ေသနတ်ငှ့်တေူသာ မည်သည့်အရာဝတမဆို အပါအဝင်) 

  ● ● ● 

● အြခားလက်နက်များ (ကိုယ်ခာအနာတရြဖစ်ေစသည့် 

ပစည်းတစ်ခခု၊ု အြခားေသနတ်တစ်ခခု ုပိုင်ဆိုင်ြခင်း)။ 

ေသနတ်ကိုင်ေဆာင်မ ြပည်နယ်ဥပေဒ ချိးေဖာက်သည့် 

အတကွ် ြပကဒနိ်စှ် တစ်စှ်ထက်မနည်း မြဖစ်မေန 

ေကျာင်းထတု်ပယ်ရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း  Buffalo 

အစိုးရေကျာင်းများက ြဖစ်ရပ်အလိုက် ြပင်ဆင်ိုင်သည်။  

  ● ● 

 
● 
 

ရဲထံသိုလဲဆိုရမည် 

● ေဖာက်ခွဲေရးပစည်းများ ( ပိုင်ဆိုင်မ၊ ေရာင်းချမ၊ ြဖန်ြဖးမ၊ 

ေဖာက်ခွဲမ (သို) ေဖာက်ခွဲရန်ခမိ်းေြခာက်မ။  

မးီေလာင်ေစေသာ (သို) ေပါက်ကွဲေစေသာ ပစည်း (သို) 

မးီပန်း၊ မးီခိုးဗံးုအပါအဝင် စက်ပစည်း။ ေသနတ်အြပင် 

အချက်ြပမးီ (သို) မးီေလာင်လယွ်ေသာ (သို) 

ေပါက်ကွဲေစေသာ ပစည်း (သို) အရာဝတများ ေပါင်းစပ်မ) 

  ● ● 

 

 
● 
 

ရဲထံသိုလဲဆိုရမည် 
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ေကျာင်းသား (သို<) ြပuစေုစာင့်ေရာှက်သသူည် ေကျာင်းအြပင် အကအူည ီ(သို<) ဝန်ေဆာင်မOများ လိုအပ်ပါက 

ေအာက်ပါတို<ကအကအူညရီGိုင်သည်- 

*အြခားန်ကားမ စစီ်ရန် သင့်ကေလး၏ေကျာင်းသို ေခဆိုပါ* 

 

 ခိုင်အစားထိုး န်ကားချက် (အေထေွထ ွေမးခနွ်းများ)                                     816-3133 

 ေကျာင်းေခချနိ် အကအူညမီျား                                          816-3593 

 အကအူညီငှ့် ေဆးွေးွတိုင်ပင်ြခင်း                    816-3702 

 ေဆးခငွ့်ဆိုင်ရာ အမိ်န်ကားချက်                                         816-3133 

 အမိ်တငွ်စာသင်ြခင်းဆိုင်ရာံးု                                          816-3106 

 အမိ်ရာမဲပ့ညာေရးပိုဂရမ်                                          816-3717  

 ဥေပကာြပခံ ဆိုးသမွ်းမည့် အရာယ်ရှိသလူငူယ် ပိုဂရမ်                            816-3172 

 ေကျာင်းသားဝန်ထမ်းေရးရာ/ရပ်စဲမဆိုင်ရာ ကားနာမများ                  816-3547 

        ေကျာင်းသားေနရာချထားမ/မတှ်ပံတုင်ြခင်း                   816-3717  

        Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ စက်ခံေုအာ်ပေရတာ                                       816-3500 

        ဘာသာစကားမျိးစံ ုပညာေရး                               816-3577 

        မဘိအေထာက်အပံ့ံးု                                                    816-4678 

        မဘိငှ့် မသိားစ ုပါဝင်ေရးံးု                                                   816-3170 

        လံြုခံေရး                                  816-3707 

       အထူးပညာေရး                                 816-3060 

       (မူကိ၊ ေကျာင်းသားေနရာချထားမငှ့် မဘိဝန်ေဆာင်မများ အပါအဝင်) 

       ကးီကပ်ေရးမှးံးုခန်း                                         816-3575 

 

*သင့်ကေလးသည် အြခားန်ကားချက်တငွ် ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ေနပါက သ၏ူအမိ်စာများအတကွ် သူေကျာင်းကို 

ေခဆိုသင့်သည်* 
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အမေဆာင်ကစိများ ဒဥုက  

အကီးတန်းဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Dr. Kathy Evans-Brown 

ေကျာင်းသားေအာင်ြမင်မဆိုင်ရာ ဒဥုက 

အေရှပိုင်း ခိုင်ဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Mr. Terrance Heard 

ပညာေရးအေထာက်အပံဆ့ိုင်ရာ နာယက 

အကီးတန်းဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Mrs. Paulette Woods 

ဘာေရးငှ့် လပု်ငန်းေဆာင်ရကွ်မ နာယက 

ပင်မခိုင်အဖွဲဝင် 
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2022-2023 

ပညာေရးဘုတ်အဖဲွIဝင်များ 

 

 
Mrs. Sharon Belton-Cottman 

ဖယ်ရခီိုင်အဖွဲဝင် 

 

Ms. Hope Jay 

ေြမာက်ပိုင်း ခိုင်ဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Ms. Jennifer Mecozzi 

အေနာက်ပိုင်း ခိုင်ဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Mr. Lawrence Scott 

အကီးတန်းဘတု်အဖွဲဝင် 

 

Miss Jasmine Cameron 

ေကျာင်းသားဘတု်အဖွဲဝင်/ 

ေကျာင်းသားကိုယ်စားလယှ် 
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Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ 

 

Tonja M. Williams, Ed.D. 

Buffalo အစိုးရေကျာင်းများ ကးီကပ်ေရးမှး 

 

Sharon E. Brown, Ed.D. 

ေကျာင်းသားပံပ့ိုးေရး ဝန်ေဆာင်မများ လက်ေထာက်ကးီကပ်ေရးမှး 

 

Orniece Hill 

ေကျာင်းသားပံပ့ိုးေရး ဝန်ေဆာင်မများ လက်ေထာက်ကးီကပ်ေရးမှး 

 

www.buffaloschools.org 

 

ပညာေရးဘတု်အဖွဲသည် ၎င်း၏ ပညာေရးပိုဂရမ်၊ ဝန်ေဆာင်မငှ့် လပ်ရာှးမများတငွ် အသက်၊ ဘာသာအယဝူါဒ၊ 

မသန်စမွ်းမ၊ အမိ်ေထာင်ေရး အေြခအေန၊ မလူိုင်ငံ၊ လမူျိး၊ အသားအေရာင်၊ ကျား/မသတ်မတှ်မ (သို) 

လငိ်တမိ်းတ်မေပ အေြခခံပးီ ခွဲြခားဆက်ဆံမ မြပပါ။ 

 

ဤခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိသည့် မဝူါဒငှ့် ပတ်သက်ေသာ စံစုမ်းေမးြမန်းမများကို 720 City Hall, Buffalo, NY 14202 

တငွ် (သို) 716-816-3500 ကို ေခဆိုြခင်းြဖင့် လသူားရင်းြမစ်များ အကးီအကဲ Tami Hollie-McGee ထံ န်းပိုပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.buffaloschools.org 


