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အဆာငည့္ေ္္းပ ာင္းုလတ္ ငာ င္းစငန္းစဥင 
 

ခလူပ င္းုK-၂ုပ င္းုအဆာငည့္ေ္္းပ ာင္းုလတ္ ငာ င္းစငန္းစဥငု   
 

ေက ်ာင္းု်္းခ ်္း်ားႏာငည့္ခ္ဘခ ်္းုးင  ကင ဲု းငည့္အေပ အေ ခ ်္းက္တ တာငဆ္ငတာငေ တုးငဆ္တုးငက္တ ု္တးႏ္ ်္း 
လးငၿ္ ္း အဓ္္ါယငပ္းငည့္ ုးငည့္ုေု  ် ္တာငခ်ုးငည့္ ပတ ငု ည့္ပ္ ငခ်ခ ်္း ္ူ္းေ္ါာင္းေဆ်ာငတြကငခ်ခ ်္း ဆကငလကငလတ္င  
ေဆ်ာငုေ ္ါုးင္။ စံုပငခးႏပငက်္းုးငည့္အဆာငည့္ခခးႏ ုးငည့္ အေပ အေ တးႏ္ေ ုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း  
ေက်ကင္ံည့္တ င ုပငခးႏပငအစ အစငန္းစဥငခ ်္း္ံတေဖေ်ာ္ငတာငတ ငအပြကင ကြ် ပ်္း ၁ ်ားႏာငည့္ ၂ ခးႏ အ  ကငလကငခ ်္းက္တ အုံတ္း  
ပ္ ္ါုးင္။ု ေက ်ာင္းတကငတးႏးင္္ပငေ တုးငည့္က်လအပြာင္းု ေက ်ာင္း်ားႏာငည့္ဆကငုြယငတ ငအ ကငအ ဲတးႏ္ုးငည့္ု
ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းလးင္း ္ါ ာင္ါုးင္။  
 
ေက ်ာင္းေ ်ကငဆံတ္းတက္ု ေက ်ာင္းစ်ခ ်္းဆကငလကငပာငေ ်ာ္တာငေု်ငလးင္း ကြ် ပ်္း၃က္တ ဂြ  င၁၁က ္ ုကင 
ပခင္း ပ္တ္းလ္တကင္ါုးင္။ ဤတကငေ ်ကင္္တာင္း အ္ခငစ်အုစငခ ်္းက္ငခေ္္းေပ်ည့္ေု်ငလးင္း ဆကငလကငၿ္ ္း 
ုာငၾက်္းခးင   ္ပငဆကငက်္းခးငုေက ်ာင္းု်္းခ ်္းက္တကူး ေက်ကင္ည့္ံေ ခးင္။ ကြ် ပ်္း ၃အပြကင ဘ်ု် 
တ္ငအဆာငည့္ခ ်္းက္တ (I) ခၿ္ ္းပ ာင္း (S) ုာငည့္ေု် (O) ကူ္း ြ  ငေု် စုးငပဖာငည့္ေ္္းခးငပဖစငုးင္။ ကြ် ပ်္း ၃အ 
အဆာငည့္အ်္း ၂ ၾက္ခင ုတ္ု ည့္ခမတပင စတစတေ္ါာင္းအဆာငည့္အ်္းလံတ္း လ %အပဖစင ယူခးငပဖစငုးင္။*  
 
စတစတေ္ါာင္း အဆာငည့္ ုာငည့္ေု် ု္္တု ည့္ခမတပင ကူ္း ြ  ငေု် အဆာငည့္တေု်ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းုးငုေ ်ကငပစငပ င္း 
ု္တု ည့္ပကငတခးငပဖစငုးင္။ အဖပင်ားႏာငည့္/ု  ််ၤ ပြာင ခပ္ ္းပ ာင္း အဆာငည့္တုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း ုေ်ာြတ်ု အ 
ပ င္း ပကငတ ငအၾကံပ္ ္ါုးင္။   
 

*Infinite Campus ပြာင အဆာငည့္ခ ်္း ကးငည့္ပ ာင္း်ားႏာငည့္္ါပငုကငပ္ ္း ဆတ်ခ ်္းအေ ပဖာငည့္ အေု္းစ္ပငးန ငၾက်္း 
  ကငတတးႏ္ခးငပဖစငုးင္။   
ခလူပ င္းု၃--ုအဆာငည့္ေ္္းပ ာင္းလတ္ ငာ င္းစငန္းစဥငု  
 

ေက ်ာင္းု်္းခ ်္း်ားႏာငည့္ခ္ဘခ ်္းုးင  ကင ဲု းငည့္အေပ အေ ခ ်္းက္တ တာငဆ္ငတာငေ တုးငဆ္တုးငက္တ ု္တးႏ္ ်္း 
လးငၿ္ ္း အဓ္္ါယငပ္းငည့္ ုးငည့္ုေု  ် ္တာငခ်ုးငည့္ ပတ ငု ည့္ပ္ ငခ်ခ ်္း ္ူ္းေ္ါာင္းေဆ်ာငတြကငခ်ခ ်္း ဆကငလကငလတ္င  
ေဆ်ာငုေ ္ါုးင္။ စံုပငခးႏပငက်္းုးငည့္အဆာငည့္ခခးႏ ုးငည့္ အေပ အေ တးႏ္ေ ုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း  
ေက်ကင္ံည့္တ င ုပငခးႏပငအစ အစငန္းစဥငခ ်္း္ံတေဖေ်ာ္ငတာငတ ငအပြကင ကြ် ပ်္း ၁ ်ားႏာငည့္ ၂ ခးႏ အ  ကငလကငခ ်္းက္တ အုံတ္း  
ပ္ ္ါုးင္။ု ေက ်ာင္းတကငတးႏးင္္ပငေ တုးငည့္က်လအပြာင္းု ေက ်ာင္း်ားႏာငည့္ဆကငုြယငတ ငအ ကငအ ဲတးႏ္ုးငည့္ု
ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းလးင္း ္ါ ာင္ါုးင္။  
 
ေက ်ာင္းေ ်ကငဆံတ္းတက္ု ေက ်ာင္းစ်ခ ်္းဆကငလကငပာငေ ်ာ္တာငေု်ငလးင္း ကြ် ပ်္း၃က္တ ဂြ  င၁၁က ္ ုကင 
ပခင္း ပ္တ္းလ္တကင္ါုးင္။ ဤတကငေ ်ကင္္တာင္း အ္ခငစ်အုစငခ ်္းက္ငခေ္္းေပ်ည့္ေု်ငလးင္း ဆကငလကငၿ္ ္း 
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ုာငၾက်္းခးင   ္ပငဆကငက်္းခးငုေက ်ာင္းု်္းခ ်္းက္တကူး ေက်ကင္ည့္ံေ ခးင္။ ခပငလ ၁၃တကငေ ညု့္က ္လကင 
တးႏ္ေဆ်ာငတြကငဆပဲဖစငေ ုးငည့္ ကြ် ပ်၃အပြကင အဆာငည့္ခ ်္းက္တ တ္ငက်္းခးငပဖစငုးင္။ တ္ငက်္းဆဲပြာင ကြ် 
ပ်၃ုေဆ်ာငတြကငဆအဲဆာငည့္ုးင လ၁%ု္တု ည့္ခမတပငုေအ်ကငက ေ ္ါက - %ု္တု ည့္ေပ္်ာင္းေ္္းခးငပဖစငုးင္။ 
ခပင  င ၁၃ုေ ်ကင္္တာင္း Infinite Campus အဆာငည့္စ်အတ္ငပြာငပာငခးငည့္ု ေက ်ာင္းစ်ခ ်္း တခးႏပငခ ်္းက္တ  ြ ာင္း 
  ကငအပဖစငက်္းခးငပဖစငုးင္။ က္တေက ်ာင္းစ်ခ ်္းတခးႏပငုးင ကြ် ပ်၃ ေဆ်ာငတြကငဆပဲဖစငုးငည့္ အဆာငည့္ 
ခ ်္းက္တ ခက ု ေစ်ာတ္ာင္ါ္။ု ေက ်ာင္းု်္းအဆာငည့္က္တု ပခာငည့္တံတု်လတ္င်ာ္တငာင္ါုးင္။ ပပ္ယုပငခးႏပငက်လက္တ ်ားႏစင 
ၾက္ခငယခူးင ု္တု ည့္ခမတပင ဘု်တ္ငစတစတေ္ါာင္း္ ခင္းခးႏ  လ %အပဖစငယူခးငပဖစငု းင္။*  
 
က္တ်ားႏစငအပြကင စ်ုာငက်လအဆာငည့္ခ ်္း ္ ခင္းခးႏ ေ္ေအေပ ံ ဲပ္ ္းု ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းုးငု ေ ်ကငဆံတ္းအဆာငည့္ 
အေ ပဖာငည့္ (I) ခၿ္ ္းပ ာင္း (S) ုာငည့္ေု် (O) ကူ္း ြ  ငေု် စုးငည့္အဆာငည့္ခ ်္းတတးႏခ္းငပဖစငုးင္။ က္ င္းဂဂ င္း အ 
ဆာငည့္ခ ်္းက္တ ခၿ္ ္းပ ာင္း ုာငည့္ေု် ကူ္း ြ  ငေု် စုးငည့္အဆာငည့္်ာ် င္းခ ်္းက္တုေအ်ကင္ါလခင္းးန င  ကငခ ်္းအပ္တာင္း  
ေပ္်ာင္းလခဲးငပဖစငုးင္။  
 
 

0--၄% ခပ္ ္းပ ာင္း 
-လ-၈လ% ုာည့္ငေု် 
၈--၁  % ကူ္း ြ  ငေု် 

 

စတစတေ္ါာင္း အဆာငည့္ ုာငည့္ေု် ု္္တု ည့္ခမတပင ကူ္း ြ  ငေု် အဆာငည့္တေု်ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းုးငုေ ်ကငပစငပ င္း 
ု္တု ည့္ပကငတခးငပဖစငုးင္။ အဖပင်ားႏာငည့္/ု  ််ၤ ပြာင ခပ္ ္းပ ာင္း အဆာငည့္တုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း ုေ်ာြတ်ု အ 
ပ င္း ပကငတ ငအၾကံပ္ ္ါုးင္။   
 
 

*Infinite Campus ပြာင အဆာငည့္ခ ်္း ကးငည့္ပ ာင္း်ားႏာငည့္္ါပငုကငပ္ ္း ဆတ်ခ ်္းအေ ပဖာငည့္ အေု္းစ္ပငးန ငၾက်္း 
  ကငတတးႏ္ခးငပဖစငုးင္။   
 

၇-၁၂ပ င္းုအဆာငည့္ေ္္းပ ာင္းလတ္ ငာ င္းစငန္းစဥငု  
 

ေက ်ာင္းု်္းခ ်္း်ားႏာငည့္ခ္ဘခ ်္းုးင  ကင ဲု းငည့္အေပ အေ ခ ်္းက္တ တာငဆ္ငတာငေ တုးငဆ္တုးငက္တ ု္တးႏ္ ်္း 
လးငၿ္ ္း အဓ္္ါယငပ္းငည့္ ုးငည့္ုေု  ် ္တာငခ်ုးငည့္ ပတ ငု ည့္ပ္ ငခ်ခ ်္း ္ူ္းေ္ါာင္းေဆ်ာငတြကငခ်ခ ်္း ဆကငလကငလတ္င  
ေဆ်ာငုေ ္ါုးင္။ စံုပငခးႏပငက်္းုးငည့္အဆာငည့္ခခးႏ ုးငည့္ အေပ အေ တးႏ္ေ ုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း  
ေက်ကင္ံည့္တ င ုပငခးႏပငအစ အစငန္းစဥငခ ်္း္ံတေဖေ်ာ္ငတာငတ ငအပြကင ကြ် ပ်္း ၁ ်ားႏာငည့္ ၂ ခးႏ အ  ကငလကငခ ်္းက္တ အုံတ္း  
ပ္ ္ါုးင္။ု ေက ်ာင္းတကငတးႏးင္္ပငေ တုးငည့္က်လအပြာင္းု ေက ်ာင္း်ားႏာငည့္ဆကငုြယငတ ငအ ကငအ ဲတးႏ္ုးငည့္ု
ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းလးင္း ္ါ ာင္ါုးင္။  
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ေက ်ာင္းေ ်ကငဆံတ္းတက္ု ေက ်ာင္းစ်ခ ်္းဆကငလကငပာငေ ်ာ္တာငေု်ငလးင္း ကြ် ပ်္း၃က္တ ဂြ  င၁၁က ္ ုကင 
ပခင္း ပ္တ္းလ္တကင္ါုးင္။ ဤတကငေ ်ကင္္တာင္း အ္ခငစ်အုစငခ ်္းက္ငခေ္္းေပ်ည့္ေု်ငလးင္း ဆကငလကငၿ္ ္း 
ုာငၾက်္းခးင   ္ပငဆကငက်္းခးငုေက ်ာင္းု်္းခ ်္းက္တကူး ေက်ကင္ည့္ံေ ခးင္။ ခပငလ ၁၃တကငေ ညု့္က ္လကင 
တးႏ္ေဆ်ာငတြကငဆပဲဖစငေ ုးငည့္ ကြ် ပ်၃အပြကင အဆာငည့္ခ ်္းက္တ တ္ငက်္းခးငပဖစငုးင္။ တ္ငက်္းဆဲပြာင ကြ် 
ပ်၃ုေဆ်ာငတြကငဆအဲဆာငည့္ုးင ၄၁%ု္တု ည့္ခမတပငု ေအ်ကငက ေ ္ါက လ %ု္တု ည့္ေပ္်ာင္းေ္္းခးငပဖစငုးင္။ 
ခပင  င ၁၃ုေ ်ကင္္တာင္း Infinite Campus အဆာငည့္စ်အတ္ငပြာငပာငခးငည့္ု ေက ်ာင္းစ်ခ ်္း တခးႏပငခ ်္းက္တ  ြ ာင္း 
  ကငအပဖစငက်္းခးငပဖစငုးင္။ က္တေက ်ာင္းစ်ခ ်္းတခးႏပငုးင ကြ် ပ်၃ ေဆ်ာငတြကငဆပဲဖစငုးငည့္ အဆာငည့္ 
ခ ်္းက္တ ခက ု ေစ်ာတ္ာင္ါ္။ု ေက ်ာင္းု်္းအဆာငည့္က္တု ပခာငည့္တံတု်လတ္င်ာ္တငာင္ါုးင္။ ပပ္ယုပငခးႏပငက်လက္တ ်ားႏစင 
ၾက္ခငယူခးင ု္တု ည့္ခမတပင ဘု်တ္ငစတစတေ္ါာင္း္ ခင္းခးႏ  လ %အပဖစငယူခးငပဖစငု းင္။* 
 
ေ ်ကငဆံတ္း္ ခင္းခးႏ အဆာငည့္ပြာင -လ%ေအ်ကငက ေ ္ါက (I) ခၿ္ ္းပ ာင္း အပဖစငုပငခးႏပငခးငပဖစငုးင္။ ခပ္ ္းပ ာင္း 
အဆာငည့္တုးငည့္ေက ်ာင္းု်္းခ ်္းအ်္း ုေ်ာြတ်ု အ ပ င္း ပကငတ ငအၾကံပ္ ္ါုးင္။  တကငဒစငပ္ ငလးငတတးႏေ္တ္း  
ေ ်ကငက္ငေတြ္းတ င းင္းလခင္းခ ်္း်ားႏာငည့္အေက်ကငအ္ံည့္ခ ်္းက္တု ေ ်ကငစ်ုာင်ားႏစငအပြကင လ္တအ္ငုးငည့္အပ္တာင္း 
စငန္းစဥင္းစ်္းခးငပဖစငုးင္။  
 

*Infinite Campus ပြာင အဆာငည့္ခ ်္း ကးငည့္ပ ာင္း်ားႏာငည့္္ါပငုကငပ္ ္း ဆတ်ခ ်္းအေ ပဖာငည့္ အေု္းစ္ပငးန ငၾက်္း 
  ကငတတးႏ္ခးငပဖစငုးင္။   
 

https://www.buffaloschools.org/coronavirus



