Burmese

ေက ်ာင္ းျင နာြင ာင္ ာြင င္းႏင့ကင့္ငြ အေမ္အေ မ ်္
•

ရာ
ို မ
င ေ ေ ဖၚငရရီရကငေးျ ္းႏ
ြ နာင ေက ်ာင္္းႏာငေက ်ာင္ာရအ္းႏနကင ေက ်ာင္ာ်အက်္မ
ရ ်္ာန်ညအ
ို
င
ေးျ့္ငြ ေက ်ာင့္်္း့် /ၚမီၚၚ ၁

•

းျငေ ဖရးျင ခကငညကငေ ်ခို္းႏးျ
ို င္ည်္ုတုန္းလား။ ဟို္းႏငုတုန္းလား။

အက်္မ
ရ ်္ာန်ည္းႏ
ို ယငခ္းႏ
ို ်ဘယင့်ေ္းႏနညလုတုန္းလား။ အလညိုေက ်ာင့္်္ေ္းႏနကို ဘယငညိုေရန့္ညလ ေက ်ာင္
အို ငေ္းႏနကေရန္္းႏ်ည်္ုတုန္းလား။ ည်ကယ
ို င္းႏာင
ို ေက ်ာင္ းျင္းႏကငရ ို ြေရန္ ယင လြ္းႏလြ အက်္ရမ ်္ာန်ည္းႏ
ို ယင
ခ္းႏ
ို လြ ေက ်ာင့္်္ေ္းႏနခ္းႏ
ို ် အ ကငညကငေ္းႏန ခရ်ေ္းႏနရလြေ၁်ကင ဲ့ေမေ
ာ ္းႏနးျလ ြမဘေ္းႏနညိုည်္မာ အ
ေ ဖမ်္းႏ္င ္ရ ေက ်ာင္အို ေ
င ္းႏနက ေရန္ ယင္းႏ် ငုတုန္းလား။

•

ဒရမ့်္ာိုေ္းႏနကို ခကင့ယ
န င ရ့္န်္ ည
ရ ်္ုတုန္းလား။ ခကင့ယ
န င ္ရ င ရုတုန္းလား။ ဒရကာိကခကငညကငေခ်ာငရက
န င
ေးျခလကာိ ငုတုန္းလား။

•

ရိုာင္းႏ ာ
န ငမ် က ေးျ်င္းႏို ြေ ်ေးျ္းႏလြ အက်္ရမ ်္ာန်ည္းႏ
ို ယငခ္းႏ
ို လြ ေက ်ာင့္်္ ဘယင ာငေယ်ကင
ေည်ကငရ္းႏယငခ္းႏ
ို ် ့ င့ည်္ုတုန္းလား။ ့်္းႏို ြက ္းႏာင ငကို ာင္ရကငေက ်ာင္္းႏကငရမ်ည်္ုတုန္းလား။
မမ္းႏို ြၚဘငခဒ
ို ငရ ေက ်ာင္အာရအာီငမ ်္္းႏနာင ငေက ်ာင့္်္မ ်္ရ င့္ငုတုန္းလား။ အရာငက ေ ဖ

့
လြ ္ငြ

ည်ီရ္ေရအ ငအၚာင  - /ၚ မ ီၚၚ ေက ်ာင့္်္မ ်္ ေ ေ ဖၚငရရ ီရကငေးျ ြ္းႏနာင ေက ်ာင္ းျင္းႏကငရ င
မ္ငုတုန္းလား။ ယ ိုအ းျင၁ေ္းႏ်ြ ္းႏာင င္းႏင /ရကင္းႏကငရးျင ့္းႏငမ္းႏင၁်္ င့္ငုတုန္းလား။
•

မ်ၾကိဳ -၂္းႏးျင္ ေက ်ာင့္်္အ်္ညဲ့ေို္ ၁မအခာငြ္းႏနာင ေက ်ာင္ းျင္းႏကငရးျင ္းႏငေ ဖ ရ
ဲ့ေ မ်ည်္ုတုန္းလား။ ဟို္းႏုတုန္းလား။င

•

ာရးျရယ်အ်္ညဲ့ေို္ ေ ေ ဖၚငရရ ီရကငေးျ ြ္းႏနာင ္းႏငေ ဖမ္ငည်္ုတုန္းလား။ ဟို္းႏငုတုန္းလား။

•

ဘ်ေၾက်ာငြဒရအို ာ
င ိုးျာငာအ
ို ကို ၁မခဲ့ေို္ းျငည် ို ြေရန္ ္းႏ
လြ ်ညလုတုန္းလား။
မ ာငက

်းျရယ်အ္းႏးျင္အ ရ္မ္းႏကင ရ
လြ ့္ငြအ ကငေ ဖမ်္းႏ္င ရ္ ာရးျယ
ရ ်မ ်္ကေ
ို ရန္ လြ င့္ငုတုန္းလား။ ယ

ို ာင္းႏနာင ေက်ည င ာငြဘနလ ြယ် ိုာငေရ္အ္းႏနကင

ာငခာငရးျငညအ
ို
ငေးျၾက င့္ငုတုန္းလား။

အော် ိုာ္င ာငမ ့်္္င ဲ့ေန ြ ိဳ္္းႏ္ို ္းႏကငမာတရယ်ေ္းႏ်ငေ္းႏ်ငမ ်္မ ်္ ္်ေရ္ ာငြ ည်မားာ္းႏင ဲ့ော်္မာ
းျာင ိုာင္ာညဲ့ေို္္းႏနာင ေ ်ာင္ညလမမ
ာ ်္ေ ဖေခ်ာငေ ္ ိုာင့္ငခ့
ို ္ငြ ့ိုေ္းႏ့းျေ ဖ

ကငကို အေ

ဲ့ေ

ရ္ မ်ၾကိဳ - ၂ ္းႏးျင္ေက ်ာင့္်္မ ်္ကို ေရန္ ယင လြ င့္ငုတုန္းလား။
•

ဒရေက ်ာင့္်္ေ္းႏနက ာငမ ိဳ့္ာငၾက်္မာာဲ့ေးျာငးျလ ြ့န်္မ်ည်္ုတုန္းလား။ ဘယငညို ိုာ
ဲ့ေ ဲ့ေညခ
လ ္းႏ
ို ့် ရည်္ုတုန္းလား။ မ်ၾကိဳ ၂္းႏးျင္ ေ္းႏနအ္းႏနကင ၂ရကင ေက ်ာင္္းႏကငအာရအာီငးျလ ြာ္းႏာငမ် ာင င့္ငုတုန္းလား။ အို ာ
င ို A ္းႏးျၤည်းအ ၤ
ေးျ ြမ ်္ုတုန္းလား။ အို ာ
င ို B ၾက့်် ေ္းႏ္းေ့်ၾက်ေးျ ြမ ်္ုတုန္းလား။ းိုဒဗဟ်္ေးျ ြေ္းႏနကေ္းႏ်ြ အနးျငညာ
ို င္အေၚ့္ာင/
asynchronous

•

ာင င့္ငုတုန္းလား။

့်္းႏို ြည်ကယ
ို ္းႏ
င ာင
ို ေက ်ာင္္းႏကင ာငည်္မ္းႏကင ာငည်္ ခဲ့ေို္ ္းႏင ို ြ ဒရေက ်ာင့္်္ေ္းႏန မဘေ္းႏနကို

ဘယငေ္းႏ်ြခကင့ယ
န ငမညလုတုန္းလား။ ေခ်ာငရက
န ငေးျခလညို ငားျင္ာီငုတုန္းလား။ ေက ်ာင့္်္မ ်္ ာ္းႏကငေးျာီငမ်ည္င္
ခကငညကငေခ်ာငရက
န ငမ္ငုတုန္းလား။
•

ေးျ်ကငအခာငြေ္းႏနက ္းႏာင င္းႏငးျာင င္းႏင ်္ မ္းႏင ငည ညည္င၁ခ္းႏ
ို ်ဟို္းႏင င့ည်္ုတုန္းလား။
့ ၸဲ့ေ ာမင့္ င ာင္ ာငြ အခာငြီအေ အေးျကေညြည်ရ့မ ေ္းႏနအေ ဖမ်္းႏ္င င့္ငုတုန္းလား။

•

ဒရအခာငြေ္းႏနကို အ္းႏးျင္အညက
ို ငေခ်ာငရက
န ငမ်ည်္ုတုန္းလား။
School Based Teams (SBTs) ေက ်ာင္အေ ာက
ို င အ နလ ြရလြ ေ ်ခို ကငမ ်္ ာငြ အ္းႏးျင္အညက
ို င
ေခ်ာငရက
န ငမ္ငြ ိုရ
ဲ့ေ င့္ငုတုန္းလား။

•

မဘ္းႏိုာင္ကို ့်္းႏို ြကေည္ေက ်ာင္ းျင ို ြမည်္ မ ို ြမည်္ခ္းႏ
ို ် ခဲ့ေို္ ္းႏင ို ြ ုးျငးျၚငရရညအ္းႏနာင္
ခကင့ယ
န င ို ြရ် ရ္ငမးျင္၁်္္းႏ်ဟို္းႏင င့ည်္ုတုန္းလား။ ဟို္းႏင င့္ငုတုန္းလား။ SBTs မ္းႏခာငြ ငုတုန္းလား။

•

ေခ္ာာင ို ြေရ်ဘယငညည
ို လုတုန္းလား။ ေခ္ာာင ို ြးျလ ြ မဘ် ာ
န ြင ိဳ ကငရယ် ို ြညို ငားျင္ာီငမာေ့္ဘ်္ည်္ုတုန္းလား။
ေခ္ၚင္ဒငရိုကင္းႏ် Dr. Dennis Kuo ာငြ Dr. Tonja Williams ္းႏို ြအ ငအၚာင က းျင္မ်ေရ္
အၾကဲ့ေေ ္ေက်ာငာရ Health Advisory Council (HAC) အ နလ ြၚာငမ ်္
ညမင္္းျငမာ္းႏို ြမ္းႏခာငြ ငကာိ့္ငေခ်ာငရက
န ငေးျခလ ာင င့္ငုတုန္းလား။

်္ေ ငာင္ေခ်ာငရက
န ငမာ ာငြ

