Buffalo Public Schools
Office of Parent and Family Engagement
333 Clinton Street, Room 110  Buffalo, New York 14204
Telephone: (716) 816-3170  Fax: (716) 851-3861

Burmese

OPFE COMMUNITY PARENT INVOLVEMENT
SURVEY CAMPAIGN
OPFE လမဆက်သယ
ွ ေ
် ရးမိဘပါဝင်ပတ်သက်မ
စစ်တမ်းများစည်းရံ းလံ့ေဆာ်ေရး
Parent Name:မိဘအမည်။_________________________________________
တ ________________
Address: လိပ်စာ။ _________________________________________________________ Zip Code: စာပိသေကင်္
့
Best way to contact:အေကာင်းဆံးဆက်သယ
ွ ရ
် န်နည်းလမ်း။

Phone:ဖန်း______________________________ or/သိ ့ Email: အီးေမလ်_______________________________
Question 1:ေမးခွန်း ၁။

In what ways are you involved in your child’s education?
သင်၏ကေလးပညာေရးနှငပ
့် တ်သက်၍မည်သပါဝင်
ိ့
ပါသနည်း။
Helping with
Homework
အိမ်စာလပ်ကသည်။

Frequent
Communication
with the teacher
ေကျာင်းဆရာနှငမ
့် ြကာခဏ
ဆက်သယ
ွ သ
် ည်။

Reading
စာဖတ်ြပသည်။

Volunteering
လပ်အားေပးသည်

PTO/PTA
Meetings
မိဘအစည်းေဝးသွားသည်

Field
Trips
ေဖျာ်ေြဖမခရီးများထွကြ် ခင်း

Attending
Parent Teacher
Conferences
ဆရာမိဘေတွ့ဆပွ
ံ ဲတက်ြခင်း

Question 2:ေမးခွန်း ၂။
How can we (school/district) help you to become more involved?
သင်က
် င်ပါဝင်နင်
ိ ရန်အတွက၊် ကျွနပ
် ်တိ (ေကျာင်
း/ခရိင်)မည်သကညီ
ိ့
ရမည်နည်း။
့ ေလး၏ပညာေရးတွငသ
့
Afterschool
Programs
ေကျာင်းြပီးေနာက်အစီစဥ်များ

Offer
Tutoring
ကျူရှင ် ကမ်းလှမ်းချက်

Communicate
on a daily
basis
ေနစဉ်ပံ
မှနေ
် ြပာဆိ
့
ဆက်သယ
ွ ြ် ခင်း

Progress reports
available online
တိးတက်ေရးအစီရင်ခံစာများ
အွနလ
် င်
ိ းတွငရ
် ရှိနင်
ိ ြခင်း

Offer evening
Meetings
(Flexible Hours)
ညေနပိင်းအစည်းအေဝးများ
ကမ်းလှမ်းချက် (ေြပာင်းလွယ်
ြပင်လယ
ွ ေ
် သာအချိန)်

Host parent‐
focused
events
မိဘဦးစားေပးေသာအစီစဥ်
ြဖစ်ရပ်များ

Provide
Workshops
အလပ်ရံေဆွးေနွးပွဲြပု
လပ်ေပးြခင်း

Social
Media Marketing
(FB, Twitter)
လမမီဒယ
ီ ာေစျးကွက်

Weekend
Classes
စေန၊ တနဂင်္ေနွအတန်းများ
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Question 3: ေမးခွန်း ၃။
Which evening and/or Saturday learning opportunities for parents and adult community members would you
recommend? (Check all that apply)
မိဘများနှငအ
့် ရွ ယေ
် ရာက်ြပီးသအသိင်းအဝိင်းကအဖွဲ့ဝင်များအတွကဘ
် ယ်ညဦးပိင်းနှင ့် / သိမဟတ်
စေနေနသင်
့် လမ်းများကိ
့
့ ယမအခွငအ

သင်ဖိအြကံ
ြပုပါနည်း။ (အပ်စပ်ေသာအရာြခစ်ပါ)
့
High School
Equivalency
အထက်တန်းနှငတ
့် ညီေသာ

Career and
Technical Education
အလပ်ရှာေဖွေရးနှငန
့် ည်းပညာ

ေြမာက်ေရး

Creating
Healthy and Fit
Households

ဘာသာစကားအြဖစ်

Health Care
Worker

Financial
ေငွေြကးဆိင်ရာစာတတ်

အဂင်္လပ
ိ ်အသစ်ေသာ

ဆိင်ရာပညာေရး

Literacy

Reading
and
Writing

English
as a New
Language

ေရးြခင်းနှငဖ
့် တ်ြခင်း

Arts

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ ရှာက်မ လပ်သား

အနပညာ

Music
ဂီတ

Math
Improvement
သခင်္ျာတိးတက်မ

Healthy
Cooking and Eating
Habits
ကျန်းမာေသာဟင်းချက်
ြခင်းနှငအ
့် စားအကျငေ
့် ကာင်း

Job Training

Physical
Activity and
Walking
Clubs

အလပ်သင်တန်း

ကျန်းမာေသာ အိမ်ေထာင်စ

ကာယလပ်ရှားမနှင ့်

များတည်ေထာင်ြခင်း

လမ်းေရှာက်အသင်း

Strategies to
help your child be
successful in school‐
သင်က
့ ေလးသည်ေကျာင်း၌
ေအာင်ြမင်ရန်ကညီ ဖိ ့

မဟာဗျူဟာ

Understanding
the transition to high
school and college (for
parents and students)
(မိဘများနှငေ့် ကျာင်းသား
များအတွက)် အထက်တန်း
ေကျာင်း နှင ့် ေကာလိပ်မှ

အကးအေြပာင်းကိနားလည်ြခင်း

Understanding
the college
application
process
ေကာလိပ်ေလျှာက်လာွှ
လပ်နည်းကိနားလည်ြခင်း

Career exploration
and understanding
and the employment
application process
အလပ်ရှာေဖွေရးနှငန
့် ားလည်

Computer
Training
ကွနပ
် ျူတာသင်တန်း

မနှငအ
့် လပ်အကိင်အပလီေကးရှငး်

မေရှာက်လာွှ လပ်ငန်းစဉ်

Question 4:ေမးခွန်း ၄။
What are some of the needs, as a parent, that you are challenged with?
မိဘတစ်ဦးအြဖစ်၊ သင်အတွကအ
် ခက်ခဲြဖစ်ေသာလိအပ်ချက်များအချို ့က ဘာေတွလ?ဲ

Transportation

Child care

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး
့

ကေလးေစာင်ေ
့ ရှာက်မ

Homelessness
အိးမဲ့အမ
ိ ်မဲ့

အြခား

Other

Unemployment
အလပ်လက်မဲ့

Adequate
Housing
လံေလာက်ေသာအိမ်ရာ

Child‐
Rearing
ကေလးများကိေကျွးေမွးြပုစ
ြပိုေထာင်ြခင်း

