
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

မိဘ/အုပ်ထနိ််းသ ူလမ််းညွှန ်

 

သို ို့ 

 

DMPS PK–12 

 

ရုပ်သကံြညေ့ရ်ှုသငယ်လူလေ့လာမှု 

 

 
မမ  ြို့ ပပပညာလ ေးအတကွ် နမနူာပုံစံဖြစလ်ာရ ်း



 

DMPS PK–12 ရုပ်သကံကညို့ရ်ှုသငယ်ူရလို့လာမှု 

 

ဤအချက်အလက်စာ ွက်သည် ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ ်
 

မိဘမျာ်း/အုပ်ထိန််းသူမျာ်းအတွက် Des Moines အစုိ်း ရကျာင််းမျာ်း 2020-21 

စာသငန်စ်ှတွင ်မည်သို ို့စတငမ်ည်ကုိ ဖပသထာ်းသညို့် 

လမ််းညွှနတ်စ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 
 

ဘံုရမ ာ်မှန််းချက်မျာ်းကို အကကမ််းြျင််းရ ်းဆွွဲထာ်း ာ 
 

ယခုကွဲို့သို ို့ ထူ်းဖခာ်းရသာအချိနက်ာလအတွင််း 
 

ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ရ် ာ ဆ ာမျာ်းနငှို့သ်ာမက 
 

ပုံမှနရ်ကျာင််းတက် က်တစ် က်အတွက် အညွှန််းရဘာငန်ငှို့လ်ည််း 

သက်ဆိုငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

စိတ်အာ်းထက်သနရ်သာ ရကျာင််းသာ်းအမျာ်းစုအတွက် 
 

စာသငန်စ်ှကို ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယူ်ရလို့လာဖခင််းဖြငို့ ်
 

မူကကိြိုမှစ၍ 12 တန််းအထိ အတန််းအဆငို့အ်ာ်းလုံ်း 
 

စတငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။  ာခိုငန်ှုန််း 
 

အနည််းငယ်ရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်း - Orchard Place ရှ ိ
 

ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၊ အထူ်းပညာရ ်းသင ်ရကျာင််းသာ်းအချိြိုျို့ နငှို့ ်
 

Central Campus အတန််းအချိြိုျို့ အပါအဝင ်
 

- တုိ ို့သည် လူကိုယ်တိုငလ်ာရ ာက၍် ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်း  ယူမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ရလ ာက်လှမ််း မညို့်ရန ာကုိ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ထွဲမှ 
 

မည်သူမ မရ ာက်ြူ်းရသ်းပါ။ မရသချာသညို့်လမ််းရကကာင််းမျာ်းကို 

ပုိမုိလွယ်ကူစွာ ရလ ာက်နိငု ်န ်
 

ရအာက်ပါအရထွရထွညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းကို 
 

ကကိြိုတင၍် ဖပနလ်ည်သံု်းသပ်ပါ။ ထူ်းဖခာ်းသညို့်စိနရ်ခေါ်မှုမှသည် 
 

မရမို့နိငုစ် ာရအာငဖ်မငမ်ှုဆီသို ို့ ရ ာက်ရအာင ်
 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့သည် အတူတကွလမ််းရြာက်၍ 
 

ရလ ာက်ကကမည်ဖြစ်သည်။ 

www.dmschools.org 



 
 

 
 
 

 

 

မူကြ   

ရုပ်သကံကညို့ရ်ှု  

သငယ်ူရလို့လာမှု 
 



မူကကိြို ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယ်ူရလို့လာမှု 

 

 

ြျွန်ပ်ု၏မူကြ  ြလလေးသည် ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်လူလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေခ  ေ်တငွ ်ြျွန်ပ်ုတ ု ေ့မှ မည်သည်ြ ု လမ ာ်လငေ့န် ငုပ်ါသေည်ေး။ 

• မူကကိြိုရကျာင််းသာ်းမျာ်းကို ၎င််းတို ို့အိမ်တငွအ်သံု်းဖပြို န ်ရေသပုိငလ် ပ်စစ်စက်ပစစည််းတစ်ခုကို ပံို့ပုိ်းရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လုိအပ်ပါက မူကကိြိုရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ အငတ်ာနက်အခမွဲို့သံု်းခွငို့ရ်ပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ရန ို့စဉ်ဗီေယုိီသငခ်န််းစာမျိြို်းစုံကုိ ဝငရ် ာက်သငယူ်ခွငို့ရ်ှိပါသည်။ 
 

• စာသငက်ကာ်းရ ်း၊ သခ္ျာနငှို့ ်လူမှုရ ်း/စိတ်ခံစာ်းမှုဆိုင ်ာ သငယူ်ရလို့လာမှုအတွက် ဆ ာက အုပ်စုငယ်ဖြငို့ ်

တစ်ြွွဲျို့ချင််းအလိုက် အရဝ်းမှ တိုက်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• Special Education နငှို့ ်ကကာ်းဖြတ်အရထာက်အပံို့မျာ်းကုိ ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ပံို့ပုိ်းရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ထပ်တုိ်းလုပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်း၊ ကာယလှုပ်ရှာ်းမှုနငှို့ ်ဖပဇာတ်တုိ ို့အတွက် အကကံဉာဏမ်ျာ်းကုိ မိဘနငှို့ ်အုပ်ထိန််းသူမျာ်းသို ို့ 

အပတ်စဉ်ရပ်းပုိ ို့သွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ကွနပ်ျျူတာကကညို့်ချိန ်(screen time) သည် ပျမ််းမ အာ်းဖြငို့ ်တစ် က်လ င ်45 မိနစ်မှ 1 နာ ီအထိ 

ရှိပါမည်။ 

 

ြျွန်ပ်ုြလလေး၏ အခ  ေ်ဇယာေးမှာ မည်သ ု ေ့ပြစ်မည်ေည်ေး။ 

မူကကိြို နမူနာအချိနဇ်ယာ်း 

 

လုပ်လ ာငမ်ှု တစ်လေ ေ့တာမ ေစ်မ ာေး 

  

တစ်ရန ို့တာ လမ််းညွှနမ်ှုဗီေယီို 15 မိနစ် 

စာသငက်ကာ်းရ ်းသငခ်န််းစာ ဗီေယီို 15 မိနစ် 

သခ္ျာ သို ို့ လူမှုရ ်း/စိတ်ခံစာ်းမှုဆိုင ်ာ သငယ်ူရလို့လာမှု သို ို့မဟုတ် အဓိကအရကကာင််းအ ာ ဗီေယီိုသငခ်န််းစာ 15 မိနစ် 

မိဘ/အုပ်ထိန််းသူအာ်း လမ််းညွှနထ်ာ်းရသာ ကာယလှုပ်ရှာ်းမှု (ဆ ာမှ ရပ်းထာ်းရသာအကကံဉာဏမ်ျာ်း) မိနစ် 30 

  

မိဘ/အုပ်ထိန််းသူအာ်း လမ််းညွှနထ်ာ်းရသာ ထပ်တို်းလုပ်ရဆာငမ်ှု (ဆ ာမှ ရပ်းထာ်းရသာအကကံဉာဏမ်ျာ်း) 15 မိနစ် 

မိဘ/အုပ်ထိန််းသူအာ်း လမ််းညွှနထ်ာ်းရသာ ဖပဇာတ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း (ဆ ာမှ ရပ်းထာ်းရသာအကကံဉာဏမ်ျာ်း) မိနစ် 30 

 

မည်သညေ့်သငလ် ာြ်ြူပစစည်ေးမ ာေးြ ု လပေးမည်ေည်ေး။ ပစစည်ေးမ ာေးနငှေ့ ် စြ်ြ   ယာမ ာေး လာယ ူေ် အခ  ေ်ဇယာေးြ ု 

လြ ာငေ်းပ မ ံေုးလေ ေ့မတ ငုခ်င ်လပေးမည်ပြစ်သည်။ 

 

• သငပု်န််းဖြျူ • ဗျည််းအကခ ာပုံစံကာ်းချပ် • စကက ျူ 

• ြျက်၍ ရသာ မာကာမျာ်း • နပံါတ်ရ တွက်သညို့် စတုဂံအကွက် • ရကာ်ရချာင််း 

• ရ ာငစုံ်ခွဲတံမျာ်း • အကွက်ဆယ်ကွက်ပါ ရဘာငက်ွက် • ပတတ ျူစဖြငို့လု်ပ်ထာ်းရသာ အတ်ိ 

• ကတ်ရကက်းမျာ်း • နစ်ှြက်ဆက်အတံု်းမျာ်း   



ရုပ်သမှံတစ ်ငေ့ ်သငယ်လူလေ့လာခ  ေ်တငွ ်ြျွန်ပ်ု၏မူကြ  ြလလေးအတြွ ်မည်သည်တ ု ေ့လမ ာ်လငေ့န် ငုသ်ေည်ေး။ 

 

• သူတို ို့၏ မူကကိြိုဆ ာ၊ အတန််းရြာ်မျာ်းနငှို့အ်တူ ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယ်ူရလို့လာမှုသငခ်န််းစာမျာ်းတွင ်

ပါဝငတ်က်ရ ာက်နိငုမ်ည် 
 

• သူတို ို့မူကကိြိုဆ ာမှ ဖပငဆ်ငထ်ာ်းရသာ ဗေီယီိသုငခ်န််းစာမျာ်းတွင ်အာရုံစိကု်နိငုမ်ည် 
 

• မိဘ/အပ်ုထနိ််းသူအာ်း လမ််းညွှနထ်ာ်းရသာ ကာယ၊ ထပ်တို်းနငှို့ ်ဖပဇာတလ်ှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းတွင ်

ပါဝငလ်ပ်ုရဆာငန်ိငုမ်ည ်

 
 

 

ရုပ်သကံြညေ့ရ်ှုသငယ်လူလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် ြျွန်ပ်ုမူကြ  ြလလေး၏   ာ မှံ 

မည်သည်ြ လုမ ာလ်ငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

ဆ ာမျာ်းသည် - 

 

• အုပ်စုငယ်ဖြငို့ ်တစ်ြွွဲျို့ချင််းအလိုက် အရဝ်းမှ တိကု်ရုိက်ညွှနက်ကာ်းချက်နငှို့ ်သငယ်မူှုလပ်ုငန််းမျာ်းကို 

ရပ်းသွာ်းမညဖ်ြစသ်ည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကကညို့်ရှုနိငု ်န ်ဗီေယီိသုငခ်န််းစာမျာ်း ရပ်းသာွ်းမည်ဖြစသ်ည။် 
 

• ထပ်တို်းလပ်ုရဆာငမ်ှုမျာ်း၊ ကာယလှုပ်ရှာ်းမှုနငှို့ ်ဖပဇာတတ်ို ို့အတွက် အကကံဉာဏမ်ျာ်း ရပ်းသာွ်းမည်ဖြစသ်ည်။ 
 

• လူမှုရ ်း/စိတခ်စံာ်းမှုဆိုင ်ာ သငယ်ရူလို့လာမှုနငှို့ ်သက်ဆိုငသ်ညို့် သငခ်န််းစာမျာ်းနငှို့ ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းတွင ်

ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကို ပါဝငရ်စမည်ဖြစသ်ည။် 
 

• သငယ်ရူလို့လာမှု ဦ်းတည်ချကမ်ျာ်းဆိုင ်ာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်မှုနငှို့ ်

သငယ်မူှုလုပ်ငန််းအရဖခအရနတို ို့ကို ရစာငို့က်ကညို့ထ်နိ််းရကျာင််းမည်ဖြစသ်ည်။ 
 

• အရထာက်အပံို့ပို၍လိုရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် ထပ်ရဆာင််းသငခ်န််းစာအရသ်းစာ်းမျာ်း 

သို ို့ အပ်ုစုငယည်ွှနက်ကာ်းချကတ်ို ို့ကို ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစသ်ည်။ 
 

• ရကျာင််းရခေါ်ချိန ်ရခေါ်မညဖ်ြစသ်ည။် 
 

• ရကျာင််းသာ်း၊ မိသာ်းစုတို ို့နငှို့ ်ပံမုှနအ်ဆက်အသယွ်လပ်ုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယ်မူှုအတာ်းအဆ်ီးမျာ်းြယ်ရှာ်းနိငု ်န ်လပ်ုရြာက်ိုငြ်က်မျာ်း၊ မိသာ်းစမုျာ်းနငှို့ ်

အတလူပ်ုရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည။် 
 

• ရပါင််းစပ်သငယ်ူမှု နငှို့ ် ရုပ်သကံကညို့်ရှုရလို့လာသငယ်ူမှု ဝန််းကျငတ်စ် ပ်အတွက် အစီအစဉ်မျာ်းရ ်းဆွွဲ န ်

အထ်ူးပညာရ ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လက်ခံ ရှိထာ်းရသာ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအတွက် 

သ်ီးဖခာ်းပညာရ ်းအစီအစဉ် (IEP) အြွွဲျို့ ရဆွ်းရန်ွးပွွဲတစ်ခုကို အစီအစဉ်ရ ်းဆွွဲမည်ဖြစ်သည်။ 



 
 

 
 
 

 
 

 

မူလတေ်ေး 

ရုပ်သကံကညို့ရ်ှု  

သငယ်ူရလို့လာမှု 
 



မူလတန််း (K-5) ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယ်ရူလို့လာမှု 

 

ြျွန်ပ်ု၏ မူလတေ်ေးအ ွယ်ြလလေးသည် ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်ူလလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအာ်း သူတုိ ို့အမ်ိတွင ်သံု်းနိငု ်န ်Tablet သို ို့ လက်ပ်ရတာို့ ကွနပ်ျျူတာ ကွဲို့သို ို့ 

ရေသပုိငလ် ပ်စစ်စက်ပစစည််းတစ်ခုကို ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လုိအပ်ပါက ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ အငတ်ာနက်အခမွဲို့သံု်းခွငို့ရ်ပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• Microsoft Teams နငှို့ ်Canvas မှရန၍ ရုပ်သကံကညို့်ရှုအတန််းမျာ်းတွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက်ရ ်းအတွက် 

တစ်ရန ို့တာအချိနဇ်ယာ်းတစ်ခုကုိ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအာ်း ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• စာသငက်ကာ်းဖခင််း (အြတ် နငှို့ ်အရ ်း) နငှို့ ်သခ္ျာဘာသာတို ို့တငွ ်ရန ို့စဉ် အရဝ်းမှတိကု်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သပိပံ၊ လူမှုရ ်းသိပပံဘာသာ ပ်မျာ်း၊ အနပုညာ၊ ဂီတနငှို့ ်PE ညွှနက်ကာ်းချက်တုိ ို့ကုိ  က်သတတ ပတ် 

တစ်ပတ်လံု်းရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် သူတုိ ို့၏ဆ ာနငှို့ရ် ာ အဖခာ်းသူမျာ်းနငှို့ပ်ါ သငယူ်မှုအရတွျို့အကကံြိုမျာ်းဖြငို့ ်(တစ်ချိနတ်ည််း) 

အချိနက်ုနဆ်ံု်းမည်ဖြစ်ပပီ်း သူတုိ ို့ဘာသာသူတုိ ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အဂ္လိပ်ဘာသာစကာ်းသငယ်ူသူ (ELL)၊ အထူ်းပညာရ ်း၊ ပငက်ိုစွမ််း ည်ရှိရသာကရလ်းမျာ်းအတွက် ပညာရ ်း 

(GT) နငှို့ ်ကကာ်းဖြတ်အရထာက်အပံို့မျာ်းကုိ ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ပံို့ပုိ်းရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ကွနပ်ျျူတာကကညို့်ချိန ်(screen time) ကို တစ် ကလ် င ်3-4 နာ  ီကန ို့သ်တ်ထာ်းပါမည်။ 
 

•  ပ်နာ်းချိန/်ရကျာင််းဆင််းချိနတုိ် ို့ကုိ စီစဉ်ထာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

 

 

ြျွန်ပ်ုြလလေး၏ အခ  ေ်ဇယာေးမှာ မည်သ ု ေ့ပြစ်မည်ေည်ေး။ 

 

မူလတန််းရကျာင််းသာ်း နမူနာအချိနဇ်ယာ်း 

 

အခ  ေအ်ပ ုငေ်းအပခာေး သငတ်ေ်ေး 
 

  
 

8:00-8:30 မနက်ခင််းရတွျို့ဆုံမှု၊ အြွွဲျို့လိကု်ရတွျို့ဆုံချိန၊် လူမှုရ ်း/စိတ်ခံစာ်းမှုဆုိင ်ာ သငယူ်ရလို့လာမှု အစရှသိဖြငို့။် 
 

  
 

8:30 -10:00 
စာသငက်ကာ်းရ ်းညွှနက်ကာ်းချက် -  ပ်နာ်းချိနမ်ျာ်းနငှို့ ်ကိုယ်ပုိငစ်ာလုပ်ချိန ်တစ်ပါတည််းပါရှိရသာ 

 

တစ်တန််းလံု်းနငှို့ ်အုပ်စုငယ်ညွှနက်ကာ်းချကတ်ို ို့ ရပါင််းစည််းဖခင််း  

 
 

   

10:00-10:15  ပ်နာ်းချိန/်ရကျာင််းဆင််းချိန ်
 

  
 

10:15-11:00 
သခ္ျာညွှနက်ကာ်းချက် -  ပ်နာ်းချိနမ်ျာ်းနငှို့ ်ကိုယ်ပုိငစ်ာလုပ်ချိန ်တစ်ပါတည််းပါရှိရသာ 

 

တစ်တန််းလံု်းနငှို့ ်အုပ်စုငယ်ညွှနက်ကာ်းချကတ်ို ို့ ရပါင််းစည််းဖခင််း  

 
 

   

11:00-11:45 
သပိပံ၊ လူမှုရ ်းသပိပံဘာသာ ပ်မျာ်း၊ အနပုညာ၊ ဂီတနငှို့ ်PE ညွှနက်ကာ်းချကတ်ို ို့ကိ ုအချိနဇ်ယာ်းဆွွဲ၍ 

 

အလှညို့က်ျရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။  

 
 

   

11:45 - 12:45 ရန ို့လည်စာ 
 

  
 

12:45-1:15  ပ်နာ်းချိန/်ရကျာင််းဆင််းချိန၊် ကိုယ်ပုိငရ်လို့ကျငို့မ်ှု၊ ကိုယ်ပုိငအ်စီအစဉ်အတိုင််း သငယူ်ရလို့လာမှု 
 

  
 

1:15-3:00 
 ပ်နာ်းချိန/်ရကျာင််းဆင််းချိန၊် အုပ်စုငယ်လမ််းညွှနခ်ျက်၊ ELL ၊ အထူ်းပညာရ ်း 

 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၊ သ်ီးဖခာ်းလမ််းညွှနခ်ျက်၊ စွမ််း ည်ဖမြှငို့လ်ှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း အစရှိသဖြငို့။်***  

 
 

   



*သူငယ်တန််းနငှို့ ်1 တန််းကရလ်း အချိနဇ်ယာ်းမျာ်းကို ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ သငယ်ူမှုလိုအပ်ချက်မျာ်းအတိုင််း သငို့ရ်တာ်စွာ ချိနည် ြှိရပ်းမည်ဖြစ် ာ ကာယလှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း၊ 

ဂီတလှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းနငှို့ ်မကကာခဏ ပ်နာ်းချိနမ်ျာ်း ပို၍ပါဝငန်ိငုပ်ါသည်။ 

**ဗုေဓဟူ်းရန ို့ ရန ို့လည်ပုိင််းမျာ်းကုိ ဆ ာအတတ်ပညာဆိငု ်ာ သငယူ်မှုနငှို့ ်ပူ်းရပါင််းလုပ်ရဆာငမ်ှုတုိ ို့အတွက်  ည် ွယ်ထာ်းပါသည်။ 

 

***ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ ထပ်ရဆာင််းအရထာက်အပံို့ နငှို့/်သို ို့ ဤအချိနအ်ပုိင််းအဖခာ်းအတွင််း တုိရတာင််းရသာအချိနက်ာလတွင ်

စွမ််း ည်ဖမ ြှငို့တ်ငရ် ်းအတွက် စီစဉ်ရပ်းထာ်းမည်ဖြစ်သည်။ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကို ရကျာင််းချိနတ်စ်ချိနလ်ံု်းစာ 

အချိနဇ်ယာ်းဆွွဲရပ်းထာ်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သူတုိ ို့၏အချိနဇ်ယာ်းသည်  က်သတတ ပတ်တစ်ပတ်လုံ်း အရဖပာင််းအလွဲရှိနိငုပ်ါသည်။ 

 

ြျွန်ပ်ု၏ မူလတေ်ေးလြ ာငေ်းသာေးြလလေးအတြ်ွ ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်ူလလေ့လာလေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

• စီစဉ်ထာ်းရသာအတန််းချိနအ်တွင််း ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက် မည ်
 

• သူတုိ ို့၏ဆ ာနငှို့ရ် ာ အဖခာ်းသူမျာ်းနငှို့ပ်ါ (တစ်ချိနတ်ည််း) သငယူ်မှုအရတွျို့အကကံြိုမျာ်းတွင ်ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်နိငုမ်ည်ဖြစ်ပပီ်း 

သူတုိ ို့ဘာသာသူတုိ ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) လုပ်ရဆာငန်ိငု ်မည ်
 

• ကုိယ်ပုိငသ်ငယူ်ရလို့လာမှုကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််း န ်ဖြည််းဖြည််းမှနမှ်နန်ငှို့ ်ပုိက်စိပ်တုိက်မှတ်သာ်းရစသညို့် 

နည််းဗျျူဟာမျာ်းကို အသံု်းဖပြိုမည်ဖြစ်သည် 
 

• သတ်မှတ်ထာ်းရသာ အလုပ်တာဝနမ်ျာ်းကုိ ပပီ်းရဖမာက်ရအာငလု်ပ်ရဆာင၍် ရပ်းပုိ ို့ မည် 
 

• ကာယလှုပ်ရှာ်းမှုနငှို့ ်အနာ်းယူချိနမ်ျာ်းတွင ်ပါဝင ်မည် 
 

• သူတုိ ို့ရတွျို့ ကကံြိုရန သညို့် အတာ်းအဆီ်းမျာ်းကုိ ဆ ာမျာ်းနငှို့အ်တူ ဆက်သွယ်ရဖပာဆို မည် 

 

ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်ူလလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် ြျွန်ပ်ုြလလေး၏   ာ မှံ မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

ဆ ာမျာ်းသည် - 

• ပုံမှနအ်ချိနဇ်ယာ်းဆွွဲထာ်းရသာ အတန််းချိနတ်စ်ချိနတွ်င ်အရဝ်းမှတုိက်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်နငှို့ ်

သငယ်ူမှုလုပ်ငန််းမျာ်းကို ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လူမှုရ ်း/စိတ်ခံစာ်းမှုဆိုင ်ာ သငယူ်ရလို့လာမှုနငှို့ ်သက်ဆိုငသ်ညို့် သငခ်န််းစာမျာ်းနငှို့ ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းတွင ်ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ 

ပါဝငရ်စမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယ်ူရလို့လာမှု ဦ်းတည်ချက်မျာ်းဆိုင ်ာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်မှု၊ 

လုပ်ငန််းပပီ်းရဖမာက်ရ ်းနငှို့ ်သငယူ်မှုလုပ်ငန််းအရဖခအရနတုိ ို့ကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယူ်ရလို့လာမှု ဦ်းတည်ချက်မျာ်းဆိုင ်ာ သငယူ်မှုလုပ်ငန််းအရဖခအရနနငှို့ပ်တ်သက်၍ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ ်

ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အရထာက်အပံို့ပုိ၍လုိရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် ထပ်ရဆာင််းသငခ်န််းစာအရသ်းစာ်းမျာ်း သို ို့ 

အုပ်စုငယ်ညွှနက်ကာ်းချက်တုိ ို့ကုိ ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းရခေါ်ချိန ်ရခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်း၊ ရကျာင််းသာ်းမိဘ/အုပ်ထိန််းသူတုိ ို့နငှို့ ်ပုံမှနအ်ဆက်အသွယ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းမျာ်းသည် လုိအပ်သညို့်အရထာက်အပံို့တုိင််းကုိ စာ င််းဖပြိုစုရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယူ်မှုအတာ်းအဆီ်းမျာ်းြယ်ရှာ်းနိငု ်န ်လုပ်ရြာ်ကုိငြ်က်မျာ်း၊ မိသာ်းစုမျာ်းနငှို့ ်အတူလုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရပါင််းစပ်သငယူ်မှု နငှို့ ် ရပ်ုသကံကညို့်ရှုရလို့လာသငယူ်မှု ဝန််းကျငတ်စ် ပ်အတကွ် အစီအစဉ်မျာ်းရ ်းဆွွဲ န ်

အထူ်းပညာရ ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လကခ်ံ ရှိထာ်းရသာ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအတကွ် သ်ီးဖခာ်းပညာရ ်းအစီအစဉ် (IEP) အြွွဲျို့ 

ရဆွ်းရန်ွးပွွဲတစ်ခကုို အစီအစဉ်ရ ်းဆွွဲမည်ဖြစ်သည်။ 



 
 

 
 
 

 
 

 

အလယတ်ေ်ေး 

 

ရုပ်သကံကညို့ရ်ှု  

သငယ်ူရလို့လာမှု 
 



အလယ်တန််း ရပ်ုသကံကညို့ရ်ှုသငယ်ူရလို့လာမှု 

 

 

ြျွန်ပ်ု၏ အလယတ်ေ်ေးအ ွယြ်လလေးသည် ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်လူလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ ု 

လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအာ်း သူတုိ ို့အမ်ိတွင ်သံု်းနိငု ်န ်ရေသပုိင ်လက်ပ်ရတာို့ ကွနပ်ျျူတာ တစ်လံု်းကို ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လုိအပ်ပါက ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ အငတ်ာနက်အခမွဲို့သံု်းခွငို့ရ်ပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• Microsoft Teams နငှို့ ်Canvas မှရန၍ ရုပ်သကံကညို့်ရှုအတန််းမျာ်းတွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက်ရ ်းအတွက် 

တစ်ရန ို့တာအချိနဇ်ယာ်းတစ်ခုကုိ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအာ်း ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အဂ္လိပ်စာ/ဘာသာစကာ်းအတတ်ပညာ၊ သခ္ျာ၊ သပိပံနငှို့ ်လူမှုရ ်းသပိပံဘာသာ ပ်မျာ်းတုိ ို့တွင ်

အရဝ်းမှတိုက်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်ကို တစ် က်ချင််းအလိုက် ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အနပုညာ၊ အရထွရထွဂီတ၊ တီ်းဝုိင််း၊ သစုံံတီ်းဝုိင််း၊ ကျန််းမာရ ်း၊ လုပ်ငန််း/နည််းပညာ နငှို့ ်အချိြိုျို့ရကျာင််းမျာ်းတွင ်

စပိနစ်ကာ်း နငှို့/်သို ို့ မိသာ်းစု & စာ်းသံု်းသူရ ်း ာသပိပံ ညွှနက်ကာ်းချက်ကုိ ကုိ်းပတ်အလှညို့်ကျရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် သူတုိ ို့၏ဆ ာနငှို့ရ် ာ အဖခာ်းသူမျာ်းနငှို့ပ်ါ သငယူ်မှုအရတွျို့အကကံြိုမျာ်းဖြငို့ ်(တစ်ချိနတ်ည််း) 

အချိနက်ုနဆ်ံု်းမည်ဖြစ်ပပီ်း သူတုိ ို့ဘာသာသူတုိ ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အဂ္လိပ်ဘာသာစကာ်းသငယ်ူသူ (ELL)၊ အထူ်းပညာရ ်း၊ ပငက်ိုစွမ််း ည်ရှိရသာကရလ်းမျာ်းအတွက် ပညာရ ်း 

(GT) နငှို့ ်ကကာ်းဖြတ်အရထာက်အပံို့မျာ်းကုိ ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ပံို့ပုိ်းရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ကွနပ်ျျူတာကကညို့်ချိန ်(screen time) ကို တစ် ကလ် င ်3-5 နာ  ီကန ို့သ်တ်ထာ်းပါမည်။ 

 

 

ြျွန်ပ်ုြလလေး၏ အခ  ေ်ဇယာေးမှာ မည်သ ု ေ့ပြစ်မည်ေည်ေး။ 

 

အရထွရထွရကျာင််းသာ်း နမူနာအချိနဇ်ယာ်းနငှို့ ်သငတ်န််းအစီအစဉ် 

 

 

အခ  ေအ်ပ ုငေ်းအပခာေး သငတ်ေ်ေး 
 

  
 

8:30-9:15 အကကံရပ်း/PE 
 

  
 

9:15-10:00 သခ္ျာ 
 

  
 

10:00 - 10:45 လူမှုရ ်းသပိပံဘာသာ ပ်မျာ်း 
 

  
 

10:45-11:30 အနပုညာ 
 

  
 

11:30-12:15 အဂ္လိပ်စာ/ဘာသာစကာ်းအတတ်ပညာ 
 

  
 

12:15-12:45 ရန ို့လည်စာ 
 

  
 

12:45-1:30 သပိပံ 
 

  
 

1:30-3:30 
ရံု်းချိန/်ရကျာင််းသာ်းရထာက်ပံို့မှုမျာ်း/ 

 

အုပ်စုငယ်မျာ်း/အစရှိသဖြငို့။်  

 
 

   

 

 

ေမူောအစီအစဉ် (45 မ ေစ် အတေ်ေးခ  ေ်) 

 

 

 

9:15-9:30 
 

တိကု်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်နငှို့ ်

လုပ်ငန််းတာဝနမိ်တ်ဆက ်

 

9:30-9:50 
 
အုပ်စုငယ်အရထာက်အပံို့/ 

သီ်းဖခာ်းအလုပ် 

 

9:50-10:00 
 
သိရှိနာ်းလည်မှုအတွက် တုိက်ရိုက်စစ်ရဆ်းဖခင််း၊ 

ရနာက်အဆငို့အ်တွက် တာဝနရ်ပ်းဖခင််း 



ြျွန်ပ်ု၏ အလယတ်ေ်ေးလြ ာငေ်းသာေးအတြ်ွ ရုပ်သမှံတစ် ငေ့သ်ငယ်လူလေ့လာလေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

• စီစဉ်ထာ်းရသာအတန််းချိနအ်တွင််း ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက် မည ်
 

• သူတုိ ို့၏ဆ ာနငှို့ရ် ာ အဖခာ်းသူမျာ်းနငှို့ပ်ါ (တစ်ချိနတ်ည််း) သငယူ်မှုအရတွျို့အကကံြိုမျာ်းတွင ်

ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်နိငုမ်ည်ဖြစ်ပပီ်း သူတုိ ို့ဘာသာသူတုိ ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) လုပ်ရဆာငန်ိငု ်မည် 
 

• ကုိယ်ပုိငသ်ငယူ်ရလို့လာမှုကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််း န ်ဖြည််းဖြည််းမှနမှ်နန်ငှို့ ်ပုိက်စိပ်တုိက်မှတ်သာ်းရစသညို့် 

နည််းဗျျူဟာမျာ်းကို အသံု်းဖပြိုမည်ဖြစ်သည် 
 

• အလုပ်တာဝနမ်ျာ်းကုိ ပပီ်းရဖမာက်ရအာငလု်ပ်ရဆာင၍် ရပ်းပုိ ို့ မည်။ 
 

• ကာယလှုပ်ရှာ်းမှုနငှို့ ်အနာ်းယူချိနမ်ျာ်းတွင ်ပါဝင ်မည် 
 

• သူတုိ ို့ရတွျို့ ကကံြိုရန သညို့် အတာ်းအဆီ်းမျာ်းကုိ ဆ ာမျာ်းနငှို့အ်တ ူဆကသွ်ယ်ရဖပာဆို မည် 

 

 

 

ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်လူလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် ြျွန်ပ်ုအလယတ်ေ်ေးြလလေး၏   ာမ ာေး မှံ မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

ဆ ာမျာ်းသည် - 

 

• ပုံမှနအ်ချိနဇ်ယာ်းဆွွဲထာ်းရသာ အတန််းချိနတ်စ်ချိနတွ်င ်အရဝ်းမှတုိက်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်နငှို့ ်

သငယ်ူမှုလုပ်ငန််းမျာ်းကို ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လူမှုရ ်း/စိတ်ခံစာ်းမှုဆိုင ်ာ သငယူ်ရလို့လာမှုနငှို့ ်သက်ဆိုငသ်ညို့် သငခ်န််းစာမျာ်းနငှို့ ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းတွင ်ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ 

ပါဝငရ်စမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယ်ူရလို့လာမှု ဦ်းတည်ချက်မျာ်းဆိုင ်ာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်မှု၊ အလုပ်ပပီ်းရဖမာက်ရ ်းနငှို့ ်

သငယူ်မှုလုပ်ငန််းအရဖခအရနတုိ ို့ကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အရထာက်အပံို့ပုိ၍လုိရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် ထပ်ရဆာင််းသငခ်န််းစာအရသ်းစာ်းမျာ်း သို ို့ 

အုပ်စုငယ်ညွှနက်ကာ်းချက်တုိ ို့ကုိ ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ကုိယ်ပုိငသ်ငယူ်ရလို့လာမှုကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််း ာတွင ်သူတုိ ို့အာ်း 

အရထာက်အပံို့ရပ်း န ်ဖြည််းဖြည််းမှနမှ်နန်ငှို့ ်ပုိက်စိပ်တုိက်မှတ်သာ်း ရစသညို့် နည််းဗျျူဟာမျာ်းကို 

ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းရခေါ်ချိန ်ရခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 

• စာရနာက်ကျဖခင််း သို ို့ စာမလုပ်ဖခင််းနငှို့ပ်တ်သက်၍ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ ်ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းနငှို့ ်ပုံမှနဆ်က်သွယ်ရဖပာဆိုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယူ်မှုအတာ်းအဆီ်းမျာ်းြယ်ရှာ်းနိငု ်န ်လုပ်ရြာ်ကုိငြ်က်မျာ်း၊ မိသာ်းစုမျာ်းနငှို့ ်အတူလုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရပါင််းစပ်သငယူ်မှု နငှို့ ် ရပ်ုသကံကညို့်ရှုရလို့လာသငယူ်မှု ဝန််းကျငတ်စ် ပ်အတကွ် အစီအစဉ်မျာ်းရ ်းဆွွဲ န ်

အထူ်းပညာရ ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လကခ်ံ ရှိထာ်းရသာ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအတကွ် သ်ီးဖခာ်းပညာရ ်းအစီအစဉ် (IEP) အြွွဲျို့ 

ရဆွ်းရန်ွးပွွဲတစ်ခကုို အစီအစဉ်ရ ်းဆွွဲမည်ဖြစ်သည်။ 



 
 

 
 
 

 
 

 

အ ြတ်ေ်ေး 

ရုပ်သကံကညို့ရ်ှု  

သငယ်ူရလို့လာမှု 
 



အထက်တန််း ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယ်ူရလို့လာမှု 

 

 

 

ြျွန်ပ်ု၏ အ ြ်တေ်ေးြလလေးသည် ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်လူလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ  ု

လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအာ်း သူတို ို့အိမ်တွင ်သံု်းနိငု ်န ်ရေသပုိင ်လက်ပ်ရတာို့ ကွနပ်ျျူတာ တစ်လံု်းကို 

ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• လိုအပ်ပါက ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကို အငတ်ာနက်အခမွဲို့သံု်းခွငို့ရ်ပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ပညာသငက်ာလတစ်ခုတိုင််းတွင ် ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် အမှတ်ရှစ်မှတ် နိငုပ်ါသည်။ 

ရုပ်သကံကညို့်ရှုသငယ်ူရလို့လာမှုတွင ် အထက်တန််းရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ပထမကို်းပတ်အတွင််း 

သငတ်န််းရလ်းခုအထ ိ စာ င််းသွင််း မည်ဖြစ်ပပီ်း ေတုိယကို်းပတ်အတွင််း သငတ်န််းရလ်းခုအထ ိ

စာ င််းသွင််း မည်။ 
 

• Microsoft Teams နငှို့ ်Canvas မှရန၍ ရုပ်သကံကညို့်ရှုအတန််းမျာ်းတွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက်ရ ်းအတွက် 

တစ်ရန ို့တာအချိနဇ်ယာ်းတစ်ခုကို ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအာ်း ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အတန််းရလ်းတန််းတိုင််းသည် မိနစ် 90 ကကာမည်ဖြစ်၍ သူတို ို့ဆ ာ၊ အဖခာ်းသူမျာ်း (တစ်ချိနတ်ည််း) နငှို့ ်45 

မိနစ်ထက်မပုိဘွဲ ကျနသ်ညို့်အတန််းချိနတ်ွင ်သူတို ို့ဘာသာသူတို ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) 

လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• တစ်ချိနတ်ည််းသငယ်ူသညို့် အချိနအ်ပုိင််းအဖခာ်းတိုင််းကို ဆ ာမျာ်းမှ ြမ််းယူထာ်းမည်ဖြစ်ပပီ်း 

ရုပ်သကံကညို့်ရှုအချိနအ်ပုိင််းအဖခာ်းအတွင််း မပါဝငန်ိငုရ်သာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ဗီေယီိုမျာ်းကို 

ကကညို့်ရှုနိငုမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အဂ္လိပ်ဘာသာစကာ်းသငယ်ူသူ (ELL)၊ အထ်ူးပညာရ ်း၊ ပငက်ိုစွမ််း ည်ရှိရသာကရလ်းမျာ်းအတွက် 

ပညာရ ်း (GT) နငှို့ ်ကကာ်းဖြတ်အရထာက်အပံို့မျာ်းကို ရုပ်သံမှတစ်ဆငို့ ်ပံို့ပုိ်းရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• Central Campus ဓာတ်ခွွဲအရဖခဖပြို သငတ်န််းတွင ်စာ င််းသွင််းထာ်းရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် 

တစ်ပတ်လ င ်တစ် က် လူကိုယ်တိုငအ်တန််းတက် မည်ဖြစ်သည်။ 

 

အ ြ်တေ်ေးအခ  ေ်ဇယာေးမှာ မည်သ ု ေ့ပြစ်မည်ေည်ေး။ 

 

အ ြ်တေ်ေး တစ်လေ ေ့တာအခ  ေ်ဇယာေး 

1 အချိန ် 8:30-10:00 

2 အချိန ် 10:00-11:30 

ရန ို့လည်စာ 11:30-12:30 

3 အချိန ် 12:30-2:00 

4 အချိန ် 2:00-3:30 
  

 

  



ြျွန်ပ်ု၏ အ ြ်တေ်ေးလြ ာငေ်းသာေးအတြ်ွ ရုပ်သမှံတစ် ငေ့သ်ငယ်လူလေ့လာလေစဉ် မည်သည်တ ု ေ့ြ ု လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

• စီစဉ်ထာ်းရသာအတန််းချိနအ်တွင််း ရုပ်သမှံတစ်ဆငို့ ်ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ်ပါဝငတ်က်ရ ာက် မည ်
 

• သူတုိ ို့၏ဆ ာနငှို့ရ် ာ အဖခာ်းသူမျာ်းနငှို့ပ်ါ (တစ်ချိနတ်ည််း) သငယူ်မှုအရတွျို့အကကံြိုမျာ်းတွင ်ပါဝငရ်ဆာင ွ်က် မည်ဖြစ်ပပီ်း 

သူတုိ ို့ဘာသာသူတုိ ို့ (တစ်ချိနတ်ည််းမဟုတ်ဘွဲ) လုပ်ရဆာင ်မည်-တိုကရ်ိုက်သငယ်ူမှုအရတွျို့အကကံြိုမ နိငုပ်ါက 

ြမ််းယူထာ်းရသာ ဗီေယီိုအပုိင််းကို ကကညို့် မည် 
 

• ကုိယ်ပုိငသ်ငယူ်ရလို့လာမှုကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််း န ်ဖြည််းဖြည််းမှနမှ်နန်ငှို့ ်ပုိက်စိပ်တုိက်မှတ်သာ်းရစသညို့် 

နည််းဗျျူဟာမျာ်းကို အသံု်းဖပြိုမည်ဖြစ်သည် 
 

• အလုပ်တာဝနမ်ျာ်းကို ပပီ်းရဖမာက်ရအာငလု်ပ်ရဆာင၍် ရပ်းပုိ ို့ မည်။ 
 

• သူတုိ ို့ရတွျို့ ကကံြိုရန သညို့် အတာ်းအဆီ်းမျာ်းကုိ ဆ ာမျာ်းနငှို့အ်တူ ဆက်သွယ်ရဖပာဆို မည် 

 

 

 

ရုပ်သကံြညေ့်ရှုသငယ်ူလလေ့လာမှုတငွ ်ပါဝငလ်ေစဉ် ြျွန်ပ်ုအ ြ်တေ်ေးြလလေး၏   ာမ ာေး မှံ မည်သညတ် ု ေ့ြ ု 

လမ ာ်လငေ့ ်ာေးန ငုပ်ါသေည်ေး။ 

 

ဆ ာမျာ်းသည် - 

 

• ပုံမှနအ်ချိနဇ်ယာ်းဆွွဲထာ်းရသာ အတန််းချိနတ်စ်ချိနတွ်င ်အရဝ်းမှတုိက်ရိုက်ညွှနက်ကာ်းချက်နငှို့ ်

သငယ်ူမှုလုပ်ငန််းမျာ်းကို ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရုပ်သကံကညို့ရ်ှုအတန််းကို မတက်ရ ာကန်ိငုပ်ါက ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတကွ် အရဝ်းမှညွှနက်ကာ်းချက်ကို ြမ််းယူထာ်းမည်။ 
 

• သငယ်ူရလို့လာမှု ဦ်းတည်ချက်မျာ်းဆိုင ်ာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်မှု၊ 

အလုပ်ပပီ်းရဖမာက်ရ ်းနငှို့ ်သငယူ်မှုလုပ်ငန််းအရဖခအရနတုိ ို့ကုိ ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းရကျာင််းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏ လုပ်ငန််းရပ်းပုိ ို့ချက်မျာ်းအရပေါ် အချိနမီ်ဖပနက်ကာ်းရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• အရထာက်အပံို့ပုိ၍လုိရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် ထပ်ရဆာင််းသငခ်န််းစာအရသ်းစာ်းမျာ်း သို ို့ 

အုပ်စုငယ်ညွှနက်ကာ်းချက်တုိ ို့ကုိ ရပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းရခေါ်ချိန ်ရခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 

• Infinite Campus တွင ်အပတ်စဉ် အတန််းမျာ်းကုိ အချိနန်ငှို့တ်စ်ရဖပ်းညီ တငရ်ပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ပျက်ကွက်မျာ်း နငှို့/်သို ို့ ရနာက်ကျ သို ို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်ဖခင််းတုိ ို့ကုိ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ ်ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းလုိအပ်ချက်မျာ်း တုံ ို့ဖပနဖ်ြညို့်ဆည််းရပ်းနိငုမ်ှုကုိ စီစဉ်ထာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ပုံမှနရ်ကျာင််းချိနဖ်ပငပ်တွင ်ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် အချိနရ်ပ်းနိငုရ်အာင ်ညြှိနှုငိ််းရဆာင ွ်က်မည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းနငှို့ ်ပုံမှနဆ်က်သွယ်ရဖပာဆိုမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• သငယူ်မှုအတာ်းအဆီ်းမျာ်းြယ်ရှာ်းနိငု ်န ်လုပ်ရြာ်ကုိငြ်က်မျာ်း၊ မိသာ်းစုမျာ်းနငှို့ ်အတူလုပ်ရဆာငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 
 

• ရပါင််းစပ်သငယူ်မှု နငှို့ ် ရပ်ုသကံကညို့်ရှုရလို့လာသငယူ်မှု ဝန််းကျငတ်စ် ပ်အတကွ် အစီအစဉ်မျာ်းရ ်းဆွွဲ န ်

အထူ်းပညာရ ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လကခ်ံ ရှိထာ်းရသာ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီအတကွ် သ်ီးဖခာ်းပညာရ ်းအစီအစဉ် (IEP) အြွွဲျို့ 

ရဆွ်းရန်ွးပွွဲတစ်ခကုို အစီအစဉ်ရ ်းဆွွဲမည်ဖြစ်သည်။ 



 
 

 
 
 

 

 

လောြ ်ပ် 

အခ ြအ်လြမ် ာေး 

 



ရကျာင််းရခေါ်ချိန ်

 
 

 

ဆ ာမျာ်းသည် ညွှနက်ကာ်းချကအ်တကွ် တစ် ရန ို့တာအခွငို့အ်လမ််းမျာ်းတွင ်ရကျာင််းသာ်းပါဝငမ်ှုကို 

ရစာငို့က်ကညို့်ထနိ််းရကျာင််းမည်ဖြစသ်ည်။ ပါဝငရ်ဆာင ွ်ကမ်ှု အခွငို့အ်လမ််းမျာ်းတွင ်ပါဝငသ်ည်မှာ - 

 

1. တစခ်ျိနတ်ည််းသငယ်မူှုတွင ်ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်ဖခင််း (ရကျာင််းသာ်းသည် 

အုပ်စလုိုကသ်ငခ်န််းစာတွင ်တစ်ချိနတ်ည််းဖြစရ်စ ြမ််းယမူှုမတှစဆ်ငို့ ်ပါဝင၍်ဖြစ်ရစ 

ပါဝငရ်ဆာင ွ်ကပ်ါသည်) 
 

2. Canvas ရမာ်ကျျူ်းတွင ်ပါဝငရ်ဆာင ွ်က်ဖခင််း (ရကျာင််းသာ်းသည် Canvas ရမာ်ကျျူ်း(မျာ်း)တွင ်

ပါဝငရ်ဆာင ွ်ကသ်ည)် 
 

3. အလပ်ုရပ်းပို ို့ဖခင််း (ရကျာင််းသာ်းသည် အရထာကအ်ထာ်း သို ို့ အလပ်ုရပ်းပို ို့သည်) 
 

4. ရံု်းချိနရ်တွျို့ဆံမုှု (ရကျာင််းသာ်းသည် လမ််းညွှနခ်ျကအ်ရကကာင််းအ ာဆိုင ်ာကိ ု

ဆ ာနငှို့ ်မျက်နာှချင််းဆိုငရ်တွျို့ဆံုသည်) 

 

ရကျာင််းသာ်းတစဦ််းဦ်းသည် ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ်ပါဝငဖ်ခင််းရှိမရှကိို ဖပသနိငု ်န ်ဆ ာမျာ်းမှ ရကျာင််းသာ်း၏ 

ရကျာင််းရခေါ်ချိနမ်ှတတ်မ််းမျာ်းကို ရန ို့စဉ်ဖြညို့စ်ကွ်သွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

 

ရကျာင််းသာ်းသည် ြျာ်းနာဖခင််း၊ အငတ်ာနက်လိုင််း ဖပဿနာ သို ို့ အဖခာ်းရသာ ခွငို့တ်ိုငမ်ှုအရဖခအရနမျာ်းရကကာငို့ ်

ရန ို့စဉ်ညွှနက်ကာ်းချက်တွင ်မပါဝငန်ိငုပ်ါက မဘိမျာ်း/အပ်ုထနိ််းသူမျာ်းသည် ကရလ်း၏ရကျာင််းကို 

ဆကသ်ွယသ်ငို့ပ်ါသည်။ ရကျာင််းဝနထ်မ််းသည် ဤသတင််းကို လက်ခ ံယမူည်ဖြစ်ပပီ်း 

ရကျာင််းရခေါ်ချိနမ်ှတတ်မ််းမျာ်းကို အဆငရ်ဖပသလို ဖြညို့စ်ွကရ်ပ်းသွာ်းမညဖ်ြစသ်ည်။ 



ကရလ်းသငူယ်ရစာငို့ရ်ရှာက်မှု 

 
 

 

DMPS သည် ရကျာင််းသာ်းအာ်းလံု်းအတကွ် 100% ရုပ်သအံစီအစဉ်ဖပြိုလပ်ုချိနတ်ွင ်ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ MetroKids 

အချိနဖ်ပညို့အ်စီအစဉ်အတွက် မှတပံ်တုငဖ်ခင််းကို ယခုြွငို့လ်ှစထ်ာ်းပါသည်။ 

 

Metro Kids သည် တနလ္ာ-ရသာကကာ မနက် 7 - ညရန 5 နာ ီတွင ်ငါ်းထပ်ရှိ 

သူငယတ်န််းရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတကွ် အရဖခခအံတန််းရန ာကို်းခုနငှို့ ်ငါ်းထပ်ရိှ မူကကိြိုရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတကွ် 

ရန ာတစခ်ုတွင ်အစီအစဉ်ထာ်းရှိရပ်းမည်ဖြစသ်ည။် 

 

မှတသ်ာ်း န ်- ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ ပရုိဂ မသ်ည် ရဘ်းကင််းရသာ ပတ်ဝန််းကျငတ်စခ်ုဖြစ်ရစ န ်DHS နငှို့ ်CDC 

လမ််းညွှနခ်ျကမ်ျာ်းအတိုင််း လိကု်နာထာ်းပါသည်။ ၎င််းတွင ်ကန ို့သ်တလ်ူအရ အတကွ်ဖြစရ်သာ 10-15 

ရယာက်ရိှ အပ်ုစုငယ်မျာ်းပါဝငပ်ပီ်း အပခူျိနန်ငှို့ ်ကျန််းမာရ ်းစစ်ရဆ်းမှုမျာ်းကို ကရလ်းမျာ်းအာ်း ပရုိဂ မသ်ို ို့ 

မဝငရ် ာက်မတီွင ်ဖပြိုလပ်ုမညဖ်ြစပ်ါသည။် 

 

တည်ရှိပပီ်းသာ်း MetroKids မသိာ်းစမုျာ်းသည် သတူို ို့၏ SchoolCareWorks Parent Portal မရှန၍ 

စာ င််းရပ်းသွင််းနိငုပ်ပီ်း MetroKids မိသာ်းစုအသစမ်ျာ်းသည် အရကာငို့ြ်ွငို့ ်န ် dmpsmk@dmschools.org သို ို့ 

အ်ီးရမ်းလပိ်ု ို့နိငုပ်ါသည်။ 

 

 ပ် ွာအြွ ြို့အစည်ေးမ တြ်ြမ် ာေး 

 

DMPS သည် 100% ရပ်ုသအံစီအစဉ်ဖပြိုလပ်ုစဉ်တွင ် မသိာ်းစမုျာ်းအတွက ် ရ ွ်းချယ်စ ာမျာ်းရပ်းနိငု ်န ်

ကျွန်ပ်ုတို ို့ ပ် ွာအြွွဲျို့အစည််းနငှို့အ်တတူက ွ လပ်ုကိုင ်န ် ကတကိဝတ်ဖပြိုထာ်းပါသည်။ 

ရအာက်ပါအြွွဲျို့အစည််းမျာ်းသည် ကျွန်ပ်ုတို ို့ရကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက ် အချိနဖ်ပညို့အ်စီအစဉ်ရပ်းနိငု ်န ်

လုပ်ရဆာငလ်ျက်ရိှပါသည်။ ရနာက်ထပ်အချကအ်လကမ်ျာ်းအတကွ် ၎င််းတို ို့၏ ဝက်ဘဆ်ိုေသ်ို ို့ ဝငက်ကညို့ပ်ါ - 

 

• Central Iowa ၏ ရယာက်ျာ်းရလ်းမျာ်းနငှို့ ်မိန််းကရလ်းမျာ်း အြွွဲျို့  (www.bgcci.org) 
 

• Iowa ၏ ကရလ်းမျာ်းနငှို့ ်မသိာ်းစုမျာ်း (www.cfiowa.org) 
 

• ကရလ်းမျာ်းနငှို့ ်မိသာ်းစမုျာ်း ပမိြိုျို့ ဖပလှုပ်ရှာ်းမှု (www.cfum.org) 
 

• Highland Park  ပ် ွာ ခ စယ်ာနရ်ကျာင််း (ဆက်သယွ် န ်Phillip Herman- 515-444-7698) 
 

• Oakridge Neighborhood ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း (www.oakridgeneighborhood.org) 
 

• Wilkie House (www.willkiehouse.org) 
 

• YMCA (www.dmymca.org) 



မိသာ်းစအုရထာကအ်ပံို့မျာ်း 

 
 

 

Des Moines အစုိ်း ရကျာင််းမျာ်းသည် ရကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှို့ ်မိသာ်းစုမျာ်းအတွက် တတ်နိငုသ်မ  ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းနငှို့ ်

သတင််း င််းဖမစ်မျာ်း ချိတ်ဆက်ရပ်းနိငုရ် ်းကို ကတိကဝတ်ဖပြိုထာ်းပါသည်။ ယခုသည် စိနရ်ခေါ်မှုကာလဖြစ်သည်ကို 

ကျွန်ပ်ုတို ို့သိပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတို ို့ဝနထ်မ််းမျာ်းသည် ရကျာင််းတွင ်လူကိုယ်တိုငပံ်ို့ပုိ်းရပ်းသညို့်အတိုင််း 

ထပ်တူမလုပ်ရပ်းနိငုရ်သာ်လည််း ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစီ၏ ပုဂိ္ြိုလ်ရ ်းနငှို့ ်ပညာရ ်းရအာငဖ်မငမ်ှု နိငုရ်စ န ်

ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၊ သူတို ို့၏မိသာ်းစုမျာ်းနငှို့ ်တွွဲြက်၍ ကျွန်ပ်ုတို ို့မှ မရမာနိငုမ်ပန််းနိငု ်

ဆက်လက်ရဆာင ွ်က်သွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

 

အပတတ်ိုင််းတွင ်ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ မိသာ်းစအုွနလ်ိုင််းသတင််း င််းဖမစ် လမ််းညွှနက်ို အချိနန်ငှို့တ်စရ်ဖပ်းညီ 

တငရ်ပ်းသွာ်းမည်ဖြစသ်ည။် 

 

ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ မသိာ်းစုသတင််း င််းဖမစ် စာမျကန်ာှမတှစ်ဆငို့ ်မသိာ်းစမုျာ်းသည် ဆကလ်က်ရဆာင ွ်က် နအ်တွက် 

သငို့ရ်တာ်သညို့် ရကျာင််းဝနထ်မ််းအြွွဲျို့ဝငသ်ို ို့ ရပ်းပို ို့ မညို့် အရထာက်အပံို့ရတာင််းဆိမုှုကို ပို ို့နိငုပ်ါသည်။ 



အစာ်းအရသာက်မျာ်း 

 

 

 

• အစာ်းအရသာက်မျာ်းကို ရကျာင််းရဆာငရ်န ာတိုင််းတွင ်တနလ္ာ - ရသာကကာ  ယူနိငုမ်ည်ဖြစ်ပပီ်း Smouse/ 

Van Meter, Lincoln Rails, Mitchell Early Childhood Center, Taylor Early Childhood Center, McKee 

Early Childhood Center and Woodlawn Early Childhood Center တို ို့၌ မနက်11 - ရန ို့လယ် 1 တွင ်

 ယူနိငုမ်ည်။ 
 

• အလုပ်လုပ်ရနသညို့် မိသာ်းစုမျာ်းသည် အမ်ိတွငရ်ှိရသာ သူတို ို့၏ကရလ်းမျာ်းအတွက် အစာ်းအရသာက်မျာ်း 

လာရ ာက်ယူရဆာငန်ိငု ်န ်Harding, Hoyt, McCombs, Merrill, Meredith, and Weeks တို ို့၌ တနလ္ာ 

- ရသာကကာ ညရန 4- 6 တွင ်ထပ်မံြွငို့ထ်ာ်းရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• DMPS ၏ မည်သညို့်ရကျာင််းသာ်း/မိဘမဆို အစာ်းအရသာက်မျာ်း လာရ ာက်ယူရဆာင်နိငုပ်ပီ်း 

သငစ်ာ င််းသွင််းထာ်းရသာ ရကျာင််းသို ို့ ကာ်းရမာင််းသွာ်းစ ာမလိုပါ။ 
 

• အမျိြို်းသာ်းရကျာင််းမျာ်းအတွက် ရန ို့လည်စာပရိုဂ မ်အ  ပိတ် က်တွင ်အစာ်းအရသာက်မရပ်းနိငုပ်ါ။ 
 

• ယခုအချိနတွ်င ်ကျွန်ပ်ုတုိ ို့သည် အလွယ်တကူဖပနရ်န ွှ်းနိငုရ်သာ ရကျာင််းသာ်းအကကိြိုက်နငှို့ ်ထုတ်ကုနမ်ျာ်းကို 

အာရံုထာ်းရနသညို့်အတွက် ရေသတစ်ဝန််းလုံ်းတွင ်မီန်ူးတစ်ခုကုိသာ ရပ်းနိငုမ်ည်ဖြစ်သည်။ အစာ်းအစာနငှို့ ်

အာဟာ ဦ်းစီ်းဌာနသည် အစာရန ွှ်းဖခင််းညွှနက်ကာ်းချက်မိတတ ျူတစ်ရစာငက်ို မိသာ်းစုတိုင််းအာ်း ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

အသာ်းစိမ််းထုတ်ကုနမ်ျာ်းကုိ ဖြန ို့ရ်ဝမည်မဟုတ်ပါ။ 

• အထ်ူးဖြညို့်စွက်စာမျာ်းကို အစာ်းအစာနငှို့ ်အာဟာ ဦ်းစီ်းဌာနမှတစ်ဆငို့ ်အချိနမ်တိုငခ်င ်မှာယူနိငုပ်ါသည်။ 
 

• ရန ို့လည်စာနငှို့ ်မနက်စာအတွက် ရပ်းရဝထာ်းရသာ အစာ်းအရသာက်တိုင််းတွင ်အစာအုပ်စုအစုံပါရှိသငို့ပ်ါသည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် အစာ်းအရသာက် ယူ န ်ကာ်းရပေါ်တွင ်ထိငုရ်နစ ာမလိုရသာ်လည််း ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ 

အရ ာင််းအဝယ်စနစ်တွင ်တင ်န ်ကျွန်ပ်ုတို ို့တွင ်သူတို ို့၏ရကျာင််းသာ်းကတ်နပံါတ်ရှိ ပါမည်။ 
 

• မူလရကျာင််းမှာ CEP ရကျာင််းဖြစ်ပါက ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ကုနက်ျစ တိ်မရှဘိွဲ အစာ်းအရသာက်မျာ်းကို 

ဆကလ်က ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ မူလရကျာင််းသည် CEP ရကျာင််း ဟတု်မဟတု်ကိ ုကကညို့် န ်https://www.dmschools.org/ 

departments/operations/food-nutrition/community-eligibility-provision-cep/ သို ို့ ဝငရ် ာက်ပါ 
 

• မူလရကျာင််းသည် CEP ရကျာင််းမဟုတ်ရသာ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ သူတုိ ို့၏ အခမွဲို့၊ ရလ ာို့ချ နငှို့ ်ရပ်းရချ စသညို့် 

အကျိြို်းအဖမတ်ခံစာ်းခွငို့ရ်ပေါ်မူတည်၍ အစာ်းအရသာက်အတွက် ပုိက်ဆံရကာက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ အစာ်းအစာနငှို့ ်

အာဟာ ဝနထ်မ််းမျာ်းတွင ်အစာ်းအရသာက်အတွက် ရငရွပ်းရချ နလ်ိုအပ်သညို့် မိသာ်းစုမျာ်းအတွက် ဖပငပ်တွင ်

ဖပနအ်မ််းရငရွှိမည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါက https://www.dmschools.org/departments/operations/food-

nutrition/ pay-for-school-meals-online/ ရှိ သငို့ရ်ကျာင််းသာ်း၏အရကာငို့တွ်င ်ပုိက်ဆံသွင််းရပ်းပါ 
 

• ကာ်းပိတ်ဆို ို့မှုမရှိရစ န ်မိဘမျာ်း/ရကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ရကျာင််းသာ်းကတ်နပံါတ်ကို 

မှတ်သာ်းထာ်းသငို့ပ်ါသည်။ အစာ်းအစာနငှို့ ်အာဟာ ဦ်းစီ်းဌာနသည် စာ င််းရှိ 

ရကျာင််းသာ်းကတ်နပံါတ်အာ်းလံု်းကို မိသာ်းစုမျာ်းထသံို ို့ စာရပ်းပုိ ို့မည်ဖြစ်သည်။ 



နည််းပညာ 

 

 

 

စြ်ပစစည်ေးမ ာေး/အငတ်ာေြ်လ ုငေ်း 

 

ရကျာင််းမျာ်းသည် ရကျာင််းသာ်းကွနပ်ျျူတာမျာ်းကုိ ဖြန ို့ရ်ဝရပ်းမည်ဖြစ်ပပီ်း ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ တာဝနရ်ပ်းသွာ်းမည်ဖြစ်သည်။ 

မည်သညို့် DMPS ရကျာင််းတွင ် တက်ရ ာက်သည်နငှို့မ်ဆိုငဘ်ွဲ ဤသို ို့တာဝနရ်ပ်းအပ်ဖခင််းကုိ ရကျာင််းသာ်းက လုိက်နာမည်ဖြစ်သည်။ 

မည်သညို့်အချိနတွ်င ်ဖြန ို့ရ်ဝမှု ရှိမည်ကုိ ရကျာင််းတစ်ရကျာင််းစီမှ မိဘမျာ်းကုိ ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်သည်။ 

 

ရကျာင််းသာ်းမျာ်း၏အမ်ိတွင ်အငတ်ာနက်လုိင််း လုိအပ်နိငုရ်သာရကကာငို့ ်ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိရပ်း န ်ရကျာင််းတစ်ရကျာင််းစီတွင ်Wi-

Fi hotspots ကန ို့သ်တ်ပမာဏတစ်ခုလည််း ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရကျာင််းသာ်းမျာ်းကုိ hotspots သတ်မှတ်ရပ်းထာ်းရသာ်လည််း 

သူတုိ ို့သည် အဖခာ်း DMPS ရကျာင််းသို ို့ရဖပာင််းခွဲို့လ င ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ရကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းသည် ရေသမှရဖပာင််းရရွှျို့ သို ို့ 

ထွက်ခွာခွဲို့ပါက ဤ hotspots ကုိ ရကျာင််းသို ို့ဖပနလ်ည်ရပ်းအပ် မည်ဖြစ်သည်။ 

 

ရကျာင််းသာ်းကွနပ်ျျူတာမျာ်းအတွက် ကျွန်ပ်ုတုိ ို့သည် ကွနပ်ျျူတာအတ်ိမျာ်း မှာထာ်းပါသည်။ ကံမရကာင််းစွာဖြငို့ ်အတ်ိမျာ်းသည် 

ကွနပ်ျျူတာဖြန ို့ရ်ဝချိနအ်မီ မရ ာက်လာခွဲို့ပါ။ အတ်ိမျာ်း သည်နငှို့ခ်ျက်ချင််း အမ်ိတုိင ်ာရ ာက် ရပ်းပုိ ို့သွာ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

မိဘမျာ်း/အုပ်ထိန််းသူမျာ်းအတွက် Canvas - https://virtualcampus.dmschools.org/parent-access/parent-

guardian-resources/  

 

• ဤသတင််း င််းဖမစ်သည် မိဘ/အုပ်ထိန််းသူအရကာငို့တ်စ်ခုြွငို့ဖ်ခင််းနငှို့ ်ရကျာင််းသာ်းအရကာငို့န်ငှို့ ်ချိတ်ဆက်ဖခင််းဆိုင ်ာ 

လမ််းညွှနခ်ျက်ရပ်းထာ်းပါသည်။ 
 

• ရကျာင််းသာ်းသည် မိဘ/အုပ်ထနိ််းသူအတကွ် ချိတ်ဆကက်ုေတ်စ်ခုမလုပ်ရပ်းနိငုပ်ါက ရကျာင််းအုပ်ချြိုပ်သူမျာ်းသည်လည််း 

ဤသို ို့လုပ်နိငုစွ်မ််းရှိပပီ်း မိဘမျာ်း/အုပ်ထနိ််းသူမျာ်းသည် လာရ ာက်အသရိပ်းသငို့ပ်ါသည်။ 

 

*မှတ်ချက် - မိဘမျာ်းဖြစ်ရသာ DMPS ဝနထ်မ််းမျာ်းသည်လည််း သူတုိ ို့အတွက် မိဘ/အုပ်ထိန််းသူအရကာငို့ြ်ွငို့ ်န ်ကုိယ်ပုိင၊် 

ရေသဆိုင ်ာမဟုတ်ရသာ အ်ီးရမ်းလ်အရကာငို့တ်စ်ခုကုိ သံု်း မည်ဖြစ်သည်။ 

 

 

ေည်ေးပညာပပဿော/ပပဿောလပြရှငေ်းပခငေ်း 

 

သင/်သငို့ရ်ကျာင််းသာ်းတွင ်ကွနပ်ျျူတာဖပဿနာမျာ်း သို ို့ နည််းပညာဖပဿနာမျာ်းရှိရနပါက - 

 

• သငို့ဆ် ာထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အရသ်းစာ်းနည််းပညာဖပဿနာဖြစ်ခွဲို့လ င ်သငို့ဆ် ာက ကညူီနိငုပ်ါမည်။ 

သူတုိ ို့လုပ်ရပ်းနိငုသ်ညို့်အဆငို့ထ်က် ရကျာ်ရနပါက သငို့အ်ာ်း ရနာက်တစ်ဆငို့ကုိ် လမ််းညွှနရ်ပ်းမည်ဖြစ်သည်။ 
 

• နည််းပညာအကူအညီရကာငတ်ာကို ြုန််းရခေါ်ဆိုပါ - 515-242-8221 


