ကကျျောင််းသျော်းအချက်အလက်
က

ျောင််းသျော်းအမည် က ော

က

ျောင််းသျော်းအမည် ပထမစျောလ်း-

အတ ်း် / က

ဆ
် ်းစျောလ်း-

ျောင််းသျော်းမှတ်ပတင်အမှတ်-

နည််းပညျောအသ်းပပြုရျောတွင် မိဘ/အပ်ထိန််းသူ၏ တျောဝန်ဝတတရျော်းမျျော်း
Omaha အမ ျော်းပင်က

ျောင််းမ ျော်းတွင် 2019-2020 စျောသင်နှစ်၌ သင်က

စျောရင််းသွင််းထျော်းကသျော က

် ည််းပညျော

ျောင််းသျော်း၏ မဘ သို့မဟတ် တရျော်းဝင် အပ်ထ ််းသူအက နှင် သင်

ည််းပညျောအသ်းပပြုမှု တျောဝ ်ဝတတရျော်းမ ျော်း
တျောဝ ်ဝတတရျော်းမ ျော်း

ျောင််းသျော်းအတွ

ရယျော

ကအျော

ကပ်းအပ်နင်ပါသည်။

်က ျော်ပပပါ

အသအမှတ်ပပြုရပါမည်။ ည််းပညျောအသ်းပပြုရျောတွင် မဘ/အပ်ထ ််းသူ၏

တ်ရှုထျော်းပပ်း ော်းလည်သကဘျောကပါ

်က

ျောင််း က ျော်ပပရ ်အတွ

် ကအျောက်ပါအကွက်တိင််းကိ

လက်မှတ်ကရ်းထိ်းကပ်းပါ။
အချိန်ကျောလ- က

ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် Omaha အမ ျော်းပင်က

စျောသင်နှစ်အတွင််း အသ်းပပြုနင်ပါသည်။ က
အသကပ်းခ

ျောင််းအပ်ထျော်းခ ်

်ကပ်းပို့ပပ်း နှစ်ပတ်အတွင််း ညွှ ်

ပပ ်လည်ရယူကရ်းအတွ
က

ျောင််းသျော်း

အင်တျော
ယူဆပါ

ျောင််းမ ျော်း

် ကရှှေ့က ခနှင် ဆ

်စပ်

ပိင်ဆိင်မ-ှု ည််းပညျော

ျောင််းမ ျော်းသည် ၎င််း

ရယျောသည် က

တည်ရှရမည်။ လပ်စျောကပပျောင််းလွှဲပါ

Omaha အမ ျော်းပင်က

မဘ/အပ်ထ ််းသူ

ကပ်းအပ်စဉ်
်

ွ

်ပါ

မဘ/
ရယျော

င်ဝတ် တစ်ခခ

်ခနင်ကလျော
ခ ြု်းက ျော

်ကသျော အသ်းပပြုမှုနင
ှ ်
်သည်ဟ

ပင်ဆင်ခွင် ရတ်သမ််းပင်ခွင် ရှပါသည်။
ျောင််းမ ျော်း၏ တစ်ဦ်းတည််းပင် ပ စ်ပါသည်။ ဤပင်ဆင်မှု

ျောင််းသျော်းထသို့ မည်သည်အခ ်တွင်မဆ လွှွှဲကပပျောင််းမည်မဟတ်ပါ။

လိပ်စျောအကပပျောင််းအလဲ- ည််းပညျော

အကပခအကန- ည််းပညျော

ျောင််းသျော်း၏ လ

ျောင််းသျော်း

ရယျောသည် Omaha အမ ျော်းပင်က

မဘ/အပ်ထ ််းသူ သို့မဟတ် က

ျောင််းအပ်ထျော်းကသျော

စရတ်မ ျော်း ကပ်းရ ် တျောဝ ်ရပါမည်
ှ
။ မဘ/အပ်ထ ််းသူ သို့မဟတ်

်မ ျော်း သို့မဟတ် က

လည််း Omaha အမ ျော်းပင်က

က

ရယျော၏ တ ် ်းအပပည်အဝနှင် ည််းပညျော

ဤ ည််းပညျော အသ်းပပြုမှု တျောဝ ်ဝတတရျော်းမ ျော်း၊ က

်လခခြုကရ်း လမ််းညွှ ်ခ

ရယျော

ရယျော ပပ ်လည်ကပ်းအပ်ရ ် ပ
ည််းပညျော

်

ရယျော

်ဆ်းကသျောအခါ မဘ/အပ်ထ ််းသူသည်

ျော်းထျော်းသည်နှင်အည ည််းပညျော

အကပခအက အတင််း ပပ ်လည်အပ်နှရမည်။ ည််းပညျော
အပ်ထ ််းသူသည် Omaha အမ ျော်းပင်က

ျောင််းမ ျော်း၏ ည််းပညျော

ရယျော

ထခ

ျောင််းသျော်း၏ က

ျောင််းဝင်ခွင်ပစ၌ က ျော်ပပထျော်းကသျော လပ်စျောတွင်

ျောင််းမ ျော်းသို့ စျောပ င်အသကပ်းခ

်ဆ်းရှု်းမှု တစ်ခခ ပ စ်လျောပါ

သကဘျောတူပါသည်။ မဘ/အပ်ထ ််းသူ

်ပပ်း 3 ရ

်အတွင််း သတင််းပို့ရ ်

ဆရျော၊ ဆရျောမထသို့ အ်းကမ်းလ်ပ င် အသကပ်းရမည်။

ည််းပညျော

ရယျော

ထခ

်ဆ်းရ်းှု မှုတစ်ခခ ပ စ်ကပေါ်မှုအတွ

ည််းပညျော

ရယျော

ကပ ျော

်ဆ်းပခင််း သို့မဟတ် ခ်းယူခရပခင််းရှက

သည် ရွှဲမှုခင််း သတင််းပို့ရ ် လခခြုကရ်း အရျောရှ သို့မဟတ် က

ထသို့ ပ စ်ပ

် ကပ်းပို့ရမည်။

် မဘ/အပ်ထ ််းသူ တစ်ဦ်းတည််း

ျောင််း

ျောင််း သတင််းပို့လျောပါ

က

စစ အရျောရှနှင်အတူ ကဆျောင်ရွ

တျောဝ ်ရှ ပါသည်။
ျောင််းအကဆျော
်ပါမည်။

်အဦ

ထိန့််းသိမ့််းမှုနှင့် ပြြုပြင့်မှု- မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူ သိုို့မဟုတ် ကက ျောင််းသျော်းက နည််းပညျောကိရိယျောကို လက်ဝယ်ထျော်းရိစဉ်
အတွင််း ထိန််းသိမ််းမှုနင် ပပြုပပင်မှု ကတျောင််းဆိုရန် တျောဝန်ရသ
ိ ည်။ မိဘ/အုပ်ထိန််းသူ သိုို့မဟုတ် ကက ျောင််းသျော်းက
နည််းပညျောကိရိယျောကို ပပြုပပင်ရန် လိုအပ်က ကျောင််း ကက ျောင််းဝန်ထမ််းကို အသိကပ်းရမည်။

နည့််းြညာ အသ်းပြြုမှု- မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူက ကအျောက်ပါတိုို့ကို သကဘျောတူပါသည်1) နည််းပညျောကိရိယျောကို Omaha အမ ျော်းပင်က

ျောင််းမ ျော်းတွင် ကက ျောင််းအပ်ထျော်းစဉ် ကက ျောင််းသျော်း၏

ပညျောကရ်းအတွက် အသု်းပပြုရမည် ပြစ်ပပ်း အပ ျော်းသူတစ်ကယျောက်ကယျောက် သိုို့မဟုတ် အပ ျော်းရည်ရွယ် က်
တစ် ု ုအတွက် အသု်းမပပြုရ။
2) ကပ်းထျော်းသည် ကဆျောြ်ဝဲ အပလကက်းရင််းတိုင််းသည် ထိုကဆျောြ်ဝဲ အပလကက်းရင််းနင် ပူ်းတွဲပါ လိုင်စင်
သိုို့မဟုတ် သကဘျောတူည က်တိုို့နင် သက်ဆိုင်မည်ပြစ်ပပ်း ၎င််းတိုို့နင်အည အသု်းပပြုရမည်။
3) နည််းပညျောကိရိယျော အသု်းပပြုမှု အျော်းလု်းသည် Omaha အမ ျော်းပင် က

ျောင််းမ ျော်း၏ ကွန်ရက်/အင်တျောနက်

အသု်းပပြုမှုဆိုင်ရျော မူဝါဒနင် စည််းကမ််း က်မ ျော်းနင် သက်ဆိုင်ကစရမည် (လက်စဲစ
ွ ျောအုပ်တွင် ကည်ပါ)။
4) ကဆျောြ်ဝဲ ဆက်တင်၊ မူလ သတ်မတ် က်မ ျော်းနင် ကက်း ကပ်အုပ် ြုပ်သူ စျော်း ွင်မ ျော်းကို ကိရိယျောကို
ကပ်းအပ်စဉ်က မူရင််းဆက်တင်မ ျော်းမ ပပြုပပင်ကပပျောင််းလဲထျော်းပ င််း မပြစ်ကစရန် မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူ
တစ်ဦ်းတည််းက တျောဝန်ရပ
ိ ါသည်။
5) အသု်းပပြုသူ ID နင် စကျော်းဝက်မ ျော်းကို ွင်ပပြု က်မရိကသျော အသု်းပပြုမှုမ ျော်းမ ကျောကွယ်နင
ို ်ကအျောင်
လ ြုိ ျှို့ဝက်ထျော်းရိရန် မိဘ/အုပ်ထိန််းသူနင် ကက ျောင််းသျော်းက ပူ်းတွဲတျောဝန်ရိပါသည်။

ကိရိယာကာကွယ့်ရရ်း ဆနဒအရ

ာက့် အစီအစဉ့်

ကိရယ
ိ ာ ဆ်းရှု်းမှု၊ ခိ်းယူခရမှု သိို့မဟတ့် ြ က့်စီ်းမှုအတွက့် မိဘ/အြ့်ထိန်း့် သူက တာဝန့်ရှိြါသည့်။ ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း
ဆနဒအကလ ျောက် အစအစဉ်ကို ရိုင်ကကရ်းဆွဲထျော်းပါသည်။ 2019-2020 ပညျောသင်နစ်အတွက် ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း
ဆနဒအကလ ျောက် အစအစဉ်တွင် ကိရိယာတစ့်ခ

ျှင့် တစ့်ကကိမ့်သာရြ်းရရသာ နှစ့်စဉ့်ရ က်း $20 ကိ ရြ်းရခ ပခင့််းအာ်းပြင့်

မိဘ/အုပ်ထိန််းသူက ကလ ျောက်ထျော်းနိင
ု ်ပါသည်။ ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း ဆနဒအကလ ျောက် အစအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ပငင််းဆိုကသျော
မိဘ/အုပ်ထိန််းသူသည် ကိရိယျော ဆု်းရှု်းမှု၊ ို်းယူ ရမှု သိုို့မဟုတ် ပ က်စ်းမှုကို အစျော်းထို်းမှု သိုို့မဟုတ် ပပြုပပင်မှုအတွက် အမန်တကယ်
ကုန်က စရိတ်ကို တျောဝန်ယူရပါမည်။ ဤအစီအစဉ့်တွင့် မိမိဆနဒသရဘာအရ

ျှာက့် ြါဝင့်နိင့်ြါသည့်။

အကျြု်းဝင်မှု- ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း ဆနဒအကလ ျောက် အစအစဉ်တွင် ပါဝင်ပ င််းအျော်းပြင် လက်ပ်ကတျော ကွန်ပ ျူတျော
သိုို့မဟုတ် အပ ျော်းအက ြု်းဝင်ကသျော အလက်ထရွန််းနစ် ကိရိယျောမ ျော်းကို ကအျောက်ကြျော်ပပပါ အက ကျောင််းရင််းတစ် ု ုက ကျောင်
ပ က်စ်းဆု်းရှု်းမှု မဟုတ်လ င် မိဘ/အုပ်ထိန််းသူက တစ်စတ
ု စ်ရျော မကုန်က ဘဲ ပပြုပပင်လဲလယ်ကပ်းပါမည်-

1) မရင််းပပနိုငက
် သျောဆု်းရ်းှု ပ င််း သိုို့မဟုတ် ဆန််း ကယ်စွျော ကပ ျောက်ဆု်းသွျော်းပ င််း- ပစစည်း် ကို မည်သည်ကနရျောတွင်
ရိမန််း မသိပ င််းက ကျောင် ဆု်းရ်းှု မှုကို၊ သအရအရလည််း ပစစည်း် ကို

ို်းယူ ရသည် အကပ အကနမ ျော်း မရိပါက

ရိုငက
် ပပန်ကပ်းနိင
ု ်ြွယ် မရိပါ။

2) ကိရိယျော ို်းယူ ရပါက ရဲအြွဲျှို့ကို အသိမကပ်းပ င််း- ကိရိယျောကို ို်းယူ ရပါက မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူသည်
ကိရိယျောအ ို်း ရသည်ဟု ကတွျှို့ရိသည်နင် ရဲအြွဲျှို့ကို

က် င််းအသိကပ်းရန် လိုပါသည်။ အစအစဉ်၌

ပါဝင်သူမ ျော်းက ရဲအြွဲျှို့ကို အသိကပ်းရန် ပ က်ကွက်ပါက ဤအစအစဉ်နင် အက ြု်းမဝင်ပါ။

3) တမင်ကဆျောင်ရွက် က်မ ျော်း- ဤမူဝါဒအရ အက ြု်းဝင်သည် ပစစည််းကို တမင် ထိ ိုက် ပ က်စ်းကစပ င််းက ကျောင်
ဆု်းရ်းှု မှုသည် အစအစဉ်နင် အက ြု်းမဝင်ပါ။

4) မရို်းသျော်းကသျော အပပြုအမူမ ျော်း- မရို်းသျော်းမှု သိုို့မဟုတ် တရျော်းမဝင် ကဆျောင်ရွက်မှုက ကျောင် ဆု်းရှု်းမှုသည်
အစအစဉ်နင် အက ြု်းမဝင်ပါ။

5) လူကစျောင်မရိကသျော ယျောဉ်ကပေါ်မ ို်းယူပ င််း- လုခ ြုစွျော ကသျော တ်ထျော်းပ င််း၊ တ ါ်းမ ျော်း အလုပိတ်ထျော်းပ င််း၊
ကျော်းထဲသိုို့ အျော်းပြင်ဝင်ကရျောက်က ကျောင််း ပမင်ကတွျှို့ နိင
ု ်ကသျော အကထျောက်အထျော်းရိပ င််း တိုို့မအပ
လူကစျောင်မထျော်းကသျော ယျောဉ်ကပေါ်မ ပြစ်ကပေါ်လျောကသျော ထိ ိုက် ဆု်းရှု်းမှုသည် အစအစဉ်နင် အက ြု်းမဝင်ပါ။
ွင်ပပြု က်မရကသျော ပပြုပပင်မှုမ ျော်း- ရိုငမ
် မဟုတ်ကသျော စက်မှုပညျောရင်မ ျော်းက ပပြုပပင်ရန် ကကိြု်းစျော်းထျော်းသည်

6)

သိုို့မဟုတ် ပပြုပပင်ထျော်းသည် ဆု်းရ်းှု မှုမ ျော်းသည် အစအစဉ်နင် အက ြု်းမဝင်ပါ။

7) အ နိ ်မ သတင််းမပိုို့ပ င််း- 3 ရက်အတွင််း သတင််းမပိုို့ကသျော ထိ ိုက်ဆု်းရှု်းမှုသည် အစအစဉ်နင်
အက ြု်းမဝင်ပါ။

8) အပိုပစစည််းမ ျော်းအတွက် အက ြု်းမဝင်ပ င််း- ဤအစအစဉ်သည် ပါဝါကကိြု်းမ ျော်း၊ ကိရိယျော အပိုပစစည််းမ ျော်း၊
အိတ်မ ျော်း၊ အျော်းသွင််းစက်မ ျော်း သိုို့မဟုတ် ကပ်းထျော်းကသျော အပ ျော်း အပိုပစစည််းမ ျော်းအတွ

် အက ြု်းမဝင်ပါ။

ပ က်စ်းသွျော်းကသျော ကိရိယျောကို ပပြုပပင်ရန် လို၊ မလို သိုို့မဟုတ် အစျော်းထို်းရန် လို၊ မလို ရိုငက
် ဆု်းပြတ်ပါမည်။ ပ က်စ်းဆု်းရ်းှု မှု
အကပ အကနမ ျော်းသည် အစအစဉ်တွင် အက ြု်းဝင်၊ မဝင် ရိုငလ
် ုပ်သျော်းမ ျော်း ကလ ျော်က က်းနင် အျောမ စမ နို့် ွဲကရ်းဌျောနက
ဆု်းပြတ်မည်ပြစ်ပပ်း ထိုဆု်းပြတ် က်မ ျော်းသည် အတည်ပြစ်ပါသည်။

ကိရိယာကာကွယ့်ရရ်း မိဘ/အြ့်ထိန့််းသူ၏ ဆနဒအရ

ျှာက့် ရရ်းခ ယ့်မှု

ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း ဆနဒအကလ ျောက်အစအစဉ်နင်ပတ်သက်၍ ကအျောက်ပါ ကရွ်း ယ်မှုကို ကျွန်ုပ်ပပြုလုပ်ပါသည်သကဘျောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကက ျောင််းသျော်းကို ရိုင်၏ ကိရိယာကာကွယ့်ရရ်း ဆနဒအရ
စျောရင််းသွင််းလိုပါသည်။ ရငွရြ်းရခ မှု $20 ကိ

ျှာက့် အစအစဉ်တွင်

ည့််းရြ်းြိို့ြါသည့်။

သကဘျောမတူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကက ျောင််းသျော်းကို ရိုင၏
် ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း ဆနဒအကလ ျောက် အစအစဉ်တွင် စျောရင််းသွင််းရန်
သကဘျောမတူပါ။ ကိရိယျောသည် ရိုင်၏ပိုင်ဆိုငမ
် ှု ကအျောက်တွင် မရိ န
ိ ်၌ နည််းပညျောကိရိယျော ဆု်းရှု်းမှု၊ ို်းယူ ရမှု သိုို့မဟုတ်
ထိ ိုက် ပ က်စ်းမှုကို အစျော်းထို်းရန် သိုို့မဟုတ် ပပြုပပင်ရန် အမန်တကယ် ကုန်က စရိတ်အတွက် ကျွန်ုပ်တျောဝန်ရသ
ိ ည်ကို
န ်းလည်ပါသည်။

မိဘ/အြ့်ထိန့််းသူ၏ ဝန့်ခခ က့်နှင့်

က့်မှတ့်

နည််းပညျောအသု်းပပြုမှု တျောဝန်ဝတတရျော်းမ ျော်း၊ ကက ျောင််းသျော်း၏ လက် နိင
ု ်ကသျော အသု်းပပြုမှုနင် အင်တျောနက်လုခ ြုကရ်း
လမ််းညွှန် က်မ ျော်း၊ ကက ျောင််းသျော်းက င်ဝတ်နင် ကိရိယျောကျောကွယ်ကရ်း ဆနဒအကလ ျောက်အစအစဉ်တိုို့ကို ကျွန်ုပ်ြတ်ရှုထျော်းပ င််း
သိုို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်အျော်း ရင််းပပထျော်းပ င််း ရိပပ်း ယင််းတိုို့ကို န ်းလည်ပါသည်။ နည််းပညျောအသု်းပပြုမှု တျောဝန်ဝတတရျော်းမ ျော်း၊
ကက ျောင််းသျော်း၏ လက် နိင
ု ်ကသျောအသု်းပပြုမှု၊ အင်တျောနက်လုခ ြုကရ်း လမ််းညွှန် က်မ ျော်းနင် ကက ျောင််းသျော်းက င်ဝတ် တိုို့၌
ကြျော်ပပထျော်းကသျော စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ျော်းကို ကျွနပ
်ု ်သည် ကလ်းစျော်းလိုက်န ကျော ကျွန်ုပ်၏ ကက ျောင််းသျော်းကို ကလ်းစျော်း
လိုက်န

ိုင််းရန် သကဘျောတူပါသည်။ ဤကိရိယျောမ ျော်းကို ပညျောကရ်း အတွက်သျော အသု်းပပြု ို့ ကနို့်သတ်ရန်အတွက်လည််း

သကဘျောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ကက ျောင််းသျော်းသည် ယ ုကြျော်ပပပါ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ျော်းကို ကလ်းစျော်းလိုက်န ကအျောင် ကျွန်ုပ်
အတတ်နုင
ိ ်ဆု်း ကကိြု်းစျော်းပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏သျော်းသမ်းသည် ကြျော်ပပပါ ရိုငမ
် ထုတ်ကပ်းကသျော နည််းပညျောကို ရယူအသု်းပပြုရန်
ကျွန်ုပ် ွင်ပပြုပါသည်။

မနစ်သက်ြွယ် အက ကျောင််းအရျောမ ျော်းကို ကက ျောင််းသျော်းက ဝင်ကရျောက် ကည်ရှုမှု မရိကအျောင် နည််းပညျောကျောကွယ်ကသျော နည််းစနစ်
(သိုို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် စစ်ထုတ်မှု) ကို အပမဲတမ််း အသု်းပပြုမှုမတစ်ဆင် ကနို့်သတ်ရန် Omaha အမ ျော်းပင် က
အတတ်နင်ဆ်း က

ျောင််းမ ျော်း

ြု်းစျော်းပါမည်။ သိုို့ကသျော် ရိုငမ
် ကပ်းသည် ကက ျောင််းသျော်း၏ ကိရိယျောပြင် ဝင် ကည်နိုင်သည် အပငင််းပွျော်းြွယ်ရျော

သိုို့မဟုတ် မသင်ကလ ျော်ကသျော အက ကျောင််းအရျော အျော်းလု်းကို ထိန််း ြုပ်ကနို့်သတ်ရန် ရိုင်အကနနင် မပြစ်နင
ို ်သည်ကို
ကျွန်ုပ်န ်းလည်ပါသည်။
ရိုငမ
် ထုတ်ကပ်းသည်နည််းပညျော အသု်းပပြုရျောမ ကပေါ်ထွက်လျောကသျော ဆု်းရ်းှု မှုတစ် ု ုအတွက် ရိုငတ
် ွင်တျောဝန်မရိသလ ကက ျောင််းသျော်း
၏ အသု်းပပြုမှုကို ပပို်းသည် နည််းပညျော သိုို့မဟုတ် ရိုင်၏ ကွန်ရက်စနစ်ကို အ န
ိ ်တိုင််း ရရိမည်ဟုလည််း အျောမ ပ င််း မရိပါ။
အထက်ကြျော်ပပပါ အကပ အကနမ ျော်းကို လိုက်န ကျော ရိုငမ
် ထုတ်ကပ်းကသျော နည််းပညျောကို ဂရုတစိုက်၊ သင်ကတျော်စွျော အသု်းပပြုရန်
တျောဝန်ယူက ကျောင််း ဤစျောရွက်ကို လက်မတ်ထို်းပ င််းအျော်းပြင် ကျွန်ုပ်သကဘျောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြစ်ကစ၊ ကျွန်ုပ်၏
ကက ျောင််းသျော်းပြစ်ကစ ယ ုကြျော်ပပပါ စည််းကမ််း က်အျော်းလု်းကို အကလ်းထျော်းရန် ပ က်ကွက်ပါက နည််းပညျော၊ အင်တျောနက်နင်
အပ ျော်းအလက်ထရွန်း် နစ် မဒယျောမ ျော်းထ ဝင်ကရျောက်မှုကို ကန င်တွင် ပငင််းဆို ရနိင
ု ်က ကျောင််း ကျွနပ
်ု ်န ်းလည်ပါသည်။ ထိုို့ပပင် Omaha
အမ ျော်းပင် က

ျောင််းမ ျော်း၏ ကက ျောင််းသျော်းက င်ဝတ်တွင် ကြျော်ပပထျော်းသည်အတိုင််း ကျွနပ
်ု ်၏ ကက ျောင််းသျော်းကို စည််းကမ််း ကပ်မတ်

အကရ်းယူနင
ို ်ပါသည်။ Omaha အမ ျော်းပင် က

ျောင််းမ ျော်း၊ ၎င််း၏အရျောရိမ ျော်း၊ ဘုတ်အြွဲျှို့ဝင်မ ျော်း၊ ဝန်ထမ််းမ ျော်းနင် ကိုယ်စျော်းလယ်မ ျော်း၊

ရိုငန
် င် ဆက်စပ်ကနကသျော လူပုဂ္ိြုလ်အြွဲျှို့အစည််းတစ် ု ုအျော်း ရိုင၏
် ကက ျောင််းသျော်းကိရိယျောကို ကျွနပ
်ု ်၏ကက ျောင််းသျော်း သိုို့မဟုတ်
ကျွန်ုပ်၏ အသု်းပပြုမှုက ကျောင် ကပေါ်ထွက်လျောသည် ထိ ိုက်ပ က်စ်းမှုမ ျော်းအတွက် တျောဝန်ရိမှု၊ ဆု်းရ်းှု မှု၊ ကုန်က မှု သိုို့မဟုတ်
ကတျောင််းဆိုမှုမ ျော်းမ ထိ ိုက်မှုမရိကအျောင် ကင််းလွတ် ွင်ကပ်းပါသည်။

မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူအမည် (ပရငထ
် ုတရ
် န်)-

ကနို့စ-ွဲ

မိဘ/အုပ်ထိန်း် သူလက်မတ်-

ကကျျောင််းသျော်းအချက်အလက်
က

ျောင််းသျော်းအမည် က ော

က

ျောင််းသျော်းအမည် ပထမစျောလ်း-

အတ ််း / က

်ဆ်းစျောလ်း-

ျောင််းသျော်းမှတ်ပတင်အမှတ်-

ရက ာင့််းသာ်း၏
Omaha အမ ျော်းပင် က

က့်ခနိင့်ရ

ာက့်ရသာ အသ်းပြြုမန
ှု ှင့် အင့်တာနက့်

ခခြုရရ်း

မ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း

ျောင််းမ ျော်းက ကအျောင်ပမင်မှုရိကစရန်နင် ပပြုလွယ်ပပင်လွယ်ရိကသျော သင်ယူမှုအ ွင်အလမ််းမ ျော်း ကပ်းနိင
ု ်ရန်

နည််းလမ််းတစ် ုအပြစ် မ က်န

င််းဆိုင် သင် ကျော်းမှုတွင်ကရျော ကနအိမ်တွင်ပါ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းကို တက်ဘလက် သိုို့မဟုတ်

လက်ပ်ကတျော ကွန်ပ ျူတျော လွှဲအပ်ကပ်းထျော်းနိင
ု ်ပါသည်။ ဤကွန်ပ ျူတျောကိရိယျောမ ျော်း ထုတ်ကပ်းထျော်းသည် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းနင်
မိသျော်းစုမ ျော်းထမ ရိုငက
် ကမ ျော်လင်ထျော်းကသျော အ က်မ ျော်းကို ဤလမ််းညွှန် က်မ ျော်းတွင် သတင််းအ က်အလက်မ ျော်း
ကြျော်ပပထျော်းပါသည်။ ဤလမ််းညွှန် က်မ ျော်းအပပင် ရိုငမ
် ကပ်းထျော်းကသျော နည််းပညျော သိုို့မဟုတ် ကွန်ရက်ကို အသု်းပပြုရျောတွင်
ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းက OPS ကက ျောင််းသျော်းက င်ဝတ် (စျော 13 & 14) ကို လိုက်န ရန်လည််း လိုအပ်ပါသည်။ ကန က်ထပ်
လမ််းညွှန် က်မ ျော်းကို လိုအပ်သလို ကပါင််းထည်နိုင်ပပ်း ဤကနရျောတွင် ထပ်ပြည်နိုင်ပါသည်။ က
လ

်ခနင်ကလျော

်ကသျော အသ်းပပြုမှုနင
ှ ် အင်တျော

် လခခြုကရ်း လမ််းညွှ ်ခ

ျောင််းသျော်း၏

်မ ျော်းကို သင်ြတ်ရှုန ်းလည်က ကျောင််း

ကြျော်ပပရန်အတွက် ကအျောက်ပါအကွက်တိုင်း် တွင် လက်မတ်ကရ်းထို်းပါ။
ရက ာင့််းသာ်းတာဝန့်မ ာ်း- ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းက ရိုင်၏ နည််းပညျောကို တျောဝန်သိစွျော အသု်းပပြုရမည်။ နည််းပညျောနင်
ရိုင်၏ကွန်ရက်အရင််းအပမစ်မ ျော်းကို သင်ကတျော်သလို လက် နိုင်ကလျောက်ကသျော အသု်းပပြုမှုအက ကျောင််း န ်းလည်ရမည်။
ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် ရိုင်မထုတ်ကပ်းကသျော ကိရယ
ိ ျောမ ျော်းကို လခု ြုစိတ် စွျောနင် မပ က်မစ်းကအျောင် ထိန််းသိမ််းရမည်။
ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းနင် မိသျော်းစုမ ျော်းက ရိုင်မ ကပ်းထျော်းကသျော နည််းပညျောကို ဂရုစုက
ိ ် ထိန််းသိမ််းရန် မိမိအသိစတ
ိ ်ပြင်
အသု်း ရမည်။ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည်1)

ကက ျောင််းတွင်ပြစ်ကစ၊ ကက ျောင််းပပင်ပတွင်ပြစ်ကစ ကိရိယျောကို အသု်းပပြုတိင
ု ််း ဤလမ််းညွှန် က်မ ျော်း နငတ
် ကွ

OPS ကက ျောင််းသျော်းလက်စွဲစျောအုပ် နင် ကက ျောင််းသျော်းက င်ဝတ်တို့ို၌ ကြျော်ပပထျော်းကသျော လမ််းညွှန် က်မ ျော်းကို
လိက
ု န
် ရမည်။
2)

ကိရယ
ိ ျောကို ကက ျောင််းသိုို့ယူလျောရျောတွင် အျော်းအပပည် ပြစ်ကနကအျောင် မိမိ၏ကိရိယာကိ ြမှနအ
့် ာ်းသွင့််းရမည့်
(စျောသင် န််းမ ျော်းတွင် ကနို့ဘက်၌ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းက မိမိကိရိယျောကို အျော်းသွင််းရန် ပပင်ဆင်ကပ်းထျော်းပ င််း မရိပါ)။

3)

အွန့်

င့်
ိ ်းတွင့်ရှိရနစဉ့် အပြြုသရဘာ ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် နိင့်ငသာ်းအပြစ့် ပပသရမည်။ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် ဆက်သွယမ
် ှု

အျော်းလု်းတွင် ကစျော်ကျော်းမှု၊ ညစ်ညမ််းမှု၊ အကန င်အယက်ကပ်းမှု သိုို့မဟုတ် နိှု်းဆွမှု ပြစ်ကစကသျော စကျော်းမ ျော်းကို
ကရျောင်ရျော်းပပ်း သင်ကတျော်ကသျော အကပပျောအဆိုကုိ အသု်းပပြုသင်ပါသည်။ တစ်စုတစ်ကယျောက်က ရိုင်မပိုင်ဆိုင်ကသျော
သိုို့မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်ပြစ်ကသျော နည််းပညျောကို အသု်းပပြုကနစဉ် ကိုယ်ကရ်းကိယ
ု ်တျော တိုက် က
ို ်မှု သိုို့မဟုတ် ပ မ
ိ ််းကပ ျောက်မှု
မ ျော်းအပါအဝင် ဆိုက်ဘျော အနိုင်က င်မှုမ ျော်းကို ွငမ
် ပပြုသလို တျောဝန်က ကက ျောင််းဝန်ထမ််းကို သတင််းပိို့ုရမည်။
4)

တက်ဘလက် သိုို့မဟုတ် လက်ပ်ကတျောတွင် ပါဝင်ကသျော အင့်တာနက့် စစ့်ထတ့်မှုမ ာ်း နင် လခု ြုကရ်းစနစ်မ ျော်းကို
ရ

်းစာ်းရမည့်။ ကက ျောင််းသျော်းက ကက ျောင််းတွငပ် ြစ်ကစ၊ အပ ျော်းကသျော ကိုယ်ပိုင် သိုို့မဟုတ် အမ ျော်းပိုင် ကွန်ရက်တွင်

ရိကနစဉ်ပ စ်ကစ ကက ျောင််းသျော်း၏ ကွနပ
် ျူတျောကိရယ
ိ ျောအျော်းလု်းကို အင်တျောနက် အက ကျောင််းအရျောမ ျော်း စစ်ထုတ်ရန်
ကရွ်း ယ်သတ်မတ်ထျော်းပါသည်။
5)

အကရ်းကက်းကသျော ကဒတျောြိုင်မ ျော်းကို အရန်အပြစ် ပုမန် သိမ််းဆည််းပါ။ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် ရြ်းထာ်းရသာ Office
365 OneDrive သိမ့််းဆည့််းရန့် ရနရာကိ အသ်းပြြုပြီ်း Cloud ရြေါ်တွင့် ြိင့်မ ာ်းသိမ့််းရန့် ကထျောက် ထျော်းပါသည်။ OPS
သည် ကိရယ
ိ ျောမ ျော်းကို အ ါအျော်းကလ ျော်စွျော ပုစတူပပြုလုပ်ပ င််းပြင် အသစ်ပပင်ဆင်ပပ်း ထိန််းသိမ်ပါမည်။ ဤပပြုပပင်
ထိန််းသိမ််းမှုကို ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ကကိြုတင် အသိကပ်းပါမည်။ ဆျောဗျော သိမ််းဆည််းမှုကနရျော သိုို့မဟုတ်
အပ ျော်းသိမ််းဆည််းမှု မဒယျောမ ျော်းတွင် အရန်မသိမ််းထျော်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းြိုငအ
် ျော်းလ်းု သည် ထိလ
ု ုပ်ငန််းစဉ်မ ျော်း
အတွင်း် ကပ ျောက်ပ က်နိုင်ပါသည်။ ြိင
ု ်မ ျော်းအရန်သိမ််းပ င််းနင် ပတ်သက်၍ န ်းမလည်ပါက အကူအညကတျောင််းပါ။

6)

ကက ျောင််းနငဆ
် က်စပ်ကသျော ရည်ရွယ် က်မ ျော်းအတွက်သျော နည််းပညျောကို အသု်းပပြုပါ။ စ်းပွျော်းပြစ် သိုို့မဟုတ် နိုငင
် ကရ်း
ရည်ရွယ် က်မ ျော်းအတွက် အသု်းပပြုမှုမ ကရျောင်ရျော်းပါ။

7)

မူြိင့်ခွင့် ဥြရဒမ ာ်းနှင့် မျှတစွာအသ်းပြြုရရ်း

မ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းကိ

က့်
ိ နာြါ။ ကက ျောင််းသျော်းက

ထုတ်လပ
ု ်အသု်းပပြုရန် အ ွင်အျောဏျောရက
ိ သျော သိုို့မဟုတ် တရျော်းဝင် ွငပ် ပြုထျော်းကသျော သ င််း၊ ဗဒယို သိုို့မဟုတ်
အပ ျော်းအက ကျောင််းအရျောမ ျော်းကိုသျော ကဒါင််းလုတ်ယူပါ သိုို့မဟုတ် ထညသ
် ွင််းပါ။
8)

ရိုင်နည််းပညျောကို သု်းပပ်း အင်တျောနက်ကပေါ်ရိ တစ်ကနရျောရျောမ အပပန်အလန် ကပ်းပိုို့၊ ရယူကသျော မက်ကဆ သိုို့မဟုတ်
ြိုငတ
် စ် ု ုကုိ ကက်း ကပ်အပ
ု ် ြုပ်သူ သိုို့မဟုတ် ဆရျော၊ ဆရျောမက စစ်ကဆ်းနိုငက
် အျောင် ြွင်ကပ်းပါ။ ရက ာင့််းသာ်းမ ာ်းသည့်
ခရိင့်ကြိင့်ဆင့်
ိ ရသာ ကိရိယာရြေါ်တွင့် ကိယ့်ရရ်း

ခခြုမှု သင့်ရတာ့်သ

ိ ရှိမည့်ဟ ရမျှာ့်

င့်ထာ်း၍ မရရ ကာင့််း

ရက ာင့််းသာ်းမ ာ်းကိ အသိရြ်းြါသည့်။ ရိုင်ကပိင
ု ်ဆိုင်ကသျော နည််းပညျောပြင် သိမ််းဆည််းကသျောြိုင်မ ျော်းကို ပြစ်ကစ၊
ဤနည််းပြင် ရယူကသျော၊ ကဒါင််းလုတ်ယူကသျော သိုို့မဟုတ် လွှက
ဲ ပပျောင််းကသျော သတင််းအ က်အလက်မ ျော်းကို ပြစ်ကစ
ရိုင်က အ န
ိ မ
် ကရွ်း ကည်ရှုပ င််း၊ ကစျောင် ကည်ပ င််း သိုို့မဟုတ် မတ်တမ််းသိမ််းဆည််းပ င််း ပပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
9)

ကက ျောင််းကွနပ
် ျူတျောမ ျော်း၊ ကွန်ရက် သိုို့မဟုတ် အင်တျောနက်
ဆရျော၊ ဆရျောမ သိုို့မဟုတ် အစအစဉ် ညွှန် ကျော်းကရ်းမျူ်းကို

တ
ိ ်ဆက်မှု၌ လခု ြုကရ်း ပပဿန တစ် ု ု ကတွျှို့ရပ
ိ ါက
က် င််းအသိကပ်းပါ။

ရက ာင့််းသာ်း ကနို့့်သတ့်ခ က့်မ ာ်း- ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် ကအျောက်ပါတိို့ုကို မပြြု
1)

ြ့်ရ-

တက်ဘလက်၊ လက်ပ်ကတျော သိုို့မဟုတ် ရိုင်မထုတ်ကပ်းကသျော အိတ်မ ျော်းကပေါ်တွင် ရရ်းပခစ့်ပခင့််း၊ ြြ က့်ပခင့််း
သိို့မဟတ့် စတစ့်ကာမ ာ်းကြ့်ပခင့််း။

2)

ကိယ
ု ်ကရ်းအ က်အလက်မ ျော်း၊ ြိုင်မ ျော်း သိုို့မဟုတ် ဆက်သွယမ
် ှုမ ျော်းကို သူစိမ််းမ ျော်းအျော်း အ်းကမ်းလ် သိုို့မဟုတ်
အင်တျောနက်ကပေါ်မ အပ ျော်းနည််းလမ််းမ ျော်းပြင် ကြျော်ပပပ င််း သိုို့မဟုတ် ပိစ
ုို့ တ
် င်ပ င််း။

3)

အင့်တာနက့် စစ့်ထတ့်မှု ကဆျောြ်ဝဲ၊ ကိရယ
ိ ျောဆက်တင် သိုို့မဟုတ် ကွန်ရက် သတ်မတ် က်မ ျော်းကို ြ်း
ရက ာ့်

4)

ွှာ်းရန့် သိို့မဟတ့် အပခာ်းတစ့်နည့််းနည့််းပြင့် ရပြာင့််း

မ
ွှ ့််းရန့်၊

ဲရန့် ကကိြု်းစာ်းပခင့််း။

မိမိ၏ ွင်ပပြုထျော်းကသျော ဝင်ကရျောက်မှုကို ကက ျော်လန
ွ ပ် ပ်း ကွန်ရက်မ ျော်းနင် အပ ျော်းနည််းပညျောမ ျော်းကို ဝင်ကရျောက်ရန်
ကကိြု်းစျော်းပ င််း။ ဤအထဲတင
ွ ် အပခာ်းသူ၏အရကာင့် သိို့မဟတ့် စကာ်းဝှက့်ကိ အသ်းပြြု ရန် သိုို့မဟုတ် လခု ြုကသျော
ကကိြု်းမဲကွနရ
် က်မ ျော်းထဲသိုို့ ဝင်ကရျောက်ရန် ကကိြု်းစျော်းပ င််းမ ျော်း ပါဝင်ပါသည်။

5)

စကာ်းဝှကမ
့် ာ်း ရပြာပြပခင့််း သိို့မဟတ့် စကာ်းဝှက့်မ ာ်း သိရှိရအာင့် ကကိြု်းစာ်းပခင့််း။ စကျော်းဝက် ကပပျောပပပ င််းကို
ွငမ
် ပပြုပါ။

ွငမ
် ပပြုကသျော

အသု်းပပြုမှုက ကျောင်

ပပဿန မ ျော်းပြစ်လျောပါက

သင်ကုိ

စည််းကမ််း ကပ်မတ်

အကရ်းယူနုင
ိ သ
် လို အပ ျော်းသူမ ျော်း၏ ကဆျောင်ရွက် က်မ ျော်းအတွက် တျောဝန် ကစနိုင်ပါသည်။
6)

အင်တျောနက် သိုို့မဟုတ် အပ ျော်းအရင််းအပမစ်မ ျော်းမ ြရိဂရမ့်၊ ြိင့် သိို့မဟတ့် ဂိမ့််းတစ့်ခခကို ရိုင်မပိုင်ဆိုင်ကသျော
နည််းပညျောတစ် ု ုထဲသိုို့ ရဒါင့််း

တ့်ယူပခင့််းနှင/့် သိို့မဟတ့် ထည့်သွင့််းပခင့််း။ ဤအထဲတွင် ကွန်ပ ျူတျော

ဗိုင်း် ရပ်စ်မ ျော်းနင် အပ ျော်းမသမျောကသျော ကဆျောြ်ဝဲမ ျော်း တမင်ထည်သွင််းပ င််းလည််း ပါဝင်ပါသည်။
7)

ကိရယ
ိ ျော၏ ဟျောဒ်ဝဲ သိုို့မဟုတ် ကဆျောြ်ဝဲကုိ ကလိပ င််း၊ ကွန်ပ ျူတျောမ ျော်းထဲသိုို့ ွငမ
် ပပြုဘဝ
ဲ င်ရန် ကကိြု်းစျော်းပ င််းနင်/
သိုို့မဟုတ် ကွန့်ြ ျူတာ သိုို့မဟုတ် ကွန်ပ ျူတျောြိုင်မ ျော်းကို ထိခက့်
ိ ြ က့်ဆ်းီ ပခင့််း။ အပ ျော်းကွန်ပ ျူတျော သိုို့မဟုတ်
ကဆျောြ်ဝဲမ ျော်းကို တမင်ပြစ်ကစ၊ မသိ၍ပြစ်ကစ ထိ က
ို ်ကစပ င််းသည် ရျောဇဝတ်မှုပြင် အကရ်းယူ ရနိုင်ပါသည်။

8)

ကက ျောင််းဝင််းထဲတွင် လက်မ နိုငက
် သျော အက ကျောင််းအရျော တစ် ု ုကုိ ရျောကြွရန်၊ ကည်ရှုရန်၊ မ ကဝရန် သိုို့မဟုတ်
သိမ််းဆည််းရန် ကကိြု်းစျော်းပ င််း။ ဤအထဲတင
ွ ် ညစ်ညမ််းကသျော၊ ရိုင််းစိင
ု ််းကသျော၊ ထင်ထင်ရျော်းရျော်း အ ကမ််းြက်ကသျော
သိုို့မဟုတ် ရုနို့်ရင််း ကမ််းတမ််းကသျော ရုပ်ပု၊ အသ၊ သ င််း၊ ဘျောသျောစကျော်း၊ ဗဒယို သိုို့မဟုတ် အပ ျော်းအက ကျောင််းအရျောမ ျော်း
ကနို့်သတ်မထျော်းဘဲ ပါဝင်ပါသည်။

9)

မိမိ၏ကိရိယာ သိို့မဟတ့် အာ်းသွင့််းစက့်နှင့် ကကိြု်းမ ာ်းကိ အပခာ်းသူမ ာ်းအာ်း ငှာ်းရမ့််းပခင့််း။

10) ကိရိယျောကို ကျော်းထဲတင
ွ ် ထျော်း ဲပ င််း သိုို့မဟုတ် မည်သည်အ န
ိ တ
် ွင်မဆို လူကစျောငမ
် ရိဘဲ ထျော်း ဲပ င််း။
11) ကိရယ
ိ ျော အသု်းပပြုကနစဉ် စျော်းကသျောက်ကနပ င််း သိုို့မဟုတ် အန်းအန ်းတွင် အစျော်းအကသျောက်နင် ကြ ျော်ရည်မ ျော်း
ထျော်းရပိ င််း။
12) စျော်းပွဲအစွန်း် ၊ ကမ််းပပင်၊ ထိင
ု ် ု သိုို့မဟုတ် အိမ်ကမွ်းတိရစဆျောန်မ ျော်းကဲသိုို့ အနတရျောယ်ရိကသျော ကနရျောမ ျော်းတွင်
ကိရယ
ိ ျောမ ျော်းကို အသု်းပပြုပ င််း သိုို့မဟုတ် ထျော်း ဲပ င််း။
13) သင့်ကရ
ိ ိယာအရြေါ်ထွင့် အရာဝတထြုမ ာ်း ထြ့်ထာ်းပခင့််း၊ အပပင်တင
ွ ် ထျော်း ဲပ င််း သိုို့မဟုတ် ကရကူ်းကန်ကသိ
ဲ ုို့
ကရပပင်အန်းတွင် အသု်းပပြုပ င််း။

ကကျျောင််းသျော်း၏ ဝန်ခချက်နှင် လက်မှတ်
က

ျောင််းသျော်း၏ လ

်ခနင်ကလျော

်ကသျော အသ်းပပြုမှု၊ အင်တျော

် လခခြုကရ်း လမ််းညွှ ်ခ

်မ ျော်းနှင် က

ျောင််းသျော်း

င်ဝတ်တို့

ကျွနပ
်ု ်ြတ်ရှုထျော်းပ င််း သိုို့မဟုတ် ကျွနပ
်ု ်အျော်း ရင််းပပထျော်းပ င််း ရိပပ်း ယင််းတိို့ုကို န ်းလည်ပါသည်။ ကက ျောင််းသျော်း၏ လက် နိုင်
ကလျော

်ကသျောအသု်းပပြုမှု၊ အင်တျောနက်လုခ ြုကရ်း လမ််းညွှန် က်မ ျော်းနင် ကက ျောင််းသျော်းက ငဝ
် တ် တိို့ု၌ ကြျော်ပပထျော်းကသျော

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ျော်းကို ကလ်းစျော်းလ

် ောရ ် ကျွန်ုပ်သကဘျောတူပါသည်။ ဤကိရိယျောမ ျော်းကို ပညျောကရ်း အတွကအ
် သု်းပပြုရန်

ကျွနပ
်ု ်သကဘျောတူပါသည်။

က ို့စ-ွွှဲ

က

ျောင််းသျော်းလ

်မှတ်-

