
ေဆာင္းရာသီလမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသူုေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးကင္းလုုံျခံဳမႈ ပုုိရိွေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဒင္းဗား အစုုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ 
ရာသီဥတုုအရ ေရႊ႕ဆုုိင္းမႈအခ်ိန္ဇယားအေၾကာင္း သင္တုုိ႔အား အသိေပးလုုိပါသည္။ ဤအခ်ိန္ဇယားအရ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ႏွင့္ ယင္းအခ်ိန္ေနာက္ပုုိင္း တြင္ေက်ာင္းစဖြင့္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား 
တစ္နာရီ အခ်ိန္ေရႊ႔ဆုုိင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေက်ာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ပုံမွန္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သင့္မိသားစုမွ ဤသတင္းအခ်က္လက္အား လက္ခံရရိွသည့္ အေၾကာင္းမွာ သင့္ကေလးတက္ေရာက္ရာေက်ာင္းသည္ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္သတ္မွတ္ခံရေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေရြႊ
႔႕ဆုိင္းရမည့္စာရင္းထဲတြင္ပါေနနုိင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႔ဆုိင္းရန္သတ္မွတ္ခံရေသာေက်ာင္းမ်ားစာရင္းကုိ အျပည့္အဝသိရိွလုိပါက weather.dpsk12.org. သုုိ႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ။

ဤရာသီဥတုုအရ ေရႊ႕ဆုုိင္းမႈအခ်ိန္ဇယား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရာသီဥတုျပင္းထန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား မ်ားအား ၾကိဳရန္ ဘပ္စ္ကားမ်ားကုိ အပုိေဆာင္းအခ်ိန္ေပးရန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႕ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္ကုိ နည္းလာေစရန္ျဖစ္သည္။ DPS ၾကိဳပုိ႔ဌာန၊ ၾကိဳပုိ႔ေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ မုိးေလဝသဌာနတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔တင္ျပေသာ အခ်က္လက္မ်ားအေပၚ 
အေျခ တည္ျပီး ေက်ာင္းအားပိတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အား ၾကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

DPS ေက်ာင္းမ်ားမွ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေရြႊ႔႕ဆိုင္းမႈအခ်ိန္ဇယား အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုလွ်င္-
• မနက္ေက်ာင္းဘပ္စ္ကားမ်ားသည္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေနာက္ က်ထားေသာ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ၾကိဳခ်ိန္ထက္ ၁ 

နာရီေနာက္ က်ကာ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ၾကိဳပို႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- သင့္၏ပံုမွန္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားလာၾကိဳခ်ိန္သည္ မနက္ 
၇း၅၅ မိနစ္ျဖစ္လွ်င္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းမႈအရ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား လာၾကိဳခ်ိန္သည္ မနက္ ၈း၅၅ မိနစ္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။)

• ေက်ာင္းသို႔ ေျခက်င္လာေသာ၊ စက္ဘီးျဖင့္လာေသာ၊ အဖြဲ႔လိုက္ကားဌားလာေသာ RTD ဘပ္စ္ကားစနစ္အား စီးနင္းေနေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္း  သားမ်ားမွ ၄င္းတို႔ပံုမွန္ ေက်ာင္းလာခ်ိန္ထက္ ၁ နာရီေနာက္က်ျပီးမွ အိမ္မွထြက္လာပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
(ဥပမာ- ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ ပံုမွန္ အိမ္မွ မနက္ ၇း၄၅ မိနစ္တြင္ ထြက္လာလွ်င္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းမႈအရ ေက်ာင္းသို႔အ 
ခ်ိန္မီေရာက္ရန္ မနက္ ၈း၄၅ မိနစ္တြင္ အိမ္မွ ထြက္လာရ ပါမည္။)

• ECE ႏွင့္ သူငယ္တန္း - မနက္အတန္းခ်ိန္ရွိေသာ သူငယ္တန္းမ်ားအား အတန္းဖ်က္ သိမ္းမည္မဟုတ္ပါ။  အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းမႈအလိုက္ 
အတန္းရွိမည္ျဖစ္ သည္။ ေန႔ခင္း မူၾကိဳေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္အခ်ိန္ အတိုင္း ေက်ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္ျပီး 
ဘပ္စ္ကားလာၾကိဳခ်ိန္ သည္လည္း ပံုမွန္အခ်ိန္ အတိုင္းျဖစ္ပါမည္။  

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသို႔ေရာက္သည့္အခါ မနက္စာအား တည္းခင္းေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္သည္။

DPS ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ပိတ္ပစ္ရမည္ျဖစ္ပါက -
• ၾကိဳပို႔ေရးစနစ္မွ ဘပ္စ္ကားမ်ားေျပးဆြဲေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
• အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းမ်ားအတြက္ အားကစားအစီစဥ္မ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပီးေနာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို 

ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳပို႔စနစ္ကိုလည္း ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္သည္။
• ေက်ာင္းအားလံုးဝပိတ္ပစ္လိုက္သည့္အခါ သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာအစီစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

DPS ေက်ာင္းမ်ား ရာသီဥတုျပင္းထန္ဆိုးရြားေနစဥ္ ဆက္လက္ဖြင့္ထားဆဲျဖစ္ပါက -
•  ခရိုင္ဌာနမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားလံုျခံဳေရးအတြက္ တစ္ေန႔တာလံုး ရာသီဥတုအေျခေနကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမည္။
• လိုအပ္ေသာ ၾကိဳပို႔ေရးစနစ္အား ေထာက္ပံံ့ေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းဘပ္စ္ကားေမာင္းသူႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း 

သားမ်ားအသက္အႏၱရာယ္လံုျခံဳ ေရးအတြက္ ၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ခ်ိန္ဆမည္ျဖစ္သည္။
• အိမ္မွေက်ာင္း၊ အထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစီစဥ္မ်ားသို႔လာသည့္ လမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းေနရာမ်ားမွ အိမ္သို႔ျပန္လာ 

သည့္လမ္းေၾကာင္းတို႔တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအခ်ိန္ပိုကုန္ႏိုင္ပါသည္။
• ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ရာသီဥတုအေျခေနစတင္ဆိုးရြားလာပါက ေက်ာင္းေစာလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
• ၾကိဳပို႔ဘပ္စ္ကားမ်ားသည္ ပံုမွန္ေန႔လည္ခင္းတြင္ေျပးဆြဲသည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ေျပးဆြဲမည္။ အေျခေနမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး အိမ္သို႔ျပန္ 

ေရာက္ ခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•  ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား (အားကစား၊ တုိးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑ စသည္) အား ရာသီဥတုအေျခေနအေပၚမူ တည္၍ 

ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ႏုိင္သလို ဖ်က္သိမ္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒါေတြကိုုသိရန္ဘာလုုပ္ရမည္နည္း-
အလြန္အမင္းေအးခဲေသာ ရာသီဥတုအေျခေနတြင္ ခရိုင္ဌာနအာဏာပိုင္မ်ားမွ မနက္ ၅ မိနစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းအား 
ပိတ္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေနာက္ က်ျပီးမွဖြင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ေဒသတြင္းရုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားအားခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား 
အသိေပးမည္ျဖစ္ျပီး ွ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပံုမွန္ ထုတ္လႊင့္ေၾက ညာ ေပးပါလိမ့္မည္။ thedenverchannel.
com, 9News.com, kdvr.com ႏွင့္ denver.cbslocal.com. တို႔ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ရႈႏိုင္ပါသည္။ လိုင္းနံပါတ္ 1150-AM ၊ 1280-AM ႏွင့္ 1090-AM တိုု႔ျဖင့္ 
ေရဒီယိုလုုိင္းမ်ားမွ  အသိေပးခ်က္မ်ားအား ထုတ္လႊင့္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

Weather.dpsk12.org - အေရးေပၚ ေက်ာင္းပိတ္လိုုက္ရမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ရာသီဥတုုေၾကာင့္ အခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုုင္းရမႈမ်ားအား ဤမွ တဆင့္ႏွင့္ transportation.
dpsk12.org. တိုု႔မွ တဆင့္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။
လူမႈမီဒီယာ - ေက်ာင္း အပိတ္ႏွင့္ အဖြင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား Facebook.com/DenverPublicSchools အျပင္ တြစ္တာ တြင္ @DPSnewsnow ႏွင့္ @DPSschoolbus တိုု႔မွတဆင့္ 
ထုုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေဟာ့လုုိင္း - ေက်ာင္းပိတ္ပစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေရႊ႕ ဆိုင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းစကားအား (၇၂၀) ၄၂၃-၃၂၀၀ နံပါတ္ျဖစ္သည့္ ခရိုင္ပညာေရးမွဴးဌာန အေရးေပၚဖုန္း 
လိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သလို နံပါတ္ (၇၂၀) ၄၂၃-၄၆၀၀ ျဖစ္သည့္ DPS ၾကိဳပို႔ဌာန အေရးေပၚဖုန္း လိုင္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
Bus Bulletin – Bus Bulletin (ဘပ္စ္ကားေၾကညာခ်က္) ဆိုုသည္မွာ ၾကိဳပိုု႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီ ေသာ ေက်ာင္းသူက်ာင္း သားမ်ား၏ မိဘမ်ားအား ၄င္းတိုု႔ 
ကေလးမ်ားစီးနင္းမည့္ အဝါေရာင္ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆိုုင္သည့္ အခ်က္လက္မ်ားကိုု ေဝမွ်ေပးမည့္ အီလက္ထ ေရာနစ္ အသိေပးေၾကညာေရးပရိုုဂရမ္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
အေရးအေပၚ အေျခေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ သိုု႔မဟုုတ္ ရာသီဥတုု အေျခေနေၾကာင့္ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ထက္ ပိုု၍ ဘတ္စ္ကား မ်ား ေနာက္က်မည္ဆိုုပါက မိဘမ်ားအား ဖုုန္းဆက္ေဆခ်္ 
႔မွျဖစ္ ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသံေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္အ ေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားလိုပါက transportation.dpsk12.org/bus-bulletin 
သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေရြႊ႔႕ဆိုင္းမႈအခ်ိန္
ဇယားအသစ္
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ေနာက္ဆံုုးရ ဘပ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ သတင္းေပးပိုု႔ခ်က္မ်ား
အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ အဝါေရာင္ ေက်ာင္းကားကိုု စီးေနပါက ဒင္းဗားအစိုုးရေက်ာင္းမ်ားၾကိဳပိုု႕ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ ရာ ဘပ္စ္ကားေၾကညာခ်က္ပရိုုဂရမ္တြင္ 
စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုုတင္ထားျပီးသား ျဖစ္ပါေစ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ျဖင့္ ခရိုုင္မွ သင့္အား သင့္ကေလး ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္မွန္ အခ်က္ 
လက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုုး ရသတင္းမ်ားကိုု အေၾကာင္း ၾကားအ သိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ထက္ ပိုု၍ ဘပ္စ္ကားမ်ား ေနာက္က်မည္ဆိုုပါက 
မိဘမ်ားအား ဖုုန္းဆက္ေဆခ်္ ႔မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသံေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

Bus Bulletin မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈအား အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းရ ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ 

အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား ရရွိပါမည္။
• ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မရွိပါ။
• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏အခ်က္လက္မ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ျဖစ္ျပီး ေပါက္ၾကားေစမည္မဟုတ္ပါ။  ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။

Bus Bulletin အားရရွိအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္
ၾကိဳပို႔စနစ္အားရယူရန္ အရည္ခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏မိဘမ်ားအား Bus Bulletin မွ  ၎ကေလးမ်ားကုုိေက်ာင္းတြင္စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံ
သည့္အခါ ေပးထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ တို႔အရ ဖုန္းလိုင္းတြင္ထည့္သြင္းထားေသာစကားသံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလိုေလ်ာက္ျပန္ၾကားေသာ 
အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အသိေပးအေၾကာင္းခ်က္မ်ားကိုသိရွိရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

သင့္ Bus Bulletin ခ်ိန္ဆေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ မည္ကဲ့သို႔ ျငင္းပယ္ရမည္နည္း။
• အဆင့္ ၁

• myportal.dpsk12.org. မွတဆင့္ မိဘဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆုုိက္သိုု႔ ဝင္ေရာက္ပါ။ 
•  သင့္တြင္ မိဘဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုုက္အေကာင့္ မရွိပါက အေကာင့္တစ္ခုုျပဳလုုပ္ရန္ myportal.dpsk12.org သိုု႔ ဝင္ေရာက္ျပီး “စတင္ပါ” အားႏွိပ္ပါ။

• အဆင့္ ၂
• ေလာ့အင္ဝင္ေရာက္ျပီးပါက ဘယ္ဘက္ေထာင့္တြင္ ရွိေသာ ၾကိဳပိုု႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ခလုုတ္အား ႏွိပ္ျပီး Bus Bulletin တက္ဘ္အား ႏွိပ္ပါ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 

သင့္အား အလိုေလ်ာက္ Bus Bulletin ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါေစလိမ့္မည္။
• အဆင့္ ၃

• “လက္ခံၾကိဳဆိုုေရးအခ်က္အလက္” ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ “သင့္အေကာင့္သိုု႔ ဆက္ရန္” အား ႏိွပ္ျပီး Bus Bulletin မွ သင့္အား မည္သိုု႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾ
ကားမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ (အီးေမးလ္၊ ဖုုန္းဆက္ေဆခ်္႕၊ အသံျဖင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္း) ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုုးျပဳျခင္းမွ ထြက္ရန္ 
အခ်ိ္န္အ နည္းငယ္ ယူရပါမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအားျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ Bus Bulletin မွ သင့္အား ဝန္ေဆာင္ မႈအခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိေပးအေၾ
ကာင္းၾကားေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

• အဆင့္ ၄
• အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အတြက္ ဘာသာစကား ဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈအား စိတ္ၾကိဳက္ ခ်ိန္ညွိျပီး သင့္အား အေၾကာင္းၾကားေစလိုုသည့္ ဖုုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ 

အီေမးလ္ လိပ္စာတိုု႔အား ထည့္သြင္းေပးပါ။
• နံပါတ္အသစ္အား ထည့္သြင္းလိုပါက “ဖုန္းနံပါတ္အား ထည့္သြင္းပါ” အား ႏွိပ္ျပီး သင္ထံသို႔ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ ျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းေစလိုသည္ေလာ 

သို႔မဟုတ္ အသံေမးလ္ျဖင့္အသိေပး ေစလိုသည္ေလာ သင္ေရြး ခ်ယ္ပါ။
•  အီးေမးလ္အသစ္အား ထည့္သြင္းရန္ “အီးေမးလ္လိ္ပ္စာအား ထည့္သြင္းပါ” ကိုုႏွိပ္ပါ။
•  ပြင့္က်လာေသာ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ စာရင္း အား ကလစ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာစကားေျပာင္း လဲခ်ိန္ ဆမႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ စပိန္ဘာသာျဖစ္သည္။

*သတိျပဳရန္ - Bus Bulletin တြင္ သင့္၏အခ်က္လက္မ်ားအားျပင္ ဆင္ျခင္း သည္ Infinite Campus ရွိ သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားဆိုင္ရာဆင့္ခံ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ သင့္အခ်က္လက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္တြင္ မိဘမ်ားဆိုင္ရာဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုက္အား အသံုးျပဳ၍မရပါက 
ေက်ာင္းရွိစံုစမ္းေရးေကာင္တာအား ဆက္သြယ္ျပီး သင့္အခ်က္လက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏိုင္သည္။
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