
မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး လမ္းညႊန္ 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ DPS အေဝးမွသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ (DPS Remote Learning Plan) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေန 

သည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးထကဲ အခန္းက႑အသစ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ 

ေတာင္းဆုိခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ထားပါသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင္တုိ႔အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

သင့္ေက်ာင္းသား၏အေဝးမွသင္ၾကားေရးကုိ ပ့ံပုိးေပးရာတြင္ သင္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာအခ်ဳိ႕အတြက္ လမ္းညႊန္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပး 

ထားပါသည္။  

 

မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ အႀကံေပးခ်က္မ်ား 

သင့္အိမ္တြင္ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ 

အာ႐ံုပ်ံ႕လြင့္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး သင္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ 

ေနရာတစ္ခုကို ရွာပါ။ ယင္းေနရာတြင္ စာရြက္၊ ခဲတံႏွင့္ 

ေရာင္စံုခဲတံကဲ့သုိ႔ 

မွန္ကန္ေသာအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားရိွေနေအာင္ 

လုပ္ေပးထားပါ။ 

သင့္ေက်ာင္းသားႏွင့္အတူ တစ္သတ္မတ္တည္းရိွသည့္ 

ေန႔စဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို 

သတ္မွတ္ထားပါ။ 

သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

တိုးတက္မႈကို သင့္ကေလးႏွင့္ေန႔စဥ္ေဆြးေႏြးၿပီး 

၎တို႔တြင္ေမးျမန္းစရာမ်ား ရိွမရိွ သို႔မဟုတ္ 

၎တို႔၏ဆရာမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား လိုအပ္မႈရိွမရိွကုိ 

ၾကည့္ပါ။ 

သင့္ကေလးဆရာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူထံမွ (အီးေမးလ္၊ 

ေက်ာင္းမက္ဆင္ဂ်ာ စသည့္) ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 

မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

 

သင့္တြင္ေမးျမန္းစရာမ်ားရိွပါက ဆက္သြယ္ရမည့္သူ 

ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ... ဆက္သြယ္ရန္ 

သင္႐ိုးအလုပ္တာဝန္ေပးခ်က္တစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူ/ဆရာ 

တစ္ကိုယ္ေရ သို႔မဟုတ္ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပုိင္းဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသူ/လူမႈလုပ္သား 

သင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင္ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား 

ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္သူ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥ 
DPS နည္းပညာကူညီေပးေရးဖုန္းလုိင္း (DPS Tech 
Helpline) ကို ဖုန္းေခၚဆုိပါ - 720.423.3163 (အဂၤလိပ္ႏွင့္ 
စပိန္) 

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပ့ံပုိးေရးအစီအစဥ္မ်ား 
မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း ကူညီေပးေရးဖုန္းလုိင္း 
(Family and Community Helpline) - 
720-423-3054 

သင့္ကေလးရရိွေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္သည့္ ဘာသာစကား ပ့ံပုိးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ELA အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း - 720.423.2040 



 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
● DPS Google အေကာင့္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း (DPS Google Login) - သင့္ကေလးသည္ ၎တို႔၏ Google Chrome ဘေရာက္ဇာ 

တြင္ https://mail.google.com/ ကုိ ႐ုိက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ DPS Google အေကာင့္ထသုိဲ႔ ဝင္ေရာက္ပါမည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထသဲို႔ 

ေရာက္သည္ႏွင့္ သင့္ကေလးအား ၎တို႔၏ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ထည့္ရန္ အသိေပးပါလိမ့္မည္။ 

○ သုံးစြဲသူအမည္ = ေက်ာင္းသားသက္ေသခံအမွတ္# 

○ စကားဝွက္ = ေက်ာင္းသားမွ ေျပာင္းလထဲားျခင္းမရိွလွ်င္ ေမြးသကၠရာဇ္ဂဏန္း 8 လုံး (လ၊ ရက္၊ ခုႏွစ္)။ 

သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ၎တို႔၏စကားဝွက္ကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ အကူအညီလုိပါက 720.423.3163 ကို 

ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

  နည္းပညာ မရရိွႏိုင္ျဖစ္ေနပါသလား။  
➔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအခ်ဳိ႕ကုိ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -  

○ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အဖတ္သင္ေထာက္ကူမ်ားကုိ ဖတ္ၿပီး ဗီဒီယုိမ်ားၾကည့္ကာ သီးျခားစာရြက္တစ္ခုေပၚတြင္ ေပးထားေသာ 

အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

○ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ တုိက္႐ုိက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးအတြက္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကုိ ပရင့္ထုတ္ပါ။ 

 
ဘာသာစကားႏွင့္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကိရိယာမ်ား 
 

Google Read&Write: Read&Write သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ Google စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

မ်ားစြာေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ၎တြင္ စာသားႏွင့္ ပံုျပအဘိဓာန္မ်ား၊ 

ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ား၊ စာသားမွ စကားသုိ႔ေျပာင္းျခင္း၊ စကားမွ စာသားသို႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စာသားအဂၤါရပ္မ်ားကို 

ရွင္းျပျခင္း/အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။  

➔ စတင္ရန္/ေဆာင္ရြက္ပံု လမ္းညႊန္မ်ား  

➔ Google Read & Write ကိရိယာတစ္ခုစီကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဤအျမန္ကိုးကားခ်က္လမ္းညႊန္ 

         ကို ၾကည့္ပါ။ 

➔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆခရင္ေရွာ့တ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

URL အကြက္တြင္ ဤသေကၤတကုိရွာၿပီး ၎ေပၚတြင္ ကလစ္ႏိွပ္ပါ - 

 
 

ထို႔ေနာက္ သင့္စာရြက္အေပၚတြင္ Google Read & Write ကိရိယာဘား ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး 

သင္သည္ ဘာသာစကားႏွင့္ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ကိရိယာမ်ားကို စတင္အသုံးျပဳ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (ဆခရင္္ေရွာ့တ္ကုိ ၾကည့္ပါ) - 

                                                    

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

 

Google Translate: မည္သည့္ Google စာရြက္မွ စာသားကိုမဆုိ ဘာသာစကားမ်ားစြာသုိ႔ ဘာသာျပန္ရန္ Google Translate ကို အသုံးျပဳပါ။ 

ယင္းသည္ စာရြက္မိတၱဴတစ္ေစာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ သင္သည္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးစလုံးျဖင့္ မိတၱဴမ်ားကို ကုိးကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 
➔ သင္၏ ကိရိယာဘားေပၚရိွ “Tools (ကိရိယာမ်ား)” ကို ေရြးခ်ယ္ကာ Google Translate ကို ဖြင့္ၿပီးေနာက္  

“Translate document (စာရြက္ကို ဘာသာျပန္ရန္)” ကို ႏိွပ္ပါ။ 

 

 

 


