
ဒင္းဗားအစိုးေက်ာင္းမွ မူဆလင္မိဘမ်ား  
ေမးေလ့ရွ ိေသာ လတ္တေလာေမးခြန္းမ်ား
တရားမွ်တမႈမရွိေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အေႏွာက္အ ယွက္ေပးမႈမ်ား ကင္းစင္ေသာ သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္း 

က်င္တစ္ခုုအား ဖန္တီးေပးရန္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမွ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

အစားအစာထဲတြင္ 
ဝက္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အစားအစာမ်ားပါဝင္ေနပါက 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား အသိေပးမည္လား။

အစားအစာႏွင့္ အစာအဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ 

အစားအစာ ထဲတြင္ ဝက္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 

အစားအစာမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးသည့္ “ဝက္”ပံု 

ကပ္ခြာ အား အသံုုးျပဳရန္ မၾကာေသးမီက ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း၏မနက္စာမ်ား 

ႏွင့္ေနလည္စာမ်ားတြင္ ဝက္သားပါဝင္ခဲပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 

ေမးျမန္းစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ 

ေက်ာင္းစားဖိုေဆာင္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါသည္။

 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းအေနျဖင့္ 
မူဆလင္ဘာသာအားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးကုိ ေက်ာင္းပ်က္ခြင့္ေပးမည္လား။ 

ေပးပါမည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မူ 

JHB-R တြင္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားပြဲသည္ 

ခြင့္တိုင္ၾကားပ်က္ကြက္မႈ ျပဳႏိုုင္ရန္ အက်ံဳးဝင္ေသာ

အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အားလပ္ရက္နီးလာပါသျဖင့္ သင့္ကေလးမွာ ေက်ာင္းပ်က္ 

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔သိရွိေစေအာင္ သင့္ေက်ာင္းႏွင့္ 

ၾကိဳတင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအား ေက်ာင္းတြင္ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္လား။ 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား 

ဘာသာေရးယံုၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ားအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမျပဳပါ။ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ယင္းဘာသာေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ 

ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီမႈ 

ရွိသည့္ကာလပတ္ လံုး ၄င္းတို႔၏ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအား 

ေက်ာင္းတြင္းတြင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းနိုုင္ရန္ 

ခြင့္ျပဳေပးထားပါ သည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိဘဲ 

လိုုက္ေလ်ာညီေထြ ခြင့္ျပဳေပးထားမႈ ရွိမရွိ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 

သိရွိလိုုပါက ေက်ာင္းမွ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တိုက္တြန္းလိုပါ သည္။ 

မူဆလင္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးဖိႏွိပ္ခံရသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္ 
မည္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသနည္း။ 

ယင္းသိုု႔ ဖိႏွိပ္ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေက်ာင္းရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ 

အတိုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္၊ ဆရာ/ဆရာမ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ (ေက်ာင္းသူ/သားတန္း တူညီမွ်ေရးႏွင့္ 

အခြင့္အလမ္း) သို႔ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 

ေအာက္ပါ AC-E2- တိုင္ၾကားလႊာပံုစံကို အသံုးျပဳ၍ 

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပး တိုင္ၾကားရန္ 

တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ “ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း/ဖိႏွိပ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

တိုင္ၾကားလႊာပံုစံ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ 

လံုျခံဳမႈမရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေစသည္ဟု ခံစားရပါက 

ေက်ာင္းမွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို အသိေပးပါ။ သင့္ကေလးအား 

၄င္း၏ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျပီး 

၎ခံစားေနရသည့္ မည္သည့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈခံစားခ်က္ 

သို႔မဟုတ္ ပူပင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္သိမ့္ျပီး 

ေဖးမေပးပါ။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ (Safe2Tell.org) 

ရွိ 1-877-542-7233 မွတဆင့္လည္းေကာင္း၊ သို ႔မဟုတ္ 

မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း ကူညီေပးေရးဖုန္း 

လိုင္း720-423-3054 မွတဆင့္လည္းေကာင္း 

အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 
DPS ဆရာ/မမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ကြဲျပားျခင္းအား နားလည္ လက္ခံေပးျခင္း 
ဟူသည့္ အသိသညာေပး သင္တန္းကို 
တက္ေရာက္ထားပါသလား။ 

တက္ေရာက္ထားပါသည္။ DPS ဆရာ/မအသစ္မ်ားအားလုံး 

၁ နာရီ ခြဲၾကာ ဘက္လိုက္မႈကင္းစင္ေရးသင္တန္းႏွင့္ ၁ နာရီ 

ခြဲ ၾကာ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားခ်က္မ်ားအား လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 

တုုန္႔ျပန္တတ္မႈ သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ရမည္ဟုု 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤခရိုုင္ ပညာေရးဌာနမွ ၁၂ 

နာရီၾကာျမင့္သည့္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းပါဝင္ေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားခ်က္မ်ားအား လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 

တုုန္႔ျပန္တတ္မႈ သင္တန္း တြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ

႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ DPS Aspire ဟု ေခၚတြင္ေသာ ၂ 

ရက္ၾကာ သင္တန္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈ 

ကင္းစင္ေစေရးဆုိင္ရာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း 

အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္သည့္ 

သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။

DPS သည္ အာေရဗ်ဘာသာစကားအား 
စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ 
ဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။

လက္ရွိတြင္ South High School အထက္တန္းေက်ာင္း၌ 

အာေရဗ်ဘာသာ စကားသင္ၾကားလိုေသာ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အာေရဗ်ဘာသာ I ႏွင့္ 

အာေရဗ်ဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းေသာ ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအတြက္ အာေရဗ်အေမြအႏွစ္ဘာသာရပ္ကို 

သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ 

 

အာေရဗ်ဘာသာအား 
မိခင္စကားအျဖစ္ေျပာၾကားေသာ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားအတြက္ အျခားမည္သည့္အရာမ်ားကို 
DPS မွ ပံ့ပိုးေပးပါသနည္း။

ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး (ELA )စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

ေဒသခံဘာသာစကားေျပာၾကားသူ ေက်ာင္းသူ/သား15 

ဦးစီတုိင္းအတြက္ ေဒသခံဘာသာစကားသုံး သင္ၾကားေရး 

လက္ေထာက္ဆရာတစ္ဦးစီ ခန္႔ထားေပးေလ့ရွိပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ အာေရဗ်ဘာသာစကားသုံး ေဒသခံ 

ဘာသာရပ္သင္ဆရာမ်ားရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ- Denver 

Green School, Ellis, Hamilton, Holm, McMeen, 

Merrill, Montclair, Place Bridge, Samuels, South, 

Joe Shoemaker, Southmoor ႏွင့္ University Park 

မ်ားျဖစ္သည္။

 

DPS သည္ မိဘမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ 
စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသလား။

ေပးပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မိဘမ်ားအတြက္ 

အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ 

သို႔မဟုတ္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္လုိအပ္မည္ဆုိပါက 

သင့္ေက်ာင္း၏ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအား DPS ယဥ္ေက်းမႈ 

ေပါင္းစုံဝန္ေဆာင္မႈရုံးခန္းသို႔ (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ၇ ရက္ၾကိဳတင္၍) 

ေတာင္းဆုိခ်က္ အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုုပါ။ 

အေရးေပၚႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ စကားျပန္ဖုန္းလိုင္းတစ္ခု 

ရွိပါသည္။
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