ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား (DPS) ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သတ္မွတ္ထား
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိ၍၊ ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို မရရွိေသာ္လည္း သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းကား၏ လစ္လပ္ေန
ေသာ ေနရာတြင္ စီးနင္း လိုက္ပါ လိုပါက၊ ေက်ာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံကို ျဖည့္၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
၁။ (က) [ မူလတန္း၊ ( K- 8 ေက်ာင္းမ်ား) ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္] သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္
ပံုစံကို ျဖည့္၍ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အတန္းတူ၊ အတန္းကြဲ ေမာင္ႏွမမ်ားရွိပါကလည္း တစ္ဦး
ခ်င္းစီ အတြက္ သီးသန္႔ပံုစံမ်ား ကို တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ပံုစံမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္တည္း တင္ပါက ေက်ာင္း
ကားတစ္စီးတည္းေပၚတြင္ အတူတကြ စီးနင္း လိုက္ပါခြင့္ ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ပံုစံမ်ားကို
တစ္ၿပိဳင္တည္း မတင္ပါက၊ ေက်ာင္းကားတစ္စီးတည္းေပၚတြင္ အတူတကြ စီးနင္းခြင့္ကို ဦးစားေပး၍ စဥ္စားမည္ မဟုတ္ပါ။
(ခ) [ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္] သင္သည္ ေက်ာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး
ဌာနသို႔ အဝါေရာင္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ လစ္လပ္ေသာ ခံုေနရာတစ္ခုကို ရရွိ စီးနင္းလိုက္ပါႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ RTD pass ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းကား ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဝန္ေဆာင္
မႈကို ရရွိသည့္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ သင္၏ RTD pass ကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳ၍ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ အတန္းတူ၊ အတန္းကြဲ
ေမာင္ႏွစ္မမ်ား ရွိပါက သီးသန္႔ ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ အကယ္၍ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ပံုစံမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္
တည္း တင္ပါက၊ ေက်ာင္းကားတစ္စီး တည္းေပၚတြင္ အတူတကြ စီးနင္းလိုက္ပါခြင့္ ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေမာင္
ႏွမမ်ားသည္ ပံုစံမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း မတင္ပါက၊ ေက်ာင္းကားတစ္စီးတည္း ေပၚတြင္ အတူတူစီးနင္းခြင့္ကို ဦးစားေပး၍
စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။
၂။ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ စီးခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္အတိုင္း စီးနင္းလိုက္ပါၿပီး၊ ခံုေနရာမ်ား လြတ္ေနေသးပါက
ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေနရာခ်ထားေပးမည္။ အကယ္၍ပံုမွန္ စီးနင္းေန
ေသာ ေက်ာင္းကားေပၚရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကား မစီးနင္းေတာ့လွ်င္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရပ္ေသာ ကား
မွတ္တိုင္ကို ေျပးဆြဲျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အေနျဖင့္၊ စီးနင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ နီးစပ္ရာ မွတ္တိုင္မ်ား
တြင္သာ ႀကိဳပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းတက္သြားၿပီး ေက်ာင္းသစ္သို႔ ေျပာင္းသြား
ခ်ိန္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္နွင့္ တစ္ႏွစ္ ကူးေျပာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုမွတ္တိုင္
တြင္ ေစာင့္၍ ေက်ာင္းကားစီးေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးကို ဆက္လက္ မေျပးဆြဲေတာ့မည့္ အေၾကာင္းကို
၅ ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္၍ အသိေပးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္စနစ္တြင္ သင္တို႔၏
အသံုးျပဳေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္သြင္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
၃။ ၁) ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ေက်ာင္းကားစီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမေျပာင္းလွ်င္၊ ၂) ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံတြင္ တင္ျပထား
သည့္ မွတ္တိုင္မ်ား မေျပာင္းလဲလွ်င္၊ ၃) အျခား ပုံမွန္စီးခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ထိုမွတ္တိုင္မ်ားကို စီးျမဲစီးေန
ပါလွ်င္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းကားစီးခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံမ်ားကို နွစ္စဥ္ ျပန္လည္၍
ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေပ။
အကယ္၍ ပံုမွန္စီးခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုမွတ္တိုင္မ်ားသည္ ထုိမွတ္တိုင္မွ မစီးေတာ့ပါလွ်င္၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတြက္ အျခားမွတ္တိုင္ တစ္ခုခုမွ ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ပံုစံကို ျပန္လည္ ေလ်ွာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ စီးနင္းေသာ ေက်ာင္း
သားသည္ မွတ္တိုင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲစီးလိုပါလွ်င္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ ပံုစံကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မွတ္ခ်က္။

။ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေက်ာင္းကားစီးခြင့္ ျပဳလုိက္ေသာအခါတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အေနႏွင့္ စီးေန

ေသာ ေက်ာင္းသားသည္ အျခားေက်ာင္းကားတစ္စီးကို စီးနင္းလိုက္ပါရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
၄။ ေက်ာင္းကားတြင္ ေနရာလြတ္၌ စီးရန္အတြက္ တင္ထားေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ပံုစံမ်ားကို ထိုေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း
မေျပာင္းမီ အခ်ိန္ထိ၊ ေက်ာင္းကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ဌာနတြင္ သိမ္းဆည္းထားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း
ကားေနရာ လစ္လပ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံုစံလက္ခံရရွိသည့္ ေန႔အေပၚ မူတည္၍
ဦးစားေပး ေနရာခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္း
ဌာနတြင္ ရွိေသာ အိမ္ ဖုန္းနံပါတ္အတိုင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္၍ မွန္ကန္တိက်ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး
ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္တြင္ အေစာဆံုး ပံုစံ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ေသာသူကို ဦးစားေပး စဥ္းစားသြားမည္။
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