
Denver အစုိးရေက်ာင္းမ်ား 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ေနာက္ဆံုးအမည္ - ပထမ- M.I.: ေန႕စြဲ - 

လမ္းအမည္-  တုိက္အမွတ္/အခန္း # - 

ျမိဳ႕ေတာ္- ျပည္နယ္ - စာတိုက္အမွတ္ - 

ဦးစားေပး ဖုန္း- အီးေမးလ္လိပ္စာ- 

သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသနညး္။    ဖုန္း  စာသား  အီးေမးလ္ 

လႊေဲျပာင္းေပးသူ၏ ရင္းျမစ္-    

သင္စိတ္ပါဝင္စားေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားအားလံုးအား 
ေက်းဇူးျပဳ၍ 
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ- 

 
 
လက္ေထာက္ဆရာ 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားအ
နီးကပ္သင္ၾကားျခင္း 

စာဖတ္ျခင္း သခ်ာၤ စာၾကည့္တုိက္ ရံုးလုပ္ငန္း 

  အျခား(ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပပါ): 

ႏွစ္သက္ရာ အတန္းအဆင့္ကို 
အမွတ္အသားလုပ္ပါ။ 

သူငယ္တန္း - 2 3-6 အလယ္တန္း အထက္တန္း 

သင္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ေဖာ္ျပပါ။ 

 မနက္ပုိင္း ေန႔လည္ပုိင္း 
တနလၤာ   

အဂၤါ   
ဗုဒၶဟူး   

ၾကာသာပေတး   
ေသာၾကာ   

ကၽြႏ္ုပ္ တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္တစ္ခုရိွပါသည္။ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မွ ညွိႏႈိင္းေရးမႉး - 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ - ကၽြႏ္ုပ္ သည ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္တစ္ခုလိုအပ္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တာဝန္က်လိုေသာ ေက်ာင္း(မ်ား) သို႔မဟုတ္ နယ္ပယ္ - 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေစာင့္စည္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ /သိရိွေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား သို႔မဟုတ ္ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီးေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္လုိျပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္မဟုတ္ဘဲ သ ူသို႔မဟုတ္ သူမ၏ အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဖြဲ႔အစည္း၊ 
စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳ၍ မရႏိုင္ပါ။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္သာမက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီးခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ ္
ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္း မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သက ္ဆုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္လွ်ို႕ဝွက္ အခ်က္အလက္ ကိုမဆုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ် ယူေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တလြဲအသုံးခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရမည္ကို 
သိရိွသေဘာတူပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားအားလုံးႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
သိရိွသေဘာတူပါသည္။ 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုလိာပါက ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္လက္ဝယ္တြင္ရိွေနေသာ ၄င္းတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
ဓာတ္ျပားေခြမ်ား၊ အျခားကြန္ပ်ဴတာသုံးၾကားခံပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားအားလုံးကိျုဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္၄င္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား 
သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား၊ ျပဳလုပ္ဆလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ အျခား ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ ္အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကိုျဖစ္ေစ 
ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သိရိွသေဘာတူပါသည္။ 

ေန႔စြဲ လက္မွတ္ 

ေန႔စြဲ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ 
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RETURN TO: 
Office of Volunteer Services 

1617 S. Acoma St. / Denver, CO 80223 
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ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား - ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္း/ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္စစ္ေဆးရန ေတာင္းဆုိခ်က္ 

 
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈပါ။ 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိသားစု၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈ တုိးတက္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ ဤပံုစံကို ျဖည့္စြက္ျခင္းသည္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားအား အျခားဖက္ဒရယ္/ အစုိးရ ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ား၊ 

ကိုလုိရာဒိုပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကိ ုျပည့္စံုစြာ စစ္ေဆးရန္ကို 

ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ထပ္ေဆာင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သို႔မဟုတ ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျပည့္စံုေသာ လက္ေဗြရာတစ္စံု တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံႏိုင္ရန္ သင့္အား 

ဆက္သြယ္ေကာင္းဆက္သြယ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

မွတ္ခ်က္ - ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ပင္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားသူသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

မွားယြင္းတင္ျပလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ တင္ျပလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 

ေရွ႕ဆက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမွ အရည္အေသြးမျပည့္မီဟု သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သက့ဲသို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္မွ ယင္းအေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲပါကလည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ 

ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဤေလွ်ာက္ထားမႈအား အလားအလာရိွေသာ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ခရိုင္ေရွ႕ေနရံုးသို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ တရားဝင္ 

အေထာက္အထားျပရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္“ျပစ္မႈေျမာက္ျခင္း”ဆုိသည္မွာ တရားရံုး သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴရီလူၾကီးတစ္ဦးဦးမွ စီရင္ခ်က္ခ်ထားျခင္း၊ “” အသနားခံေလွ်ာက္ထားျခင္း”/nolo contendere၊ 

ျပစ္ဒဏ္ “ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “ဆုိင္းင့ံထားျခင္း”၊ အာမခံေငြ၊ ခံဝန္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလုံျခဳံေရးတစ္ခုခုအားေဖာက္ဖ်က္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါဝင္သည္။ အေသးစားျပစ္မႈတြင္ ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ 

အရက္ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈဆုိင္ရာ အေသးစားျပစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကဲ့သုိ႔ အျခား အေသးစား ျပစ္မႈမ်ားမပါဝင္ပါ။  

 

 

ေက်းဇူးျပဳ၍ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းလင္းပီသစြာ ပရင့္ထုတ္ပါ။ 

 

ေလွ်ာက္ထားသည္ ့ေက်ာင္း/ အစီအစဥ္   

ေနာက္ဆံုးအမည္ -   ပထမအမည္ -   အလယ္အမည္-    

ေမြးဖြားသည့္ရက္စြဲ  /  /   ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ # / အျခား သက္ေသခံကတ္ျပားဓာတ္ပံု   

ဖုန္းနံပါတ္ (မ်ား)- ပထမဦးစားေပး   ဒုတိယ ဦးစားေပး    

 

အကြက္တစ္ကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ပါ။ 

မရိွပါ, ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ခါမွ် အေသးစားျပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ခ့ဲဖူးျခင္းမရိွပါ။ 

ရိွပါသည္, ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာက္ပါ အၾကီးစားျပစ္မႈ(မ်ား) သို႔မဟုတ္ အေသးစားျပစ္မႈ(မ်ား) က်ဴးလြန္ခ့ဲဖူးပါသည္။ ျပစ္မႈအားလုံးအား ခ်ေရးပါ။ 

ေန႔စြဲ ျမဳိ႕ေတာ္/ စီရင္စု/ ျပည္နယ္ စြဲခ်က္(မ်ား) 
   

   

   

   

   

လိုအပ္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲစြဲခ်က္မ်ားကို သီးျခားစာရြက္ တစ္ရြက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ။ 
 

အကြက္တစ္ကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ပါ။ 

မရိွပါကၽြႏ္ုပ္သည္ ကေလးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခံရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ သို႔မဟုတ ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္မွ ထုတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းမ်ား မရိွခ့ဲဘူးပါ။ 

ရိွပါသည္, ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကေလးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြခံဲရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္မွ ထုတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းမ်ား ရိွခ့ဲဖူးပါသည္။  ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပပါ- 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျပီးေနာက္ အမွားထြက္ဆိုလွ်င္ ရရိွမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ သိရိွျပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အေကာင္းဆံုး သိရိွထားသည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံလက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားသူ၏ လက္မွတ-္    ေန႕စြဲ -   

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျပီးေနာက္ အမွားထြက္ဆိုလွ်င္ ရရိွမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ သိရိွျပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အထက္ပါအမည္ရိွသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံကတ္ျပား သုိ႔မဟုတ္ အေမရိက 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အစုိးရဌာနတစ္ခုမွ ထုတ္ေပးသည့္ သက္ေသခံကတ္ပံုစံတစ္ခုႏွင့္ အတူ တင္ျပသည့္ ေမြးစာရင္းက့ဲသို႔ အစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားသည္ မဟုတ္ေသာ သက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခုကုိ 

ေတြ႔ရိွပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤေလွ်ာက္လႊာအား အထက္ပါအမည္ရိွသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမွ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ရိွပါေၾကာင္း အာမခံလက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ လက္မွတ္-   ေန႕စြဲ -   

 

အမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားအလိုက ္အက်ဳိးအေၾကာင္းသင့္ျပီး တရားဝင္ေသာ သက္ေသခံကတ္အား စစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ ္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားသည္ ခရိုင္၏ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သက္ေသခံဓာတ္ပံုတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သက္ေသခံကတ္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမွ 

ထုတ္ေပးထားျခင္းမဟုတ္ေသာ သက္ေသခံကတ္မ်ားတြင္ ေမြးစာရင္းကဲ့သုိ႔ အေမရိက သို႔မဟုတ္ အျခားတုိင္းျပည္၏ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုမွ ထုတ္ေပးထားေသာ သက္ေသခံပံုစံတစ္ခုခုႏွင့္အတူ 

ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ 

C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (ကိုလုိရာဒို အစုိးရခုခံမႈ အက္ဥပေဒ) (8/2016 ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္) 

ဒင္းဗားေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈရံုး 
1617 S. Acoma ဒင္းဗား ကုိလုိရာဒုိ 80223 

720-423-1817 ဖက္စ္-720-423-1502 
Volunteer_Services@dpsk12.org 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

