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TEWKSBURY ေအာက်ေမ့ဖွယ် အထက်တနး်ေကျာင်း

ေကျာင်းသား�ှင့် မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ လက်မှတ် စာမျက်�ှာ

ေလးစားအပ်ပါေသာ ေကျာင်းသား�ှင့် မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ။

ဤေကျာင်းသားလက်စဲွစာအပ်ုပါ အေ�ကာင်းအရာများကုိ ေသချာဖတ်�ပီး ေဆွးေ�းွပါ။

လိအုပ်ေသာ လက်မှတ် စာမျက်�ှာအတွက် ဤေနရာကုိ �ိှပ်ပါ၊ ပုံ�ိှပ်ပါ၊ လက်မှတ်ထုိးပါ၊ �ပီးလ�င်
ေကျာင်းသား၏ ပထမဆုံး ဘေလာက်ဆရာထံသိ�  2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 30 ရက် ေသာ�ကာေန ့
ေနာက်ဆုံးထား�ပီး ြပနသွ်ားပါ။

သင်၏ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�အတက်ွ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။

�ုိင်ငံသားအခွင့်အေရး အသိေပးချက်
လမူျ�ိး၊ အသားအေရာင်၊ လိင်၊ ကျား၊ မ လက�ဏာ၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ ဇာတိ၊ လမူျ�ိး၊ ဇာတိ၊ လမူျ�ိး၊ ဇာတိ၊
လမူျ�ိး၊ ဇာတိ၊မိခင်ဘာသာစကား (သိ�မဟုတ် အဂ�လပ်ိမဟုတ်ေသာ
အြခားဘာသာစကား)လိင်စိတ်ခံယူမ�၊အုိးမ့ဲအိမ်မ့ဲသိ� မဟတ်ု မသနစွ်မ်းမ�။

မည်သည့်ေမးခွနး်များကုိမဆုိ လမ်း��နေ်ပးသင့်ပါသည်။ေကျာင်းများ၏
လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�း၊ 21 Town Hall Ave., Tewksbury MA, 01876, 978-640-7800

သင်�ုိး��နး်တမ်းအရင်းအြမစ် ဘက်လိက်ုမ� အစီရင်ခံလ�ာပုံစံ
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မာတိကာ

ေကျာင်းသား�ှင့် မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ လက်မှတ် စာမျက်�ှာ

�ိင်ုငံသားအခွင့်အေရး အသိေပးချက်

မာတိကာ

ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံမှစာ

Tewksbury Memorial High School Mission ထုတ်ြပနခ်ျက်

ေကျာင်းသား သင်ယူမ�အတက်ွ ေမ�ာ်လင့်ချက်များ

2022-2023 အတက်ွ ေကျာင်းခ�ုိင်ြပက�ဒိန်

School-Wide Rubric

အ�ကံေပးသည်။

ေကျာင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် တာဝနမ်ျား

မိဘ-ေကျာင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�

ေကျာင်းသားလ�ပ်�ှားမ�များသတင်းအချက်အလက်
ကလပ်များ/ သင်�ုိး��နး်တမ်း လ�ပ်�ှားမ�များ
ေြပးခုနပ်စ်
အရည်အချင်းြပည့်မီမ� လိအုပ်ချက်များ
ေြပးခုနပ်စ်အတက်ွ ကျား၊မ သာတညီူမ�မ� ထုတ်ြပနခ်ျက်
တွဲဖက်/အပုိသင်�ုိး��နး်တမ်း လပ်ုေဆာင်ချက်များ�ှင့် အားကစားသမားများအတက်ွ
မိဘသေဘာတညီူချက် - တာဝနဝ်တ� ရား�ှင့် ေလျာ်ေ�ကးသေဘာတညီူချက်မှ လတ်ွ�ငိမ်းခွင့်
ေကျာင်းလပ်ုေဆာင်ချက်များ/ အကပဲွများ/ သင်�ုိး��နး်တမ်းြပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များ
Senior Week အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်း။
သင်တနး်ေ�ကး

ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ
TPS 1:1 စက်ပစ�ည်းပ�ုိဂရမ်
ပညာရပ်ဆုိင်ရာ �ုိးသားမ�
အိမ်စာ
အပုိအကူအညီ
မိတ်ကပ်လပ်ုငနး်
ဘ�ဲလိအုပ်ချက်များ
ပ�ုိမုိး�ှင်းလိအုပ်ချက်များ
ထိနး်ထား
အဆင့်ေြပာင်းလဲြခင်းဇယား
အဆင့်အမှတ် ပျမ်းမ�
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ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အသိအမှတ်ြပ�မ�များ
ဂုဏ်ထူးေတနွဲ ့ ဘ�ဲရတယ်။
အမျ�ိးသားဂုဏ်ထူးေဆာင်အဖ�ဲ
Renaissance အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းအစီအစ�်
ပညာေရးတိးုတက်မ�
အစီရင်ခံကတ်များ
ကျနး်မာေရး သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ ဖယ်ထုတ်ပါ။

ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး/�ကယ်ဝမ�
ေ�ရွာသီေကျာင်း

တက်ေရာက်မ�မူဝါဒ
Credit Make-Up အခွင့်အလမ်းများ ဆုံး�� ံးြခင်း။
ေကျာင်းဖျက်သိမ်းမ�များ
နာတာ�ှည် သိ� မဟတ်ု ထပ်တလဲလဲေရာဂါ
ကျ��ှင်ဝနေ်ဆာင်မ�များ
ေကာလိပ်လည်ပတ်ြခင်း/ခရီးစ�်များ
အတည်ြပ�ြခင်း/အေ�ကာင်း�ကားချက်
ေနာက်ကျြခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း �ှင့် ကျနး်မာေရးခနး်များသိ�  သွားေရာက်ြခင်း။
စာသင်ခနး်များ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းကွင်းများမှ ထွက်ခွာြခင်း။
မိသားစုခရီးစ�်များ
ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရးမူဝါဒ

ေကျာင်းသားအချက်အလက်
လမ်း��နဝ်နေ်ဆာင်မ�များ
သင်တနး်အ�ကံြပ�ချက် ေပ�လစီကုိ အစားထုိးြခင်း�ှင့် ေြပာင်းလဲြခင်း
လမ်း��နမ်�ခန ့အ်ပ်ြခင်း။

ေကျာင်းသားမှတ်ပုံတင်အသစ်

လိပ်စာေြပာင်းြခင်း။

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ
ေဆးဝါးများ

အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ�များ

သက်ေသခံကတ်ြပားများ

စာ�ကည့်တိက်ု မီဒီယာစင်တာ

တာဝနယူ်မ�မူဝါဒ

ေလာက့ာများ

ေပျာက်ဆုံး�ပီးေတ��ိှ
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ကားပါကင်ဆုိင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးများ

ေနထုိင်ခွင့်လိအုပ်ချက်များ

ေကျာင်းေရာက်�ိှြခင်း/ထွက်ခွာြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များ

ေကျာင်းပိ� ေဆာင်ေရး

ေကျာင်းသားေရချ�ိးခနး်

ေကျာင်းသားဝတ� ရားများ

ေကျာင်းသားမှတ်တမ်းများ

ပ့ံပုိးမ�/မျ�ိးတ ူဖျနေ်ြဖေရး

အိမ်မှ မက်ေဆ့ချမ်ျား

ဧည့်သည်များ

အလပ်ုပါမစ်များ

စည်းကမ်းဥပေဒ
ဆဲလ်ဖုနး်များ�ှင့် အီလက်ထရွနန်စ် ကိရိယာများ
လက်ခံ�ိင်ုေသာ အသုံးြပ�မ�မူဝါဒ
ထိနး်သိမ်းေရးမူဝါဒ
ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ
လပ်ုငနး်စ�်
ရွ�ံ�ှာြခင်း။

Suspension Policy

အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များ

အရက်/မူးယစ်ေဆးဝါးမူဝါဒ
နဒိါနး်
လ��ိဝှက်ချက်
�ှာေဖွမ�ြပ�လပ်ုြခင်း။
ေဆးစာ�ှင့် ��နး်မထားေသာေဆးဝါးများ
ေစတနာအေလျာက် မူးယစ်/အရက် ကုသမ�
သံသယြဖစ်ဖွယ်အသုံးြပ�မ�/ �သဇာလ�မ်းမုိးမ�/ ပုိင် ဆုိင်မ�/ ြဖန ့ြ်ဖ�းမ�ေအာက်တင်ွ �ိှေနြခင်း။
အမှနတ်ကယ်အသုံးြပ�မ�/ လ�မ်းမုိးမ�/ ပုိင် ဆုိင်မ�/ ြဖန ့ြ်ဖ�းမ�ေအာက်တင်ွ ြဖစ်ြခင်း။

MIAA ဓာတကုျနး်မာေရးမူဝါဒ

ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း။
အခုိးအေင�
ကုိယ်ထိလက်ေရာက်အေ�ှာက်အယှက်ေပးြခင်း
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ေဘးကင်းေသာေကျာင်းများဥပေဒ

ေဘးကင်းေရးအချက်အလက်
မီးသတ်ေလက့ျင့်မ�များ
အေရးေပ�ေလက့ျင့်မ�များ
လံြုခံ�ေရးကင်မရာများ
လံြုခံ�ေရးေစာင့်�ကည့်
ေကျာင်းအရင်းအြမစ်အရာ�ိှ
�ကီး�ကပ်ေရးမ�း
�ှာေဖွြခင်း�ှင့် သိမ်းဆည်းြခင်း။
ရဲတပ်ဖ�ဲက ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရန ်အာမခံထားသည်။
လက်နက်များ�ှင့်/သိ� မဟတ်ုေသနတ်များ

ေယဘုယျသတင်းအချက်အလက်
AHERA စည်းမျ�်းများ
ေနာက်မှာ ကေလးမကျနေ်တာဘူ့း။
ေခါင်းစ�် IX �ှင့် အခနး် 622 မူဝါဒ
ပုဒ်မ 504 မသနစွ်မ်းေကျာင်းသားများအတက်ွ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ
စစ်ေဆးမ�၊ အတိခုျ�ံးဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ��ှင့် ကုသမ�အတက်ွ လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း (SBIRT)
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ေကျာင်းအုပ်�ကီးထံမှစာ

�သဂုတ် 2022

ေလးစားအပ်ပါေသာ Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်းမိသားစုများ

Tewksbury Memorial High School မှ က��်ပ်ုတိ�သည် ေကျာင်းသားအားလံးုအတက်ွ
အေကာင်းဆုံးပညာေရး�ှင့် တွဲဖက်သင်�ုိး��နး်တမ်းအေတ�အ�ကံ�ကုိ ေပးအပ်ရန် ကတိြပ�ပါသည်။
ေကျာင်းသားများ၊ မိဘများ/အပ်ုထိနး်သူများ၊ ဆရာ၊ ဝနထ်မ်းများ�ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးတိ�ပါ၀င်ေသာ
က��်ပ်ုတိ�၏ သင်�ကားေရးအသုိက်အဝနး်၏ အဖ�ဲဝင်အားလံးု၏ စုေပါင်းအားထုတ်မ�ေ�ကာင့်သာ ၎င်းကုိ
ေအာင်ြမင်�ိင်ုပါသည်။

2022-2023 ေကျာင်းသားလက်စဲွစာအပ်ုသည် ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီ၏ေအာင်ြမင်မ�အတက်ွ
က��်ပ်ုတိ�၏ကတိကဝတ်ကုိ အေထာက်အကူြပ�ရန် အဓိကကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။
ေကျာင်းသားလက်စဲွစာအပ်ု (အတင်ွးတင်ွပါ�ိှေသာ) တင်ွ မူဝါဒများ�ှင့် စည်းမျ�်းများ၊
သက်ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ�ှင့် ေကျာင်းြပက�ဒိနတိ်�  ပါဝင်သည်။

သင်�ကားေရး�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ က��်ပ်ုတိ�၏
ေကျာင်းသားများ၏ ဓာတ်ပုံများကုိ ေကျာင်းဝဘ်ဆုိဒ်များ၊ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာများ၊
ေကျာင်းသား�ှစ်ချ�ပ်စာအပ်ုများ စသည်တိ�တင်ွ လ�င့်တင်သည့်အခါများ�ိှသည်။
ေကျာင်းသားများ�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ
က��်ပ်ုတိ�၏ဝဘ်ဆုိဒ်တင်ွ သိ� မဟတ်ု စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ�ှင့် မ�ေဝမည်မဟတ်ုပါ။ တတိယပါတီများ။
သင့်ကေလးကုိ ေကျာင်းအေြခြပ�ပုံများတင်ွ မပါဝင်ေစလိပုါက စာြဖင့် ဆက်သွယ်ပါ။

ေကျာင်းသားတိင်ုး�ှင့် ၎င်း၏မိဘ/အပ်ုထိနး်သူတိင်ုးသည် ေကျာင်းသားလက်စဲွစာအပ်ုပါ
အေ�ကာင်းအရာများကုိ ဂ�ုတစုိက်ဖတ်�ကရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။

Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်း�ှင့် က��်ပ်ုတိ�၏ စာသင်�ှစ်သစ်တင်ွ
ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ �ကိ�ဆုိပါသည်။ ဤေကျာင်းသားလက်စဲွစာအပ်ုသည် ေကျာင်းသားတိင်ုး
ေပျာ်ရ�င်�ပီး အကျ�ိး�ိှေသာ စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်ကုိ ရ�ိှေစရန ်ကူညီေပးမည့် လမ်း��နခ်ျက်ြဖစ်သည်။

�ုိးသားစွာ၊

Andrew J. Long

Andrew J. Long
ေကျာင်းအပ်ု
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ြပနလ်ညg်ular ေနစ့ဥ်အချနိဇ်ယား

ေန ့ ၁ ေန ့ ၂ ေန ့ ၃ ေန ့ ၄ ေန ့ ၅ ၆ ရက် ၇ ရက်
7:30 AM 8:38 AM တစ် F ဃ ခ ဆ AND ဂ
8:42 AM 9:50 AM ခ ဆ AND ဂ တစ် F ဃ
9:54 AM 11:02 AM ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ AND
11:06 AM 12:38 PM ဃ ခ ဆ AND ဂ တစ် F
12:42 PM 1:50 PM AND ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ

ေနလ့ညစ်
◌ာ ၁ 11:06 AM - 11:31 AM
ေနလ့ညစ်
◌ာ ၂ 11:40 AM - 12:05 PM
ေနလ့ညစ်
◌ာ ၃ 12:13 PM - 12:38 PM

ေနတ့စ်ဝက်အချနိဇ်ယား

ေန ့ ၁ ေန ့ ၂ ေန ့ ၃ ေန ့ ၄ ေန ့ ၅ ၆ ရက် ၇ ရက်
7:30 AM 8:04 AM တစ် F ဃ ခ ဆ AND ဂ
8:09 AM 8:43 AM ခ ဆ AND ဂ တစ် F ဃ
8:48 AM 9:22 AM ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ AND
9:27 AM 10:01 AM ဃ ခ ဆ AND ဂ တစ် F

10:06 AM 10:40 AM AND ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ

၂ နာရီ ေ�ှာင့်ေ�ှးမ� အချနိဇ်ယား

ေန ့ ၁ ေန ့ ၂ ေန ့ ၃ ေန ့ ၄ ေန ့ ၅ ၆ ရက် ၇ ရက်
9:30 AM 10:13 AM တစ် F ဃ ခ ဆ AND ဂ

10:17 AM 11:00 AM ခ ဆ AND ဂ တစ် F ဃ
11:04 AM 12:17 AM ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ AND
12:21 PM 1:04 PM ဃ ခ ဆ AND ဂ တစ် F
1:08 PM 1:50 PM AND ဂ တစ် F ဃ ခ ဆ

ေနလ့ညစ်
◌ာ ၁ 11:04 AM - 11:27 PM
ေနလ့ညစ်
◌ာ ၂ 11:29 AM - 11:52 PM
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ေနလ့ညစ်
◌ာ ၃ 11:54 AM - 12:17 PM

Tewksbury Memorial High School Mission ထုတ်ြပနခ်ျက်

Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်းသည် ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ ပညာေရးထူးခ�နမ်�၊
ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွး သိချင်စိတ်၊ အြခားသူများကုိ ေလးစားမ��ှင့် မိမိကုိယ်ကုိ
ယုံ�ကည်မ�ြမ�င့်တင်ေပးသည့် အေတ�အ�ကံ�တစ်ခု ေပးသည်။ က��်ပ်ုတိ�သည် ေအာင်ြမင်ေသာ
လ�အဖ�ဲအစည်းဝင်များြဖစ်လာေစရန် လိအုပ်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းစွမ်းရည်များ
ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရးကုိ ြမ�င့်တင်ေပးပါသည်။

ေကျာင်းသား သင်ယူမ�အတွက် ေမ�ာလ်င့်ချက်များ

က�နေ်တာတုိ် ထပါ။ မှာTMHS!
RSPECT

ကုိယ့်အတွက်၊ တြခားသူေတွ၊ ပစ�ညး်ဥစ�ာ၊ အသုိင်းအဝုိင်းအတွက်

ငါ�ုိးသားမ�
�ုိးသား၊ ကျင့်ဝတ်၊ တာဝနသိ်စိတ်ြဖင့်

၎သတ်ြဖတ်ြခင်း
စာသင်ခနး်တွင်းေရာ အြပင်မှာပါ သူတိ�ရဲ�ပနး်တုိင်ေတွကုိ လိက်ုေလ�ာက်ဖိ�  လိအုပ်ပါတယ်။

ANDတဖန်
ပညာရပ်ဆုိင်ရာ�ှင့် သင်�ုိး��နး်တမ်းဆုိင်ရာ လ�ပ်�ှားမ�များ

TMHS ေကျာင်းသားများသည-်
ထိထိေရာက်ေရာက် ေြပာဆုိဆက်ဆံပါ။

သတင်းအချက်အလက်များကုိ စုေဆာင်း�ပီး အေတွးအြမင်များကုိ �ှင်းလင်းတင်ြပြခင်းြဖင့်၊
ေဆာက်တညြ်ခင်း။

�� ပ်ေထွးေသာြပဿနာများကုိေြဖ�ှင်းပါ။
ပုိမုိြမင့်မားေသာအမိန ့ေ်တွးေခ�မ�စွမ်းရညအ်မျ�ိးမျ�ိးကုိ အသုံးြပ�

လတ်ွလပ်စွာ ပူးေပါင်းလပ်ုကုိင်ပါ။
ချတ်ိဆက်သင်ယူသူအြဖစ်
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သူတစ်ပါးအခွင့်အေရးကုိ ေလးစားပါ။

2022-2023 အတွက် ေကျာင်းခ�ုိင်ြပက�ဒိန်
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ေကျာင်းတစ်ခွင်Rubric

စွမ်းေဆာင်ရညအ်
��နး်

ေမ�ာမှ်နး်ချက်ထက်
ေကျာလ်နွသ်ည။်

ေမ�ာလ်င့်ချက်�ှင့်
ကုိက်ညသီည။်

ေမ�ာလ်င့်ချက်များဆီ
သိ�  လပ်ုေဆာင်ြခင်း။

ေမ�ာလ်င့်ချက်
များ မြပည့မီ်

ပူးေပါင်းစီစ�်ြခင်
◌း။

(သမာဓိ၊
က�မ်းကျင်မ�၊
ထိေတ�ဆက်ဆံမ�)

ေကျာင်းသားသည်
အလပ်ုကုိ လပ်ု�ိင်ုသည်ခဲ
၎င်းတိ�၏ပေရာဂျက်အတွ
က်
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာပနး်တိင်ု
များပါ၀င်သည့်
အလနွအ်ေသးစိတ်အေသး
စိတ်အစီအစဥ်တစ်ခုအား
ရွယ်တမူျား�ှင့်
ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍
ဒီဇုိင်းဆဲွပါ။

ေကျာင်းသားသည်
၎င်းတိ�၏
ပေရာဂျက်အတက်ွ
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ
ပနး်တိင်ုများပါ၀င်သည့်
အစီအစ�်ကုိ
ေရးဆဲွရနအ်တက်ွ
ရွယ်တမူျား�ှင့်
ဝနထ်မ်းများ�ှင့်
ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်�ိင်ုသ
ည်။

ေကျာင်းသားသည်
၎င်းတိ�၏ပေရာဂျက်အတွ
က်
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာပနး်တို
င်များပါ၀င်သည့်
အစီအစ�်ကုိ
ေရးဆဲွရနအ်တက်ွ
ရွယ်တမူျား�ှင့်
ဝနထ်မ်းများ�ှင့်
ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်�ိင်ုမ
ည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသားသ
ည်
အစီအစ�်ဆဲွြခင်း
လပ်ုငနး်စ�်တင်ွ
ပါဝင်ြခင်းမ�ိှပါ။

ြပဿနာေြဖ�ှင်း
ြခင်း

(က�မ်းကျင်မ�၊
ထိေတ�ဆက်ဆံမ�)

ေကျာင်းသားသည်
သင်ယူမ�အေပ�
ဆင်ြခင်သုံးသပ်�ပီး
လိအုပ်သလို
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ
ြပ�လပ်ုေနစ�်တင်ွ
ြပဿနာကုိ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖ
င့် လတ်ွလပ်စွာ
ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသားသည်
ြပဿနာများကုိ
ပူးေပါင်း၍
သီးြခားလတ်ွလပ်စွာ
�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်�ိင်ု�ပီး
ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ
ေြဖ�ှင်းနည်းများကုိ
ဖနတီ်း�ိင်ု၊/သိ� မဟတ်ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ု
သည်။

ေကျာင်းသားသည်
ြပဿနာများကုိ
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းခဲွြခားသ
တ်မှတ်�ိင်ု�ပီး
အကူအညီြဖင့်
ြဖစ်�ိင်ုေသာေြဖ�ှင်းနည်း
များကုိ
ဖနတီ်းကာ/သိ� မဟတ်ု
အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ု
သည်။

ေကျာင်းသားသ
ည် မတတ်�ိင်ုပါ-
ြပဿနာများကုိ
ခဲွြခားနားလည်ပါ
။
ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ
ေြဖ�ှင်းနည်းများ
ကုိ ဖနတီ်းပါ။
ေြဖ�ှင်းချက်ေတွ
ကုိ
အေကာင်အထည်
ေဖာ်ပါ။

ထိေရာက်ေသာဆ
က်သွယ်ေရး

(ေလးစားမ�၊ သမာဓိ၊
အရည်အချင်း)၊

ေကျာင်းသားသည်
အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့်
ပရိသတ်/အကဲြဖတ်သူ(များ
)ထံသိ�  �ှာေဖွေတ��ိှေသာ
အသိပညာ�ှင့်
အေတ�အ�ကံ�အသစ်များကုိ
စိတ်အားထက်သနစွ်ာ
ဆက်သွယ်�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်
။

ေကျာင်းသားသည်
အသိပညာ�ှင့်
အေတ�အ�ကံ�များကုိ
ပရိသတ်/အကဲြဖတ်သူ(မျ
◌ား)ထံ
ဆက်သွယ်�ိင်ုသည် ။

ေကျာင်းသားသည်
ပရိသတ်/အကဲြဖတ်သူ(မျ
◌ား)ထံ အသိပညာ�ှင့်
အေတ�အ�ကံ�များကုိ
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း
ဆက်သွယ်�ိင်ုသည် ။

ေကျာင်းသားက
ထိထိေရာက်ေရာ
က် ဆက်သွယ်လိ�
မရဘူး။
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ေလးစားမ�

(ေလးစားမ�၊
ဆက်ဆံမ�)

ေကျာင်းသားသည်
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များ၊
ဝနထ်မ်းများ၊
အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့်
ေလးေလးစားစား
ဆက်ဆံ�ိင်ု�ပီး၊
ပေရာဂျက်ကုိ သမာဓိြဖင့်
�ပီးေြမာက်ေအာင်
လပ်ုေဆာင်�ိင်ု�ပီး
ယ�်ေကျးမ�အရ
တာဝနသိ်ေသာ
ေခါင်းေဆာင်မ�ကုိ
မ�ေဝ�ိင်ုသည်။

ေကျာင်းသားသည်
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များ၊
ဝနထ်မ်းများ၊
အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့်
ေလးစားစွာ ဆက်ဆံ�ိင်ု�ပီး
ပေရာဂျက်ကုိ �ုိးသားစွာ
�ပီးေြမာက်ေစပါသည်။

ေကျာင်းသားသည်
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များ၊
ဝနထ်မ်းများ၊
အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့်
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း
ေလးေလးစားစား
ဆက်ဆံ�ိင်ုကာ
ပေရာဂျက်ကုိ သမာဓိ�ိှ�ိှ
အကူအညီြဖင့်
�ပီးေြမာက်ေစပါသည်။

ေကျာင်းသားသ
ည် ၎င်းတိ�၏
ပေရာဂျက်အတွ
င်း
ေလးေလးစားစား
ဆက်ဆံ�ိင်ုြခင်း
မ�ိှေပ။

အ�ကံေပးသည။်

TMHS တင်ွ၊ က��်ပ်ုတိ�သည် ေကျာင်းသား/ဆရာမများ ချတ်ိဆက်မ�၏ အေရးပါမ�ကုိ ယုံ�ကည်ပါသည်။
အ�ကံေပးဘေလာက်တစ်ခု ဖနတီ်းရန ်က��်ပ်ုတိ�၏ ပနး်တိင်ုမှာ ရနြ်ဖစ်သည်။ ကူညီ�ကပါ
အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ ေကျာင်းယ�်ေကျးမ�ကုိ ေမွးြမ��ပီး ေကျာင်းသား၏
သင်ယူမ�အေတ�အ�ကံ�အားလံးုကုိ စိတ်�ကိ�က်ြပင်ဆင်ပါ။ Advisory Block
၏ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ေကျာင်းသားများကုိ အချနိေ်ပး�ိင်ုရနြ်ဖစ်သည်။သူတိ�ဘယ်သူေတလဲွ၊
ဘယ်ကုိသွားေနလဲ၊ သူတိ�ဘယ်လိသွုားမယ်ဆုိတာကုိ �ှာေဖွပါ။ အ�ကံေပးမ�မှတစ်ဆင့်၊
ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီတင်ွ ၎င်းတိ� ကုိ သိ�ိှ�ပီး အထက်တနး်ေကျာင်းသိ�  သွားလာရာတင်ွ ကူညီေပး�ိင်ုသည့်
ေနာက်ဆက်တွဲ ဆရာတစ်ဦးစီ�ိှသြဖင့် ၎င်းတိ�သည် အဓိပ�ာယ်ြပည့်ဝေသာ၊ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆနေ်သာ
အစီအစ�်ြဖင့် ထွက်ခွာကာ အလယ်တနး်ေရွးချယ်မ�များအတက်ွ ြပင်ဆင်ေန�ကသည်။

● အ�ကံေပးအဖ�ဲသည် တစ်�ှစ်လ�င် ေလး�ကိမ် ေတ�ဆုံသည်။
● ေကျာင်းသားအ�ကံေပးအဖ�ဲများကုိ အဆင့်အဆင့်အလိက်ု ကျပနး်ဖနတီ်းေပးမည်ြဖစ်သည်။

အေထွေထွသတိေပးချက်: လက်စဲွစာအပ်ု စည်းမျ�်းများကုိ လိက်ုနာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဤေနရာတင်ွ
ေဖာ်ြပပါ�ိှေသာ အြခား လက်ခံ�ိင်ုေသာ အြပ�အမူများက့ဲသိ�  လိက်ုနာရန ်ပျက်ကွက်ပါက
စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ အကျ�ိးဆက်များ ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းသားအခွင့်အေရး�ှင့် တာဝနမ်ျား

က��်ပ်ုတိ�၏ေကျာင်းသားများသည် က��်ပ်ုတိ� ေကျာင်း၏ပနး်တိင်ုများကုိ ြဖည့်ဆည်းရာတင်ွ
တက်�ကစွာသင်ယူသူများြဖစ်သည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တင်ွ ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် ၎င်းတိ�၏
ေကျာင်း�ှင့် ၎င်း၏ ဝနထ်မ်းများအတက်ွ �ိှသင့်ေသာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များကုိ
အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။ Tewksbury အစုိးရေကျာင်းေပ�လစီ JI 5131 တင်ွပါ�ိှေသာ
က��်ပ်ုတိ�၏ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ေကျာင်း၊ ၎င်း၏ဝနထ်မ်းများ�ှင့်
၎င်းတိ�၏အသုိက်အဝနး်အေပ� ထား�ိှရမည့်တာဝနမ်ျားကုိလည်း စာရင်းြပ�စုထားသည်။
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အခွင့်အေရး တာဝနမ်ျား

အတတ်�ိင်ုဆုံး ပညာေရးအခွင့်အလမ်းများ တာဝနက်ျေသာတာဝနမ်ျားအပါအဝင်
တာဝနက်ျေသာသင်ခနး်စာများကုိ �ပီးေြမာက်ရန်
စ�်ဆက်မြပတ်�ကိ�းစားအားထုတ်မ��ှင့်
တစ်စုံတစ်ခုနားမလည်သည့်အခါ
ဆရာထံမှအကူအညီေတာင်းြခင်း

ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏
လိအုပ်ချက်များအားလံးုကုိ ထိလယ်ွ�ှလယ်ွ�ှင့်
တံ� ြပန�်ိင်ုစွမ်း�ိှသည်။

ပုံမှန�ှ်င့် အချနိမှ်နတ်က်ေရာက်�ိင်ု�ပီး
ေကျာင်းတစ်ရက်လံးုတင်ွ ေကျာင်းကွင်းတင်ွ
ကျန�ိှ်ေနပါသည်။

အြခားေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏
မ�တေသာ ဆက်ဆံမ�

မိမိကုိယ်မိမိ၊ အြခားသူများ၏အခွင့်အေရး၊
ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�ကုိ
ေလးစားပါ။

ေဘးကင်းေသာ၊ သန ့�ှ်င်းေသာ၊
အ��ရာယ်မ�ိှေသာပတ်ဝနး်ကျင်

သူတိ� မိသားစု၊ သူတိ� ရဲ�ေကျာင်းနဲ ့
အသုိင်းအဝုိင်းကုိ ဂုဏ်ြပ�ရမယ့် အြပ�အမူ၊
ဆုိလိတုာက။
ေကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့်
လ�ပ်�ှားမ�များအားလံးုတင်ွ အချနိတိ်င်ုး
ေကျာင်းစည်းကမ်းများကုိ လိက်ုနာြခင်း။

သင့်ေလျာ်ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်သာ
�ကားခွင့်�ိှသည်။

�ုိးသားမ�၊ ယ�်ေကျးသိမ်ေမ�မ�၊
သင့်ေလျာ်ေသာဘာသာစကား�ှင့်
သင့်ေလျာ်ေသာဝတ်စားဆင်ယင်မ�

မိဘ- School Partnership

အထူးသြဖင့် အထက်တနး်ေကျာင်းအဆင့်တင်ွ ပညာေရးလပ်ုငနး်စ�်တင်ွ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများသည်
အလနွအ်ေရး�ကီးပါသည်။ သင့်ေကျာင်းသား�ှင့် ေကျာင်းသည် သူ/သူမအတက်ွ
အေကာင်းဆုံးြဖစ်�ိင်ုေသာ ပညာေရးအေတ�အ�ကံ�ကုိ ေသချာေစရန် ကူညီေပးပါလိမ့်မည်။
ေဖးမကူညီြခင်း ၊ စာကျက်ရန် ဆိတ်�ငိမ်ရာ ေနရာ ေပးြခင်း ၊ ေကျာင်းသား ၏ အလပ်ု ကုိ စစ်ေဆး
ေပးြခင်း �ှင့် ဆရာ များ �ှင့် ဆက်သွယ် ေပးြခင်း သည် မိဘတစ်ဦး မှ မိမိ ကေလး ၏ ေအာင်ြမင်မ� တင်ွ
အေထာက်အကူ ြပ�ေစေသာ နည်းလမ်းများ ြဖစ်သည် ။ သတင်းအချက်အလက်မ�ေဝြခင်းသည်
ေကျာင်းသား၏လိအုပ်ချက်များကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနစွ်ာြဖည့်ဆည်း�ိင်ုေစပါသည်။

စာသင်�ှစ်တင်ွ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ဆရာတိ� အြပနအ်လှနဆ်က်ဆံမ�အတက်ွ စီစ�်ထားေသာ
အခါသမယများစွာ�ိှသည် (ေကျာင်းြပက�ဒိနကုိ်�ကည့်ပါ)။ ပထမတစ်မျ�ိးမှာ ညေန ၆း၀၀ မှ ၈း၀၀
နာရီအထိြဖစ်�ပီး၊ ဆရာတစ်ဦးစီက သင်တနး်ရလဒ်များ�ှင့် လိအုပ်ချက်များကုိ
သီးသန ့စ်ာသင်ခနး်ေမ�ာ်လင့်ချက်များ�ှင့်အတူ �ှင်းြပေနချနိတ်င်ွ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများအား
၎င်းတိ�၏သားသမီးများ၏ အချနိဇ်ယားအတိင်ုး လိက်ုနာြခင်းအေတ�အ�ကံ�ကုိ ေပးေဆာင်ေပးသည့်
Open House ြဖစ်သည်။ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူအား ေကျာင်း၏ပ�ုိဂရမ်များ�ှင့်
ေကျာင်းသား၏တိးုတက်မ�အေြခအေနအားလံးု�ှင့်ပတ်သက်ေသာ က�ေပါင်းစုံမှ ဆရာများ�ှင့်
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စီမံခန ့ခဲွ်သူများ�ှင့် ေဆွးေ�းွခွင့်ရရန် ကျန�ိှ်ေသာအစည်းအေဝးများကုိ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့်
ဆရာညီလာခံများအတက်ွ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ေဆွးေ�းွပဲွကုိ ညေန ၆း၀၀ မှ ၈း၀၀ နာရီအထိ
စီစ�်ထားပါသည်။ မိဘများသည် အနွလိ်င်ုးအေကာင့်ဖွင့်စနစ်မှတစ်ဆင့် ချနိး်ဆုိမ�များ
ြပ�လပ်ု�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

မိဘများသည် ေကျာင်းလမ်း��န�ုံ်း (978) 640-7838 သိ� ဆက်သွယ်၍ အချနိမ်ေရွး ေဆွးေ�းွပဲွတစ်ခု
ေတာင်းဆုိ�ိင်ုသည်။

မိဘများအား ပ့ံပုိးကူညီရန�ှ်င့် လမ်း��နမ်�ေပးရန် မိဘအ�ကံေပးေကာင်စီ�ှင့်
ေကျာင်းေကာင်စီတိ� က့ဲသိ� ေသာ အဖ�ဲများတင်ွ ပါဝင်ရန် မိဘများအား တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ ထိ�အြပင်၊
TMHS အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲ�ှင့် ေဆွးေ�းွမ�များအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများရ�ိှရန် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ Chats
များကုိ လစ�်စီစ�်ထားသည်။ သင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မ�ကုိ က��်ပ်ုတိ� �ကိ�ဆုိပါသည်။

ေကျးဇူးြပ�၍�ကည့်ပါ။ေကျာင်းြပက�ဒိန် Open House �ှင့် Parent Conferences အတက်ွ
ရက်စဲွများအတက်ွ တိကျေသာအချက်အလက်များအတက်ွ။
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ေကျာင်းသားလ�ပ်�ှားမ�များသတင်းအချက်အလက်
ေကျာင်းသားများအား TMHS မှ ေပးေဆာင်သည့် သင်�ုိး��နး်တမ်း လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ရန်
တနွး်အားေပးပါသည်။ အားကစားပဲွ သိ� မဟတ်ု ကလပ်/လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်သည့်
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် Community Pass တင်ွ စာရင်းေပးသွင်းရမည်ြဖစ်သည်။

ေြပးခုနပ်စ်တင်ွ ပါဝင်ရနအ်တက်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် တစ်ရာသီလ�င် ေဒ�လာ ၁၅၀
ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အားကစားအတက်ွ တစ်�ှစ်လ�င် မိသားစုဦးထုပ်သည် ေဒ�လာ ၆၀၀
ြဖစ်သည်။ အသုံးြပ�သူအခေ�ကးေငကုိွ Community Pass ြဖင့် ေပးေဆာင်�ိင်ုပါသည်။
(https://register.communitypass.net/reg/index.cfm)

Clubs/Co-Curricular Activities များတင်ွ ပါဝင်ရနအ်တက်ွ ေကျာင်းသားသည် တစ်�ှစ်လ�င်
ေကျာင်းသားဦးထုပ်ကုိ $100 ြဖင့် ကလပ်တစ်ခုလ�င် $50 ေပးေဆာင်ရပါမည်။
အသုံးြပ�သူအခေ�ကးေငကုိွ Community Pass ြဖင့်
ေပးေဆာင်�ိင်ုပါသည်။.(https://register.communitypass.net/reg/index.cfm)

ေအာက်ပါတိ�သည် ရ�ိှ�ိင်ုေသာအခွင့်အေရးများစာရင်းြဖစ်ပါသည်။

ကလပ်/တဲွသင်�ုိး��နး်တမ်းလ�ပ်�ှားမ�များ

Academic Decathlon အဖ�ဲ ေလှာင်ေြပာင်အစမ်းကလပ်

အလိက်ုသင့်ေလ�ာစီးအဖ�ဲ သခ�ျာအဖ�ဲ

အေကာင်းဆုံးသူငယ်ချင်း

စာအပ်ုေဆွးေ�းွေရးအဖ�ဲ

Peer Leaders အဖ�ဲ

Peer Mentoring အစီအစ�်

ေဖျာ်ေြဖပဲွ တီးဝုိင်း ပင်းေပါင်

အကအဖ�ဲ စက်�ုပ်ကလပ်

DECA �ိင်ုသလား

ြပဇာတ်အသင်း

ပ့ဲတင်သံကလပ်

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာကလပ်

ေဘးကင်းပါတယ်။

သူမသည် ပထမ

ေကျာင်းသားေကာင်စီ

�ိင်ုငံတကာကလပ် �ှစ်ချ�ပ်

အငယ်တနး် ဂ��ဝင်လိဂ် Anime Club
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ေြပးခုနပ်စ်၎
ေဘ့စ်ေဘာ Indoor Track & Field - ေယာက်ျားေလးများ
ေဘာ - ေယာက်ျားေလးေတွ Indoor Track & Field - မိနး်ကေလးများ
ဘတ်စကက်ေဘာ - မိနး်ကေလးများ ေဟာ် - ေယာက်ျားေလးေတွ
Cheerleading - ေ�ကကျြခင်း။ ေဟာ် - မိနး်ကေလးများ
Cheerleading - ေဆာင်းရာသီ ေဘာလံးု - ေယာက်ျားေလးေတွ
Cross Country - ေယာက်ျားေလးေတွ ေဘာလံးု - မိနး်ကေလးများ
Cross Country - မိနး်ကေလးများ ေဆာက့စားြခင်း။
လယ်ေဘာ Spring Track - ေယာက်ျားေလးေတွ
ေဘာလံးု Spring Track - မိနး်ကေလးများ
ေဂါက်�ုိက် ေရကူးြခင်း�ှင့် ေရငပ်ုြခင်း -

ေယာက်ျားေလးများ�ှင့် မိနး်ကေလးများ
က�မ်းဘား တင်းနစ် - ေယာက်ျားေလးများ�ှင့် မိနး်ကေလးများ
ေရခဲြပင်ေဟာ်ကီ - ေယာက်ျားေလးေတွ ေဘာ်လီေဘာ
ေရခဲြပင်ေဟာ်ကီ - မိနး်ကေလးများ နပနး်လံးုတယ်။

အြခားလပ်ုေဆာင်ချက်များ
အေရာင်ေစာင့် ဘင်ခရာတီးဝုိင်း
ေဆာင်းအေစာင့်

အရညအ်ချင်းြပည့မီ်မ� လိအုပ်ချက်များ
အရည်အချင်းြပည့်မီမ�ကုိ ေလးပုံတစ်ပုံစီ၏အဆုံးတင်ွ ဆုံးြဖတ်သည်။ ေကျာင်းသားအားလံးုသည်
မည်သည့်အေ�ကာင်းအရာနယ်ပယ်တင်ွမဆုိ အဓိကအတနး် (၄)ခု၏ ညီမ�ေသာ အတနး်များကုိ
ေြဖဆုိရပါမည် (ေရွးချယ်ထားေသာ အစုအေဝးများကုိ �ကည့်ပါ၊ေလလ့ာေရးအစီအစ�်
တစ်�ှစ်တာသင်တနး်�ှင့် ညီမ�ေသာ စာသင်�ှစ်တင်ွ ဆက်တိက်ုတက်ေရာက်�ိင်ုေသာ
သင်တနး်များအတက်ွ) အားကစား�ှင့် အြခားေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်း လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟ ုယူဆရန။် အရည်အချင်းမြပည့်မီေသာ ေကျာင်းသားများကုိ
ေလးပုံတစ်ပုံချင်းစီ၏ �ှစ်ကုနပုိ်င်း�ှင့် �ှစ်ကုနတ်င်ွ စာြဖင့်အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။ �ကည့်ပါ။MIAA
လက်စဲွစာအပ်ုမှ MIAA စည်းမျ�်း 58.

ေြပးခုနပ်စ်အတွက် ကျား၊မ သာတူညမီ�မ� ထုတ်ြပနခ်ျက်
Tewksbury Public Schools သည် လိင်ေြပာင်းေကျာင်းသား-အားကစားသမားများအား TMHS
အားကစားပ�ုိဂရမ်များတင်ွ ၎င်းတိ�၏ကျားမခဲွြခားမ�လက�ဏာ�ှင့်ကုိက်ညီေသာ
တညီူေသာအခွင့်အေရးများေပးေဆာင်ရန ်ကတိြပ�ပါသည်။
ထိ� ေ�ကာင့်၊ ဤမူဝါဒသည် ၎င်းတိ�၏တရားဝင်ေမွးစာရင်းတင်ွေဖာ်ြပထားေသာ လိင်�ှင့်ကဲွြပားသည့်
ကျား/မ လက�ဏာ�ိှေသာ ေကျာင်းသားများအတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီမ�ဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ
ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းပါသည်။
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Tewksbury အစုိးရေကျာင်းများသည် အြခားရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏
အများသူငာှ ကျား-မ လက�ဏာ�ှင့် ကုိက်ညီေသာ ကျား-မ သီးြခား အားကစားအဖ�ဲတင်ွ
ေကျာင်းသားတစ်ဦး ပါဝင်ြခင်းမှ တားြမစ်ရန ်သက်ဆုိင်သည့် ြပည်နယ်�ှင့် ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ�ှင့်
ဆန ့က်ျင်ေနမည်ဟ ုေကာက်ချက်ချထားသည်။
အားကစားပါ၀င်မ�ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ MIAA သည် ကျား၊မ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍
ေကျာင်းသား�ှင့်သူ၏ေဒသခံေကျာင်းများ၏ အဆုံးအြဖတ်ကုိေရ� �ဆုိင်းထားသည်။
ဤကိစ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကျာင်းခ�ုိင်သည် ကျား-မအလိက်ု အားကစားအဖ�ဲတင်ွ ပါဝင်ရန်
ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ အရည်အချင်းြပည့်မီမ�ကုိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။
ထိ� ေ�ကာင့် Tewksbury Public Schools အဖ�ဲတစ်ဖ�ဲသည် MIAA သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ
အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲထံ စာရင်းေပးသွင်းသည့်အခါ၊ ကျား-မအလိက်ု အားကစားအဖ�ဲတင်ွ
စာရင်းသွင်းထားေသာ ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ကျားမအရ ထုိအဖ�ဲတင်ွ ပါဝင်ခွင့်�ိှေ�ကာင်း
ဆုံးြဖတ်ထားေ�ကာင်း အတည်ြပ�ပါသည်။ အေထာက်အထား�ှင့် ေကျာင်းသား၏ ကျား-မ လက�ဏာကုိ
ေဖာ်ြပြခင်းသည် �ုိးသား�ပီး ေြပးခုနပ်စ်�ပိ�င်ပဲွတင်ွ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ အခွင့်ေကာင်းရ�ိှရန်
ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ မဟတ်ုေ�ကာင်း ေကျာင်းခ�ုိင်မှ ဆုံးြဖတ်ထားသည်။
ေကျာင်းသား၏ လက်�ိှေကျာင်းမှတ်တမ်းတင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ကျား-မ ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားေသာ
အားကစားအဖ�ဲတင်ွ ပါဝင်လိေုသာ ေကျာင်းသားများအား အားကစားဒါ�ုိက်တာ�ှင့် သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံ ေနာက်ဆုံးရက်မတိင်ုမီ ကျား-မ အေထာက်အထားြပဿနာကုိ ေြဖ�ှင်းရန်
အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ လက်�ိှ အားကစားရာသီအတက်ွ အားကစား အရည်အချင်းြပည့်မီမ�
အဆုံးအြဖတ်။
ေကျာင်းသားများအား လိင်�ှစ်မျ�ိးလံးု�ိှ အားကစားအဖ�ဲများအတက်ွ တစ်�ပိ�င်နက် စမ်းသုံးခွင့်မြပ�ပါ။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား သီးြခားအသင်းတစ်ခုခုသိ�  ေရွးချယ်ခွင့်ေပးရန ်သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား အားကစားရာသီတစ်ခုအတင်ွး ကျား-မအလိက်ု အသင်းတစ်သင်းမှ
မတညီူေသာကျားမအသင်းသိ�  ေြပာင်းေရ� �ခွင့်ြပ�ရန ်ဤမူဝါဒတင်ွ မည်သည့်အရာကုိမ�
ဖတ်မည်မဟတ်ုပါ။
ထိ�အြပင်၊ Tewksbury Public Schools သည် ေယဘူယျကိစ�တစ်ရပ်အေနြဖင့်
ေကျာင်းသား�ှင့်ေကျာင်းခ�ုိင်မှ ကျား၊မ လက�ဏာဆုိင်ရာြပဿနာကုိ ေြဖ�ှင်း�ပီးေနာက်၊
ေကျာင်းသား၏ အထက်တနး်ေကျာင်းအားကစားဆုိင်ရာ အရည်အချင်းြပည့်မီမ�အတက်ွ
ဆုံးြဖတ်ချက်သည် တသမတ်တည်း�ိှေနမည်ြဖစ်သည်။

Tewksbury အစုိးရေကျာင်းများသည် ဤစံ��နး်သည် MIAA မူဝါဒ�ှင့် ကုိက်ညီ�ပီး အားကစား�ပိ�င်ပဲွတင်ွ
အားသာချက်ရ�ိှေစရန ်ရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးမှ သီးြခားကျားမခဲွြခားမ�တစ်ခု
ေတာင်းဆုိမည့် ြဖစ်�ိင်ုေြခကုိ တားဆီးရန ်လံေုလာက်သည်ဟ ုေကာက်ချက်ချထားသည်။

အထက်ပါမူဝါဒသည် MIAA မူဝါဒ 28 �ှင့် နည်းဥပေဒ 43 တိ� ကုိ အေြခခံထားသည်။
ကျားမတနး်တေူရး�ှင့် ေခါင်းေဆာင်မ�တင်ွ ေတ��ိှရသည်။MIAAလက်စဲွစာအပ်ု 2021-23

တဲွဖက်/အပုိသင်�ုိး��နး်တမ်း လပ်ုေဆာင်ချက်များ�ှင့် အားကစားသမားများအတွက်
မိဘသေဘာတူညခီျက် - တာဝနဝ်တ� ရား�ှင့် ေလျာေ်�ကးသေဘာတူညခီျက်မှ လတ်ွ�ငိမ်းခွင့်
လိအုပ်ေသာ လက်မှတ် စာမျက်�ှာအတက်ွ ဤေနရာကုိ �ှပ်ိပါ၊ ထိ� ေနာက် ပရင့်ထုတ်ပါ၊ လက်မှတ်ထုိးပါ၊
လ�ပ်�ှားမ� သိ� မဟတ်ု အားကစားမစတင်မီ သင့်ေလျာ်ေသာ အ�ကံေပး/နည်းြပထံ ြပနသွ်ားပါ။
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ေကျာင်းလပ်ုေဆာင်ချက်များ/ အကပဲွများ/ သင်�ုိး��နး်တမ်းြပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များ
လက်�ိှ TMHS ေကျာင်းသားများကုိ TMHS ေကျာင်းသားတစ်ဦး�ှင့် အတလိူက်ုပါရမည်ြဖစ်�ပီး TMHS
ေကျာင်းသားမဟတ်ုသည့် အခမ်းအနားပဲွမှလွဲ၍ ကျနအ်ကများအပါအဝင်
ေကျာင်းလပ်ုငနး်ေဆာင်တာများတင်ွသာ လက်�ိှ TMHS ေကျာင်းသားများကုိ ခွင့်ြပ�ထားသည်။
ေကျာင်းမှ ကမကထြပ�သည့် ပဲွများ (ဆုိလိသုည်မှာ ပဲွတက်ပဲွများ၊ အကများ၊ အားကစားပဲွများ၊
ကလပ်/လ�ပ်�ှားမ�ပဲွများ စသည်ြဖင့်) တက်ေရာက်ရန ်အရည်အချင်းြပည့်မီရန ်ေကျာင်းသားများအားလံးု
တက်ေရာက်ရပါမည်။သုံးတနး် အြပည့် ပဲွေနတ့င်ွ။ ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းမှ
ေခတ� ဆုိင်းငံထ့ားသည့်ကာလအတင်ွး မည်သည့်ေကျာင်းမှ လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ မတက်ေရာက်�ိင်ုပါ။

Senior Week အရညအ်ချင်းြပည့မီ်ြခင်း။
Senior Prom အပါအဝင် Senior Prom အပါအဝင် Senior Week လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ရနအ်တက်ွ
ေကျာင်းသားသည် ထုိ�ှစ်တင်ွ ဘ�ဲရရန ်အရည်အချင်းြပည့်မီရပါမည်။

သင်တနး်ေ�ကး
ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီအတက်ွ အတနး်ချနိေ်�ကးအတက်ွ �ှစ်စ�်အကဲြဖတ်ေ�ကး �ိှပါသည်။ ဤေငကုိွ
အတနး်-စပွနဆ်ာေပးေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ၊ �ှစ်ချ�ပ်စာအပ်ု၊ ေကျာင်းကပဲွများ၊
အထက်တနး်ရက်သတ� ပတ်ဆုိင်ရာ လ�ပ်�ှားမ�များစသည်ြဖင့် ကုနက်ျစရိတ်ကုိ ေချဖျက်ရာတင်ွ
ကူညီေပးပါသည်။

ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ
TPS 1:1 စက်ပစ�ညး်ပ�ုိဂရမ်

■ 5-12 အတနး်�ိှ ေကျာင်းသားများအားလံးု John W. Wynn အလယ်တနး်ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု
Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု ခ�ုိင်မှ ထွက်ခွာ�ပီးေနာက်
ြပနလ်ည်ေပးအပ်မည့် Chromebook ကုိ ထုတ်ေပးပါမည်။

■ ဒစ်ဂျစ်တယ် သင်�ုိး��နး်တမ်းရင်းြမစ်များကုိ ရယူ�ိင်ုရန ်ဤမုိဘုိင်းကိရိယာ လိအုပ်ပါမည်။
ဟိမှုာဖယ်ထုတ်ရန ်ေရွးချယ်ခွင့်မ�ိှပါ။

■ TPS သည် 2001 ခု�ှစ် ကေလးများ၏ အင်တာနက် ကာကွယ်ေရးဥပေဒ (CIPA)
လိအုပ်ချက်များအရ လိအုပ်သည့် အေ�ကာင်းအရာများကုိ စစ်ထုတ်ပါမည်။

■ ေကျာင်းသုံးစာအပ်ုများက့ဲသိ� ပင်၊ Chromebook များသည် ေကျာင်းသားများ၏
သင်�ုိး��နး်တမ်းအရင်းအြမစ်များကုိ အဓိကဝင်ေရာက်ခွင့်�ိှသည်။

■ TPS သည် ေကျာင်းသားများ၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ စက်ပစ�ည်းများကုိ ပ့ံပုိးမေပး�ိင်ုပါ
သိ� မဟတ်ု ဒစ်ဂျစ်တယ်အရင်းအြမစ်များအားလံးုကုိ TPS မဟတ်ုေသာ စက်�ှင့်
တွဲဖက်အသုံးြပ��ိင်ုမည်ဟ ုအာမခံပါသည်။

■ TPS မဟတ်ုေသာ စက်ပစ�ည်းများသည် လံြုခံ�ေသာ�ကိ�းမ့ဲကွနရ်က်သိ�
ဝင်ေရာက်�ိင်ုမည်မဟတ်ုေသာေ�ကာင့် TPS သည် တစ်သမတ်တည်းချတ်ိဆက်မ�ကုိ
အာမမခံ�ိင်ုပါ။
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■ ေပျာက်ဆုံးသွားြခင်း၊ ခုိးယူခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု ပျက်စီးသွားေသာ စက်ပစ�ည်းများအတက်ွ
မိသားစုများက တာဝန�ိှ်ပါမည်။

■ အာမခံသည ်ေရွးချယ်ခွင့်�ိှေသာလ်ညး်၊အလနွအ်�ကံြပ�ထားသည။်
○ TPS ကကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ ေရွးချယ်�ိင်ုေသာအာမခံ မိသားစုများအတက်ွ

(အထူးအ�ကံြပ�လိသုည်)။
○ 4 �ှစ်အာမခံအတက်ွ $62 သာ။ အကျ�ံးဝင်မ�တင်ွ မေတာ်တဆပျက်စီးမ�များ

(မျက်�ှာြပင်အက်ကဲွြခင်း၊ အရည်များဖိတ်ကျြခင်း၊ အရည်ြမ�ပ်ြခင်း၊
မီး/ေရ�ကီးပျက်စီးြခင်း၊ �ပိ�ကျပျက်စီးြခင်း၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ�ှင့်
လ�ပ်စီးေ�ကာင်းေ�ကာင့် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား တက်လာြခင်းတိ�  ပါဝင်သည်။
�တ်ုယူ�ိင်ုသည့်အရာများ မ�ိှသည့်အြပင် ေတာင်းဆုိမ�အေရအတက်ွအေပ�
ကန ့သ်တ်ချက်မ�ိှပါ။

● အာမခံမထားေသာ စက်ပစ�ညး် ြပ�ြပင်/အစားထုိး ကုနက်ျစရိတ်များ
Chromebook- ေဒ�လာ ၂၀၀
အားသွင်းကိရိယာ- $50

○ Tewksbury Public Schools သည် ထုတ်လပ်ုသူ အာမခံ သိ� မဟတ်ု
ချ�ိယွင်းချက်များ�ှင့် အကျ�ံးဝင်သည့် ပစ�ည်းများမှလွဲ၍ အာမခံမထားေသာ
Chromebook များ၏ ြပ�ြပင်စရိတ်အတက်ွ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူကုိ
ေကာက်ခံပါမည်။

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ �ုိးသားမ�
ပညာရပ်ဆုိင်ရာ �ုိးသားမ�ကုိ ေကျာင်းသားတိင်ုး ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။ ခုိးယူြခင်း အပါအဝင်
မည်သည့်ပုံစံြဖင့် ခုိးယူြခင်းသည် ဤေမ�ာ်လင့်ချက်ကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်။

Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်းတင်ွ ခုိးယူမ��ှင့်ပတ်သက်၍
သည်းမခံ�ိင်ုေသာမူဝါဒ�ိှသည်။ ခုိးယူြခင်း/လိမ်လည်ြခင်း၏ လပ်ုရပ်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ်လည်း၊
အကန ့အ်သတ်မ�ိှ-

1. အြခားသူတစ်ဦး၏အလပ်ုအား အသုံးြပ�ြခင်းသည် တစ်ဦး၏ကုိယ်ပုိင်အလပ်ု သိ� မဟတ်ု
�ကိ�းစားအားထုတ်မ�ကုိ ကုိယ်စားြပ�သည်။

2. အြခားေကျာင်းသားများအေပ� "တရားမ�တမ�မ�ိှေသာအားသာချက်" ကုိရယူရန်
�ကိ�းပမ်းမ�တိင်ုးသည် လှည့်စားြခင်းြဖစ်သည်၊ ဆုိလိသုည်မှာ
လိမ်လည်စာရွက်များအသုံးြပ�ြခင်း၊ အြခားေကျာင်းသား၏အလပ်ုမှ ကူးယူြခင်း၊
သတ်မှတ်ထားေသာ စာေမးပဲွ သိ� မဟတ်ု တာဝနက်ျအချက်အလက်များကုိ
အြခားေကျာင်းသားထံ ေပးေဆာင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု လက်ခံြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

3. အြခားသူတစ်ဦးအား အကူအညီေပးရန ်သတင်းအချက်အလက်ေပးသူတစ်ဦးသည်
လိမ်လည်မ�တင်ွလည်း အြပစ်�ိှသည်။

4. စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ သိ� မဟတ်ု ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံြဖင့် စာေမးပဲွစာရွက်စာတမ်းများကုိ
မိတ� �ကူးရန ်သိ� မဟတ်ု ြပနလ်ည်ရယူရန ်�ကိ�းစားြခင်း။

5. အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက် သိ� မဟတ်ု တိက်ု�ုိက်ကုိးကားြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ အြပည့်အဝ�ှင့် �ှင်းလင်းစွာ
အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းမ�ိှဘဲ အြခားသူတစ်ဦး၏အလပ်ုအတက်ွ အသုံးြပ�ြခင်း။
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ပညာေရးဆုိင်ရာ ခုိးယူမ�ြဖစ်ပွားပါက ဆရာသည် ေကျာင်းသား၊ မိဘ�ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးတိ� ကုိ
အေ�ကာင်း�ကားမည်ြဖစ်�ပီး စာေမးပဲွ သိ� မဟတ်ု တာဝနအ်တက်ွ ေကျာင်းသား(များ)သည် စာေမးပဲွ
သိ� မဟတ်ု တာဝနအ်တက်ွ သုညအမှတ်ကုိ ထပ်မံရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ထပ်ခါတလဲလဲ ြပစ်မ�များ
ြဖစ်ေပ�လာပါက ေကျာင်းသား(များ) �ှင့်ပတ်သက်�ပီး အပ်ုချ�ပ်ေရးပုိင်းမှ ပုိမုိတင်း�ကပ်စွာ
အေရးယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်စာ
TMHS �ိှ အိမ်စာများသည် ေကျာင်းသားများ၏ သင်ယူမ��ှင့် နားလည်မ�ကုိ အားြဖည့်ေပးမည့်
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုြဖစ်�ပီး လတ်ွလပ်ေသာေတးွေခ�မ�၊ တာဝနယူ်မ��ှင့် တာဝနခံ်မ�တိ� ကုိ
ေဖာ်ေဆာင်ေပးပါသည်။ Assignments သည် တစ်သက်တာသင်ယူမ��ှင့် လတ်ွလပ်မ�ကုိ ြမ�င့်တင်ရန်
ရည်မှနး်ချက်ြဖစ်သည့် ေရာင်ြပနဟ်ပ်ေသာအေလအ့ကျင့်တစ်ခုြဖစ်သည်။ အိမ်စာ �ပီးေသာအခါ၊
ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ မိမိကုိယ်ကုိ ဆုံးမပ့ဲြပင်မ��ှင့် တီထွင်ဖနတီ်း�ိင်ုမ�တိ� ကုိ
ြမ�င့်တင်ရနအ်တက်ွ 21 ရာစု �ိင်ုငံသားများ ြဖစ်လာေစရနအ်တက်ွ တစ်ေနတ့ာ သင်ယူမ� လ�ပ်�ှားမ�များကုိ
ြမ�င့်တင်ရန ်အေ�ကာင်းအရာများကုိ က�မ်းကျင်ပုိင်�ိင်ုစွာ တာဝနယူ်�ိင်ုရမည်။

သင်တနး်တစ်ခုစီတင်ွ အဆင့်ေပ�မူတည်၍ မတညီူေသာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များြဖင့် အိမ်စာပုံစံတစ်ခု�ိှသည်။
ဆုိလိသုည်မှာ AP၊ Honors �ှင့် CP တိ�သည် တာဝနမ်ျားေပ�တင်ွ သုံးစဲွရမည့်အချနိအ်တက်ွ
ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ေလျာန့ည်းသွားပါသည်။ အိမ်စာ �ပီးေြမာက်ြခင်းဆုိသည်မှာ အိမ်စာတာဝနကုိ်
ေကျာင်းသားက အသိအမှတ်ြပ�ထုိက်ေသာ �ကိ�းပမ်းမ�တစ်ခုကုိ ဆရာက ဆုံးြဖတ်�ပီးြဖစ်သည်။
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းလံးု အမှတ်ေပးေရးမူဝါဒတင်ွ စာတနး်တစ်ခု၏ 80% သည် စာေမးပဲွများ၊
ဉာဏ်စမ်းပေဟဠိများ�ှင့် အြခားရည်မှနး်ချက်တိင်ုးတာမ�များ�ှင့် အထိ20% တင်ွ အိမ်စာ�ှင့်
အတနး်ပါဝင်မ�တိ�  ပါဝင်သည်။

ေကျာင်းသားမ�ိှသည့်အခါ၊ Aspen၊ Google Classroom၊ ဆရာများထံမှ ေနစ့�်တာဝနမ်ျားကုိ ရယူရန်
အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၏ လမ်း��နအ်�ကံေပး သည် အချနိအ်ေတာ်�ကာ
ပျက်ကွက်ေနချနိအ်တင်ွး ပျက်ကွက်ေနေသာ အလပ်ုရ�ိှေရး အတက်ွ ေကျာင်းသား/မိဘများအား
ကူညီေပးရန ်ရ�ိင်ုပါသည်။ တာဝနေ်တ ွထမ်းေဆာင်ဖိ� နဲ ့ ြပနလ်ာဖိ�  စီစ�်မ�ေတွ
လပ်ုသင့်တယ်။၎င်းသည်7:30AM မှ 1:49PM �ကားတင်ွ ပစ�ည်းများ �ပီးစီးပါသည်။

အပုိအကူအညီ
● ေကျာင်းသားများအားလံးုကုိ ဤစာတမ်း၏ တက်ေရာက်မ�မူဝါဒအပုိင်းတင်ွ
ကုိးကားထားသည့်အတိင်ုး တရားဝင်ပျက်ကွက်ပါက၊ အလပ်ုခက်ခဲပါက၊ တာဝနတ်စ်ခုအား
နားမလည်ပါက၊ ဆရာများထံမှ အပုိအကူအညီရယူရန ်ေကျာင်းသားများအား
တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏အလပ်ုတင်ွ
အခက်အခဲြဖစ်ေနေ�ကာင်း ထင်�ှားပါက ေကျာင်းတင်ွေနရန ်ဆရာက ေတာင်းဆုိလိမ့်မည်။

● ဆရာမများသည် အပုိအကူအညီအချနိ�ှ်င့် မိဘေတ�ဆုံပဲွအချနိကုိ် အပတ်တိင်ုး
ဖယ်ထား�ကသည်။ သူ/သူမ၏ အချနိဇ်ယားအတက်ွ ဆရာ�ှင့် တိင်ုပင်ပါ။ ဆရာများ�ှင့်
ေဆွးေ�းွပဲွများကုိ ေကျာင်းမစမီ သိ� မဟတ်ု အ�ပီးတင်ွ သိ� မဟတ်ု �ကိ�တင်စီစ�်ထား�ပီး
အဆင်ေြပသည့်အချနိတ်င်ွ ြပ�လပ်ုသင့်ပါသည်။
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● NHS သည် ေကျာင်း�ပီးသည့်ေနာက် ေကျာင်းသားများကုိ ကျ�တိရီုရယ်အကူအညီေပးသည်။
ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက သင်၏ လမ်း��နအ်တိင်ုပင်ခံ သိ� မဟတ်ု NHA အ�ကံေပးပုဂ�ိ�လ်ကုိ �ကည့်ပါ။

မိတ်ကပ်လပ်ုငနး်
ပျက်ကွက်ေနေသာ ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ လတ်ွသွားေသာ အလပ်ုတင်ွ လပ်ုခွင့်�ိှသည်။
ေကျာင်းသူသည် ပျက်ကွက်သည့်ေနမ့တိင်ုမီ ေပးအပ်ေသာအလပ်ုအတက်ွ တာဝန�ိှ်�ပီး
ေကျာင်းြပနတ်က်သည့်ေနတ့င်ွ အိမ်စာတင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသူသည် ပျက်ကွက်ေနချနိတ်င်ွ ပျက်သွားေသာ အလပ်ုအားလံးုကုိ ြပင်ဆင်ရန ်ဆရာ�ှင့်
ေတ�ဆုံရန ်လံးု၀ တာဝန�ိှ်ပါသည်။ စာေမးပဲွ/ပေဟ�ိများကုိ ဆရာအ့ဆင်ေြပေစရန ်စီစ�်ေပးပါမည်။
မိတ်ကပ်လိမ်းြခင်းလပ်ုငနး်အားလံးုကုိ ပျက်ကွက်သည့်ရက်အေရအတက်ွ�ှင့်
ေပါင်းသည့်ကာလတစ်ခုအတင်ွး �ပီးေြမာက်ရပါမည်။ တစ်ပတ် သိ� မဟတ်ု ထိ�ထက်ပုိေသာ
�ကိ�တင်သတိေပးချက်ပါ�ိှေသာ ေရ�ှည်စီမံကိနး်/တာဝနမ်ျားကုိ သတ်မှတ်ရက်တင်ွ
ေပးပိ� ရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ထုိရက်စဲွတင်ွ ပျက်ကွက်ပါက ဆရာထံသိ�  ေပးပိ� ရန်
သတ်မှတ်ရက်မတိင်ုမီ သိ� မဟတ်ု သတ်မှတ်ရက်မတိင်ုမီ ြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။

ဘ�ဲလိအုပ်ချက်များ

ေကျာင်းသားအားလံးုက ဝင်ေငရွမယ်။အနညး်ဆုံး ခရက်ဒစ် 120 Tewksbury Memorial High School
မှဘ�ဲရရန။် ဤခရက်ဒစ်များတင်ွ ေအာက်ပါလိအုပ်ချက်များ ပါဝင်ရမည်-

အဂ�လိပ်စာ 4 သင်တနး် (တစ်�ှစ်လ�င်) 20 ခရက်ဒစ်
သခ�ျာ သင်တနး် 4 ခု (အထက်တနး်�ှစ်တင်ွ

သင်တနး်တစ်ခုအပါအဝင်)
20 ခရက်ဒစ်

သိပ�ံ ဓာတ်ခဲွခနး်သိပ�ံ ၃ �ှစ် 15 ခရက်ဒစ်
လမူ�ေရးသိပ�ံ 3 �ှစ် (1 �ှစ် US History ြဖစ်ရမည်) 15 ခရက်ဒစ်
ကမ�ာဘ့ာသာစကားများ ဘာသာစကားတ ူ၂ �ှစ် 10 ခရက်ဒစ်
ကာယပညာ 4 semesters (တစ်�ှစ်လ�င်တစ်ခု)၊ 10 ခရက်ဒစ်
ကျနး်မာေရး 2 semester (9th �ှင့် 11th) ၅ ခရက်ဒစ်
အ�ပုညာ သင်တနး် ၁ ခု 2.5 ခရက်ဒစ်
ေဖျာ်ေြဖပဲွ သင်တနး် ၁ ခု 2.5 ခရက်ဒစ်
*အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊ နည်းပညာ�ှင့်
စီးပွားေရးပညာ (CTBE)

သင်တနး် ၂ ခု ၅.၀credits

*မှတ်ချက်
● ေကျာင်းသားအားလံးုသည် Massachusetts �ိှ အစုိးရအထက်တနး်ေကျာင်းတစ်ခုခုမှ ဘ�ဲရရနအ်တက်ွ အချ�ိေသာ

MCAS စာေမးပဲွများကုိ ေြဖဆုိရပါမည်။
● Electives တင်ွ သင်တနး်မျ�ိးစုံ ပါဝင်�ိင်ုသည်။ သိ� ေသာ် Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်း�ိှ
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် Fine Arts၊ Performing Arts �ှင့် Career၊ Technology �ှင့် Business Education
လိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းရန ်သင်တနး်များတက်ရမည်ကုိ ေကျးဇူးြပ�၍ သတိြပ�ပါ။

● MA Gen Law အခနး် 71 အပုိင်း 3 အရ Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်း�ိှ ေကျာင်းသားအားလံးုသည်
တစ်�ှစ်လ�င် အနည်းဆုံး စာသင်�ှစ် ကာယပညာကုိ သင်ယူရမည်ြဖစ်သည်။

● CTBE သင်တနး်�ှစ်ခုအနက် အနည်းဆုံးတစ်ခုသည် ကွနပ်ျ�တာသင်တနး်ြဖစ်ရပါမည်။

ပ�ုိမုိး�ှင်းလိအုပ်ချက်များ
၉ တနး်မှ ၁၀ တနး်အထိ -- ခရက်ဒစ် ၃၀
၁၀ တနး်မှ ၁၁ တနး်အထိ - ခရက်ဒစ် ၆၀
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အဆင့် 11 မှ 12 အထိ -- 90 ခရက်ဒစ်

ထိနး်ထား
ထိနး်သိမ်းြခင်း အသိေပးချက်- စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်၏ အဆုံးတင်ွ အနမ့်ိဆုံး
ခရက်ဒစ်သတ်မှတ်ချက်များကုိ မြဖည့်ဆည်းပါက ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ေနာက်တနး်သိ�  တိးုြမ�င့်ရန်
ထည့်သွင်းစ�်းစားမည်ြဖစ်သည်။ ထိနး်သိမ်းထားေသာ ေကျာင်းသားများ၏ မိဘ(များ) သိ� မဟတ်ု
အပ်ုထိနး်သူအား ေ�ရွာသီတင်ွ ၎င်းတိ�၏ ကေလး၏ ပညာေရး အဆင့်အတနး်ကုိ စာတိက်ုမှ
အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။

တနး် ေြပာင်းလြဲခင်းဇယား
ေပးစာ
အတနး်

ဂဏနး်အဆင့် အေလးမထားပါ။
အရညအ်ေသွးအမှတ်များ

AP/DE
အရညအ်ေသွးအ
မှတ်များ

ဂုဏ်ထူးများ
အရညအ်ေသွးအ
မှတ်များ

CP
အရညအ်ေသွးအ
မှတ်များ

A+ ၉၇-၁၀၀ 4.0 ၅.၀ ၄.၅ 4.0
တစ် ၉၃-၉၆ 4.0 ၅.၀ ၄.၅ 4.0
A- ၉၀-၉၂ ၃.၇ ၄.၇ ၄.၂ ၃.၇
B+ ၈၇-၈၉ ၃.၅ ၄.၅ 4.0 ၃.၅
ခ ၈၃-၈၆ ၃.၃ ၄.၃ ၃.၈ ၃.၃
ခ- ၈၀-၈၂ ၃.၀ 4.0 ၃.၅ ၃.၀
C+ ၇၇-၇၉ ၂.၇ ၃.၇ ၃.၂ ၂.၇
ဂ ၇၃-၇၆ ၂.၄ ၃.၄ ၂.၉ ၂.၄
C- ၇၀-၇၂ 2.0 ၃.၀ ၂.၅ 2.0
D+ ၆၇-၆၉ ၁.၇ ၂.၇ ၂.၂ ၁.၇
ဃ ၆၃-၆၆ ၁.၄ ၂.၄ ၁.၉ ၁.၄
D- ၆၀-၆၂ ၁.၀ 2.0 ၁.၅ ၁.၀
F ၀-၅၉ ၀.၀ ၁.၀ ၀.၀ ၀.၀

အစီရင်ခံစာကတ်တစ်ခု�ိှ “I” ၏အဆင့်သည် သင်တနး်တင်ွ မြပည့်စုံမ�ကုိ ရည်��နး်သည်။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် မြပည့်စုံမ�ကုိေြဖ�ှင်းရန�ှ်င့် သင်တနး်အတက်ွ စာတနး်တစ်ခုရ�ိှရန်
မည်သည့်အလပ်ုမဆုိ �ပီးစီးရန ်�ှစ်ပတ်အချနိ�ိှ်သည်။ မ�ပီးြပတ်ေသာအလပ်ုမ၀င်ပါက၊
ေကျာင်းသား၏အဆင့်သည် ထုိတာဝနမ်ျားအတက်ွ သုညထင်ဟပ်မည်ြဖစ်သည်။

“M” အဆင့်သည် ေဆးပညာကုိ ရည်��နး်သည်။ ဤသည်မှာ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ ခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့်သာ
ေပးြခင်းြဖစ်သည်။

တနး် အမှတ် ပျမ်းမ�၎င်းသည်
အတနး်အမှတ်များကုိ ထုိသင်တနး်အတက်ွ ခရက်ဒစ်အေရအတက်ွြဖင့် ေ�ှ�စေကးမှရ�ိှေသာ
အရည်အေသွးအမှတ်များကုိ ေြမ�ာက်ြခင်းြဖင့် ဆုံးြဖတ်သည်။ တနး် Point Average ကုိ
ခရက်ဒစ်စုစုေပါင်းအေရအတက်ွြဖင့် အရည်အေသွးအမှတ်စုစုေပါင်းကုိ ပုိင်းြခားြခင်းြဖင့်
ရ�ိှသည်။တနး် ပိွ�င့်ပျမ်းမ�အား NHS အရည်အချင်းြပည့်မီမ��ှင့် ဂုဏ်ထူးများြဖင့် ဘ�ဲရြခင်းကုိ
ဆုံးြဖတ်ရာတင်ွ အသုံးြပ�မည်ြဖစ်သည်။ဆPA သည် ေနာက်ဆုံးသင်တနး်အဆင့်များကုိ အသုံးြပ�၍
တက်ွချက်သည်။

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အသိအမှတ်ြပ�မ�များ
ေကျာင်းအုပ်စာရင်း - ဤအမျ�ိးအစားသည် သင်တနး်တစ်ခုစီ၏ အမှတ်အသားတစ်ခုစီ၏အဆုံးတင်ွ
သင်တနး်တစ်ခုစီတင်ွ "A" တနး်ရ�ိှေသာ ေကျာင်းသားများအား ဂုဏ်ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။
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ဂုဏ်လှမ့်ိ - ဤအမျ�ိးအစားသည် အမှတ်အသားအသုံးအ��နး်အတက်ွ "B" ေအာက်တနး်မေအာင်ေသာ
ေကျာင်းသားများကုိ ဂုဏ်ြပ�ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
Honor Roll II - ဤအမျ�ိးအစားသည် "C+" တစ်ခုထက်မပုိေသာ "A's" �ှင့် "B's" ရ�ိှခ့ဲေသာ
ေကျာင်းသားများကုိ ဂုဏ်ြပ�မည်ြဖစ်�ပီး အမှတ်အသားအသုံးအ��နး်အတက်ွ ဂဏနး်ပျမ်းမ�အနည်းဆုံး
85 ြဖစ်သည်။
Senior Final Examination ကင်းလတ်ွခွင့် - စာသင်ခါနးီတင်ွ မည်သည့်သင်တနး်တင်ွမဆုိ ပျမ်းမ� "A"
(93% �ှင့်အထက်) ေအာင်ြမင်ထားေသာ သက်�ကီးရွယ်အိမုျားအား ထုိသင်တနး်တင်ွ
ေနာက်ဆုံးစာေမးပဲွေြဖဆုိြခင်းမှ ကင်းလတ်ွခွင့်�ိှသည်။ Renaissance အခွင့်ထူးခံ�ိှေသာ်လည်း
ဤကင်းလတ်ွခွင့်သည် �ိှပါသည်။

ဂုဏ်ထူးေတွနဲ ့ ဘ�ဲရတယ်။
ဘ�ဲရများအတွက် ပညာေရးထူးခ�နမ်� ချးီြမ�င့်ေသာ ဒီဂရီ summa cum laude (စုြပံ� GPA 4.01 သိ� မဟတ်ု
ထိ�ထက် ပုိ)၊ magna cum laude (တြဖည်းြဖည်း GPA 3.81 မှ 4.0) �ှင့် cum laude (တြဖည်းြဖည်း GPA
3.6 မှ 3.8) ြဖင့် အသိအမှတ်ြပ�ပါသည်။

အမျ�ိးသားဂုဏ်ထူးေဆာင်အဖ�ဲ
NHS ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပညာသင်ဆုအတက်ွ စိတ်အားထက်သနမ်�ဖနတီ်းရန၊်
ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးလိေုသာဆ��ကုိ လ�ံေဆာ်ရန၊် ေခါင်းေဆာင်မ�ြမ�င့်တင်ရန�ှ်င့် ေကျာင်းသားများတင်ွ
စာရိတ� ေကာင်းမွနလ်ာေစရနြ်ဖစ်သည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါသည် အမျ�ိးသားဂုဏ်ထူးေဆာင်အသင်းတင်ွ
အဖ�ဲဝင်ြဖစ်ရန ်စံသတ်မှတ်ချက်များြဖစ်သည်။

● ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည် TMHS တင်ွ အနည်းဆုံး စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ် ကုနဆုံ်း�ပီး
အငယ်တနး် သိ� မဟတ်ု အ�ကီးတနး် အတနး်၏ အဖ�ဲဝင်များ ြဖစ်ရမည်။

● ေလ�ာက်ထားသူများသည် စုစုေပါင်း GPA 3.8 �ှင့်အထက် ေအာင်ြမင်�ပီး 9th၊ 10th �ှင့်
11တနး်များတင်ွ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ရပ်ရွာ/ေကျာင်းဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ တစ်�ှစ်လ�င် 15 နာရီ
ရ�ိှရပါမည်။ (စုစုေပါင်း 45 မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ရပ်ရွာဝနေ်ဆာင်မ�နာရီများကုိ
အ�ကီးတနး်ေလ�ာက်ထားသူမှ တင်ြပ�ိင်ုပါသည်။)

● ယခင်က ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ခံထားရေသာ ေကျာင်းသားများကုိ လ�ဲေြပာင်း�ပီး TMHS တင်ွ
အဖ�ဲဝင်အြဖစ် ဆက်လက်ထား�ိှပါ။

● NHS တင်ွ ေရွးချယ်ခံရ�ပီးေနာက်၊ ေကျာင်းသားသည် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အမှတ်ပျမ်းမ�
အရည်အေသွး သိ� မဟတ်ု အဆင့်ကုိ ထိနး်သိမ်းထားရမည်ြဖစ်�ပီး လ�အဖ�ဲအစည်း၏ စံ��နး်များကုိ
ဆက်လက်ထိနး်သိမ်းထားရမည် သိ� မဟတ်ု အရည်အချင်းမြပည့်မီေ�ကာင်း ေ�ကညာ�ိင်ုသည်။
အရည်အချင်းမြပည့်မီပါက ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထား�ိင်ုေတာမ့ည်မဟတ်ုပါ။

Renaissance အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းအစီအစ�်
Renaissance Program ၏ပနး်တိင်ုများမှာ "Tewksbury Memorial High School �ိှ
ပညာေရးပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ြမ�င့်တင်ရန�ှ်င့် �ုိးသားမ�၊ ေလးစားမ�၊ သည်းခံမ�၊ အားထုတ်မ��ှင့်
ရပ်ရွာဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အားေပးရနြ်ဖစ်သည်။" ဤပနး်တိင်ုများေရာက်�ိှရန၊် ပ�ုိဂရမ်သည် ေအာင်ြမင်မ��ှင့်
တိးုတက်မ�အတက်ွ ဆုေပးစနစ်တစ်ခုကုိ ထူေထာင်ထားသည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ စံ��နး်များ
ြပည့်စုံေသာ ေကျာင်းသားများအား သက်တမ်းအလိက်ု "ေင"ွ �ှင့် "ေရ�" ကတ်များကုိ ထုတ်ေပးပါမည်။
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ထိ�အြပင် ေနာက်ထပ်ေအာင်ြမင်မ�များအတက်ွ "အန�ှီင့် အြပာကတ်များ" ကုိ လစ�်ချးီြမ�င့်မည်ြဖစ်သည်။

ေရ�ကတ် သတ်မှတ်ချက်
ေကျာင်းသားများသည်-

1. ပျမ်းမ� 91 သိ� မဟတ်ု ပုိေကာင်းေအာင်ြမင်ရန။်
2. အပ်ုချ�ပ်ေရး စည်းကမ်း ကင်းစင်ေသာ မှတ်တမ်းကုိ ထိနး်သိမ်းပါ။ �ှင့်
3. စုစုေပါင်း ပျက်ကွက်ြခင်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်း စုစုေပါင်း 4 ခုထက်

မပုိေစရပါ။

ေငကွတ် သတ်မှတ်ချက်
ေကျာင်းသားများသည်-

1. ပျမ်းမ� 87 သိ� မဟတ်ု ပုိေကာင်းေအာင်ြမင်ရန်
2. အပ်ုချ�ပ်ေရး စည်းကမ်း ကင်းစင်ေသာ မှတ်တမ်းကုိ ထိနး်သိမ်းပါ။ �ှင့်
3. စုစုေပါင်း ပျက်ကွက်ြခင်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်း စုစုေပါင်း 4 ခုထက်

မပုိေစရပါ။

စာေမးပဲွ ကင်းလတ်ွခွင့်များ
Renaissance Program မှတဆင့် စာေမးပဲွကင်းလတ်ွခွင့်များကုိ သင်တနး်ပျမ်းမ�အားြဖင့် Gold Card
လက်ခံသူများ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။93% သိ�မဟုတ် ပုိေကာင်းသည။်.ဤအခွင့်အေရးသည် တစ်�ှစ်လ�င်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးလ�င် သင်တနး်တစ်ခုအတက်ွ အကျ�ံးဝင်ပါသည်။ ကင်းလတ်ွခွင့်သည်
သင်တနး်�ပီးဆုံးသည့် စာေမးပဲွများ�ှင့်သာ သက်ဆုိင်ပါသည်။ အလယ်အလတ်တနး်စား�ှင့်
ကွာတားဖုိင်နယ်သင်တနး်များ အရည်အချင်းမြပည့်မီပါ။ Gold Card ထုတ်ေပးသည့် စာသင်ကာလတင်ွ
ကင်းလတ်ွခွင့်ကုိ ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများသည် Renaissance Advisor ထံမှ
ကင်းလတ်ွခွင့်ပုံစံကုိ ရယူရနအ်တက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာ ရက်စဲွပါ ေရ�စတစ်ကာြဖင့် ၎င်းတိ�၏
ေကျာင်းသားမှတ်ပုံတင်ကတ်များကုိ ြပသရပါမည်။ Gold Card �ိှေသာ သိ� မဟတ်ု မ�ိှေသာ
သက်�ကီးရွယ်အိမုျားသည် ၎င်းတိ�  93% ပျမ်းမ� သိ� မဟတ်ု အထက်ရ�ိှထားေသာ
မည်သည့်သင်တနး်အတက်ွ စာေမးပဲွမှ ကင်းလတ်ွခွင့်�ိှ�ိင်ုပါသည်။

ပညာေရးတုိးတက်မ�
● ေကျာင်းသားအားလံးုသည် အနွလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိ�၏ အတနး်များ၊ တာဝနမ်ျား�ှင့်
တက်ေရာက်မ�မှတ်တမ်းများကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ခွင့်�ိှသည်။Aspen X2
ေကျာင်းသားေဒတာေပ�တယ်.

● ေကျာင်းသားအားလံးုသည် အမှတ်အသား သတ်မှတ်ချက်များ တစ်ခုစီ၏ အလယ်ဗဟိတုင်ွ
ကွနပ်ျ�တာမှ ထုတ်ေပးေသာ တိးုတက်မ� အစီရင်ခံစာကုိ လက်ခံရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။

● တိးုတက်မ� အစီရင်ခံစာများတင်ွ စာသင်ချနိအ်စမှ (အထုတ်ပယ်ခံရြခင်း�ှင့်
မိနစ်�ှစ်ဆယ်ေကျာ်ေနာက်ကျြခင်းအပါအဝင်)၊ လက်�ိှ ခန ့မှ်နး်ေြခအဆင့်�ှင့် မှတ်ချက်များ
ပါဝင်�ိင်ုပါသည်။

● စုိးရိမ်ပူပနမ်��ိှေသာမိဘများသည် ညီလာခံတစ်ခုစီစ�်ရန ်ေကျာင်းသား၏လမ်း��နမ်�အတိင်ုပင်ခံကုိ
ဖုနး်ဆက်သင့်သည်။

● မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများသည် ေနာက်ထပ်တိးုတက်မ� အစီရင်ခံစာများကုိ အချနိမ်ေရွး
ေတာင်းဆုိ�ိင်ုပါသည်။

● တိးုတက်မ�အစီရင်ခံချက်များအတက်ွ ထုတ်ြပနသ်ည့်ရက်စဲွများကုိ စနစ်တစ်ခုလံးုြပက�ဒိနတ်င်ွ
ထုတ်ြပနပ်ါမည်။
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● အစီရင်ခံစာကုိ ေြပာင်းလဲြခင်းသည် ပညာေရးဆုိင်ရာ �ုိးသားမ�မူဝါဒကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်။

အစီရင်ခံကတ်များ
အမှတ်အသား သက်တမ်းတစ်ခုစီ၏ အဆုံးတင်ွ ေကျာင်းသားအား အစီရင်ခံစာကတ်များ
ထုတ်ေပးပါမည်။ �ှစ်ကုန်
အစီရင်ခံစာကတ်များကုိ အိမ်တိင်ုရာေရာက် ပိ� ေပးပါမည်။

ကျနး်မာေရး သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ ဖယ်ထုတ်ပါ။
Health 1 �ှင့် 2 သင်တနး်များအတင်ွး TMHS ကျနး်မာေရးဌာနသည် ေကျာင်းသားများအား
ေကာင်းမွနေ်သာဆုံးြဖတ်ချက်များချ�ိင်ုေစရန�ှ်င့် ကျနး်မာေသာအြပ�အမူများကုိ ေလက့ျင့်ရန်
ဒီဇုိင်းထုတ်ထားေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်းများ�ှင့် ��န�်ကားချက်များကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ ဤသင်တနး်၏
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအေနြဖင့် လသူားတိ�၏ လိင်စိတ်�ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�ဆုိင်ရာ အေ�ကာင်းအရာများကုိ
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။ Massachusetts ဥပေဒအရ၊ မိဘများ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူများသည်
၎င်းတိ�၏ကေလးအား လသူားတစ်ဦးတည်း လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�ဆုိင်ရာ သင်ခနး်စာမှ
သိ� မဟတ်ု လသူားလိင်စိတ်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်ေသာ ယူနစ်တစ်ခုလံးုမှ
၎င်းတိ�၏ကေလးကုိ ဖယ်ထုတ်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများသည် ၎င်းတိ�၏ကေလးအား
ကျနး်မာေရးပညာေပးသင်�ုိး��နး်တမ်း၏ လိင်စိတ်�ကမ�အပုိင်းမှ ဖယ်ထုတ်ရန ်ေတာင်းဆုိေသာ မှတ်စု
သိ� မဟတ်ု ေပးစာတစ်ေစာင်ကုိ ေကျာင်းသား၏ကျနး်မာေရးဆရာထံ စာေရးြခင်းြဖင့် ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။
မိဘတစ်ဦးမှ ထုိသိ�လပ်ုေဆာင်ရန ်ေရွးချယ်ပါက၊ ၎င်းတိ�၏သား/သမီးများအတက်ွ သင့်ေလျာ်�ပီး
အဖုိးတနေ်သာ အြခားေရွးချယ်စရာ လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်သည်။
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများသည် သင်�ုိး��နး်တမ်းတင်ွပါ�ိှေသာ အေ�ကာင်းအရာများအေ�ကာင်း
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ ၎င်းတိ�၏ေကျာင်းသား၏ကျနး်မာေရးဆရာ၊ သိ� မဟတ်ု
ဌာနမှဦးေဆာင်ဆရာထံသိ�လည်း ဆက်သွယ်�ိင်ုပါသည်။

ြပနလ်ညထူ်ေထာင်ေရး/�ကယ်ဝမ�
ေ�ွရာသီေကျာင်း

45 �ှင့် 59 �ကားတင်ွ ပျက်ကွက်ြခင်း �ှင့် အလနွအ်က� ံပျက်ကွက်ြခင်းေ�ကာင့် ခရက်ဒစ် ဆုံး�� ံးမ�
မှနသ်မ�ကုိ ေ�ရွာသီေကျာင်းတင်ွ ြပ�လပ်ု�ိင်ုပါသည်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် TMHS �ိှ
က��်ပ်ုတိ�၏ေ�ရွာသီေကျာင်းပ�ုိဂရမ်မှလွဲ၍ အြခားေ�ရွာသီေကျာင်းပ�ုိဂရမ်တင်ွ စာရင်းမသွင်းမီ
လမ်း��နမ်� သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၏�ုံး၏ �ကိ�တင်ခွင့်ြပ�ချက်�ိှရမည်။

ေကျာင်းသားများသည် က��်ပ်ုတိ�၏ေ�ရွာသီေကျာင်းပ�ုိဂရမ်မှတဆင့် သိ� မဟတ်ု
ေဒသ��ရြပည်နယ်ေကာလိပ် သိ� မဟတ်ု ရပ်ရွာေကာလိပ်တင်ွ သင်တနး်များကုိ အနည်းဆုံး နာရီ 40
(ေ�ရွာသီေကျာင်းပ�ုိဂရမ်) သိ� မဟတ်ု နာရီ 30 (ေကာလိပ်အဆင့်) တင်ွေတ�ဆုံပါက
ေကျာင်းသားများသည် �ကယ်ဝေသာသင်တနး်များကုိ တက်ေရာက်�ိင်ုပါသည်။
�ကယ်ဝမ�အတက်ွယူထားေသာသင်တနး်များကုိ ေကျာင်းသား၏မှတ်တမ်းတင်ွ
စာရင်းြပ�စုထားေသာ်လည်း ဘ�ဲလက်မှတ်လိအုပ်ချက်များ�ှင့် အကျ�ံးမဝင်ပါ။
ေ�ရွာသီေကျာင်းပိတ်ရက်အတင်ွး သင်တနး်တက်ေရာက်ေနေသာ ေကျာင်းသားများအားလံးုသည်
သင်တနး်တစ်ခုလ�င် အခေ�ကးေငေွပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။

25 မာတိကာ



တက်ေရာက်မ�မူဝါဒ

ဒဿန
Tewksbury ေကျာင်းေကာ်မတီ�ှင့် Tewksbury အထက်တနး်ေကျာင်း၏ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ှင့်
စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဌာနတိ�သည် အတနး်ထဲတင်ွ ေနစ့�်တက်ေရာက်ြခင်းမ�ိှဘဲ
ေအာင်ြမင်ေသာပညာေရးေအာင်ြမင်မ�သည် မြဖစ်�ိင်ုေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပ�ပါသည်။
ေကျာင်းသားများကုိ ြဖစ်�ိင်ုသမ� အေကာင်းဆုံးတက်ေရာက်မ�မှတ်တမ်းကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန်
တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ တက်ေရာက်ခွင့်မူဝါဒက သတ်မှတ်ထားေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များသည်
ပျက်ကွက်ြခင်းအဆင့်ကုိ လက်ခံ�ိင်ုဖွယ်မ�ိှဟ ုမိဘများ�ှင့် ေကျာင်းသားများအား နားလည်သင့်သည်။
နာမကျနး်မ� သိ� မဟတ်ု တရားဝင်မိသားစုအေရးေပ�အေြခအေနများတင်ွသာ ပျက်ကွက်ြခင်း၊
ေနာက်ကျြခင်း�ှင့် အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်းတိ� ကုိ ေမ�ာ်လင့်ထားသည်။

ေကျာင်းပျက်ြခင်း။
ေကျာင်းသားထက် မပုိေစရပါ။၁၈ တစ်�ှစ်ြပည့်သင်တနး်တင်ွ ပျက်ကွက်ြခင်း�ှင့် semester
သင်တနး်တစ်ခုတင်ွ ပျက်ကွက် ၁၀ �ကိမ်။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် သင်တနး်ေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း
အလနွအ်က�ပံျက်ကွက်မ�အတက်ွ ခရက်ဒစ်ဆုံး�� ံးပါက တက်ေရာက်သူနည်းပါးြခင်းေ�ကာင့်
ခရက်ဒစ်မယူေ�ကာင်း အစီရင်ခံစာကတ်တင်ွ “N” အဆင့်ကုိ ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍
ေကျာင်းသားသည် သက်တမ်းတစ်ခုတင်ွ ပျက်ကွက် (၅) �ကိမ်ထက်ေကျာ်လနွပ်ါက၊ သူ/သူမသည်
ထုိသက်တမ်းအတက်ွ “N” ကုိ လက်ခံရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားသည် ေအာင်ချက်ပျမ်းမ�အဆင့်ကုိ
ထိနး်သိမ်းထား�ပီး သင်တနး်�ပီးဆုံးသည်ထက် မေကျာ်လနွပ်ါက ေကျာင်းသားသည် စာသင်ချနိ်
သိ� မဟတ်ု တစ်�ှစ်အတက်ွ ေအာင်ချက်ရမှတ်ကုိ ရ�ိှ�ိင်ုပါေသးသည်။ အကယ်၍ ေကျာင်းသားသည်
ကျနသ်င်တနး်၏ ပျက်ကွက်မ� အေရအတက်ွထက် ေကျာ်လနွပ်ါက၊ ေကျာင်းသားသည်
ေ�ရွာသီေကျာင်းပိတ်ရက်တင်ွ ၎င်း၏အလပ်ုမ�ပီးပါက ၎င်းတိ�၏ မှတ်တမ်းတင်ွ “N” ပါ�ိှမည်ြဖစ်သည်။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် အနည်းဆုံး သုံးကွက်ြပည့်ေအာင် မတက်ေရာက်ပါက တစ်ေနတ့ာအတက်ွ
ပျက်ကွက်သည်ဟ ုသတ်မှတ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။

ပျက်ကွက်များ အမျ�ိးအစားခဲွြခားြခင်း။
ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှြခင်း။: ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအေ�ကာင်းြပချက်ေ�ကာင့်
ပျက်ကွက်သည့်အခါ (ဆရာဝနမှ်တ်စုလိအုပ်သည်)၊ ဘာသာေရးအခမ်းအနား
(မိဘေခ� ဆုိမ�လိအုပ်သည်)၊ တရား�ုံးသိ�လာေရာက်ြခင်း (တရား�ုံးစာရွက်စာတမ်းလိအုပ်သည်)၊
အသုဘ၊ ေကာလိပ်လည်ပတ်မ�များ (အငယ်တနး်�ှင့် သက်�ကီးရွယ်အိမုျားသာ
လာေရာက်လည်ပတ်ြခင်းမှာ အတိင်ုပင်ခံပုဂ�ိ�လ်၏ခွင့်ြပ�ချက်လိအုပ်သည်) သိ� မဟတ်ု
ကွင်းဆင်းေလလ့ာြခင်း၊ ထိ� ေနာက် ထုိေကျာင်းသားကုိ "ကင်းလတ်ွခွင့်" အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှြခင်းအား ချထားေပးေသာ (18/10) ပျက်ကွက်များတင်ွ ထည့်သွင်းမတက်ွပါ။
ေကျာင်းသားများသည် ပျက်ကွက်ေနချနိတ်င်ွ ပျက်ကွက်သည့်အလပ်ုများြပ�လပ်ုရန်
၎င်းတိ�၏ဆရာများကုိ ဆက်သွယ်သင့်သည်။

ခွင့်လတ်ွြခင်း: ပျက်ကွက်ြခင်းအား လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်အြဖစ် သတ်မှတ်ရန ်မိဘတစ်ဦးသည်
ပျက်ကွက်သည့်ေနန့နံက်တင်ွ ကေလး၏ေကျာင်းသိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိရမည်ြဖစ်�ပီး သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းသားသည် ေကျာင်းသိ� ြပနလ်ာချနိတ်င်ွ မိဘထံမှမှတ်စုကုိ တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
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ခွင့်လတ်ွပျက်ကွက်မ�သည် ချထားေပးသည့် (၁၈/၁၀) ပျက်ကွက်များဆီသိ�  တက်ွချက်သည်။
ေကျာင်းသားများသည် ပျက်ကွက်ေနချနိတ်င်ွ ပျက်ကွက်သည့်အလပ်ုများြပ�လပ်ုရန်
၎င်းတိ�၏ဆရာများကုိ ဆက်သွယ်သင့်သည်။

Unexcused Absence (ေကျာင်းေြပး)− ေကျာင်းသားတစ်ဦး ေကျာင်းမှ ပျက်ကွက်�ပီး မိဘထံမှ
ဖုနး်ေခ� ဆုိမ� သိ� မဟတ်ု မှတ်ချက်ကုိ လက်ခံရ�ိှြခင်းမ�ိှသည့်အခါ၊ ေကျာင်းသားအား
"ခွင့်လတ်ွ/ေကျာင်းေြပး" အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ အေ�ကာင်းြပချက်မ�ိှဘဲ
ပျက်ကွက်ြခင်း/ေကျာင်းေြပးြခင်းသည် ချထားေပးသည့် (18/10) ပျက်ကွက်များဆီသိ�  တက်ွချက်သည်။
ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းေြပးေနစ�် ပျက်သွားေသာ အလပ်ုကုိ လပ်ုရန်
အရည်အချင်းမြပည့်မီ�ိင်ုပါ။

မ�ိှြခင်း အသိေပးချက်
1. ခွင့်လတ်ွခွင့်မ�ိှြခင်း (ေကျာင်းေြပး):

a. 3 ရက်အတင်ွး ေကျာင်းသား၏ပျက်ကွက်မ�ကုိ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများအား
အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။

b. 5 �ကိမ်ေြမာက် ခွင့်လတ်ွကင်းလတ်ွ�ပီးေနာက်၊ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ုံး သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၏ တာဝနေ်ပးသူထံမှ စာတစ်ေစာင် ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်�ပီး
ေကျာင်းသား၏ပျက်ကွက်မ�ကုိ မိဘထံ စာြဖင့်ေရးသားအေ�ကာင်း�ကားကာ
ေကျာင်းသားတက်ေရာက်ေဆွးေ�းွရန ်မိဘ�ှင့်ေတ�ဆုံရန ်ေတာင်းဆုိမည်ြဖစ်သည်။
အစည်းအေဝးတစ်ခုစီစ�်ရန ်ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ုံး သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၏
ခန ့အ်ပ်ခံရသူကုိ ေကျာင်း ၅ ရက်အတင်ွး ဆက်သွယ်ရန ်စာတင်ွ မိဘအား
��န�်ကားမည်ြဖစ်သည်။ မိဘက ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ုံးခနး် သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု၏
ခန ့အ်ပ်ခံကုိ မဆက်သွယ်ပါက ေကျာင်း 5 ရက်အတင်ွး၊ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ုံး သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းအပ်ု၏ ခန ့အ်ပ်သူသည် အစည်းအေဝးတစ်ခုစီစ�်ရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
မိဘထံ ဖုနး်ဆက်ပါမည်။

i. အစည်းအေဝးတင်ွ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၊ လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ု သိ� မဟတ်ု
အြခားတာဝန�ိှ်သူ၊ မိဘ�ှင့် ေကျာင်းသားသည်
ေကျာင်းသား၏တက်ေရာက်မ�ကုိ ေြဖ�ှင်းရနအ်တက်ွ
လပ်ုေဆာင်ချက်အဆင့်များကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။
အြခားသက်ဆုိင်ရာေကျာင်းဝနထ်မ်းများ�ှင့် အများြပည်သူေဘးကင်းေရး၊
ကျနး်မာေရး�ှင့် လသူားဝနေ်ဆာင်မ�များ၊ အိမ်ရာ�ှင့်
အကျ�ိးအြမတ်မယူေသာေအဂျင်စီများမှ တာဝန�ိှ်သူများသည်
လပ်ုေဆာင်ချက်အဆင့်များ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရးတင်ွ ထည့်သွင်းေပး�ိင်ုပါသည်။

2. ခွင့်လတ်ွြခင်း �ှင့်/သိ�မဟုတ် ခွင့်လတ်ွခွင့်မ�ိှြခင်း-
a. အ�မ (၈)�ကိမ်ေြမာက် ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှေသာ ပျက်ကွက်�ပီးေနာက်၊ ၎င်းတိ�၏
ကေလးတက်ေရာက်မ�အေ�ကာင်း မိဘများထံ အသိေပးစာတစ်ေစာင်
ေပးပိ� မည်ြဖစ်ပါသည်။

b. နဝမေြမာက် (ေနာက်၊၉ ရက်ေန)့ semester course သိ� မဟတ်ု 18th (18th) အတက်ွ
ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှေသာ ပျက်ကွက်ြခင်း ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှေသာ ပျက်ကွက်ြခင်း ၊
ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှေသာ ပျက်ကွက်ြခင်း ၊ ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှေသာ ပျက်ကွက်ြခင်း ၊
၎င်းတိ�၏ ကေလးသည် အနည်းဆုံး သင်တနး်တစ်ခု (အထက်တနး်ေကျာင်းသာ) တင်ွ
credit ဆုံး�� ံးသွား�ိင်ုေ�ကာင်း မိဘများထံ စာတစ်ေစာင်ေပးပိ� ပါမည်။
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c. ေလးပုံတစ်ပုံတင်ွ အ�မေြမာက် (၈)�ကိမ်ေြမာက် ကင်းလတ်ွခွင့်မ�ိှသည့်
ပျက်ကွက်�ပီးေနာက်၊ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး သိ� မဟတ်ု ခန ့အ်ပ်သူသည်
ေကျာင်းတက်ေနသည့် ေကျာင်းသားအား ေထာက်ပ့ံရနအ်တက်ွ
ကေလးလိအုပ်ေသာအကူအညီ (CRA) ကုိ တင်ြပရန ်ေရွးချယ်�ိင်ုသည်။

Credit Make-Up အခွင့်အလမ်းများ ဆုံး�� ံးြခင်း။
အကယ်၍ ေကျာင်းသားများသည် အလနွအ်က�ပံျက်ကွက်မ�များေ�ကာင့် သင်တနး်အတက်ွ
ခရက်ဒစ်မရပါက၊ က��်ပ်ုတိ�၏ေ�ရွာသီေကျာင်းပ�ုိဂရမ်တင်ွ သင်တနး်ကုိ
ြပနလ်ည်တက်ေရာက်�ိင်ုသည် သိ� မဟတ်ု ေနာက်�ှစ်တင်ွ သင်တနး်ြပနလ်ည်တက်ေရာက်�ိင်ုပါသည်။
�ကည့်ပါ။ေ�ရွာသီေကျာင်း/ပညာတိးုတက်ေရး ေ�ရွာသီေကျာင်းဝင်ခွင့်ဆုိင်ရာ
အချက်အလက်များအတက်ွ။

ေကျာင်းဖျက်သိမ်းမ�များ
ဆုိးရွားေသာ ရာသီဥတအုေြခအေနတင်ွသာ ေကျာင်းများပိတ်ထားပါမည်။
ရာသီဥတဆုိုးရွားသည့်အတက်ွ ေကျာင်းများပိတ်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် ေ�ကညာချက်များကုိ
�ုပ်ြမင်သံ�ကားဌာနများ၊Twitter@tpsdistrictခ�ုိင်၏ တယ်လီဖုနး်သတိေပးချက်စနစ်မှတဆင့်၊အခုပဲ
ဖုနး်ေခ� လိက်ုပါ။” ဖွင့်လှစ်မ�ေ�ှာင့်ေ�ှးြခင်း- ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် "ေကျာင်းမ�ိှ"
ေ�ကြငာချက်များက့ဲသိ�  လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအတိင်ုး အများြပည်သူအား အသိေပးပါမည်။

မိဘများ�ှင့် ေကျာင်းသားများအား ရဲစခနး်၊ မီးသတ်စခနး်၊ ဘတ်စ်ကား ကနထ်�ုိက်တာများ၊
ေကျာင်းအပ်ု�ကီး သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံသိ�  "ေကျာင်းမ�ိှ" ဆုိသည့် အချက်အလက်အတက်ွ
မေခ�ရန ်ေတာင်းဆုိထားသည်။ ဤရင်းြမစ်များမှ အချက်အလက်များကုိ ရ�ိှမည်မဟတ်ုပါ။

● ေကျာင်းတက်ရက်ကုိ ဖျက်သိမ်းလိက်ုေသာအခါ ေနာက်ေကျာင်းတက်သည့်ေနသ့ည်
လတ်ွသွားေသာ ဂဏနး်�ှင့် အတတူပူင်။  ေနာက် ရက် က ချနိး်ထားတဲအ့တိင်ုး ဥပမာ၊ Day #1
သည် �ှင်းထုေန ့ြဖစ်လ�င်၊ ေနာက်ေန ့ ေကျာင်းတက်ရက်က နပံါတ် ၁။ ဒတိုယေနက့ေတာ ့နပံါတ်
၃ ြဖစ်ပါတယ်။ နပံါတ် (၂) က ပျက်သွားတယ်။

နာတာ�ှည ်သိ�မဟုတ် ထပ်တလလဲေဲရာဂါ
နာတာ�ှည် သိ� မဟတ်ု ထပ်တလဲလဲဖျားနာေန�ပီး ဤေရာဂါ (�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သိ� မဟတ်ု
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာေရာဂါ) ေ�ကာင့် မ�ကာခဏ လွဲေချာ်မည့် ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် ဤေရာဂါ၏
စာရွက်စာတမ်း�ှင့် ေရာဂါသည် အတနး် သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းမှ မ�ကာခဏပျက်ကွက်ရန ်လိအုပ်ေ�ကာင်း
ဆရာဝနထံ်မှ အတည်ြပ�ချက် ရယူသင့်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းကုိ သူနာြပ�ထံ တင်ြပရမည်။

ကျ��ှင်ဝနေ်ဆာင်မ�များ

Tewksbury Public Schools (TPS) Home and Hospital Instruction ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
ေကျာင်းသားသည် ေဆးပညာအရ ေကျာင်းမတက်�ိင်ုဟ ုဆရာဝနမှ် ဆုံးြဖတ်သည့်တိင်ု
ပညာေရးဆုိင်ရာ တိးုတက်မ�ကုိ ရ�ိှေစမည့် အများသူငာှ ေထာက်ပ့ံထားေသာ ပညာေရးကုိ ရ�ိှသည့်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ပညာေရးဆုိင်ရာ တိးုတက်မ�ြဖစ်ေစရန ်အခွင့်အလမ်းေပးရနြ်ဖစ်သည်။
Massachusetts စည်းမျ�်းများ 603 CMR 28.03(3)(c) �ှင့် 603 CMR 28.04(4) တိ� �ှင့်အညီ TPS Home
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and Hospital Instruction သည် ေကျာင်းများ၊ မိဘများ၊ သမားေတာ်များ၊ ေအဂျင်စီများ�ှင့်
ေဆး�ုံများ�ှင့်အတ ူတိကျေသာဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ ပညာေရးပနး်တိင်ုများ�ှင့် သင်�ုိး��နး်တမ်းများကုိ
ကုိက်ညီမ��ိှေစရနအ်တက်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအားြဖင့် ေကျာင်းသားအား ၎င်း၏
သင်�ကားေရးသင်တနး်များတင်ွ တိးုတက်မ�ကုိ ဆက်လက်ထိနး်သိမ်းထားရန�ှ်င့် ေကျာင်းသားသည်
အိမ်တင်ွ သိ� မဟတ်ု ေဆး�ုံတင်ွ ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားစ�်ကာလအတင်ွး ြဖစ်ေပ� �ိင်ုသည့် ပညာေရးဆုံး�� ံးမ�ကုိ
အနည်းဆုံးြဖစ်ေအာင် ပ့ံပုိးေပးရန ်လိအုပ်ေသာ ��န�်ကားချက်များ ေပးအပ်ရန။်

ေကာလပ်ိလညပ်တ်ြခင်း/ခရီးစ�်များ
လမ်း��နမ်�မှ ခွင့်ြပ�ချက်ေဖာင်ကုိ ြဖည့်စွက်�ပီးေသာ ဂျ�နယီာများ�ှင့် အ�ကီးတနး်များသာ�ကိ�တင်
လည်ပတ်ရနစ်ာရွက်စာတမ်းများေပးေဆာင်ပါ။ ေကျာင်းမှြပနလ်ာသည့်အခါ
လာေရာက်လည်ပတ်သူသည် ေကျာင်းပျက်ကွက်မ�အတက်ွ ေကျာင်းလပ်ုငနး်အမည်စာရင်းကုိ
လက်ခံရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။

အတညြ်ပ�ြခင်း/အေ�ကာင်း�ကားချက်
● ေကျာင်းသား ေကျာင်းပျက်သည့်ေန ့ နနံက်တင်ွ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူသည်
အထက်တနး်ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ�  (978) 640-7825 သိ�  အေ�ကာင်း�ကားရမည်။ext 1၊ 8:00 AM ။

● ေကျာင်းပျက်ကွက်ြခင်း၊ ေနာက်ကျြခင်း�ှင့် အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်းများအားလံးုသည် မိဘ၊
အပ်ုထိနး်သူ သိ� မဟတ်ု သင့်ေလျာ်ေသာအာဏာပုိင်ထံမှ �ှင်းလင်းချက်တစ်ခုလိအုပ်ပါသည်။
တရားဝင်ြဖစ်ရန၊် ထုတ်ပယ်ခံရသည့်ေနတ့င်ွ နနံက် ၇း၃၀ ေနာက်ဆုံးထား၍
�တ်ုထွက်စာများအားလံးုကုိ �ုံးသိ�တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ နနံက် 7:30 နာရီ ေနာက်ပုိင်းတင်ွ
မိဘများအား ေကျာင်းသိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိ�ပီး အီးေမးလ်မှတဆင့် စာြဖင့် ခွင့်ြပ�ချက်ေပးပိ� ရန်
တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။attendance@tewksbury.k12.ma.us.

● ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ပျက်ကွက်မှတ်စုကုိ တက်ေရာက်သူအတင်ွးေရးမ�းထံ
တင်ြပရန ်ေကျာင်းမစမီ တက်ေရာက်ေရး�ုံးသိ�  တိက်ု�ုိက်အစီရင်ခံရမည်။

● အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း၏ ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ေကျာင်းပျက်ကွက်သည့်ေနတ့င်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးမှ
ေကျာင်းလ�ပ်�ှားမ�တင်ွ ပါဝင်ခွင့်မြပ�ပါ။

ေနာက်ကျြခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း �ှင့် ကျနး်မာေရးခနး်များသိ�  သွားေရာက်ြခင်း။
● ၎ေကျာင်းသားများသည် စတင်ချနိ၌် ၎င်းတိ�၏ အတနး်အားလံးုတင်ွ �ိှေနရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။
ပထမေခါင်းေလာင်းသံသည် 7:25 တင်ွြဖစ်�ပီး ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏
စာသင်ခနး်ထဲတင်ွ နနံက် (သိ� ) နနံက် 7:30 မတိင်ုမီ ြဖစ်ရမည်။

● အကယ်၍ ေကျာင်းသားသည် 7:30 ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ေနာက်ကျပါက အတနး်မတက်မီ
ပင်မ�ုံးခနး်တင်ွ ဝင်ေရာက်ရပါမည်။ ေနာက်ကျြခင်းသည် ေကျာင်းသားအား အတနး်တစ်ခု
သိ� မဟတ်ု တစ်ခုထက်ပုိေသာ အတနး်များကုိ လွဲေချာ်ေစပါက၊
ေနာက်ကျရြခင်းအေ�ကာင်းရင်းကုိ ေဖာ်ြပေသာ ၎င်း၏ မိဘ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူထံမှ
မှတ်ချက်တစ်ခု လိအုပ်ပါသည်။သင့်ေလျာေ်သာ လက်မှတ်ထုိးဝင်ြခင်းလပ်ုငနး်စ�်ကုိ
အ�ပီးသတ်ရန ်7:30 �ပီးေနာက် �ုံးသိ�  သတင်းပိ�ရန ်ပျက်ကွက်ပါက ဆုိင်းင့ံခံရ�ုိင်သည။်

● ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် အတနး်တစ်ခု၏ မိနစ် 20 ထက်ပုိ၍ လတ်ွသွားပါက၊ ၎င်းကုိ
အတနး်ထဲတင်ွ ပျက်ကွက်ြခင်းဟ ုမှတ်ယူမည်ြဖစ်သည်။ ဤ "ပျက်ကွက်ြခင်း" သည်
တက်ေရာက်သူမူဝါဒလိအုပ်ချက်အရ ပျက်ကွက်မ�စုစုေပါင်းတင်ွ ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။

● ချနိး်ဆုိမ�များ သိ� မဟတ်ု �ကိ�တင်စီစ�်ထားသည့် ကတိကဝတ်များအတက်ွ
ထုတ်ပယ်ြခင်းဆုိင်ရာ မှတ်စုအားလံးုကုိ ခွင့်ြပ�ချက်ရယူရနအ်တက်ွ

29 မာတိကာ



ေကျာင်းစတက်သည့်ေနမ့တိင်ုမီ တက်ေရာက်ေရး�ုံးသိ�  တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
ထုတ်ပယ်ြခင်းဆုိင်ရာ မှတ်စုများကုိ မိဘ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူမှ လက်မှတ်ေရးထုိးရပါမည်။
မှတ်စုများတင်ွ မိဘ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူထံ နနံက် 8:00 မှ 10:00 နာရီအတင်ွး
ဆက်သွယ်�ိင်ုသည့် တယ်လီဖုနး်နပံါတ်၊ ထုတ်ပယ်ြခင်းအတက်ွ
သီးြခားခုိင်လံေုသာအေ�ကာင်းြပချက်�ှင့် ေကျာင်းသား၏အမည်ကုိ ထည့်သွင်းရပါမည်။ နနံက်
7:30 နာရီ ေနာက်ပုိင်းတင်ွ မိဘများအား ေကျာင်းသိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိ�ပီး အီးေမးလ်မှတဆင့် စာြဖင့်
ခွင့်ြပ�ချက်ေပးပိ� ရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။attendance@tewksbury.k12.ma.us.
ေကျာင်းသည် ဆရာဝန၏် စာရွက်စာတမ်းြဖင့် ချနိး်ဆုိမ�များကုိ
စိစစ်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။သင့်ေလျာေ်သာ အေကာင့်ထွက်ြခင်းလပ်ုငနး်စ�်ကုိ အ�ပီးသတ်ရန ်7:30
မတုိင်မီ �ုံးသိ�  သတင်းပိ�ရန ်ပျက်ကွက်ပါက ဆုိင်းင့ံခံရ�ုိင်သည။်

● စာသင်ခနး်အတင်ွး ေနာက်ကျေနြခင်းသည် စာသင်ခနး်ဆရာ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ စာသင်ခနး်၏
ေနာက်ဆက်တွဲအကျ�ိးဆက်များကုိ ြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။

● ဖျားနာလ�င် ေကျာင်းသားသည် သူနာြပ�ထံ သတင်းပိ� ရမည်။ မည်သည့်အေြခအေနမျ�ိးတင်ွ
ေကျာင်းသားသည် ေကျာင်းတာဝနကုိ် ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ထွက်ခွာသင့်သည်။

● မိနစ် 20 ထက်နည်းေသာ အတနး်ေနာက်ကျြခင်းသည်
ဆရာထိနး်သိမ်းမ�အသုံးြပ�ြခင်းေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

● ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် သုံးတံးုြပည့်ေအာင် မတက်ေရာက်ပါက သူ/သူမသည်
တစ်ေနတ့ာတက်ေရာက်ြခင်းအတက်ွ ခရက်ဒစ်ရမည်မဟတ်ုသလို
သင်�ုိး��နး်တမ်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း�ပီးေနာက်ပဲွများ (အားကစားပဲွများအပါအဝင်
အားကစားပဲွများ၊ ကလပ်များ၊ လ�ပ်�ှားမ�များ၊ အကများ၊ အကများပါ၀င်မည်မဟတ်ုပါ။ ၊
ေကျာင်းကပဲွ စသည်ြဖင့်)။

● အကျင့်စာရိတ�  ေနာက်ကျြခင်းသည် အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ပါဝင်�ိင်ုသည့် စည်းကမ်းအရ
အေရးယူြခင်းခံရမည်- ကားပါကင်လက်မှတ် ဆုံး�� ံးြခင်း၊ သင်�ုိး��နး်တမ်းြပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များ၊
ကလပ်များ�ှင့် အားကစား�ပိ�င်ပဲွများ၊ ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း�ှင့် ဆုိင်းငံြ့ခင်းများ ြဖစ်�ိင်ုသည်။
ေအာက်ပါလမ်း��နခ်ျက်များကုိ�ကည့်ပါ-

○ ေကျာင်းသိ�  3 ေနာက်ကျ = Level I ချ�ိးေဖာက်မ�
■ (၁) ထိနး်သိမ်းမ� [သုံးလတစ်�ကိမ် ြပနလ်ည်သတ်မှတ်သည်]

○ 9 ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်း = အဆင့် II ချ�ိးေဖာက်မ� [သုံးလတစ်�ကိမ်
ြပနလ်ည်သတ်မှတ်သည်]

■ လက်ကျနသုံ်းလပတ်အတက်ွ ကားပါကင်လက်မှတ်ေပျာက်ဆုံးြခင်း သိ� မဟတ်ု...
■ ချ�ပ်ေ�ှာင်မ� (၄) �ကိမ် (ေကျာင်းသားတစ်ဦးတင်ွ ယာ�်ရပ်နားခွင့်မ�ိှမှသာ)၊

○ 12 ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်း = အဆင့် III ချ�ိးေဖာက်မ� [သုံးလတစ်�ကိမ်
ြပနလ်ည်သတ်မှတ်သည်]

■ ေြပးခုနပ်စ် (ဂိမ်းများ�ှင့် အေလအ့ကျင့်များ) သိ� မဟတ်ု
သင်�ုိး��နး်တမ်းြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များ (ကလပ်များ၊ ြပဇာတ်�ုံ စသည်ြဖင့်) 1 ပတ်
သိ� မဟတ်ု

■ (၆) ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်း (သင်�ုိးြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ မပါဝင်သည့်
ေကျာင်းသားများအတက်ွ)၊

■ �ှင့် လက်ကျနသုံ်းလပတ်အတက်ွ သင်�ုိးြပင်ပ လမူ�ေရးပဲွများ (အက၊
အတနး်ခရီးစ�်များ)၊

○ 16 ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်း = အဆင့် IV ချ�ိးေဖာက်မ� [သုံးလတစ်�ကိမ်
ြပနလ်ည်သတ်မှတ်သည်]

■ အပ်ုချ�ပ်ေရး/ဆုိင်းငံ�့ကားနာြခင်း။

30 မာတိကာ
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စာသင်ခနး်များ သိ�မဟုတ် ေကျာင်းကွင်းများမှ ထွက်ခွာြခင်း။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ေကျာင်းအပ်ု�ကီး သိ� မဟတ်ု လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ုများထံမှ
အေဆာက်အအံ�ှုင့်/သိ� မဟတ်ု အေဆာက်အအံမှု ထွက်ခွာရန ်ခွင့်ြပ�ချက်ေတာင်းခံ�ိင်ုသည်။
ထုိသိ� ေသာခွင့်ြပ�ချက်မလံြုခံ�ပါက၊ ပျက်ကွက်မ�ကုိ ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဟု
မှတ်ယူသည်။ဆုိင်းင့ံြခင်းြဖစ်ေပ� လမ့်ိမည။်. ေကျာင်းသားများကုိ ၎င်းတိ�၏
အေရးေပ�ဆက်သွယ်ရနစ်ာရင်းတင်ွ လ(ူများ)ကုိသာ လ�တ်ေပး�ိင်ုသည်။

မိသားစုခရီးစ�်များ
ေကျာင်းဌာနမူဝါဒသည် ေကျာင်းဖွင့်ချနိအ်တင်ွး မိသားစုခရီးစ�်များစီစ�်ြခင်းကုိ ခွင့်မြပ�ပါ။
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏ခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့် ေကျာင်းအားလပ်ရက်များအြဖစ် ေကျာင်းရက်များကုိယူ၍
အဆုိပါပျက်ကွက်မ�များမတိင်ုမီ အတနး်/သင်တနး်တာဝနမ်ျားကုိ စီစ�်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေကျးဇူးြပ�၍
သတိြပ�ပါ။ ေကျာင်းြပနတ်က်ရင် အလပ်ုေတအွကုနလ်ပ်ုမယ်။ မှတ်ချက်- ဤပျက်ကွက်မ�များကုိ
ေကျာင်းစီးပွားေရး သိ� မဟတ်ု ခွင့်လတ်ွပျက်ကွက်မ�အြဖစ် ယူဆမည်မဟတ်ုပါ။

ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရးမူဝါဒ
တစ်ေနကုန ်ကွင်းဆင်းခရီးများ

● ဆရာတစ်ဦးသည် ပညာေရးသေဘာသဘာဝအရ ကွင်းဆင်းေလလ့ာရန ်စီစ�်သည့်အခါ၊
ေကျာင်းသား၏ ကွင်းဆင်းခရီးကုိ ဘတ်စ်ကားေပ�တင်ွ လက်ခံြခင်းမြပ�မီ
မိဘအပ်ုထိနး်မ�ဆုိင်ရာ ခရီးစ�်ပုံစံကုိ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။

● ေကျာင်းသားများ ေမာင်း�ှင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားများကုိ ေကျာင်းမှ ပ့ံပုိးေပးသည့် ကွင်းဆင်း
ခရီးစ�်များတင်ွ အသုံးြပ�ခွင့် မြပ�ပါ။

● စာသင်ချနိမ်စမီ ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရးခရီး ြပနလ်ာပါက၊ အဖ�ဲလိက်ု ေကျာင်းသားများသည်
ေကာ်ဖီဆုိင်သိ�  သတင်းပိ� �ပီး ေနာက်ရာသီအစအထိ ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရးဆရာ၏
�ကီး�ကပ်မ�ေအာက်တင်ွ �ိှေနမည်ြဖစ်သည်။ လာမည့်ကာလ၏အစတင်ွ၊
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ၎င်းတိ�၏အတနး်သိ�  ြပနသွ်ား�ကမည်ြဖစ်သည်။

● စီမံခန ့ခဲွ်ေရးမှ အထူးခွင့်ြပ�ချက်မေပးပါက ကွင်းဆင်းေလလ့ာေရးခရီးစ�်များအားလံးု ေနလ့ည်
1:35 နာရီမတိင်ုမီ ြပနလ်ာရပါမည်။ ထုိအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီသည်
အိမ်ြပနရ်န ်သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး စီစ�်ေပးရမည်။

သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျာင်းပိတ်ရက်များအတွင်း ြပညန်ယ်ြပင်ပ�ှင့် ညအိပ်ခရီးများ
● ခရီးစ�်၏ စာသင်ချနိအ်တင်ွး ေကျာင်းသားများ၏ ပျက်ကွက်မ�သည် ခရီးမထွက်မီ
သုံးရက်အလိတုင်ွ 6 ရက် သိ� မဟတ်ု ထုိထက်နည်းရမည်။ မှတ်ချက်- ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည်
ပျက်ကွက်မ�ေ�ကာင့် ခရက်ဒစ်ဆုံး�� ံးြခင်း မြဖစ်မီ ရက်�ှစ်ဆယ်အတင်ွး အများဆုံး
ပျက်ကွက်ြခင်းကုိ ခွင့်ြပ�ပါသည်။

● ေကျာင်းသားများသည် မထွက်ခွာမီ သုံးရက်အလိအုထိ အဆင့် 70 ထက်နည်းေသာ
ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဆင့်အတနး် ေကာင်းမွနရ်မည်။

● ေကျာင်းသားများသည် လက်ခံ�ိင်ုေသာ အြပ�အမူများကုိ အ�မဲတေစ သ�ုပ်ြပ�ပီး အလနွအ်က� ံ
အြပ�အမူဆုိင်ရာ ချ�ိးေဖာက်မ�များမှ ကင်းေဝးရမည်။

● ြပည်နယ်ြပင်ပ သိ� မဟတ်ု ညအိပ် ခရီးစ�်များတင်ွ ပါဝင်သည့် ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏
ဆရာများ အားလံးုထံမှ စာြဖင့် ခွင့်ြပ�ချက် �ိှရမည်ြဖစ်သည်။

31 မာတိကာ



အားလပ်ရက်များ�ှင့် ေကျာင်းမဟုတ်ေသာ ေနမ့ျားတွင် ြပညန်ယ်ြပင်ပ�ှင့် ညအိပ်ခရီးများ
● ေကျာင်းသားများ တက်ေရာက်မ� ေကာင်းမွနရ်မည်။ ခရီးစ�်မတိင်ုမီ စာသင်ချနိအ်တင်ွး
ေကျာင်းသားများ၏ ပျက်ကွက်မ�သည် 6 ရက် သိ� မဟတ်ု ထုိထက်နည်းရမည် ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ�၏
ေနာက်ကျမ�သည် 9 သိ� မဟတ်ု ထုိထက်နည်းရမည်ြဖစ်သည်။

● ေကျာင်းသားများသည် မထွက်ခွာမီ သုံးရက်အလိအုထိ အဆင့် 70 ထက်နည်းေသာ
ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဆင့်အတနး် ေကာင်းမွနရ်မည်။

● ေကျာင်းသားများသည် လက်ခံ�ိင်ုေသာ အြပ�အမူများကုိ အ�မဲတေစ သ�ုပ်ြပ�ပီး အလနွအ်က� ံ
အြပ�အမူဆုိင်ရာ ချ�ိးေဖာက်မ�များမှ ကင်းေဝးရမည်။

● ေနာက်ဆုံးခွင့်ြပ�ချက်သည် ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရးတင်ွ တည်�ိှသည်။

ေကျာင်းသားအချက်အလက်

လမ်း��နဝ်နေ်ဆာင်မ�များ
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ၎င်းတိ�၏ပညာေရးကုိ ကုိယ်ပုိင်�ှင့်
အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းပနး်တိင်ုများဆီသိ�  ဦးတည်�ိင်ုေစရန၊် ၎င်းတိ�၏ ပညာေရးအခွင့်အလမ်းများကုိ
အေကာင်းဆုံးအသုံးချ�ိင်ုေစရန�ှ်င့် �ကီးထွားရင့်ကျက်လာေစရန ်ကူညီေပးရန�ှ်င့် အြခားနည်းြဖင့်
၎င်းတိ�၏ ပညာေရးကုိ အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစမည့် ဖိစီးမ�အေြခအေနများကုိ ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်းရာတင်ွ
ကူညီေပး�ိင်ုရန။်

လမ်း��နဝ်နထ်မ်းများသည် ေအာက်ပါနယ်ပယ်များတင်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီကုိ ကူညီေပးရန်
ကတိြပ�ပါသည်-

● သင့်ေလျာ်ေသာအချနိဇ်ယား
● ဘ�ဲလိအုပ်ချက်များ ြပည့်စုံြခင်း။
● ပညာေရးတိးုတက်မ�ကုိ သုံးသပ်�ပီး အ�ကံဉာဏ်ေပးတယ်။
● စံြပ�စမ်းသပ်မ� ပ့ံပုိးမ� (MCAS အပါအဝင်)
● TMHS ြပင်ပ�ိှ ပ�ုိဂရမ်များ၊ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး၊ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ေကျာင်းသားများအတက်ွ
ဆက်ဆံေရး

● အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်း�ှာေဖွေရး�ှင့် ေရွးချယ်မ�များ
● သင့်ေလျာ်ေသာပိ� စ် ဒတိုယေရွးချယ်မ�များ
● ေကာလိပ်ေလ�ာက်လ�ာလပ်ုငနး်စ�်
● ပုဂ�ိ�လ်ေရး အ�ကံဉာဏ်
● ြပင်ပေအဂျင်စီများသိ�  ရည်�နွး်ြခင်း။

လမ်း��နအ်တုိင်ပင်ခံ (၉၇၈) ၆၄၀-၇၈၃၈
မစ� Kennan Daniel
မစ�တာ။ David Harney
မစ� Tina Sheahan
ေဒ�။ Cynthia Bragiforte

သင်တနး်အ�ကံြပ�ချက် ေပ�လစီကုိ အစားထုိးြခင်း�ှင့် ေြပာင်းလြဲခင်း
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စာသင်ခနး်စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့် အြခားေသာ ရည်မှနး်ချက်အစီအမံများအေပ� အေြခခံ၍
ေအာက်ပါစာသင်�ှစ်အတက်ွ ေ�ဦွးရာသီတိင်ုးတင်ွ သင်တနး်အ�ကံြပ�ချက်များကုိ ဆရာများမှ
ြပ�လပ်ုပါသည်။ ရံဖနရံ်ခါတင်ွ ေကျာင်းသား�ှင့်မိသားစုသည် သင်တနး်အ�ကံြပ�ချက်ကုိ အစားထုိးပုံစံ
(ေကျာင်းဝဘ်ဆုိဒ် သိ� မဟတ်ု လမ်း��န�ုံ်းတင်ွရ�ိင်ုသည်) တင်သွင်းြခင်းြဖင့် ဤအ�ကံြပ�ချက်ကုိ
အစားထုိးရန ်ဆုံးြဖတ်�ိင်ုပါသည်။ ဤေဖာင်ကုိ ဧ�ပီလ 1 ရက်ေနမ့တိင်ုမီ
သက်ဆုိင်ရာဌာနအ�ကီးအကဲထံ လ�ဲေပးရပါမည်။ သင်တနး်အ�ကံြပ�ချက် အစားထုိးမ�ပုံစံများကုိ ဧ�ပီလ
1 ရက်ေနေ့နာက်ပုိင်း ေကျာင်းသားများအတက်ွ ရ�ိှ�ိင်ုေတာမ့ည်မဟတ်ုပါ။

တစ်�ှစ်တာအတင်ွး ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် မတညီူေသာသင်တနး်တစ်ခုသိ�  ေြပာင်းေရ� �ရန်
လိအုပ်သည်။ Course Level Change Form (ေကျာင်းဝဘ်ဆုိဒ် သိ� မဟတ်ု လမ်း��န�ုံ်းတင်ွ ရ�ိင်ုသည်)
ေတာင်းဆုိထားေသာေြပာင်းလဲမ�ကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းမြပ�မီ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။ သင်တနး်အဆင့်
အေြပာင်းအလဲ ြပ�လပ်ုရာတင်ွ ေအာက်ပါ စံ��နး်များကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားပါမည်။

1. ဆရာ၊ ဌာန �ကီး�ကပ်ေရးမ�း၊ အတိင်ုပင်ခံ �ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်သူ တိ�၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ
သိသာထင်�ှားေသာ ေနရာချထားမ� အမှားအယွင်းတစ်ခု ြပ�လပ်ုထားမှသာလ�င်
သင်တနး်အဆင့် အေြပာင်းအလဲများကုိ ခွင့်ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။

2. ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် လိအုပ်ေသာအလပ်ုများကုိလပ်ုေဆာင်ရန�ှ်င့်
အပုိအကူအညီရယူ�ပီးေနာက် သင်တနး်တစ်ခုတင်ွ ကျ��ံးပါက၊
သင်တနး်အဆင့်ေြပာင်းလဲမ�ကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစား�ိင်ုပါသည်။

သင်တနး်အဆင့် အေြပာင်းအလဲ ြပ�လပ်ုေသာအခါ ရ�ိှေသာ အမှတ်များကုိ အတနး်သစ်သိ�
လ�ဲေြပာင်းေပးပါမည်။ သင်တနး်အဆင့်ေြပာင်းလဲမ�များကုိ တိးုတက်မ�အစီရင်ခံစာများ�ှင့် Q1 �ှင့် Q2
၏အဆုံးတင်ွ လပ်ုေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

လမ်း��နမ်�ခန ့အ်ပ်ြခင်း။
● ၎သင်တနး်သားများအား ၎င်းတိ�၏ လမ်း��နအ်�ကံေပးပုဂ�ိ�လ်�ှင့် ရက်ချနိး်ယူရန်
တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ လမ်း��န�ုံ်းတင်ွ ရက်ချနိး်စာရွက်ကုိ ြဖည့်သွင်းြခင်းြဖင့်
၎င်းကုိလပ်ုေဆာင်သည်။

● လမ်း��နအ်�ကံေပးသူသည် ေတာင်းဆုိချက်အား တတ်�ိင်ုသမ� အြမနဆုံ်း တံ� ြပနပ်ါမည်။
ေကျာင်းသားများသည် အတနး်မှထုတ်မည့်ရက်ချနိး်စလစ်ကုိ အတနး်ပုိင်ဆရာများအား
ြပသရပါမည်။

● လမ်း��နအ်တုိင်ပင်ခံပုဂ�ိ�လ�ှ်င့် မေတ�ဆုံမီ၊ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည်
သတ်မှတ်ထားေသာအတနး်ကုိ လက်လတ်ွမခံေစရနအ်တွက် လက်မှတ်အတညြ်ပ�ချက်ရယူရန်
ချနိး်ဆုိထားသည့စ်ာရွက်ကုိ ၎င်း၏အတနး်ပုိင်ဆရာမထံ ြပသရမညြ်ဖစ်သည။်

ေကျာင်းသားမှတ်ပုံတင်အသစ်
Tewksbury အစုိးရေကျာင်းများအတင်ွး ေကျာင်းသားတစ်ဦးကုိ စာရင်းသွင်းလိေုသာ မိသားစုများသည်
အစီအစ�်တစ်ခု ြပ�လပ်ုရန ်လိအုပ်ပါသည်။ ရက်ချနိး် ေကျာင်းသား�ှင့် မိသားစု
ေထာက်ပ့ံေရး�ုံး�ှင့်အတ.ူ မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်း�ှင့်အတ ူလိအုပ်ေသာစာရွက်စာတမ်းများ
စစ်ေဆးရနစ်ာရင်းကုိ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ ေဒါင်းလဒ်ုလပ်ုပါ။ က��်ပ်ုတိ�၏ဗဟိမှုတ်ပုံတင်ေရးဆုိက်တင်ွ။
ေကျာင်းသား�ှင့် မိသားစု ပ့ံပုိးကူညီေရး�ုံးမှ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် သင်စီစ�်ထားသည့် ေနစဲွ့�ှင့်
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https://calendly.com/studentfamilysupport
https://sites.google.com/tewksbury.k12.ma.us/student-family/new-student-registration
https://www.tewksbury.k12.ma.us/wp-content/uploads/2019/10/New-Student-Regsitration-Packet-updated-10.10.19.pdf


အချနိအ်တက်ွ virtual အစည်းအေဝးသိ�  လင့်ခ်တစ်ခု ေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း မှတ်သားထားရန်
အေရး�ကီးပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ ေကျာင်းသား�ှင့် မိသားစု ေထာက်ပ့ံေရး�ုံးသိ�  ေမးခွနး်များ သိ� မဟတ်ု
စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ 978-640-7800၊ ext. ၂၁၈။

လပ်ိစာေြပာင်းြခင်း။
Tewksbury �မိ�သိ�  ေြပာင်းေရ� �သွားေသာ မိသားစုများသည် ၎င်းကုိ ဆက်သွယ်ရပါမည်။ေကျာင်းသား�ှင့်
မိသားစု ေထာက်ပ့ံေရး�ုံး 978-640-7800၊ ext. 218. ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိဖွင့်ထားေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေသာ utility
company မှ ထုတ်ြပနခ်ျက်�ှင့်အတ ူလိပ်စာေြပာင်းလဲမ�အားလံးုကုိ အြပည့်အစုံစစ်ေဆး�ပီးြဖစ်သည်
သိ� မဟတ်ု လက်�ိှ utility bill တစ်ခုြဖစ်သည်။ တင်သွင်းထားေသာစာရွက်စာတမ်းအားလံးုသည်
အမည်(များ) �ှင့် လိပ်စာအသစ်အပါအဝင် လက်�ိှြဖစ်ရပါမည်။

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ
၁။ မေတာတ်ဆ/နာမကျနး်မ�ပုံစံများ-ေကျးဇူးြပ��ပီး အြမနဆုံ်း ြပနြ်ပင်ေပးပါ။ သင့်ကေလး၏
ကျနး်မာေရးမှတ်တမ်းတင်ွ ေရာင်ြပနဟ်ပ်ြခင်းမ�ိှသည့် လတ်တေလာကျနး်မာေရးြပဿနာတစ်ခုခုကုိ
ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ ချက်ချင်းြပသသင့်သည်။ မှနက်နေ်သာပုံစံများ၏ အေရးပါမ�ကုိ
အေလးအနက်ထား၍ မရပါ။ ေကျးဇူးြပ�၍ စာသင်�ှစ် အတင်ွး အေြပာင်းအလဲ တစ်ခုခုြဖင့် ေကျာင်းကုိ
အပ်ဒိတ်လပ်ုပါ။

2. ြပသမ�များ: ြပည်နယ်ဥပေဒသည် ေအာက်ပါစစ်ေဆးမ�များကုိ ြပဌာနး်သည်-
● အဆင့် 1၊ 4၊ 7 �ှင့် 9 �ိှ အရပ်အြမင့်၊ ကုိယ်အေလးချနိ�ှ်င့် BMI တိင်ုးတာမ�များ။
ဤအချက်အလက်များကုိ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများထံသိ�  တစ်ဦးချင်း ေပးပိ� မည်ြဖစ်ပါသည်။

● 1-5၊ 7 �ှင့် 9 တိ�တင်ွ တစ်�ှစ်တာအတင်ွး အြမင်အာ�ုံစစ်ေဆးြခင်းကုိ ြပ�လပ်ုပါသည်။
ကေလးေနာက်ဆက်တွဲလိအုပ်ပါက မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများကုိ အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။
ဤစစ်ေဆးမ�များကုိ ေရာဂါ�ှာေဖွေလလ့ာမ�များအြဖစ် အသုံးမြပ�ရပါ။

● K-3၊ 5၊ 7 �ှင့် 9 တိ�တင်ွ တစ်�ှစ်တာအတင်ွး အ�ကားအာ�ုံစစ်ေဆးြခင်းကုိ ြပ�လပ်ုပါသည်။
ကေလးေနာက်ဆက်တွဲလိအုပ်ပါက မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများထံ အေ�ကာင်း�ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤစစ်ေဆးမ�များကုိ ေရာဂါ�ှာေဖွေလလ့ာမ�များအြဖစ် အသုံးမြပ�ရပါ။

● 5 တနး်မှ 9 တနး်အထိ ေကျာင်းသားအားလံးုတင်ွ Postural Screening ကုိ Massachusetts
ြပည်နယ်မှ ��န�်ကားထားသည်။ သင့်ကေလး ေနာက်ဆက်တွဲ လိအုပ်ပါက
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများကုိ အေ�ကာင်း�ကားပါမည်။

● SBIRT- စစ်ေဆးမ�၊ အတိခုျ�ံးဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ��ှင့် ကုသမ�အတက်ွ လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း။
● စစ်ေဆးမ�အကျ�်းချ�ပ် �ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း�ှင့် ကုသြခင်းအတက်ွ လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း

(SBIRT) ကုိ အဆင့် 7 �ှင့် 9 တင်ွ ြပ�လပ်ုသည်။
● မိဘ/အပ်ုထိနး်သူသည် ေကျာင်းသူနာြပ�ထံသိ�  စာြဖင့်အေ�ကာင်း�ကားြခင်းြဖင့်
၎င်းတိ�၏ကေလးအား စစ်ေဆးြခင်းမှနသ်မ�ကုိ ြငင်းပယ်�ိင်ုသည်။

3. �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ- K ၊ 4 ၊ 7 �ှင့် 10 တိ�တွင် ြပညန်ယ်ဥပေဒသည ်ေကျာင်း�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာများကုိ
ြပဌာနး်ထားသည။်. ေ�ဦွးရာသီတင်ွ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ စာေမးပဲွပုံစံများကုိ ေပးပိ� ခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင်၊
ဆရာဝန၏်�ုံးအများစုတင်ွ အလားတပုံူစံ�ိှ၍ လက်ခံ�ိင်ုဖွယ်�ိှသည်။ ြဖည့်စွက်�ပီးေသာ
ေဖာင်များအားလံးုကုိ ေကျးဇူးြပ�၍ ြပနပိ်� ေပးပါ။ေအာက်တုိဘာ ၁ ရက်
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4. ေဆးဝါး- �ုိင်ငံေတာဥ်ပေဒ ေဆးအမှာစာ�ှင့် မိဘခွင့်ြပ�ချက်ပုံစံများအတက်ွ
သင့်ကေလး၏ေကျာင်း�ိှ ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ ဖုနး်ဆက်ပါ။ေဆးဝါး၊ ေဆးစာ သိ�မဟုတ်
ေကာင်တာေပ�တွင် မ�ိှပါ။ဤပုံစံများမပါဘဲ စီမံခန ့ခဲွ်�ိင်ုသည်။ ေဆးအားလံးုသည်
ေဆးဆုိင်တံဆိပ်ပါေသာ ကွနတိ်နန်ာ သိ� မဟတ်ု မူရင်းထုတ်လပ်ုသူ၏ ကွနတိ်နန်ာတင်ွ �ိှရပါမည်။
သတ်မှတ်ထားေသာ၊ ေကာင်တာေပ��ိှ ေဆးဝါးများ၊ ��ေဆးများ စသည်တိ�အပါအဝင်
ေဆးဝါးစီမံအပ်ုချ�ပ်မ�အတက်ွ ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ေဖာင်များကုိ
လက်�ိှေကျာင်းသူနာြပ�ထံမှ ရ�ိင်ု�ပီး မ�ကာမီ TPS ဝဘ်ဆုိဒ်မှ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ ေဆးဝါးများကုိ
တနြ်ပနေ်ဆးများေပ�တင်ွ ကုိယ်တိင်ု စီမံခန ့ခဲွ်ြခင်းကုိ ခွင့်မြပ�ပါ။Inhalers များသည ်ေကျာင်းသူနာြပ�မှ
မသုံးသပ်မီ မိမိကုိယ်တုိင် စီမံခန ့ခဲွ်ရနအ်တွက် MD အမိန ့မ်ျား�ှင့် စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ
မိဘခွင့်ြပ�ချက် လိအုပ်ပါသည။်

5. နာမကျနး်မ�၊ ဒဏ်ရာများ�ှင့် ခဲွစိတ်မ�များ- သင့်ကေလး မ�ိှေတာသ့ည့အ်ခါ ေကျာင်းကုိ ဖုနး်ဆက်ပါ။
သမားေတာ်တစ်ဦးမှ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါတစ်ခုြဖစ်ပွားပါက
ေကျာင်းသူနာြပ�အား သိ�ိှရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကေလးအြပင်
အြခားေကျာင်းသားများ�ှင့် ေရာဂါပုိးကူးစက်ခံရ�ိင်ုသည့် ဝနထ်မ်းများကုိ
အကာအကွယ်ေပးရနြ်ဖစ်သည်။ကန ့သ်တ်ချက်၏သေဘာသဘာဝ�ှင့် အထူးသြဖင့်
ေဆး�ုံတက်ကုသြခင်း�ှင့် ခဲွစိတ်မ�ကိစ�များတွင် ကန ့သ်တ်ချက်၏သေဘာသဘာဝ�ှင့်
အချနိ/်�ကာြခင်းအပါအဝင် လ�ပ်�ှားမ�များတွင် ကန ့သ်တ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ�ိှလာေသာအခါ
ေကျာင်းသားသည ်ေကျာင်းသိ� ြပနလ်ာသည့အ်ခါ ဆရာဝန၏်မှတ်ချက်တစ်ခု လိအုပ်ပါသည။်
ေကျာင်းသားများသည ်ေကျာင်းသိ�မြပနမီ် MD မှ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စညး်များ၊ ည�ပ်များ၊
ချ�ိင်းေထာက်များ၊ ေလာက်လ�မဲျား၊ ချ�ပ်�ုိးများစသညတိ်�ပါ�ိှသင့်သည။်

6. ထိမှနြ်ခင်း�ှင့် ဦးေခါင်းဒဏ်ရာများ- ေကျာင်းသိ� ြပနအ်စီရင်ခံေသာအခါတင်ွ
ဦးေခါင်းထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှ/ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှမ�များကုိ ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ
သတင်းပိ� ရမည်။ေကျာင်းသားသည ်လ�ပ်�ှားမ� သိ�မဟုတ် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ ကန ့သ်တ်ချက်များ�ှင့်အတူ
ေကျာင်းြပနတ်က်�ုိင်ေစရန ်ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူထံမှ စာရွက်စာတမ်းကုိ
ေပးအပ်ရပါမည။် ေကျာင်းမြပနမီ် ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ Concussion
�ှင့်ပတ်သက်ေသာ TPS မူဝါဒများကုိဝင်ေရာက်�ကည့�်� ရန ်www.tewksbury.k12.ma.us
ခ�ုိင်အချက်အလက်မူဝါဒလက်စဲွသိ�  ဝင်ေရာက်�ကည့�်� ပါ။ ဖုိင်ကုိ ကုိးကားပါ- JJIF ATHLETIC
CONCUSSION မူဝါဒ�ှင့် ဖုိင်- JJIF-R ATHLETIC CONCUSSION စညး်မျ�်းများ။

7. ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ေကျာင်းသားများအတွက် ဝနေ်ဆာင်မ�များ- ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ကုိယ်ဝန�ှ်င့်
ကေလးေမွးဖွားမ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ ေကျာင်းသား၏ သမားေတာ်မှ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ လိအုပ်သည်ဟု
သတ်မှတ်သည့် အချနိက်ာလ တစ်ခုခုအတက်ွ ခွင့်ပန�်ိင်ုသည်။ ယင်းက့ဲသိ�  ခွင့်လတ်ွ�ပီးေနာက်
ေကျာင်းသားအား ခွင့်ရက်စတင်ချနိတ်င်ွ ထိနး်ထားသည့် အေနအထားသိ�
ြပနလ်ည်ေရာက်�ိှမည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းေနအရွယ် မိခင်များကုိ ပညာဆက်လက်သင်�ကားရန ်တနွး်အားေပးမည်ြဖစ်သည်။ ခ�ုိင်သည်
ေကျာင်းသားအား ေကျာင်းဆက်တက်�ိင်ုသည့် ဆရာဝနလ်က်မှတ်ကုိ ရယူရန ်မလိအုပ်ပါ။
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ေကျာင်းသားများကုိ ပုံမှနပ်ညာေရးအတနး်များတင်ွ ဆက်လက်ေနထုိင်ရန�ှ်င့် ၎င်းတိ�၏
ကုိယ်ဝနတ်စ်ေလ�ာက်လံးု သင်�ုိး��နး်တမ်းြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ခွင့်�ိှသည်။
သမားေတာ်တစ်ဦးမှ ေကျာင်းသား၏ ပါဝင်မ�ကုိ အတိအလင်း တားြမစ်ထားမှသာလ�င် �ခင်းချက်များကုိ
ြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။
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ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ေကျာင်းသားများကုိ အေြခအေနတိင်ုးတင်ွ ေကျာင်းဆက်တက်ခွင့်�ိှပါမည်။ ခ�ုိင်သည်
အြခားယာယီေဆးဘက်ဆုိင်ရာအေြခအေနများ�ှင့် ေကျာင်းသားများအတက်ွ
ထုိသိ� ေသာေနရာထုိင်ခင်းများေပးသည့်အတိင်ုးအတာအထိ ကုိယ်ဝန�ှ်င့်ပတ်သက်ေသာ
ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအေြခအေနများ�ိှသည့် ေကျာင်းသားများအတက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာေနရာထုိင်ခင်းများ
ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေကျာင်းသားသည်
ေကျာင်းပုံမှနမ်တက်သင့်ဟ ုသေဘာတပူါက သင့်ေလျာ်ေသာ ပညာေရးအစီအစဥ်ကုိ
ေရးဆဲွမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမင်ေအာင်�ကည့်ဖိ�  အားလံးု �ကိ�းစားသွားပါမယ်...
● ေကျာင်းသား၏ ပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစ�်ကုိ တတ်�ိင်ုသမ� နည်းပါးေအာင် ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း၊
● ကျနး်မာေရး အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း ဝနေ်ဆာင်မ�များအြပင် ��န�်ကားချက်များ ေပးေဆာင်ရန၊်
● ေမွးဖွား�ပီးေနာက် ေကျာင်းြပနတ်က်ရန ်အားေပးသည်။
● အထက်တနး်ေကျာင်း�ပီးေြမာက်ရန ်အခွင့်အလမ်းတိင်ုးကုိ ေပးစွမ်းသည်။

ကေလးေမွးဖွား�ပီးေနာက်တင်ွ၊ ေကျာင်းသားအား ကုိယ်ဝနမ်ေဆာင်မီကက့ဲသိ�
တညီူေသာပညာေရး�ှင့် သင်�ုိး��နး်တမ်းဆုိင်ရာ လ�ပ်�ှားမ�များသိ�  ြပနသွ်ားရန်
တနွး်အားေပးပါသည်။

8. သင့်ေကျာင်းသားကုိ ဘယ်အချနိမှ်ာ အိမ်မှာထားရမလ-ဲ

1. အဖျား 100 ေကျာ်၀ယ်တယ်။F. ေကျာင်းသားများသည် Tylenol သိ� မဟတ်ု ibuprofen က့ဲသိ� ေသာ
အဖျားေလ�ာေ့ဆးများ အသုံးမြပ�ဘဲ ၂၄ နာရီ�ကာ အဖျားကင်းေသာအခါ ေကျာင်းသိ�
ြပနသွ်ား�ိင်ုသည်။

2. မ�ှင်းြပ�ိင်ုေသာ ေအာအ့နြ်ခင်းအပုိင်း သိ� မဟတ်ု ၃ �ကိမ် သိ� မဟတ်ု ထိ�ထက်ပုိေသာ ဝမ်းများ
က�တ်ထွက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဝမ်းထိနး်ချ�ပ်မ� ဆုံး�� ံးြခင်း။ ေနာက်ဆုံးအပုိင်း�ပီးေနာက် 24
နာရီအ�ကာတင်ွ ြပနလ်ာ�ိင်ု�ပီး ပုံမှနအ်စားအစာအြဖစ် ြပနလ်ည်ေရာက်�ိှ�ိင်ုပါသည်။

3. မျက်ေြမ�းေရာင်ြခင်း - မျက်လံးုမှ ထွက်သည့် မည်သည့်အရာမဆုိ ေရာဂါပုိးကူးစက်မ�ကုိ
အချက်ြပ�ိင်ုသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ ၎င်းကုိစစ်ေဆး�ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူထံမှ
စာြဖင့်�ှင်းလင်းချက်ေပးပါ။ ပထမအ�ကိမ်ေဆးထုိး�ပီးေနာက် 24 နာရီအထိ ေကျာင်းသားကုိ
အိမ်တင်ွထားပါ။

4. ပဋိဇီဝေဆးများ- ၎င်းတိ� ကုိ ေရာဂါပုိးဝင်ရနအ်တက်ွ သတ်မှတ်ထားသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍
ပထမအ�ကိမ် ေဆးထုိး�ပီးေနာက် 24 နာရီအထိ ေကျာင်းသားကုိ အိမ်တင်ွ ထားြခင်းြဖင့်
ေရာဂါပုိးမြပန ့ပွ်ားေအာင် ေ�ှာင်�က�်ပါ။

ေကျာင်းသားသည် ေဆးလိအုပ်ပါက သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ ကျနး်မာေရးအေြခအေန ေြပာင်းလဲမ��ိှပါက
သင့်ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ ဖုနး်ဆက်ပါ။ မေသချာပါက သင့်သူနာြပ��ှင့် စစ်ေဆးပါ။

ေမးခွနး်များ�ှင့် ဤလပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်
သင့်ကေလး၏ေကျာင်း�ိှ ေကျာင်းသူနာြပ�ကုိ ဖုနး်ဆက်ပါ။

ေဆးဝါးများ
● ဥပေဒအရ၊ အားလံးုေဆး၊ ေဆးစာ သိ� မဟတ်ု ေကာင်တာေပ�၊�ိှရမည်။ ေကျာင်းဆက်တင်တင်ွ
စီမံခန ့ခဲွ်ရန ်စာေရးဆရာတစ်ဦး၏ အမိန ့�ှ်င့် စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ မိဘခွင့်ြပ�ချက်။
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ကျနး်မာေရး�ုံးတင်ွ မိဘခွင့်ြပ�ချက်ေဖာင်တင်ေသာအခါတင်ွ
မိဘခွင့်ြပ�ချက်ေဖာင်တင်ေသာအခါတင်ွ အတိင်ုပင်ခံေကျာင်းသမားေတာ်မှ တီထွင်ထားေသာ
သတ်မှတ်ထားေသာ ပ�ုိတိေုကာများြဖင့် ေကျာင်းသူနာြပ�၏ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် Tylenol �ှင့်
ibuprofen ကုိ စီမံခန ့ခဲွ်�ိင်ုသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ စာသင်�ှစ်အစတင်ွ ေဖာင်ကုိြဖည့်�ပီး ေဖာင်ကုိ
ြပနမ်ေပး�ိင်ုပါက ဤေဖာင်ကုိ ေဒါင်းလဒ်ုလပ်ုရန ်TPS ဝဘ်ဆုိဒ်ကုိ �ကည့်ပါ။

● ပုံမှန ်သိ� မဟတ်ု လိအုပ်သလိ ုေကျာင်းေနအ့တင်ွး ေသာက်သုံးရန ်လိအုပ်သည့်
အြခားေဆးဝါးများအားလံးုကုိ ေကျာင်းဝဘ်ဆုိဒ်မှ ေဒါင်းလဒ်ုလပ်ုရန ်သိ� မဟတ်ု
ကျနး်မာေရး�ုံးတင်ွ ရယူ�ိင်ုသည့် �ပီးြပည့်စုံေသာ မိဘခွင့်ြပ�ချက်ေဖာင်ကုိ ေရးထားေသာ
ဆရာဝန၏်အမိန ့စ်ာ�ှင့်ပါ�ိှရပါမည်။  ေကျာင်းေန ့ြပင်ပ ေဆးဝါးများ�ှင့် တစ်ေနလ့�င်
�ှစ်�ကိမ်ေပးေသာေဆးများ က့ဲသိ� ေသာ ေဆးဝါးများကုိ အချနိဇ်ယားဆဲွရန ်�ကိ�းပမ်းသင့်သည်။
အထူးအေြခအေနများ ေအာင်ြမင်ပါက အစီအစ�်တစ်ခုချမှတ်ရန ်ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ
ေကျးဇူးြပ�၍ ေြပာပါ။

● ေဆးဝါးသည် ေဆးဆုိင်တံဆိပ်ပါေသာ ကွနတိ်နန်ာ သိ� မဟတ်ု မူရင်းထုတ်လပ်ုသူ၏
ကွနတိ်နန်ာတင်ွ �ိှရပါမည်။ ဒတိုယေဆးစာအတက်ွ သင့်ေဆးဝါးက�မ်းကျင်သူကုိ
ေမးပါ။-အိမ်�ှင့်ေကျာင်း�ကားတင်ွ ေဆးေသာက်ရန ်လိအုပ်ပါက တံဆိပ်တပ်ထားေသာ
ပုလင်း။ေဆးကုိ အြခားပုံးအမျ�ိးအစားမှ ေပးမည်မဟတ်ုပါ။ေကျးဇူးြပ�၍ ေဆးဝါးများ
သိ� မဟတ်ု ေသာက်သုံးေသာ အေြပာင်းအလဲများ�ိှပါက ေကျာင်းသူနာြပ�အား
အေ�ကာင်း�ကားပါ။

● ေဆးဝါးများကုိ ေကျာင်းသူနာြပ�၏ �ကီး�ကပ်မ�ေအာက်တင်ွ သူနာြပ��ုံးတင်ွ ေဆာင်ထားရမည်။
အထူးအေြခအေနများ�ိှပါက၊ ေကျးဇူးြပ�၍ �ှင်းြပရန�ှ်င့် ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်အတက်ွ
အစီအစ�်တစ်ခုချမှတ်ရန ်သူနာြပ�အား ဖုနး်ဆက်ပါ။ ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချ�ပ်ခွင့်ရ�ိှထားသည့်
ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းေနတ့င်ွ ေဆးကုိ ထိနး်ထား�ိင်ုရမည်။
အြခားေကျာင်းသားများ�ှင့် ေဆးမ�ေဝြခင်းကုိ ခွင့်မြပ�ပါ။

● ဥပေဒအရ ေကျာင်းသားများသည် အသက်��လမ်းေ�ကာင်းဆုိင်ရာ ��ေဆးများ၊ အင်ဆူလင်�ှင့်
အီပီေဘာများ အပါအဝင် အေရးေပ�ေဆးဝါးများကုိ သူနာြပ�၏ �ကိ�တင်သိ�ိှထားမ�ြဖင့်
သယ်ေဆာင်ခွင့်�ိှသည်။ ကျနး်မာေရး�ုံးတင်ွ လိအုပ်ေသာ ဆရာဝန�ှ်င့်
မိဘလက်မှတ်ထုိးထားေသာ ေဖာင်များပါ�ိှရန ်ေသချာပါေစ။

● ေကျးဇူးြပ�၍ ေကျာင်းသူနာြပ��ုံး (978) 640-7825 သိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိပါ။ext.၂၁၃၂ သိ� မဟတ်ု
အီးေမးလ်သင့်တင်ွ�ိှ�ိင်ုသည် သိ� မဟတ်ု ရက်ချနိး်ယူရန ်ေမးခွနး်များ�ှင့်အတ။ူ

● အထက်ေဖာ်ြပပါ မူဝါဒများ�ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ လိက်ုနာရန ်ပျက်ကွက်ပါက
ဆုိင်းငံခံ့ရ�ိင်ုသည်။

အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ�များ
က��်ပ်ုတိ�၏ အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ�များသည် ြပည်နယ်�ှင့်
ဖက်ဒရယ်လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့်ကုိက်ညီသည့် ကျနး်မာေရး�ှင့်ညီ�တ်ွေသာ ေကျာင်းေနလ့ယ်စာများကုိ
ေပးေဆာင်ရန ်ေပျာ်ရ�င်ပါသည်။ေကျာင်းသားများသည် Tewksbury ေကျာင်းေကာ်မတီမှ
အတည်ြပ�ထားေသာ ပုံမှန�်�နး်ထား�ှင့် ၎င်းတိ�၏ စားေသာက်မ�အေြခအေန (ပုံမှန၊် ေလ�ာေ့စျး သိ� မဟတ်ု
အခမ့ဲ) ေနစ့ဥ်အတက်ွ ေကျာင်းသားများ ေပးေဆာင်မည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်း�ှင့်
အစားအေသာက်ဝနေ်ဆာင်မ�ဌာနတင်ွ အခမ့ဲ�ှင့် ေလ�ာေ့စျး ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
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ေငေွပးေချမ�ေရွးချယ်စရာများမှတဆင့်paypams.com Tewksbury Food Services တင်ွ 24/7 ၊ ေငသွား
သိ� မဟတ်ု ချက်လက်မှတ်ကုိ ရ�ိှ�ိင်ုသည့် အေကာင့်။ မှတ်ချက်- paypams အေကာင့်သိ�
ေပးေဆာင်သည့်ေငမွျားသည် တစ်�ှစ်ထက်တစ်�ှစ်
သယ်ေဆာင်လာမည်ြဖစ်သည်။အေ�ကးကျန�ိှ်ေနေသာ အေ�ကးများကုိ Tewksbury �မိ�ြဖင့်
ေပးေချရမည်ြဖစ်�ပီး အြခားေနရာများတင်ွ ေငေွပးေချမ�အေပ�
သက်ေရာက်မ��ိှ�ိင်ုပါသည်။ြပနအ်မ်းေငမွျားအပါအဝင် အားသွင်းမူဝါဒ၏အြပည့်အစုံကုိ ေကျးဇူးြပ�၍
�ကည့်ပါ။TPS အစားအေသာက်�ှင့် အာဟာရဝနေ်ဆာင်မ�များ။

သက်ေသခံကတ်ြပားများ
● ပညာသင်�ှစ်အစတင်ွ ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီအား သက်ေသခံကတ်ြပားများ
အခမ့ဲေပးမည်ြဖစ်သည်။ သက်ေသခံကတ်ြပားေပ��ိှ ေကျာင်းသား၏ဓာတ်ပုံသည်
ေကျာင်းသားအား �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း ခဲွြခားသိြမင်�ိင်ုေစရန ်အာမခံချက်တစ်ခု ြဖစ်ရပါမည်။

● ေကျာင်းသား ID ကတ်ကုိ အချနိတိ်င်ုး ယူေဆာင်သွားရမည်။
● ဆုိင်းငံထ့ားြခင်း၊ လက်ရာေြမာက်ေသာ အထူးအခွင့်အေရးများ၊ အထူးပဲွများ၊ အကများ၊
ေကျာင်းအခွင့်အေရးများ�ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းအတက်ွ ID ကတ်ကုိ အသုံးြပ�ပါမည်။

● ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ သက်ေသခံကတ်ြပားများကုိ အစားထုိးရမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်းသားအား
$5.00 ေကာက်ခံမည်ြဖစ်သည်။

စာ�ကည့တုိ်က် မီဒီယာစင်တာ
Larrabee Library Media Center ၏ မူဝါဒများမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်သည်။

● ေကျာင်းသားသည် ထူးထူးြခားြခား ေနာက်ကျစာအပ်ု ၀တ� ရားမ�ိှသြဖင့် လိအုပ်ေသာ
စာအပ်ုအေရအတက်ွကုိ ယူ�ိင်ုသည်။ (ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာက အထူးပေရာဂျက်များ
သတ်မှတ်ေပးေသာအခါ ဘာသာရပ်အလိက်ု စာအပ်ုအေရအတက်ွ ကန ့သ်တ်ချက်�ိှ�ိင်ုသည်။)

● ဒဏ်ေငမွေဆာင်မီ �ှစ်ပတ်အလိတုင်ွ ငာှးရမ်းထားေသာ စာအပ်ုများကုိ ခွင့်ြပ�ထားသည်။
● စာအပ်ုကုိတင်ြပေသာအခါတင်ွ စာအပ်ုသက်တမ်းတိးု�ိင်ုသည်။
● အတနး်အတက်ွ သီးသန ့ထ်ား�ိှထားေသာ စာအပ်ုများ၊ မဂ�ဇင်းများ သိ� မဟတ်ု
လက်ကမ်းစာေစာင်များကုိ ဆရာ၏ သေဘာတညီူချက်ြဖင့် တစ်ညလံးု ငာှးရမ်း�ိင်ုပါသည်။

● ပုံမှနေ်ကျာင်းချနိအ်တင်ွး ေကျာင်းသားများသည် စာ�ကည့်တိက်ုကုိအသုံးြပ�ရန်
တရားဝင်အေ�ကာင်းြပချက်အတက်ွ ဆရာတစ်ဦးမှ လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ
လက်မှတ်�ိှရပါမည်။

● စာ�ကည့်တိက်ုထဲသိ�  ဝင်ေသာအခါ ေကျာင်းသားသည် ၎င်း၏ လက်မှတ်ကုိ စာ�ကည့်တိက်ုမ�းထံ
တင်ြပ�ပီး တက်ေရာက်မ�မှတ်တမ်းတင်ွ ၎င်း၏အမည်ကုိ မှတ်တမ်းတင်ရမည်ြဖစ်သည်။

● ဆရာ သိ� မဟတ်ု စာ�ကည့်တိက်ုမ�းမှ လက်မှတ်မထုိးဘဲ အတနး်ချနိတ်စ်ခုမ�ပီးမီ
မည်သည့်ေကျာင်းသားမှ စာ�ကည့်တိက်ုမှ မထွက်ခွာ�ိင်ုပါ။

● စာ�ကည့်တိက်ုထဲသိ�  အစာ သိ� မဟတ်ု ေသာက်စရာများ ယူေဆာင်လာြခင်းမ�ိှပါ။
● ကွနပ်ျ�တာများ၊ မိတ� �ကူးစက်များ�ှင့် အြခားေသာ စာ�ကည့်တိက်ု ဟာဒ့်ဝဲများကုိ စနစ်တကျ
ဂ�ုတစုိက် အသုံးြပ�ရမည်။

- ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် Hardware မည်က့ဲသိ�လပ်ုေဆာင်ရမည်ကုိ မေသချာပါက
ေကျာင်းသား�ှင့် တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွသင့်သည်။
စာ�ကည့်တိက်ုမ�း�ှင့်အတ။ူ

- စာ�ကည့်တိက်ုကွနြ်ပ�တာများသည် ေကျာင်းပေရာဂျက်များ သိ� မဟတ်ု
လ�ပ်�ှားမ�များအတက်ွသာြဖစ်သည်။
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- ကွနြ်ပ�တာ�ိှ ဆက်တင်များကုိ ေြပာင်းလဲြခင်းသည် စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာကုိ
ြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။

- ေကျာင်းသားများကုိ ကွနပ်ျ�တာများ၏ desktop ေပ��ိှ ပ�ုိဂရမ်များတင်ွသာ
ကန ့သ်တ်ထားသည်။

● ကွနြ်ပ�တာအသုံးြပ�ေသာ ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏အမည်များ၊
ေကျာင်းစာသေဘာသဘာဝ၊ ေနစဲွ့�ှင့် အချနိတိ်� ကုိ ကွနပ်ျ�တာမှတ်တမ်းစာရွက်ေပ�တင်ွ
မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်ြဖစ်သည်။

● အင်တာနက် အသုံးြပ�ရန ်လိအုပ်ေသာ ေကျာင်းသားများသည် အင်တာနက် လက်ခံ�ိင်ုေသာ
အသုံးြပ�မ� မူဝါဒ�ှင့် ပတ်သက်၍ စာ�ကည့်တိက်ုမ�း�ှင့် စစ်ေဆးရပါမည်။

● စာ�ကည့်တိက်ု၏ စည်းမျ�်းများကုိ အဆက်မြပတ် ချ�ိးေဖာက်ေနသည့် ေကျာင်းသားတိင်ုးထံမှ
စာ�ကည့်တိက်ုဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများကုိ �ုပ်သိမ်း�ိင်ုသည်။

● ေကျာင်းသားမှတ်ပုံတင်ကတ်သည် ေကျာင်းသား၏ စာ�ကည့်တိက်ုကတ်ြဖစ်သည်။

တာဝနယူ်မ�မူဝါဒ
ေကျာင်းသားများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏မိဘ/အပ်ုထိနး်သူအားလံးုသည် ကွနပ်ျ�တာ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု
မီဒီယာကိရိယာများ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းပစ�ည်းတစ်ခုခုကုိ ပျက်စီးေစသည့် တာဝနမ့ဲ်အသုံးြပ�မ�အတက်ွ
ေငေွ�ကးအရ တာဝန�ိှ်မည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား၏ ဥစ�ာပစ�ည်းများ ဆုံး�� ံးြခင်း သိ� မဟတ်ု
ခုိးယူြခင်းအတက်ွ ေကျာင်းမှ တာဝနမ်�ိှပါ။ ေကျာင်းသားများသည် အဖုိးတနပ်စ�ည်းများကုိ ေကျာင်းသိ�
ယူေဆာင်မလာသင့်ပါ။ ထုိအရာများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ ဆုံး�� ံးမ�များသည် သင်ယူမ�လပ်ုငနး်စ�်တင်ွ
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစသည်။ ထိ�အြပင် ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ပစ�ည်းများကုိ ပုိင်�ှင်မ့ဲ
မထားခ့ဲသင့်ပါ။

ေလာက့ာများ
● ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် ၎င်းတိ�အား သတ်မှတ်ထားေသာ locker ၏
သင့်ေလျာ်ေသာအသုံးြပ�မ��ှင့် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�အတက်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။

● ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် ေင ွသိ� မဟတ်ု လက်ဝတ်ရတနာများက့ဲသိ� ေသာ အဖုိးတနပ်စ�ည်းများကုိ
၎င်းတိ�၏ ေသာခ့နး်များတင်ွ အချနိမ်ေရွး မထားခ့ဲသင့်ပါ။ တနဖုိ်း�ိှေသာပစ�ည်းများကုိ
ေကျာင်းသိ� မပိ�သင့်ပါ။ ေကျာင်းက
ယူဆတယ်။မဟုတ်ဘူးဆုံး�� ံးသွားေသာေဆာင်းပါးများအတက်ွတာဝန။်

● ေကျာင်းသားအားလံးု ြဖစ်ရမယ်။ဘယ်ေတာမှ့ locker
ေပါင်းစပ်မ�များကုိထားခ့ဲပါ။ေလာခ့်ဖွင့်ြခင်း သိ�မဟုတ် ဖွင့်ရန ်သတ်မှတ်ထားသည။်

● ၎ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ lockers �ှင့်ပတ်သက်ေသာ ြပဿနာများ�ှင့်ပတ်သက်၍
လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ု�ှင့် တိင်ုပင်သင့်သည်။ တညီူေသာအ�ကံြပ�ချက်သည် PE
ေလာခ့်ကာများ�ှင့် သက်ဆုိင်ပါသည်။

● ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ လိအုပ်ပါက locker ပါတနာကုိ ခန ့ထ်ားပါမည်။
● ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ၎င်းတိ�၏ lockers များတင်ွ ကျနခ့ဲ်သမ�အတက်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။
● ေကျာင်းသားများ၏ lockers အားလံးုကုိ �ှာေဖွ�ုိင်ပါသည။်.

အထက်တနး်ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းသည် ေကျာင်းသားများအတက်ွ သတ်မှတ်ထားေသာ မည်သည့်
locker ကုိမဆုိ ဖွင့်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ ေကျာင်းသားေလာခ့်ကာများသည် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�ြဖစ်�ပီး
စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရးအေ�ကာင်းများေ�ကာင့် ေလာက့ာများကုိ ခ�ုိင်မှ
သိမ်းဆည်းပုိင်ခွင့်�ိှသည်။
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ေပျာက်ဆုံး�ပီးေတ��ိှ
ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ပစ�ည်းများအားလံးုကုိ Custodian's Room (အားကစား�ုံ�ှင့်
တစ်ဖက်ြခမ်းတင်ွ�ိှေသာ) သိ�  လ�ဲေပးသင့်�ပီး စာအပ်ုများ၊ အက�ျမီျား၊ အက�ျမီျား စသည်တိ�
ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေကျာင်းသားများအား ေပျာက်ဆုံး�ပီးေနာက် အပ်ုထိနး်အခနး်တင်ွ
စစ်ေဆးသင့်ပါသည်။ အခါအားေလျာ်စွာ၊ အေရးဆုိထားသည့်အရာများကုိ
ထုိက်တနေ်သာအဖ�ဲအစည်းများထံ ေပးအပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ကားပါကင်ဆုိင်ရာ အထူးအခွင့်အေရးများ
● ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ ကားရပ်ြခင်းသည် အခွင့်အေရးမဟတ်ုေပ။
● ေကျာင်းကွင်းတင်ွ ကားပါကင်မည်သူမဆုိ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ TMHS
ကားပါကင်ပါမစ်�ိှရမည်။ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သူများသည် ယာ�်ပုိင်�ှင်၏ကုနက်ျစရိတ်ြဖင့်
၎င်းတိ�၏ယာ�်ကုိ ဆဲွေခ�သွား�ိင်ုသည်။

● အနည်းဆုံး ခရက်ဒစ် 60 �ိှေသာ ဂျ�နယီာများ�ှင့် သက်�ကီးရွယ်အိမုျား�ှင့် ပညာေရးဆုိင်ရာ၊
အြပ�အမူပုိင်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ရပ်တည်မ�
ေကာင်းမွနေ်သာ၊တက်ေရာက်ြခင်း။ကားပါကင်လက်မှတ်�ှင့် ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး ရပ်နားခွင့်
ရ�ိှရန ်အရည်အချင်းြပည့်မီမည်ြဖစ်သည်။

● TMHS အပ်ုချ�ပ်ေရးသည် ေကျာင်းကားပါကင်ပါမစ်၏တာဝနကုိ် ဆုံးြဖတ်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။
● TMHS ယာ�်ရပ်နားစခနး်များကုိ အသုံးြပ�၍ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မှတ်ပုံတင်ရန ်ြပနအ်မ်းမရေသာ
အခေ�ကးေငမှွာ $150 �ိှပါသည်။ ေကျာင်းသားအားလံးုသည် CommunityPass မှတဆင့်
ကားပါကင်ပါမစ်အတက်ွ မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။https://register.communitypass.net.

● ကားပါကင်ပါမစ်ေပျာက်ဆုံးပါက၊
ေပျာက်ဆုံးပါမစ်�ှင့်ပတ်သက်သည့်အေြခအေနများ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး ေကျာင်းအပ်ုထံသိ�  စာြဖင့်
တရားဝင်တင်ြပရမည်ြဖစ်�ပီး ဒတိုယအ�ကိမ်ပါမစ်ေပးအပ်ပါက အခေ�ကးေငမှွာ $15.00
�ိှပါသည်။

ကားပါကင်ပါမစ်များကုိ အချနိတိ်င်ုးြမင်�ိင်ုရမည်၊ �ှင့် aTMHS ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ
ယာ�်ေနာက်ဘက်မှနေ်ပါက်၏ ဘယ်ဘက်ေအာက် (ယာ�်ေမာင်းဘက်) တင်ွ ကပ်ထားသည်။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ပါကင်ခွင့်ြပ�မိန ့ကုိ် သတ်မှတ်လပ်ုငနး်စ�်အတိင်ုး
ေဆာင်ရွက်ေပး�ပီးေနာက် စီမံခန ့ခဲွ်သူတစ်ဦးမှ ြပနလ်ည်�ုပ်သိမ်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။
မှတ်ပုံတင်ေ�ကးကုိ ြပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။ ပါကင်အခွင့်အေရးများကုိ �ုတ်သိမ်းေစမည့်
အေ�ကာင်းအရင်းအချ�ိမှာ ေဖာ်ြပထားပါသည်။

● ပါကင်ပါမစ်ေလ�ာက်ထားမ�တင်ွ "က" မှ "k" ပါေသာအရာများသည်
ေကျာင်းသား�ှင့်ေတ�ဆုံမ�တင်ွ စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်းကုိ ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ု�ပီး
ယာ�်ရပ်နားခွင့်ကုိ ရက်အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။

○ Fအတနး်�ှစ်တနး် သိ� မဟတ်ု ထိ�ထက်ပုိ၍ နာမကျနး်ြဖစ်ြခင်း။
○ ေလးပုံတစ်ပုံလ�င် 9 ထက် ပုိေနပါသည်။
○ ေကျာင်းစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ�ေ�ကာင့် ဆုိင်းငံထ့ားရပါတယ်။
○ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစရန ်ေမာင်း�ှင်ြခင်း (အ�ိှနလ်နွြ်ခင်း၊ မဆင်မြခင်ေမာင်း�ှင်ြခင်း၊
ေရာ်ဘာမီး�� �ိြခင်း၊ လသွူားစ�က�တင်ွ ေမာင်း�ှင်ြခင်း၊ လှည့်ပတ်ြဖတ်ြခင်း၊
မှတ်တိင်ုဆုိင်းဘုတ်များတင်ွ မရပ်တန ့ြ်ခင်း၊ ကားလမ်းေပ�၌ ကားများြဖတ်သနး်ကာ
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အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း၏ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ေကျာင်းကားများအားလံးု မထွက်ခွာမီ
ထွက်ခွာြခင်း)

○ တရားမဝင်ရပ်နားြခင်း (တာဝနမ်ယူထားေသာ သိ� မဟတ်ု ကန ့သ်တ်နယ်ေြမများတင်ွ
ရပ်နားြခင်း)

○ သင်၏ ကားပါကင်ပါမစ်ကုိ အြခားသူတစ်ဦးအား ေပးြခင်း (အ�ကီးတနး်ကာလအတင်ွး
အပါအဝင်ပေရာဂျက်)

○ ေကျာင်းသိ�  ေမာင်း�ှင်ေနစ�် သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် ြဖစ်ရပ်များအတက်ွ
Tewksbury ရဲဌာနမှ ေမာ်ေတာ်ယ�်ချ�ိးေဖာက်မ�များအတက်ွ စာြဖင့်
ကုိးကားချက်ရယူြခင်း

○ ေကျာင်းပိတ်ရက်အတင်ွး ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ေကျာင်းမှထွက်ခွာြခင်း။
○ Massachusetts State Law အရ ထုိင်ခုံခါးပတ်ကုိ မသုံးပါ။
○ ကန ့သ်တ်ေနရာများ (ဧည့်သည်ေတာ်၊ မီးလမ်း�ကား၊ ဆီး�ှင်းေနရာများ စသြဖင့်)
○ ထုတ်လပ်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု အသုံးြပ�ြခင်း။ပါမစ်အတု

● ေကျာင်းမှတ်ပုံတင်ထားေသာ ယာ�်မ�ိှဘဲ ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ မည်သည့်ေကျာင်းသားမှ
ရပ်နားခွင့်မ�ိှပါ။ ေကျာင်းသားများကုိ ေခတ� ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။

● ပါမစ်သည် လ�ဲေြပာင်းြခင်းမြပ��ိင်ုဘဲ လ�ဲေြပာင်းပါက ရပ်နားြခင်း �ှင့်/သိ� မဟတ်ု
ပါကင်အခွင့်အေရးများကုိ �ုတ်သိမ်းြခင်း ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ုသည်။

● တရားမဝင်ရပ်ထားသည့်ကားများကုိ Tewksbury ရဲဌာနမှ ဆဲွဆဲွ သိ� မဟတ်ု
လက်မှတ်ထုတ်ေပး�ိင်ုသည်။

● ထုိသိ� ြပ�လပ်ုရန ်ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်ေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့်
ေကျာင်းတာဝန�ိှ်သူများသည် ယာ�်အတင်ွးပါ�ိှေသာ အကွက်များ သိ� မဟတ်ု
ပစ�ည်းများအားလံးုကုိ ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်းများအပါအဝင် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ ရပ်ထားသည့်
မည်သည့်ယာ�်ကုိမဆုိ ေမှာင်ခုိ သိ� မဟတ်ု တရားမဝင်ေသာ ပစ�ည်းများ သိ� မဟတ်ု ပစ�ည်းများ
အချနိမ်ေရွး ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ မ�ိှေ�ကာင်း ေသချာေစရန်
�ှာေဖွ�ိင်ုသည်။လမ်း��နစ်ာအပ်ုပါ ေကျာင်းစည်းကမ်းများ�ှင့် အေြခအေနများအားလံးုသည်
ကားပါကင်ေနရာများအပါအဝင် ေကျာင်းဝင်းတစ်ခုလံးုအထိ အကျ�ံးဝင်ပါသည်။.

ေနထုိင်ခွင့်လိအုပ်ချက်များ
Tewksbury အစုိးရေကျာင်းစနစ်�ိှ ေကျာင်းသားများအားလံးုေတ�ဆုံရန်
လိအုပ်သည်။မက်ဆာချ�းဆက်ြပည်နယ် အေထွေထွဥပေဒများ အခနး် ၇၆၊ ပုဒ်မ ၅၊
ေနထုိင်ခွင့်�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ. TPS တက်ေရာက်ေနစ�် ေကျာင်းသား၏ အြခားေနရာများတင်ွ
ေနထုိင်ခွင့်�ှင့် ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်တစ်ခု ေပ�ေပါက်ပါက၊ ေကျာင်းသား၏ ေနထုိင်ခွင့်သည် ေနာက်ထပ်
စုံစမ်းေမးြမနး်ြခင်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု စုံစမ်းမ� ြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေနထုိင်ခွင့်လိအုပ်ချက်များ�ှင့်
ြပ�ာနး်ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ Tewksbury အစုိးရေကျာင်းခ�ုိင်၏
ဝဘ်စာမျက်�ှာလင့်ခ်တင်ွ �ကည့်���ိင်ုသည်-http://www.tewksbury.k12.ma.us
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ေကျာင်းေရာက်�ိှြခင်း/ထွက်ခွာြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များ
နနံက်ေကျာင်းသိ� ေရာက်ေသာအခါ ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ပင်မစ�က�တံခါးများမှတဆင့်
အေဆာက်အဦထဲသိ�  ဝင်ေရာက်�ကမည်ဟ ုေမ�ာ်လင့်ရသည်။ ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းမ၀င်မီ
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းမှထွက်ခွာ�ပီးေနာက် ေကျာင်းသားယာ�်ရပ်နားရာေနရာ၌ လစ်လ��မ��သင့်ပါ။

ေကျာင်းပိ�ေဆာင်ေရး
အထက်တနး်ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများအတက်ွ ေကျာင်းကားစီးြခင်းသည် အခွင့်အေရးမဟတ်ုေပ။
ေကျာင်းသားများအား ဘတ်စ်ကားေပ�တင်ွ ေစာင့်ဆုိင်းြခင်း�ှင့် စီးနင်းေနစ�် ေဘးကင်းေရး
�ကိ�တင်ကာကွယ်မ�အားလံးုကုိ လိက်ုနာရန ်ေတာင်းဆုိထားသည်။ ေကျာင်းစည်းကမ်းများအားလံးု
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။ ဘတ်စ်ကားေပ�တင်ွ �ကီးေလးေသာ စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ
ြပဿနာများြဖစ်လာေသာ ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းအပ်ုမှ ရပ်ဆုိင်းထားေသာ
ဘတ်စ်ကားေပ�တင်ွ စီးနင်းခွင့်�ိှ�ိင်ုသည်။ ထုိအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ ပါဝင်ေသာ ေကျာင်းသား၏
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူသည် ကေလးအား ေကျာင်းသိ�  ပိ� ေဆာင်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။

ေကျာင်းသားများသည် စာသင်�ှစ်အစတင်ွ ဝဘ်ဆုိက်�ှင့် ြပည်တင်ွးသတင်းစာများတင်ွ
ေဖာ်ြပထားသည့်အချနိ၌် သတ်မှတ်ထားေသာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိင်ုသိ�  ေကျာင်းသားများ
ေရာက်�ိှသင့်သည်။ ဘတ်စ်ကားေပ�မှဆင်း�ပီးေနာက် ေကျာင်းသားများသည် အေဆာက်အဦထဲသိ�
ချက်ချင်းဝင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ အေ�ကာင်းြပချက်မ�ိှဘဲ ထွက်ခွာခွင့်မြပ�ပါ။

ေနလ့ည် ၁ နာရီ ၅၀ ခန ့တ်င်ွ ေကျာင်းမှ ထွက်ခွာမည့် ဘတ်စ်ကားများ။

စာသင်�ှစ်အတင်ွး အချနိအ်မျ�ိးမျ�ိးတင်ွ စာသင်ခနး်ေလက့ျင့်ေရး�ှင့် အေနာက်/အေ�ှ�တံခါးမှ
ေဘးလတ်ွရာသိ�  ေရ��ေြပာင်းေလက့ျင့်မ�များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ြဖစ်�ပီး အြခားသက်ဆုိင်ေသာ
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ ြဖန ့ေ်ဝမည်ြဖစ်သည်။

Tewksbury ေကျာင်းေကာ်မတီသည် ေကျာင်းကားများတင်ွ
ဗီဒီယုိကင်မရာများအသုံးြပ�ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲသည်။ Tewksbury
အစုိးရေကျာင်းများမူဝါဒလက်စဲွ၊ ဖုိင်၊EEAEF/ECAF- ေကျာင်းကားများတင်ွ
ဗီဒီယုိကင်မရာအသုံးြပ�ြခင်း။.

ေကျာင်းသားေရချ�ိးခနး်
သင့်ေလျာ်ေသာ ေတာင်းဆုိမ�ြဖင့် အတနး်အတင်ွး ေကျာင်းသားများအား ေရချ�ိးခနး်ဆုိင်ရာ
အခွင့်အေရးများကုိ တိးုြမ�င့်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�သတ်မှတ်ထားေသာ
စာသင်ခနး်�ှင့် အနးီဆုံးေကျာင်းသားေရချ�ိးခနး်ကုိ အသုံးြပ�ရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများအား
ေကျာင်းမစမီ၊ ေနလ့ယ်စာစားချနိ�ှ်င့် ြဖတ်သနး်ချနိအ်တင်ွး ေရချ�ိးခနး်သုံး ေရချ�ိးခနး်သုံးပစ�ည်းများကုိ
အသုံးြပ�ရန ်တိက်ုတနွး်ထားသည်။ ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ ေရချ�ိးခနး်အတင်ွး သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ��ိှ အြခားေနရာများတင်ွ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း/ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းကုိ
ခွင့်မြပ�ေ�ကာင်း သတိေပးထားသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေမ�ာ်မှနး်ချက်များကုိ လိက်ုနာရန်
ပျက်ကွက်ေသာ ေကျာင်းသားများအားလံးုသည် အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များတင်ွ
ေဖာ်ြပထားေသာ စည်းကမ်းကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။
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ေကျာင်းသားဝတ� ရားများ
ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�အား ေပးအပ်ထားေသာ စာအပ်ုများ�ှင့် ပစ�ည်းများအားလံးုကုိ
ြပ�စုထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။ သင့်ေလျာ်ေသာအချနိတ်င်ွ ေပးအပ်ထားေသာ
စာအပ်ုများ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ပစ�ည်းများ ြပနလ်ည်ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ သိ� မဟတ်ု
ပျက်စီးေနေသာ စာအပ်ုများ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ပစ�ည်းများကုိ ေငေွပးေချရန ်လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသားမှတ်တမ်းများ
Tewksbury Memorial High School သည် ေကျာင်းသားမှတ်တမ်း အမျ�ိးအစား �ှစ်ခုကုိ
ထိနး်သိမ်းထားသည်- မှတ်တမ်းမှတ်ရာ�ှင့် စုေဆာင်းမှတ်တမ်းဟ ုသိ�ကသည့် ယာယီမှတ်တမ်း။
မှတ်တမ်းသည် ေကျာင်းသား၏ ပညာေရးတိးုတက်မ�ကုိ ထင်ဟပ်ရန ်လိအုပ်ေသာ အနမ့်ိဆုံးေဒတာြဖင့်
ဖ�ဲစည်းထားသည့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးမှတ်တမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ဤေဒတာသည် ေကျာင်းသား�ှင့်
သူ၏မိဘများ၏ အမည်များ၊ လိပ်စာ�ှင့် ဖုနး်နပံါတ်များ၊ သင်တနး်ေခါင်းစ�်များ၊ အဆင့်များ၊
အတနး်အဆင့်�ှင့် �ပီးဆုံးသည့်�ှစ်အတက်ွ ကန ့သ်တ်ထားမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား၏
မှတ်တမ်းမှတ်ရာကုိ ေကျာင်းဌာနမှ ထိနး်သိမ်းထားမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်းသား၏ ဘ�ဲရ၊ အေြပာင်းအေရ��
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းစနစ်မှ �တ်ုထွက်�ပီးေနာက် �ှစ် 60 တင်ွသာ ေကျာင်းေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ
ဖျက်ဆီးခံရ�ိင်ုသည်။ ယာယီမှတ်တမ်းတင်ွ စံသတ်မှတ်ထားေသာ စာေမးပဲွရလဒ်များ၊ ဆရာများ၊
အတိင်ုပင်ခံများ�ှင့် အြခားဝနထ်မ်းအဖ�ဲဝင်များ၏ အကဲြဖတ်ချက်များက့ဲသိ� ေသာ
ပညာေရးလပ်ုငနး်စ�်အတက်ွ အေရး�ကီးေသာ အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ ဘ�ဲယူ�ပီးေနာက်
စီနယီာများအား ယာယီမှတ်တမ်း ေပးအပ်သည်။ ေဒသ��ရစနစ်မှ လ�ဲေြပာင်းသည့်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ေကျာင်းစနစ်အသစ်တင်ွ ဝင်ေရာက်ေကျာင်းသား၏ မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံကုိ
ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါမှတ်တမ်းတင်ွ ဆုိင်းငံြ့ခင်း သိ� မဟတ်ု ချ�ိးေဖာက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
ရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာ လပ်ုရပ်များ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းသားအား ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုေသာ လပ်ုရပ်တစ်ခုခုြဖင့်
တရားစဲွဆုိြခင်းခံရသည့် ြဖစ်ရပ်မှတ်တမ်းများ ပါဝင်ေသာ်လည်း အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ပါဝင်သည်။

မက်ဆာချ�းဆက်အေထွေထွဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၇H အရ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ဤပုဒ်မပါ
ြပ�ာနး်ချက်များအရ �ှင်ထုတ်ခံရ�ပီး လက်ခံရနအ်တက်ွ အြခားေကျာင်းသိ�
ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ထားသည့်အခါ၊ ေပးပိ�သည့်ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် လက်ခံေကျာင်းအပ်ု�ကီးကုိ
အေ�ကာင်း�ကားရမည်၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း ေကျာင်းသား�ှင့်/သိ� မဟတ်ု သူ၏မိဘများက မှတ်တမ်းများသိ�
ဝင်ေရာက်ခွင့်ေတာင်းဆုိမ�များ ြပ�လပ်ု�ိင်ု�ပီး ယင်းေတာင်းဆုိမ�များကုိ ဆယ်ရက်အတင်ွး
ဂုဏ်ြပ�ရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ၎င်း၏မိဘများသည် သေဘာထားကဲွလွဲပါက
အယူခံဝင်ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအရ အချက်အလက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ွ
ထည့်သွင်းပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ အထက်ပါအချက်များသည် အသက် 14 �ှစ်ြပည့်မှ သိ� မဟတ်ု 9
တနး်ေအာင်သည့် ေကျာင်းသား၏အခွင့်အေရးြဖစ်ရမည်။ ေကျာင်းသားသည် ဤအသက်အရွယ်
သိ� မဟတ်ု အတနး်လိအုပ်ချက်အရဆုိလ�င် ဤအခွင့်အေရးများကုိ မိဘများက ကျင့်သုံးရမည်။
ေကျာင်းသားသည် အသက် 14-17 �ှစ်အတင်ွးြဖစ်�ပီး 9 တနး်ေအာင်ပါက ေကျာင်းသား�ှင့်
၎င်း၏မိဘ�ှစ်ပါးစလံးုသည် အဆုိပါအခွင့်အေရးများကုိ ကျင့်သုံးရမည်ြဖစ်သည်။ အသက် 18
�ှစ်�ှင့်အထက် ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ေကျာင်းအပ်ု�ကီး သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံ
စာြဖင့်ေရးသားေတာင်းဆုိြခင်းြဖင့် ၎င်း၏မိဘများ၏အခွင့်အေရးများကုိ ကန ့သ်တ်�ိင်ုသည်။
စည်းကမ်းချက်အြပည့်အစုံ၏မိတ� �ကုိ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ုံးတင်ွ ရယူ�ိင်ုပါသည်။

�ခင်းချက် အနည်းငယ်ြဖင့်၊ ေကျာင်းသား၏ မှတ်တမ်း�ိှ အချက်အလက်များသည်
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေကျာင်းသား�ှင့်/သိ� မဟတ်ု အသက် 18 �ှစ်ေအာက် ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏
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�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အပ်ုထိနး်မ�ဆုိင်ရာ မိဘတစ်ဦး၏ �ကိ�တင်ေရးသားထားေသာ သေဘာတညီူချက်မပါဘဲ
ြပင်ပအဖ�ဲအစည်းသိ�  ထုတ်ြပနမ်ည်မဟတ်ုပါ။ ထင်�ှားေသာ�ခင်းချက် �ှစ်ခုမှာ-
လမ်း��နအ်ချက်အလက်- ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုနး်စာရင်း၊ ေမွးသက� ရာဇ်၊
ဘာသာရပ်အဓိကနယ်ပယ်၊ တက်ေရာက်သည့်ရက်စဲွ၊ အားကစားအသင်းအဖ�ဲဝင်များ၏
ကုိယ်အေလးချနိ�ှ်င့် အရပ်အြမင့်၊ အတနး်၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့်
အားကစားများတင်ွ ပါဝင်ြခင်း ဘ�ဲများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဆုများ�ှင့် အထက်တနး်လနွအ်စီအစ�်များ။
တပ်မေတာ်�ှင့် အလယ်တနး်ပညာေရးအဖ�ဲအစည်းများအတက်ွ သတင်းအချက်အလက်စုေဆာင်းြခင်း-
စစ်ဘက်လသူစ်စုေဆာင်းသူများ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု အလယ်တနး်ပညာေရးအဖ�ဲအစည်းများ၏
ကုိယ်စားလှယ်များထံမှ ေတာင်းဆုိချက်အရ Tewksbury Public Schools သည်
အလယ်တနး်ေကျာင်းသားများအားလံးုအတက်ွ အမည်၊ လိပ်စာ�ှင့် တယ်လီဖုနး်စာရင်းကုိ
ေပးေဆာင်မည်ြဖစ်သည်။ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေကျာင်းသား�ှင့်/သိ� မဟတ်ု မိဘများသည်
လမ်း��နအ်ချက်အလက်များ သိ� မဟတ်ု စုေဆာင်းေရးအချက်အလက်များ ထုတ်ြပနြ်ခင်းကုိ
မလိလုားပါက၊ေကျာင်းအပ်ုထံသိ�  စာြဖင့် ဆက်သွယ်ရမည်။

ပ့ံပုိးမ�/မျ�ိးတူ ဖျနေ်ြဖေရး
TMHS မှ က��်ပ်ုတိ�၏ရည်မှနး်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ေကျာင်းသားအားလံးုအတက်ွ ေဘးကင်း�ပီး
အေထာက်အကူြပ�ေသာ သင်�ကားေရးပတ်ဝနး်ကျင်�ိှရနြ်ဖစ်သည်။ ဤသိ�အဆုံးသတ်ရန၊်
ေကျာင်းသားအားလံးုအတက်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ဆရာ၊ ခက်ခဲေသာအချနိက်ာလကုိ
ေတ� �ကံ�ေနရေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ သိ� မဟတ်ု ပါေမာက�အဖ�ဲဝင်များက ြမင်�ကေသာ
ေကျာင်းသားများအား လမ်း��နအ်�ကံေပး၊ စီမံခန ့ခဲွ်သူ သိ� မဟတ်ု ဆရာတစ်ဦးထံ ��နး်ဆုိသင့်သည်။

အိမ်မှ မက်ေဆ့ချမ်ျား
အေရးေပ�အေြခအေနမှလွဲ၍ မည်သည့်ေကျာင်းသားကုိမ� မက်ေဆ့ချလ်က်ခံရန ်အတနး်အြပင်သိ�
ေခ�မည်မဟတ်ုပါ။ အတင်ွးေရးမ�းများထံေပးေသာ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများထံမှ
အေရး�ကီးေသာစာတိမုျားကုိ ေကျာင်းစတက်သည့်ေနတ့င်ွ ေကျာင်းသားထံ ေပးပိ� မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဧည့သ်ညမ်ျား
TMHS တင်ွ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာ တက်ေရာက်မ�ကုိ အေလးအနက် ေတးွေတာေနေသာ
ေကျာင်းသားများကုိသာ အေဆာက်အဦကုိ အလည်အပတ် သိ� မဟတ်ု အတနး်တက်ရန ်�ကိ�ဆုိပါသည်။
ေကျာင်းအပ်ု၏ခွင့်ြပ�ချက်�ှင့် လမ်း��န�ုံ်းမှတစ်ဆင့် ချနိး်ဆုိထားသည့် ခရီးစ�်မတိင်ုမီ လိအုပ်ပါသည်။

အလပ်ုပါမစ်များ
ေကျာင်းသားများသည် ပင်မ�ုံးတင်ွ အတင်ွးေရးမ�းထံမှ ေကျာင်းတက်သည့်ေနအ့စတင်ွ
အလပ်ုပါမစ်ေတာင်းသင့်သည်။ ေကျာင်းပိတ်တဲေ့နမှ့ာ အလပ်ုပါမစ်ေတ ွအဆင်သင့်ြဖစ်ေနပါ�ပီ။
ေ�ရွာသီလများအတင်ွး ရက်ချနိး်ရယူရန ်(978) 640-7825 သိ�  ဖုနး်ေခ� ဆုိပါ။

စညး်ကမ်းဥပေဒ
ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် အချနိတိ်င်ုး သင့်ေလျာ်ေသာပုံစံြဖင့် ကျင့်�ကံရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။
ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ချ�ိးေဖာက်မ�များအားလံးုကုိ ဤလက်စဲွစာအပ်ုတင်ွ မေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း၊
အချ�ိေသာ ေယဘုယျအမျ�ိးအစားများကုိ ဤက�တင်ွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်မ�

44 မာတိကာ



တစ်စုံတစ်ရာအတက်ွ ေကျာင်းသည် စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ အကျ�ိးဆက်များကုိ
အကဲြဖတ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆဲလဖု်နး်များ�ှင့် အီလက်ထရွနန်စ် ကိရိယာများ
အီလက်ထရွနး်နစ်ပစ�ည်းများကုိ စာသင်ခနး်အတင်ွး သိ� မဟတ်ု စ�က�အတင်ွးတင်ွ
စာသင်ခနး်ဆရာ၏ခွင့်ြပ�ချက်မရ�ိှပါက ပညာေရးဆုိင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ
အသုံးြပ�ေနြခင်းြဖစ်မည်မဟတ်ုေပ။ မူဝါဒကုိ မလိက်ုနာေသာ ေကျာင်းသားများသည်
အတနး်၏�ကာချနိအ်ထိ ထိနး်သိမ်းထားမည့် ၎င်းတိ�၏ အတနး်ပုိင်ဆရာ သိ� မဟတ်ု စီမံခန ့ခဲွ်သူအြဖစ်
ေြပာင်းလဲရန ်လိအုပ်မည်ြဖစ်သည်။ လိက်ုနာရန ်ြငင်းဆုိြခင်းသည် ေနာက်ဆက်တွဲ အကျ�ိးဆက်များ
ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုသည်။ (အြပ�အမူဆုိင်ရာေမ�ာ်လင့်ချက်များ အဆင့် III ကုိ�ကည့်ပါ)။
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာစီးပွားေရးလပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရန ်ေကျာင်းသားများသည် ေနလ့ယ်စာစားချနိ်
သိ� မဟတ်ု အချနိကု်နသွ်ားချနိတ်င်ွသာ အီလက်ထရွနန်စ်စက်ပစ�ည်းကုိ အသုံးြပ��ိင်ုသည်။

တစ်ကုိယ်ေရ အီလက်ထရွနန်စ် စက်ပစ�ည်း၏ အသံ သိ� မဟတ်ု �ုပ်ပုံဖမ်းြခင်း အဂ�ါရပ်များကုိ
အသုံးြပ�ြခင်းသည် စီမံခန ့ခဲွ်သူ သိ� မဟတ်ု ဆရာတစ်ဦး၏ ခွင့်ြပ�ချက်�ှင့် �ကိ�တင်ခွင့်ြပ�ချက်
လိအုပ်သည်။

ဤစက်ပစ�ည်းများကုိ ေကျာင်းသိ�  ယူေဆာင်လာသူ ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု
အ��ရာယ်ြပ�ေ�ကာင်း ေကျးဇူးြပ�၍ သတိရပါ။ ေကျာင်းသား၏ ဥစ�ာပစ�ည်းများ ဆုံး�� ံးြခင်း၊
ပျက်စီးြခင်း သိ� မဟတ်ု ခုိးယူြခင်းအတက်ွ ေကျာင်းမှ တာဝနမ်�ိှပါ။ အီလက်ထရွနန်စ်
စက်ပစ�ည်းအားလံးုကုိ အိမ်တင်ွ အားသွင်းမည်ဟ ုေမ�ာ်လင့်ရသည်။

လက်ခံ�ုိင်ေသာ အသုံးြပ�မ�မူဝါဒ
● မူဝါဒအြပည့်အစုံကုိ ဤေနရာတင်ွ �ကည့်ပါ- Technology Acceptable Use Procedures
● အီးေမးလ်စနစ်များ
● ေကျာင်းသားအားလံးု အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�ကုိ ဆရာများ၏ �ကီး�ကပ်မ�ေအာက်တင်ွ
လပ်ုေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။

● အင်တာနက်အသုံးြပ�ခွင့်၏ တစ်ခုတည်းေသာရည်ရွယ်ချက်မှာ ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဆရာများအား
သီးသန ့အ်ရင်းအြမစ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်�ိင်ုေစြခင်းြဖင့် ပညာေရး�ှင့် သုေတသနကုိ
ပ့ံပုိးေပးရနြ်ဖစ်သည်။

● Tewksbury ၏ အင်တာနက်စနစ်ကုိ အသုံးြပ�ေသာ ေကျာင်းသားများအားလံးုသည်
ေကျာင်းေကာ်မတီ၏ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ ဖတ်�� �ပီး အင်တာနက်အသုံးြပ�ခွင့်ဆုိင်ရာ
ေကျာင်းေကာ်မတီ၏ မူဝါဒကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။

● လက်ခံ�ိင်ုေသာအသုံးြပ�မ�မူဝါဒကုိ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စာ�ကည့်တိက်ုမ�း သိ� မဟတ်ု စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ
ေကျာင်းသားများအား ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းကုိ TMHS ပင်မ�ုံး�ှင့် ေကျာင်းခ�ုိင်
ဝဘ်ဆုိဒ်တင်ွလည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

● Tewksbury Public Schools သည် ေကျာင်းသားတစ်ဦး အင်တာနက်ေပ�တင်ွ
ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုသည့် အေ�ကာင်းအရာ၊ ေကျာင်းသား၏ အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�ေ�ကာင့်
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းသား၏ အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�ေ�ကာင့် ပျက်စီးဆုံး�� ံးမ�များ�ှင့် ေကျာင်းသား၏
အင်တာနက်အသုံးြပ�မ�၏ အြခားအကျ�ိးဆက်များအတက်ွ တာဝန�ိှ်မ�အားလံးုကုိ ြငင်းဆုိထားသည်။

● မသင့်ေလျာ်ေသာအင်တာနက်အသုံးြပ�မ�ကုိ စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည်။
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ထိနး်သိမ်းေရးမူဝါဒ
လက်မခံ�ိင်ုေသာ ေကျာင်းသားအြပ�အမူအတက်ွ ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်းကုိ ေကျာင်းသားအား
တာဝနေ်ပးအပ်သည်။ အေဆာက်အဦ�ိှ ဆရာမည်သူမဆုိ အကျင့်ပျက်ြခစားမ�ကုိ အချနိမ်ေရွး
ြပင်ေပးရန ်အခွင့်အာဏာ�ိှေ�ကာင်း ေကျာင်းသားများက အြပည့်အဝ နားလည်ထားသင့်သည်။
ေကျာင်းသားသည် ေကာင်းမွနစွ်ာ အေ�ကာင်း�ကား�ပီးေသာအခါတင်ွ ေကျာင်းမှေနရန ်အစီအစ�်များ
ပျက်ကွက်ပါက၊ ဤလပ်ုေဆာင်ချက်သည် ေကျာင်းမှ ေခတ� ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။ ေကျာင်း�ပီးေသာ
လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် ေကျာင်း�ပီးသည့် အလပ်ုအကုိင်များသည် ချ�ပ်ေ�ှာင်ြခင်းသိ�
မတက်ေရာက်ြခင်းအတက်ွ လက်မခံ�ိင်ုေသာ အေ�ကာင်းရင်းများြဖစ်သည်။ အကျ�်းေထာင်များကုိ
အဂ�ါေနမှ့ �ကာသပေတးေန ့ မွနး်လွဲ ၂း၀၀ မှ ညေန ၃း၀၀ နာရီအထိ ထား�ိှမည်ြဖစ်သည်။
စာသင်ခနး်အေသးအမ�ားချ�ိးေဖာက်မ�များအတက်ွ ဆရာထိနး်သိမ်းြခင်းကုိ တာဝနေ်ပးအပ်�ိင်ု�ပီး
ဆရာ၏ဆုံးြဖတ်ချက်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ
Massachusetts State Law အရ ေကျာင်းသားများသည် ပညာေရးဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များကုိ
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစြခင်းမှ အေ�ှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစရန ်ေဘးကင်းေရး၊ ကျနး်မာေရး�ှင့်
သန ့�ှ်င်းမ�ဆုိင်ရာ စံ��နး်များ�ှင့်အညီ ၀တ်စားဆင်ယင်ရန ်ေမ�ာ်လင့်ထားသည်။
အပ်ုချ�ပ်ေရးယ��ရားသည် ပညာေရးဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�် သိ� မဟတ်ု ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ မည်သည့်ဝတ်စုံကုိမဆုိ ေြပာင်းလဲရန၊် တရားမ၀င်လ�ပ်�ှားမ�များကုိ
ြမ�င့်တင်ရန ်သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရး သိ� မဟတ်ု ေဘးကင်းေရး�ှင့် သန ့�ှ်င်းမ�စံ��နး်များကုိ ချ�ိးေဖာက်ရန်
ေကျာင်းသားများအား ေတာင်းဆုိပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ ဖိနပ်ကုိ အချနိတိ်င်ုး ၀တ်ရမယ်။

သင်�ကားေရးပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ အမှနတ်ကယ်အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ သိ� မဟတ်ု
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည့်အဝတ်အစားများ ပါဝင်ေသာ်လည်း အကန ့အ်သတ်မ�ိှ-

● ေ�ကးေ�ကာ်သံများ၊ အေဆာင်အေယာင်များ၊ သိ� မဟတ်ု တရားမ၀င် ထုတ်ကုန ်သိ� မဟတ်ု
လ�ပ်�ှားမ�များကုိ ေ�ကာ်ြငာသည့် အရက်၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သိ� မဟတ်ု လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ေ�ကာ်ြငာပစ�ည်းများ သိ� မဟတ်ု လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေ�ကာ်ြငာသည့် ေဆာင်ပုဒ်များ၊

● ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်�ိှ အြခားသူများကုိ မထီမ့ဲြမင်ြပ�ေစသည့် အဝတ်အစား သိ� မဟတ်ု
လက်ဝတ်ရတနာများ�ှင့် လမူျ�ိး၊ လမူျ�ိး၊ ဘာသာေရး၊ မသနစွ်မ်းမ� သိ� မဟတ်ု
လိင်စိတ်တိမ်း��တ်မ�တိ� �ှင့်စပ်လျ�်းသည့် ညစ်ညမ်းမ�များပါ�ိှသည်။

ဦးထုပ်များကုိ စာသင်ခနး်အတင်ွး ခွင့်ြပ�ထားြခင်း�ိှမ�ိှ စံ��နး်သတ်မှတ်ရန�ှ်င့်
၎င်းတိ�၏အတနး်စာချ�ပ်တင်ွ အဆုိပါစံ��နး်ကုိ အ�ကမ်းဖျ�်းေဖာ်ြပရနမှ်ာ
ဆရာ၏ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများအား အတနး်�ကား�ှင့်
ေကျာင်း၏လမူ�ေရးနယ်ပယ်များ ( ေကာ်ဖီဆုိင် ၊ စာ�ကည့်တိက်ု ) တင်ွ ြဖတ်သနး်သည့်အခါ ဦးထုပ်များ
၀တ်ဆင်ခွင့် ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။
၀တ်စားဆင်ယင်မ� စည်းကမ်းကုိ ထပ်ခါထပ်ခါ ချ�ိးေဖာက်ပါက စည်းကမ်းအရ
အေရးယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။
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လပ်ုငနး်စ�်
ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ ၎င်းတိ�၏ ပုံမှနစ်ာသင်ခနး် ��န�်ကားချက်မှ ဖယ်ထုတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
ဆုိင်းငံြ့ခင်း၊ ထုတ်ပယ်ြခင်း၊ အေြပာင်းအေရ��၊ အကျ�်းချြခင်း သိ� မဟတ်ု အထူးအခွင့်အေရးများ
�ုပ်သိမ်းြခင်း�ှင့် ဘ�ဲ�ှင်းသဘင်အခမ်းအနားများမှ ချနလှ်ပ်ြခင်းအပါအဝင်
ေကျာင်းသားများအားလံးုသည် ၎င်းတိ�၏ ပညာေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးကုိ ဆုံး�� ံးသည့်အခါတိင်ုး
သင့်ေလျာ်ေသာ လပ်ုငနး်စ�်ကုိ ခွင့်ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေရးေပ� ဆုိင်းငံထ့ားမ�မှလွဲ၍ အထက်ေဖာ်ြပပါ
ချနလှ်ပ်ထားမ�များ မတိင်ုမီ တရားမ�တေသာ �ကားနာစစ်ေဆးခွင့် ပါဝင်သည်။

ရွ�ံ�ှာြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ�၏ေနစ့�်အစီအစ�်များ �ပီးေြမာက်�ပီးေနာက် အေဆာက်အဦး�ှင့်
ေကျာင်းကွင်းများတင်ွ ရယ်ေမာြခင်းမြပ�ရပါ။ ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းထုတ်ပယ်ခံရ�ပီးေနာက်
ေကျာင်းတင်ွကျန�ိှ်ေနသည့် ခုိင်လံေုသာအေ�ကာင်းြပချက်�ိှရမည်။ ေကျာင်းချနိ�်ပီးေနာက်
ေလက့ျင့်မ�များ သိ� မဟတ်ု အစည်းအေဝးများကျင်းပသည့် နည်းြပများ�ှင့် ကလပ်အ�ကံေပးများသည်
ေကျာင်းသား�ကီး�ကပ်မ�အတက်ွ တာဝန�ိှ်သည်။

Suspension Policy
ေကျာင်းစည်းကမ်းများကုိ ြပင်းထနစွ်ာချ�ိးေဖာက်မ�ေ�ကာင့် ေကျာင်းသားအားလံးုကုိ ေကျာင်းမှ
ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။
ဤမူဝါဒသည် MGL အခနး် 71 အရ၊ ပုဒ်မ ၃၇H၃/၄။
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
အပ်ဒိတ်အသစ်: �ိဝုင်ဘာ 8 ရက်၊ 2022 တင်ွ အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
ဤလပ်ုေဆာင်ချက်များတင်ွ အဆင့်�ှစ်မှ အဆင့်ခုနစ်ထိ ချ�ိးေဖာက်မ�များတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ
ြပစ်မ�များ ပါဝင်�ိင်ုေသာ်လည်း ကန ့သ်တ်မထားေပ။

● ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းများသည် ေကျာင်းသားအင်တာဗျ�းများအပါအဝင်
ေကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာကိစ�ရပ်များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်
အခွင့်အာဏာ�ိှသည်။

● ေကျာင်းသား သိ� မဟတ်ု မိဘပါးစပ်�ှင့် စာြဖင့်သတိေပးချက် (အဂ�လိပ် သိ� မဟတ်ု
မူလဘာသာစကားြဖင့်) မေပးဘဲ ဆုိင်းငံြ့ခင်းအား စဲွချက်တင်ြခင်း�ှင့် �ကားနာြခင်းတင်ွ
မိဘပါဝင်ရန ်အခွင့်အေရးတိ� �ှင့်အတ ူဆုိင်းငံြ့ခင်းမြပ�ရပါ။ .

● ေကျာင်းမှ ေခတ� ဆုိင်းငံထ့ားေသာ မည်သည့်ေကျာင်းသားမဆုိ
ြဖစ်လိမ့်မည်။အရညအ်ချင်းမြပည့မီ်အားကစား�ှင့် လမူ�ေရးပဲွများအပါအဝင်
ဆုိင်းငံထ့ားချနိအ်တင်ွး ေကျာင်းမှ ကမကထြပ�သည့် လ�ပ်�ှားမ�များအားလံးုတင်ွ ပါဝင်ရန။်
ဆုိင်းငံရ့န ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့်အချနိ၌် အရည်အချင်းမြပည့်မီမ�သည် စတင်�ပီး
ဆုိင်းငံမ့��ပီးဆုံးချနိတ်င်ွ �ပီးဆုံးသည်။

● ေကျာင်းသား၊ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်သူ�ှင့် ြပနလ်ည်ဝင်ခွင့် ေတ�ဆုံမ�တစ်ခု
ရပ်ဆုိင်း�ပီးသည်�ှင့် ေကျာင်းသိ�  ြပနလ်ည်ဝင်ေရာက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။

● ဆုိင်းငံခံ့ထားရေသာ ေကျာင်းသားသည် က့ဲရဲ�ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ
ေပ�လာြခင်း မ�ိှပါ။

● ဆုိင်းငံဆုိ့င်းငံြ့ခင်းကုိ ထမ်းေဆာင်စ�် လတ်ွသွားေသာ စာေမးပဲွများ သိ� မဟတ်ု
ဉာဏ်စမ်းပေဟဠိများ၊ အိမ်စာတာဝနမ်ျား၊ စာရွက်များ�ှင့် အြခားေကျာင်းအလပ်ုများ
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လတ်ွသွားေသာ ေနရ့က်များကုိ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်ေသာ နပံါတ် (ဆုိင်းငံထ့ားေသာ
ရက်အေရအတက်ွ�ှင့် ညီမ�ေသာ) အတင်ွး ြပ�လပ်ုရန ်ေကျာင်းသား၏ တာဝနြ်ဖစ်သည်။

● ေကျာင်းမှ 10 ရက်ထက်ပုိ၍ ဆုိင်းငံထ့ားသည့် ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် �ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ
အယူခံဝင်ခွင့်�ိှသည်။ အယူခံဝင်မ�အား ကာလ�ှည်ဆုိင်းငံထ့ားသည့်ရက်စဲွမှ (၅) ရက်အတင်ွး
�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ စာြဖင့် တင်သွင်းရမည်။

ပညာေရးအစီအစဥ်တွင် ေကျာင်းသားများ၏ စညး်ကမ်းပုိင်း၊
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ဤလက်စဲွစာအပ်ုတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ အြပ�အမူအတက်ွ
လိအုပ်ချက်များ ြပည့်မီရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။ Massachusetts အေထွေထွဥပေဒများ အခနး် 71B
(အခနး် 766 ဟလုည်းလသိူများသည်) အထူးလိအုပ်ေနေသာကေလးများအတက်ွ
ထပ်ေလာင်းြပ�ာနး်ချက်များ လိအုပ်သည်.ေအာက်ပါ အပုိေဆာင်းအထူးလိအုပ်ချက်�ိှေသာ
ေကျာင်းသားများ၏ စည်းကမ်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လိအုပ်ချက်များ၊.

၁.အထူးလိအုပ်ေနေသာ ေကျာင်းသားအတက်ွ တစ်ဦးချင်းပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစ�် (IEP) သည်
ေကျာင်းသားသည် ပုံမှနစ်ည်းကမ်းကုဒ်�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှမ�ိှ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းသား၏
အေြခအေန�ိှမ�ိှကုိ ��နြ်ပမည်ြဖစ်သည်။ြပ�ြပင်မွမ်းမံရန ်လိအုပ်သည်။.မည်သည့်
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�မဆုိ ေကျာင်းသား၏ IEP တင်ွ ေဖာ်ြပပါမည်။.

၂.ဆယ်ရက်ထက်ပုိ၍ ၎င်းတိ�၏ ပညာေရးအစီအစ�်မှ ဖယ်�ှားခံရ�ိင်ုေသာ အထူးလိအုပ်ေနေသာ
ေကျာင်းသားများအတက်ွ၊တိးုပွားလာသည်။၊စာသင်�ှစ်တင်ွ၊အကျင့်ပျက်ြခစားမ��ှင့်
ေကျာင်းသား၏ မသနစွ်မ်းမ��ကား ဆက်�ယ်ွမ�ကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း ြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်သည်။.

၃.အကယ်လိ� ၊အဲဒီလိ ုသုံးသပ်�ပီးမှ၊ေကျာင်းသား၏ အထူးပညာေရးအဖ�ဲမှ အြပ�အမူသည်
ေကျာင်းသား၏ မသနစွ်မ်းမ�ကုိ ထင်�ှားေစသည်ဟ ုဆုံးြဖတ်သည်။၊ြပ�ြပင်ထားေသာ အဖ�ဲအား
ေဆွးေ�းွပါမည်။ေကျာင်းသားအတက်ွအစီအစ�်.အကယ်၍ အဖ�ဲသည် ေကျာင်းသား၏
အြပ�အမူမဟတ်ုေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်ပါက၊ထင်�ှားြခင်း။၏မသနမ်စွမ်းြဖစ်လ�င် ေကျာင်းသားသည်
ေကျာင်းတက်ရပါမည်''၎စည်းကမ်းကုဒ်.ဒီအေပ�မှာ၊သင်�ကားပိ� ချမ�ကုိ လက်ခံရ�ိှရန်
ေကျာင်းသားအတက်ွ အစားထုိးဆက်တင်တစ်ခုေတာင်းပါ။ဖယ်�ှားခ့ဲသည်။.

၄.Functional Behavioral Assessment ကုိ အထူးလိအုပ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါသည်။ေကျာင်းစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သည့် အြပ�အမူ�ိှေသာ ေကျာင်းသား.

၅.ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ အြပ�အမူတင်ွ လက်နက် သိ� မဟတ်ု မူးယစ်ေဆးဝါး
ပါ၀င်သည်။၊အဖ�ဲသည် ေကျာင်းသားအား အြခားပညာေရးဆုိင်ရာ ဆက်တင်တင်ွ
ေနရာချေပး�ိင်ုသည်။.

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက် ပညာေရးအစီအစဥ်လပ်ုတဲအ့ခါ/သူမသည် Tewksbury Memorial
အထက်တနး်ေကျာင်း၏ စည်းကမ်းများကုိ
လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမ�ိှလ�င်/သူမ၏အစီအစ�်သည် အြခားမဟတ်ုဟု
ဆုိသည်။.ဆုိင်းငံထ့ားမ�များကုိ တိင်ု�ကားမည်ြဖစ်သည်။အထူးပညာေရးမ�း။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် စာသင်�ှစ်တင်ွ အတနး်များမှ 10 ရက်�ကာ ရပ်နားထားသည့်အခါ
အထူးပညာေရးအဖ�ဲမှ အစီအစ�်များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါမည်။.၁၉၇၃ ခု�ှစ်
ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၄ အရ အစီအစ�်များပါ�ိှသည့်
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အလားတလူပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများသည် ေကျာင်းသားများ�ှင့် သက်ဆုိင်ပါသည်။

Tewksbury အစုိးရေကျာင်းများ ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�အစီအစ�်

M.G.L.�ှင့်အညီ၊ ဂ။ 76၊ § 21 �ှင့် 603 CMR 53.13၊ Tewksbury Public Schools သည်
ဆယ်(၁၀)ရက်ဆက်တိက်ု ေကျာင်းတင်ွး သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံခံ့ထားရေသာ
ေကျာင်းသားများအတက်ွ အစားထုိးပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။

10 (10) ရက်ဆက်တိက်ု ေကျာင်းထုတ်ခံရေသာ သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံခံ့ထားရေသာ
ေကျာင်းသားများအား သက်ဆုိင်ရာ တတ်�ိင်ုသေလာက် ခရက်ဒစ်များရ�ိှရန ်အခွင့်အလမ်းြဖင့်
ေပးအပ်ရန၊် တာဝနမ်ျား၊ စာေမးပဲွများ၊ စာရွက်များ�ှင့် လိအုပ်သလိ ုလိအုပ်သလို
အြခားေကျာင်းအလပ်ုများကုိ ပ့ံပုိးေပးရန ်ေအာက်ပါဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ သူ သိ� မဟတ်ု သူမကုိ စာသင်ခနး် သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းမှ
ဖယ်�ှားသည့်ကာလအတင်ွး ြပည်နယ်�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ လိအုပ်ချက်များကုိ
ြဖည့်ဆည်းေပးရနအ်တက်ွ ပညာေရးတိးုတက်မ�ကုိ ြပ�လပ်ုပါ။

အနွလိ်င်ုး/အေဝးသင်ေလလ့ာြခင်း။
ကျ�တိရီုရယ်ဝနေ်ဆာင်မ�များ

စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်တင်ွ (၁၀) ရက်ဆက်တိက်ု စာသင်ရက်ေပါင်း (၁၀) ရက်ထက်ပုိ၍
ေကျာင်းထုတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံြ့ခင်းခံရေသာ ေကျာင်းသားများသည် ဆုိင်းငံြ့ခင်း
သိ� မဟတ်ု �ှင်ထုတ်ြခင်းကာလတင်ွ ပါဝင်မည့် အထက်ေဖာ်ြပပါ
အစားထုိးပညာေရးဆက်တင်ေရွးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုကုိ ေရွးချယ်�ိင်ုပါသည်။

ရ�ိှ�ိင်ုေသာ အစားထုိးပညာေရးဆက်တင်ေရွးချယ်မ�များ�ှင့် စပ်လျ�်းသည့်
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ ရယူရန�ှ်င့်
ဤအြခားေရွးချယ်စရာပညာေရးဆက်တင်ေရွးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုတင်ွ
သင်၏ေရွးချယ်မ��ှင့် စာရင်းသွင်းြခင်းကုိ အတည်ြပ�ရန၊် ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ေကျာင်းသား�ှင့် ေကျာင်းသား၏မိဘ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူမှ
အစားထုိးပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုကုိ ေရွးချယ်လိက်ုေသာအခါ၊ ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းခ�ုိင်သည် ဝနေ်ဆာင်မ�တင်ွ ေကျာင်းသား၏စာရင်းသွင်းမ�ကုိ လယ်ွကူေချာေမ�ေစ�ပီး
အတည်ြပ�မည်ြဖစ်သည်။

အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေမ�ာလ်င့်ချက်များ
ေအာက်ပါစာရင်းသည် ြပည့်စုံမ� သိ� မဟတ်ု ေဆး��နး်မဟတ်ုေသာ်လည်း ေကျာင်းစည်းကမ်းများ�ှင့်
အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေကျာင်းသားများအား လမ်း��နမ်�ေပးပါသည်။
TMHS စီမံခန ့ခဲွ်မ�သည် အေြခအေနအရ သင့်ေလျာ်သည်ဟ ုယူဆသည့် စည်းကမ်းကုိ ချမှတ်ပုိင်ခွင့်ကုိ
လက်ဝယ်�ိှသည်။ ထုိဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတင်ွ ဤလမ်း��နစ်ာအပ်ုကုိ
လမ်း��နအ်ြဖစ်အသုံးြပ�ရမည်။

အဆင့် I ချ�ိးေဖာက်မ�များ(ဆရာများက
ကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းသည)်

အဆင့် I ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
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● အတနး်ေနာက်ကျတယ်။
● ဆရာတစ်ဦးချင်းစီ၏
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကုိ
ချ�ိးေဖာက်ြခင်း
(ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမ�ိှြခင်း၊
လှည့်စားြခင်း၊ စာသင်ခနး်ကုိ
ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ဆဲဆုိ�ကိမ်းေမာင်းြခင်း
စသည်ြဖင့်)

● ေကာ်ဖီဆုိင်ြပင်ပတင်ွ
အစားအေသာက်/အေဖျာ်ယမကာများ
ကုိင်ေဆာင်ြခင်း။

● ဆရာကုိ ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားတယ်။

အဆင့် II ချ�ိးေဖာက်မ�များ
(စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းသည)်

● ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားေသာ ဆရာထံသိ�
သတင်းပိ� ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း။

● �ုံးကုိ ပိ�တယ်။
● ဝတ်စားဆင်ယင်မ�
စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်း
(ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ)

အဆင့် II ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - ၁ မ� �ုံးချ�ပ်
● ဒတိုယြပစ်မ� - ၂ မ� �ုံးချ�ပ်
● တတိယြပစ်မ� - ၁ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ�များ - မိဘ�ှင့်
ေတ�ဆုံမ� ၃ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။

● ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး တရားမ�တမ�
(စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ဆုံးြဖတ်ရန)်

အဆင့် III ချ�ိးေဖာက်မ�များ
● �ုံးချ�ပ်သိ�  သတင်းပိ� ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း။
● အတနး်ြဖတ်ြခင်း (မိနစ် 20 �ှင့်အထက်)
● ခွင့်မြပ�ဘဲ အတနး်မှ ထွက်သွားြခင်း။
● ဆရာထံ့ ခွင့်မြပ�ေသာ ပစ�ည်းကုိ ေပးရန်
ြငင်းဆုိြခင်း။

● တြခားေကျာင်းသားကုိ
�ခိမ်းေြခာက်တယ်။

● ခွင့်မြပ�ေသာေနရာတင်ွ ေတ��ိှခ့ဲသည်။
● ဆဲလ်ဖုနး်�ှင့် အီလက်ထရွနန်စ်
စက်ပစ�ည်းအသုံးြပ�မ�အား
ချ�ိးေဖာက်ြခင်း (ဆဲလ်ဖုနး်များ�ှင့်
အီလက်ထရွနန်စ် ကိရိယာများ)

● လက်ခံ�ိင်ုေသာ အသုံးြပ�မ�မူဝါဒကုိ
ချ�ိးေဖာက်ြခင်း (လက်ခံ�ိင်ုေသာ
အသုံးြပ�မ�မူဝါဒ)

အဆင့် III ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - ၃ မ� �ုံးချ�ပ်
● ဒတိုယြပစ်မ� - ၁ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ�များ -
မိဘညီလာခံကုိ ၃ ရက်
ဆုိင်းငံထ့ားသည်။

● ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး တရားမ�တမ�
(စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ဆုံးြဖတ်ရန)်
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အဆင့် IV ချ�ိးေဖာက်မ�များ
(အချ�ိကိစ�များတွင် ရဲတပ်ဖ�ဲသိ�
အေ�ကာင်း�ကား�ုိင်သည)်

● သိမ်ငယ်ြခင်း။
● ေကျာင်းေြပးြခင်း။
● ေလာင်းကစား
● အတအုပ
● ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း။
● �ကမ်း�ကမ်းတမ်းတမ်း
● ဝနထ်မ်း၊ ေကျာင်းသား၊ သိ� မဟတ်ု
ယာ�်များေပ� သိ�  ပစ�ည်းများ
ပစ်ေပါက်ြခင်း။

● ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်းများကုိ ဖျက်ဆီးြခင်း။
● လထုူကုိ အေ�ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစတယ်။
● ပါမစ်မ�ိှဘဲ ကားပါကင်

အဆင့် IV ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - ၁ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ဒတိုယြပစ်မ� - ၃ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ�များ - ၅ ရက်
ဆုိင်းငံြ့ခင်း၊ မိဘညီလာခံ

● ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး တရားမ�တမ�
(စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ဆုံးြဖတ်ရန)်

အဆင့် V ချ�ိးေဖာက်မ�များ
(အချ�ိကိစ�များတွင် ရဲတပ်ဖ�ဲသိ�
အေ�ကာင်း�ကား�ုိင်သည)်

● ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ အေဆာက်အအံမှု
ထွက်ခွာြခင်း။

● ဝနထ်မ်းကုိ �ခိမ်းေြခာက်တယ်။
● ခုိးမ�
● ဝနထ်မ်းတစ်ဦးကုိ ဆဲဆုိြခင်း၊
ညစ်ညမ်းစွာ သုံးစဲွြခင်း။

● ေဆးလိပ် (လက်ဝယ်၊ သံသယ သိ� မဟတ်ု
အမှနတ်ကယ်အသုံးြပ�မ�)

● တမင်တကာ ဖျက်ဆီးြခင်း သိ� မဟတ်ု
ဖျက်ဆီးြခင်း (ေကျာင်းသားသည်
ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
အစားထုိးြခင်း / ြပ�ြပင်စရိတ်များအတက်ွ
တာဝန�ိှ်သည်)

အဆင့် V ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - ၃ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ဒတိုယြပစ်မ� - ၈ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ�များ - 10
ရက်ဆုိင်းငံြ့ခင်း၊ မိဘညီလာခံ

● ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး တရားမ�တမ�
(စီမံခန ့ခဲွ်သူမှ ဆုံးြဖတ်ရန)်

● ေဆးရွက်�ကီးလ�ဲ

အဆင့် VI ချ�ိးေဖာက်မ�များ (ရဲ�ှင့်/သိ�မဟုတ်
မီးသတ် အေ�ကာင်း�ကားမည၊်
စဲွချက်တင်�ုိင်သည)်

● ခဲွြခားဆက်ဆံခံရမ�
● မှားယွင်းေသာ မီးအချက်ေပးစက်များ
● အရက်ေသာက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း။

● မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွြခင်း သိ� မဟတ်ု
လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း။

● တိက်ုပဲွများ

အဆင့် VI ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - 5 ရက်ဆုိင်းငံ့
● ဒတိုယြပစ်မ� - ၈ ရက် ဆုိင်းငံြ့ခင်း။
● ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ�များ - 10
ရက်ဆုိင်းငံြ့ခင်း၊ မိဘညီလာခံ

● မူးယစ်ေဆးဝါး/အရက် လ�ဲြခင်း။

အဆင့် VII ချ�ိးေဖာက်မ�များ (ရဲ�ှင့်/သိ�မဟုတ်
မီးသတ် အေ�ကာင်း�ကားမည၊်
စဲွချက်တင်�ုိင်သည)်

အဆင့် VII ချ�ိးေဖာက်မ� ြပစ်ဒဏ်များ
● ပထမြပစ်မ� - ေကျာင်းမှ ရပ်ဆုိင်းြခင်း၊

TMHS မှ ချနလှ်ပ်ြခင်းအတက်ွ
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● ေကျာင်းတင်ွး သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းတင်ွး
မီးေလာင်မ� ြဖစ်ပွားြခင်း။

● ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းအသုိင်းအဝုိင်းကုိ
�ခိမ်းေြခာက်ြခင်း။

● ေကျာင်းမှာ လက်နက်ေတွ
ကုိင်ထားတယ်။

● မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့်/သိ� မဟတ်ု
အရက်ေရာင်းချြခင်း။

● မည်သည့် ရာဇ၀တ်မ�မဆုိ
(လံြုခံ�ေသာေကျာင်းဥပေဒ MGL အခနး်
71- အခနး် 37H1/2 ကုိ�ကည့်ပါ)

ဆုိင်းငံထ့ားေသာ အေရးယူမ�

အရက်/မူးယစ်ေဆးဝါးမူဝါဒ

နဒိါနး်
ဤစည်းလံးုညီ�တ်ွေသာအသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းလံးု�ိှ မူးယစ်ေဆးဝါး/အရက်မူဝါဒကုိ
စီမံခန ့ခဲွ်ရာတင်ွ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများအား ကူညီေပးရန ်ေအာက်ပါလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ
ေရးဆဲွထား�ပီး ဤမူဝါဒကုိ ေဖာက်ဖျက်သည့် ေကျာင်းသားများအား စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ
အေရးယူမ�များ ြပ�လပ်ုရန ်မိဘများအား အသိေပးရန ်ေရးဆဲွထားပါသည်။
ဤလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းစည်းမျ�်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ-

● မူဝါဒကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွေ်�ကာင်း ေတ��ိှပါက ေကျာင်းသားတိင်ုးကုိ စည်းကမ်းလိက်ုနာပါ။
● ေကျာင်းသား၏ မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ) သည် ေကျာင်းသားအား ကူညီရန်
ဒီဇုိင်းထုတ်ထားေသာ ပ�ုိဂရမ်တင်ွ ပါဝင်ပါ။

● အာမခံရ�ိှပါက Tewksbury ရဲဌာနသိ�  တင်ြပပါ။

လ��ိဝှက်ချက်
ေကျာင်းသားများအား ဆရာ၊ အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းများ�ှင့် အြခားေကျာင်းဝနထ်မ်းများ၏ အကူအညီကုိ
ရယူရန ်တနွး်အားေပးေသာ်လည်း အြခားသူများ၏အခွင့်အေရးကုိ မချ�ိးေဖာက်ပါက လ��ိဝှက်ချက်ကုိ
ထိနး်သိမ်းထားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သိ�ိှထားရပါမည်။ ေကျာင်းေကာ်မတီသည်
မူးယစ်ေဆးဝါး/အရက်ြပဿနာ�ိှေနသည့် ေကျာင်းသားများကုိ ကူညီရန�ှ်င့် သင်တနး်တစ်ခုစီတင်ွ
လ��ိဝှက်ထားမ�ကုိ ထိနး်သိမ်းရန ်ပ့ံပုိးကူညီရန ်ရည်ရွယ်သည့် အ�ကံဉာဏ်အစည်းအေဝးများတင်ွ
ပါဝင်ရန ်ေကျာင်းေကာ်မတီမှ ၀နထ်မ်းများအား တိက်ုတနွး်ပါသည်။

�ှာေဖွမ�ြပ�လပ်ုြခင်း။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် မူးယစ်ေဆးဝါး သိ� မဟတ်ု အရက်မူးယစ်ေဆးများ လက်ဝယ်�ိှ�ိင်ု သိ� မဟတ်ု
လက်ေအာက်တင်ွ �ိှ�ိင်ုေ�ကာင်း ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ ဆုံးြဖတ်ေသာအခါ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ
ေကျာင်းတာဝန�ိှ်သူသည် ေကျာင်းသား၏ ပုိင်ဆုိင်မ�များ၊ လက်ငင်းပစ�ည်းများ၊ ေသာပိ့တ်များကုိ
�ှာေဖွြခင်း၊ကား စသည်တိ�
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ေဆးစာ�ှင့် ��နး်မထားေသာေဆးဝါးများ
ေကျာင်းချနိအ်တင်ွး မိမိလက်ဝယ်�ိှ ေဆးစာ သိ� မဟတ်ု ေဆး��နး်မပါေသာေဆးကုိ ေဆာင်ထားရန်
လိအုပ်သည့် ေကျာင်းသားတိင်ုးသည် ေကျာင်းအေဆာက်အဦထဲသိ�  ဝင်ေရာက်�ပီး ချက်ချင်း ေဆးကုိ
ေကျာင်းသူနာြပ�ထံ အပ်�ှရံမည်။ သူနာြပ�တစ်ဦး မရ�ိှ�ိင်ုပါက တာဝနခံ်စီမံခန ့ခဲွ်သူထံ ဆက်သွယ်�ပီး
ေဆးဝါးလိအုပ်ေ�ကာင်း အသိေပးရမည်ြဖစ်သည်။ သူနာြပ�သည် လိအုပ်ပါက
ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီအား ထုိေဆးများကုိ စီမံကွပ်ကဲမည်ြဖစ်သည်။ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းကုိ
မလိက်ုနာပါက ဒဏ်ေ�ကးေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေစတနာအေလျာက် မူးယစ်/အရက် ကုသမ�
ေကျာင်းဌာနသည် မူးယစ်ေဆးဝါး/အရက် ကုသမ� သိ� မဟတ်ု အ�ကံဉာဏ်များကုိ ဆ��အေလျာက်
�ှာေဖွေနေသာ ေကျာင်းသားများအား ချးီမွမ်း�ပီး ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ြပင်ပအ�ကံေပးြခင်း/ပ့ံပုိးမ�
ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ အ�ကံြပ�ပါမည်။ ေကျာင်းသား�ှင့် မိသားစု၏ ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ
ကန ့သ်တ်ချက်များသည် ထုိသိ� ေသာအကူအညီရယူြခင်းကုိ မတားဆီးသင့်ပါ။

ေကျာင်းသားသည် အကူအညီေတာင်းခံေန�ပီး ထုိအချနိတ်င်ွ ဤမူဝါဒကုိ
တိက်ု�ုိက်ချ�ိးေဖာက်ြခင်းမ�ိှပါက၊ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများသည် ြပစ်ဒဏ်ကင်းလတ်ွမည်-

● ေကျာင်းသားကုိ ကူညီဖိ�  အေကာင်းဆုံး ြဖစ်�ိင်ုတဲ ့သင်တနး်ကုိ ချက်ချင်း စ�်းစားပါ။
● သင့်ေလျာ်သည်ဟ ုယူဆပါက မိဘများထံ အေ�ကာင်း�ကားပါ။
● ေကျာင်းသားအား သက်တမ်းတိးုေဆးကုသမ�ကာလအတင်ွး ပျက်သွားေသာ
ေကျာင်းအလပ်ုမှနသ်မ�ကုိ ေကျာင်းသားအား ဖနတီ်းခွင့်ြပ�ပါ။

ေစတနာအေလျာက်အကူအညီရယူြခင်းသည် ဤမူဝါဒ၏အြခားအပုိင်းကုိလိက်ုနာရန်
ေကျာင်းသား၏တာဝနကုိ် မည်သည့်နည်းြဖင့်မ� ဖယ်�ှားပစ်မည်မဟတ်ုပါ။.

သံသယြဖစ်ဖွယ်အသုံးြပ�မ�/ �သဇာလ�မ်းမုိးမ�/ ပုိင် ဆုိင်မ�/ ြဖန ့ြ်ဖ�းမ�ေအာက်တွင် �ိှေနြခင်း။
ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�၊ ေကျာင်းကားေပ��ိှ၊ သိ� မဟတ်ု ဆက်စပ်ေကျာင်းလ�ပ်�ှားမ�တစ်ခုခုတင်ွ
ပါဝင်ပတ်သက်သူ မည်သူမဆုိ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သိ� မဟတ်ု ပုံသ�ာနတ်ေူသာ မူးယစ်ေဆးဝါး သိ� မဟတ်ု
အရက်ေသစာ သိ� မဟတ်ု သုံးစဲွမ�ေအာက်တင်ွ ပါဝင်သည်ဟ ုသံသယ�ိှသူ မည်သူမဆုိ၊ အရက်၊
သိ� မဟတ်ု အနမ့်ိ/အရက်မဟတ်ုေသာ ယမကာ သိ� မဟတ်ုVaping သိ� မဟတ်ု Vape
စက်၊ေကျာင်းဝနထ်မ်းများမှ သက်ဆုိင်ရာ အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းထံ ချက်ချင်း သတင်းပိ� ပါမည်။ ထုိပုဂ�ိ�လ်၏
ေလလ့ာေတ��ိှချက်များအား အက်ဒမင်ထံသိ�  စာြဖင့်ေရးသားတင်ြပပါမည်။

အကယ်၍ သံသယ�ိှသူသည် ေကျာင်းသားတစ်ဦးြဖစ်�ပီး မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ)ထံ
ဖုနး်ြဖင့်ဆက်သွယ်�ိင်ုလ�င် ၎င်းတိ�သည် စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ အစီရင်ခံစာကုိ
ချက်ချင်းလက်ခံရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းအပ်ု သိ� မဟတ်ု ခန ့အ်ပ်သူသည် ေကျာင်းသား�ှင့်ေတ�ဆုံ�ပီး
အရက်/မူးယစ်ေဆးဝါးမူဝါဒကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်း�ိှ၊ မ�ိှ ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်သည်။

အမှနတ်ကယ်အသုံးြပ�မ�/ လ�မ်းမုိးမ�/ ပုိင် ဆုိင်မ�/ ြဖန ့ြ်ဖ�းမ�ေအာက်တွင် ြဖစ်ြခင်း။
ေကျာင်းအပ်ု သိ� မဟတ်ု ခန ့အ်ပ်ခံရသူ၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�အ�ပီးတင်ွ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး သိ� မဟတ်ု
ပုံသ�ာနတ်ေူသာ ေဆးဝါးများ၊ အရက် သိ� မဟတ်ု အရက်ဟ ုထင်ရသည့် ေကျာင်းသား၊Vaping
သိ� မဟတ်ု Vape စက်၊ ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�၊ ေကျာင်းကားေပ�၊ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းကမကထြပ�သည့်
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အခမ်းအနားတစ်ခုခုတင်ွ၊ ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်ုး ချက်ချင်းဆုိသလိ ုစီမံခန ့ခဲွ်ေရးဆုိင်ရာ
စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ အေရးယူမ�ကုိ ေမ�ာ်လင့်�ိင်ုသည်-

ပထမြပစ်မ�
● မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ) ၏ အသိေပးချက်
● ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�မှ ဖယ်�ှားြခင်း။
● ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၊ ေကျာင်းေကာ်မတီ�ှင့် ရဲတပ်ဖ�ဲထံ တိင်ု�ကားထားသည်။
● ြပစ်မ��ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပစ�ည်းများအားလံးုကုိ သိမ်းဆည်းရမိခ့ဲ�ပီး ရဲတပ်ဖ�ဲထံ ေပးအပ်ခ့ဲသည်။
● �ကည့်ပါ။အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေမ�ာ်လင့်ချက်များ စည်းကမ်းအရ အေရးယူရန်
● ဆုိင်းငံက့ာလအတက်ွ ေကျာင်းမှ ကမကထြပ�သည့် လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ရန်
အရည်အချင်းမြပည့်မီြခင်း။

● ေကျာင်းသား၊ မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ) �ှင့် ေကျာင်းအပ်ု�ကီး (သိ� ) ခန ့အ်ပ်ခံရသူများ �ှင့်
ေခတ� ဆုိင်းငံ�့ပီး (၂)ရက်အတင်ွး ေတ�ဆုံြခင်း

● Billerica Adolescent Recovery Program (BARP) သည် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ��ှင့်/သိ� မဟတ်ု
မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့်/သိ� မဟတ်ု အရက်ေသစာအတက်ွ ဥပေဒစုိးမုိးမ�ြဖင့် ဖမ်းဆီးခံထားရေသာ
ေကျာင်းသားများအတက်ွ အစားထုိးအစီအစ�်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၅ ပတ်ေကျာ်�ကာကျင်းပေသာ
ဤအစီအစ�်သည် လငူယ်များတင်ွ အရက်�ှင့်/သိ� မဟတ်ု မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�၏
အ��ရာယ်များ�ှင့် အကျ�ိးဆက်များကုိ ေဆွးေ�းွထားသည်။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏အေြခအေနများ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာေကျာင်း သိ� မဟတ်ု ရဲဌာနမှ
BARP အစီအစ�်ကုိ တက်ေရာက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။

ဒုတိယ သိ�မဟုတ် ေနာက်ဆက်တဲွ ြပစ်မ�(များ)
● ေကျာင်းမှ ထုတ်ပယ်ြခင်း အပါအဝင် အ�ကံြပ�ချက်ြဖင့် �ကားနာမ�တစ်ခုအတက်ွ
ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ှင့် ေကျာင်းေကာ်မတီသိ�  ေကျာင်းသားအား ကုိးကား၍ ေကျာင်းအပ်ု၊

● ဆက်လက်စစ်ေဆးရန ်ေကျာင်းသားအား ရဲတပ်ဖ�ဲထံ လ�ဲေြပာင်းေပးခ့ဲသည်။

ရပ်ရွာမူးယစ်ေဆးေကာ်မတီသည် ေတာင်းဆုိပါက ေကျာင်းသား�ှင့်/သိ� မဟတ်ု မိသားစုအတက်ွ
ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးအစီအစ�်များအတက်ွ သက်ဆုိင်ရာအ�ကံြပ�ချက်များြပ�လပ်ုရာတင်ွ
အရင်းအြမစ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ)/ေကျာင်း/သိ� မဟတ်ု
ကေလးသည် ခွင့်ြပ�ထားေသာ ေဆးဝါးြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးတင်ွ မပါဝင်ပါက၊
အသက်ဆယ့်ေြခာက်(၁၆)�ှစ်ေအာက် ေကျာင်းသားတစ်ဦးအတက်ွ CRA(Child Requiring Assistance)
အသနားခံစာတစ်ခု မတင်သွင်းပါက၊ ပ�ုိဂရမ်၊ မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ)ကုိ တိင်ု�ကား�ိင်ုသည်။
မိဘ(များ)/အပ်ုထိနး်သူ(များ) မှ တာဝန�ိှ်�ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျာင်းတရားဝင်မှ
အ�ကံြပ�ထားေသာ အစီအစ�်များကုိ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည်ဟ ုေမ�ာ်လင့်ပါသည်။
ထုိသိ� ေဆာင်ရွက်ရန ်ပျက်ကွက်ပါက စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ရန်
အေ�ကာင်းအရင်းများ �ိှသည်။

ေကျာင်းသားအား Tewksbury အစုိးရေကျာင်းစနစ်မှ ဖယ်�ှား�ိင်ု�ပီး ေကျာင်းေကာ်မတီမှ
သတ်မှတ်သည့်အတိင်ုး သင့်ေလျာ်ေသာ အစားထုိးပညာေရးအစီအစ�်ကုိ ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်သည်။
�ကိ�တင်သတ်မှတ်ထားေသာအချနိ၏်အဆုံးတင်ွ အမ�အား ြပနလ်ည်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။

ဤမူဝါဒကုိချ�ိးေဖာက်မ�တိင်ုးတင်ွ၊ ေကျာင်းေကာ်မတီသည် သင်ယူမ�လပ်ုငနး်စ�်ကုိေသချာေစရန�ှ်င့်
Tewksbury အစုိးရေကျာင်းစနစ်�ိှ ေကျာင်းသားများ၏ ပညာေရးဆုိင်ရာအခွင့်အေရးများကုိ
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ကာကွယ်ရန ်လိအုပ်သည်ဟယူုဆေသာ သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းေကာ်မတီမှ
အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။

MIAA ဓာတုကျနး်မာေရးမူဝါဒ
အေစာဆုံး ကျေရာက်သည့် ေလက့ျင့်ရက်မှ၊ စာသင်�ှစ်၏ နဂုံိး သိ� မဟတ်ု ေနာက်ဆုံး အားကစားပဲွ
(ေနာက်ဆုံးထွက်သည်ြဖစ်ေစ) ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် မည်မ�ပင် အေရအတက်ွ၊ အသုံးြပ�၊ စားသုံး၊
လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း၊ ဝယ်/ေရာင်း၊ သိ� မဟတ်ု ပါဝင်ေသာ အေဖျာ်ယမကာကုိ စွန ့ပ်စ်ြခင်းမြပ�ရပါ။
အရက်; မည်သည့်ေဆးရွက်�ကီးထုတ်ကုနမ်ဆုိ (အီး-စီးကရက်၊ VAPE ေဖာင်တိနမ်ျား�ှင့်
အလားတကိူရိယာများအပါအဝင်) ေဆးေြခာက် (ဓာတပုစ�ည်းအပါအဝင်); စတီးရိွ�က်များ; သိ� မဟတ်ု
ထိနး်ချ�ပ်ထားေသာ အရာဝတ� �တစ်ခုခု။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ၎င်း၏/သူမ၏ဆရာဝနမှ်
ေကျာင်းသား၏ကုိယ်ပုိင်အသုံးြပ�မ�အတက်ွ အထူးသတ်မှတ်ထားေသာ သတ်မှတ်ထားေသာ
ေဆးဝါးများကုိ လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်းသည် ချ�ိးေဖာက်မ�မဟတ်ုပါ။ ဤ MIAA ြပည်နယ်တစ်ဝှမ်း�ိှ
အနမ့်ိဆုံးစံ��နး်သည် "အသင်းအဖ�ဲ ြဖင့် အြပစ်�ိှေ�ကာင်း" ေဖာ်ြပရန ်မရည်ရွယ်ပါ၊ ဥပမာ။
ေကျာင်းသားအားကစားသမား အများအြပားသည် ဤစံ��နး်ကုိ ချ�ိးေဖာက်သည့် ပါတီတစ်ခုတင်ွ
တက်ေရာက်�ိင်ုပါသည်။ ဤစည်းမျ�်းသည် ေကျာင်းများတင်ွ ပုိမုိတင်းကျပ်ေသာ လိအုပ်ချက်များကုိ
ေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုသည့် အနမ့်ိဆုံးစံ��နး်တစ်ခုသာြဖစ်သည်။
MIAA ဓာတကုျနး်မာေရးမူဝါဒတစ်ခုလံးုကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန�ှ်င့် အနမ့်ိဆုံးြပစ်ဒဏ်များကုိ �ကည့်��ရန်
ေအာက်ပါလင့်ခ်ကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ပါ။
MIAA ဓာတကုျနး်မာေရး ေဘာင်ချာ.pdf

ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း။
မူဝါဒ ACAB-ေ�ှာင့်ယှက်မ�

��တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြပ�အမူကုိမဆုိ မလိလုားအပ်ေသာ သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်းသည်
ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသား သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးအား ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့်
��တ်ြဖင့်ေစာ်ကားြခင်းသည် �ကီးေလးေသာြပစ်မ�ြဖစ်သည်။ ၎င်းတင်ွ အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း�ှင့်
ဆုိက်ဘာအ�ိင်ုကျင့်ြခင်းများ ပါဝင်သည်။ လမူျ�ိး၊ အသားအေရာင်၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ မျ�ိး�ုိး၊
မျ�ိး�ုိးဇာတိ၊ လိင်၊ လမူ�စီးပွားေရးအေြခအေန၊ အိးုအိမ်မ့ဲ၊ ပညာေရးအေြခအေန၊ လိင်လက�ဏာ
သိ� မဟတ်ု ေဖာ်ြပမ�၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာအသွင်အြပင်၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင် သိ� မဟတ်ု
မိဘအပ်ုထိနး်မ�အေြခအေန၊ လိင်စိတ်တိမ်း�တ်ွမ� (လိင်တခူျစ်သူ၊ လိင်တ၊ူ လိင်တခူျစ်သူ၊ လိင်ေြပာင်း၊
လိင်ေြပာင်း) အပါအဝင် ကဲွြပားေသာဝိေသသလက�ဏာများ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ ၊ ေမးခွနး်ထုတ်ြခင်း)၊
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ဖ�ံ �ဖိ�းမ� သိ� မဟတ်ု အာ�ုံခံမသနစွ်မ်းမ� သိ� မဟတ်ု ဤလက�ဏာများထဲမှ
၁ ခု သိ� မဟတ်ု ထိ�ထက်ပုိသည်ဟ ုထင်ြမင်ခံရသူတစ်ဦး�ှင့် ေပါင်းသင်းြခင်းြဖင့်၊ ပ့ံပုိးကူညီမ��ှင့်
အ�ိင်ုကျင့်မ�ဆန ့က်ျင်ေရးစွမ်းရည်များ၊ အသိပညာ�ှင့် ဗျ�ဟာများကုိ ကာကွယ်ရန ်သိ� မဟတ်ု တံ� ြပနရ်န်
လိအုပ်ပါသည်။ စ�ုိက်လက�ဏာ(များ) �ှင့် သက်တရွူယ်တအူပ်ုစုကုိ ကဲွြပားေစေသာ ေကျာင်းသားအား
အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း။
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ေကျာင်းသားများအား ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့် အ�ိင်ုကျင့်ြခင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ�ှင့်
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ အပါအဝင် မေကျနပ်ချက်ြဖစ်စ�်တစ်ခုအတင်ွး မှားယွင်းေဖာ်ြပချက်များအား
သိလျက် သိ� မဟတ်ု မှားယွင်းေသာအချက်အလက်များကုိ သိလျက်တင်ြပြခင်းမှ တားြမစ်ထားသည်။

အ�ုိင်ကျင့်တယ်။:
တစ်ဦး သိ� မဟတ်ု တစ်ဦးထက်ပုိေသာ ေကျာင်းသား သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်းများက စာြဖင့်ေရးသားြခင်း၊
��တ်ြဖင့် သိ� မဟတ်ု အီလက်ထရွနန်စ်အသုံးအ��နး် သိ� မဟတ်ု �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြပ�အမူ သိ� မဟတ်ု
အမူအရာ သိ� မဟတ်ု ယင်းတိ� ကုိ သားေကာင်အား ��နြ်ပေသာ၊ (၁) သားေကာင်အား �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ�ြဖစ်ေစေသာ သိ� မဟတ်ု ပျက်စီးေစေသာ၊
သားေကာင်၏ပုိင်ဆုိင်မ�သိ� ၊ (ii) ကျ�းလနွခံ်ရသူအား မိမိကုိယ်ကုိ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစရန ်သိ� မဟတ်ု
၎င်း၏ပုိင်ဆုိင်မ�ကုိ ထိခုိက်မည်ကုိ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ ေ�ကာက်လန ့ေ်စြခင်း၊ (၃)
သားေကာင်အတက်ွ ေကျာင်းတင်ွ ရနလိ်ေုသာပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ဖနတီ်းေပးြခင်း၊ (၄) ေကျာင်း�ိှ
သားေကာင်များ၏ ရပုိင်ခွင့်များကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်း၊ သိ� မဟတ်ု (v) ပညာေရးဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း၏ စနစ်တကျ လည်ပတ်မ�ကုိ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာအရ သိသိသာသာ အေ�ှာင့်အယှက်
ြဖစ်ေစသည်။ဟိအ�ိင်ုကျင့်မ�မူဝါဒ �ပီးေနာက်အ�ိင်ုကျင့်မ� ကာကွယ်ေရး�ှင့် စွက်ဖက်မ� အြဖစ်အပျက်
အစီရင်ခံလ�ာ က��်ပ်ုတိ�၏ website တင်ွေတ��ိင်ုသည်။

ဆုိက်ဘာအ�ုိင်ကျင့်မ�:
နည်းပညာအသုံးြပ�ြခင်း သိ� မဟတ်ု အီလက်ထရွနန်စ်ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမ�မှတစ်ဆင့် အ�ိင်ုကျင့်ြခင်းတင်ွ
ဆုိင်းဘုတ်များ၊ အချက်ြပမ�များ၊ စာေရးသားြခင်း၊ �ုပ်ပုံများ၊ အသံများ၊ ေဒတာ သိ� မဟတ်ု
ဝုိင်ယာ�ကိ�းြဖင့် တစ်ခုလံးု သိ� မဟတ်ု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ ထုတ်လ�င့်ြခင်းမှ အကန ့အ်သတ်မ�ိှ
ပါဝင်ေစမည့်၊ ေရဒီယုိ၊ လ�ပ်စစ်သံလိက်ု၊ ဓာတ်ပုံ အီလက်ထရွနး်နစ် သိ� မဟတ်ု ဓာတ်ပုံ အလင်းြပနစ်နစ်၊
အီလက်ထရွနန်စ်ေမးလ်၊ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ေရး၊ လက်ငင်းမက်ေဆ့ချမ်ျား သိ� မဟတ်ု ဖက်စမုိင်းလ်
ဆက်သွယ်မ�များ အပါအဝင်၊ ဆုိက်ဘာအ�ိင်ုကျင့်ြခင်းတင်ွ (i) ဖနတီ်းသူသည် အြခားသူတစ်ဦး၏
အေထာက်အထားဟ ုယူဆသည့် ဝဘ်စာမျက်�ှာ သိ� မဟတ်ု ဘေလာဂ့်ကုိ ဖနတီ်းြခင်း သိ� မဟတ်ု (ii)
ပိ� စ်တင်ထားေသာ အေ�ကာင်းအရာ သိ� မဟတ်ု မက်ေဆ့ချမ်ျားကုိ ေရးသားသူအြဖစ် အြခားသူတစ်ဦး၏
အေယာင်ေဆာင်ြခင်းကုိ သိ�ိှြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အေယာင်ေဆာင်ြခင်းသည် အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း၏
အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်၏ အပုိဒ်များ (i) မှ (v) အထိ ပါဝင်သည့် အေြခအေနများကုိ ဖနတီ်းေပးသည်။
ဆုိက်ဘာအ�ိင်ုကျင့်မ�တင်ွ လတူစ်ဦးထက်ပုိေသာ အီလက်ထရွနန်စ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းြဖင့်
ြဖန ့ြ်ဖ�းြခင်း သိ� မဟတ်ု လတူစ်ဦးထက်ပုိ၍ အကဲြဖတ်�ိင်ုေသာ အီလက်ထရွနန်စ်�ကားခံတစ်ခုေပ�တင်ွ
ပစ�ည်းတင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ြဖန ့ေ်ဝြခင်း သိ� မဟတ်ု ပိ� စ်တင်ြခင်းသည် စာရင်းေကာက်ယူထားသည့်
အေြခအေနတစ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်းပါက ြဖန ့ေ်ဝြခင်း သိ� မဟတ်ု ပိ� စ်တင်ြခင်းတင်ွ စာရင်းေကာက်ယူထားသည့်
အေြခအေနများ ဖနတီ်းပါက၊ အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း၏ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက် (i) မှ (v) အထိ ပါဝင်ပါသည်။

ေ�ှာင့်ယှက်သည်ဟ ုစွပ်စဲွခံရသည့် အြဖစ်အပျက်ကုိ �ကားနာ�ပီးေနာက် ေကျာင်းအပ်ုသည်
ေ�ှာင့်ယှက်ခံရသည့် ေကျာင်းသားထံမှ စွပ်စဲွခံရသည့် ေ�ှာင့်ယှက်ခံရသူထံ လက်မှတ်ေရး ထုိးထားေသာ
စာတစ်ေစာင်ကုိ ��နေ်ပးရန ်ေတာင်းဆုိမည်ြဖစ်သည်။ ေပးစာတင်ွ ပဲွေန ့၊ အချနိ�ှ်င့် ေဖာ်ြပချက်တိ�
ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ လပ်ုရပ်သည် လိလုားအပ်ေသာ လပ်ုရပ်ြဖစ်�ပီး ရပ်စဲသင့်သည်ဟလုည်း
အဆုိပါစာတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။ ယင်းက စွပ်စဲွေ�ှာင့်ယှက်သူကုိ တံ� ြပနရ်န်
အခွင့်အေရးရေစမည်ြဖစ်သည်။ စာတစ်ေစာင်ကုိ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ သိမ်းဆည်းထားမည်ြဖစ်သည်။

မက်ဆာချ�းဆက် အေထွေထွဥပေဒ (M.G.L. c. 71) တင်ွ 2010 ခု�ှစ် အက်ဥပေဒ အခနး် 92 တင်ွ
ထည့်သွင်းထားသည့်အတိင်ုး အ�ိင်ုကျင့်ခံရမ� ကာကွယ်ေရး�ှင့် �ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးမ� အစီအစ�်ကုိ
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အ�ကမ်းဖျင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ အ�ိင်ုကျင့်မ��ှင့် ဆုိက်ဘာ-အ�ိင်ုကျင့်မ�ဆုိင်ရာ ေကျာင်းမူဝါဒများ�ှင့်
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအားလံးုသည် က��်ပ်ုတိ�၏ေကျာင်းလမ်း��နစ်ာအပ်ု၊ ြပည်နယ်ဥပေဒ�ှင့်
Tewksbury ေကျာင်းေကာ်မတီ၏ မူဝါဒ�ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ လိက်ုနာမည်ြဖစ်ပါသည်။

စာြဖင့်ေရးသားအေ�ကာင်း�ကား�ပီးေနာက် ထပ်မံေ�ှာင့်ယှက်ြခင်းသည် ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ
�ကားနာြခင်းြဖစ်လိမ့်မည်။ မိဘများထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။ အေြခအေနများ၏ စုစုေပါင်း၊
အကျင့်စ�ုိက်သေဘာသဘာဝ�ှင့် စွပ်စဲွခံရသည့် အြပ�အမူြဖစ်ေပ�လာသည့် အေြခအေနတိ� ကုိ
စုံစမ်းစစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ လပ်ုငနး်စ�်များ �ပီးပါက ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ
ချမှတ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်းသည် ေကျာင်းစည်းကမ်းများကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းဟု
ယူဆမည်ြဖစ်�ပီး ဆုိင်းငံြ့ခင်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ရဲတပ်ဖ�ဲဝင်များ ပါဝင်ပတ်သက်မ�ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ုသည်။
ထုိသိ� ေသာ အြဖစ်အပျက်များသည် ြပည်နယ်�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဖက်ဒရယ်ဥပေဒပါ ပါဝင်�ိင်ုသည့်
ဘက်လိက်ုမ� သိ� မဟတ်ု မုနး်တီးမ�ြဖစ်စ�်များ�ှင့် တနး်တညီူတ ူဆက်ဆံပါမည်။

အခုိးအေင�
"အဆိပ်ခတ်ြခင်း" ဟေူသာ ေဝါဟာရသည် ေကျာင်းသား သိ� မဟတ်ု အြခားသူတစ်ဦးဦး၏
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးကုိ တမင်တကာ သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ကျနး်မာေရးကုိ တမင်တကာ သိ� မဟတ်ု မဆင်မြခင် အ��ရာယ်ြဖစ်ေစသည့် မည်သည့်
ေကျာင်းသားအဖ�ဲအစည်းသိ�  စတင်လပ်ုေဆာင်သည့် နည်းလမ်း သိ� မဟတ်ု နည်းလမ်းကုိမဆုိ ဆုိလိသုည်။

အြခားသူတစ်ဦးသည် ကျ�းလနွခံ်ရသူြဖစ်�ပီး ယင်းမ�ခင်းြဖစ်ပွားရာေနရာ၌ �ိှေနေ�ကာင်း
သိ�ိှသူမည်သူမဆုိ အ��ရာယ် သိ� မဟတ်ု မိမိကုိယ်တိင်ု သိ� မဟတ်ု အြခားသူများကုိ အ��ရာယ်ကင်းစွာ
ြပ�မူ�ိင်ုသည့်အတိင်ုးအတာအထိ အဆုိပါ ြပစ်မ�ကုိ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ
လက်ေတ�လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ထံ အြမနဆုံ်း တင်ြပရမည်။ .

TMHS တင်ွ ခုိးယူသုံးစဲွမ�တင်ွ အြပစ်�ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှရေသာ ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ထုတ်ပယ်ြခင်း�ှင့်
ရဲတပ်ဖ�ဲမှ အေ�ကာင်း�ကားြခင်းအပါအဝင် စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာအထိ အေရးယူခံရမည်ြဖစ်သည်။

ကုိယ်ထိလက်ေရာက်အေ�ှာက်အယှက်ေပးြခင်း
မလိလုားအပ်ေသာလိင်ပုိင်းဆုိင်ရာတိးုတက်မ�များ၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှစ်သက်ဖွယ်ေတာင်းဆုိမ�များ�ှင့်
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာသဘာဝတစ်ခု၏ အြခားေသာ ��တ် သိ� မဟတ်ု �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာအြပ�အမူ၊
ထုိသိ� ေသာအြပ�အမူ သိ� မဟတ်ု ေြပာဆုိဆက်ဆံမ�ကုိ တင်ြပြခင်း သိ� မဟတ်ု ြငင်းဆုိသည့်အခါတင်ွ
ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ သိ� မဟတ်ု သွယ်ဝုိက်ေသာအသုံးအ��နး်ြဖင့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေ�ှာင့်ယှက်ြခင်းဟု
ယူဆပါသည်။ ထိ�အြပင်၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လပ်ုငနး်စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ရနလိ်ေုသာ သိ� မဟတ်ု ေစာ်ကားေသာ
အလပ်ုပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ဖနတီ်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ရည်ရွယ်ချက် သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ိှေသာ
မလိလုားအပ်ေသာ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အြပ�အမူ သိ� မဟတ်ု ဆက်သွယ်ေရးကုိ တားြမစ်ထားသည်။

��တ်ြဖင့်အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လိင်အမျ�ိးအစားကုိမဆုိ
ရည်��နး်၍ �ကမ်းတမ်းစွာေြပာဆုိြခင်းသည် �ှစ်သက်ဖွယ်မ�ိှေသာ၊ ေခ�ယူြခင်းမြပ�ရန၊်
ခုိင်လံမု�မ�ိှေသာ၊ စည်းကမ်းအရ အေရးယူြခင်းခံရမည်ဟ ုယူဆပါမည်။ ေကျာင်းသား/ဆရာမများသည်
ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံ လက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကုိ တင်ြပရမည်။ Title IX ၏
ေပါင်းစပ်ည�ိ��င်ိးေရးမ�းအြဖစ် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနသည့် လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ
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အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကုိ စွပ်စဲွ�ပီး ၂၄ နာရီအတင်ွး တိင်ု�ကားမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းအပ်ုမှ
�ကားနာစစ်ေဆး�ပီး နဂုံိးချ�ပ်မည်ြဖစ်သည်။ မည်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်မဆုိ အယူခံဝင်ြခင်းမြပ�မီ (978)
640-7810 တင်ွ လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ တိင်ု�ကား�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းသားများအား ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့် အ�ိင်ုကျင့်ြခင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ�ှင့်
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ အပါအဝင် မေကျနပ်ချက်ြဖစ်စ�်တစ်ခုအတင်ွး မှားယွင်းေဖာ်ြပချက်များအား
သိလျက် သိ� မဟတ်ု မှားယွင်းေသာအချက်အလက်များကုိ သိလျက်တင်ြပြခင်းမှ တားြမစ်ထားသည်။

ေဘးကင်းေသာေကျာင်းများဥပေဒ
ေကျာင်းေကာ်မတီသည် ၁၉၉၃ ခု�ှစ် ပညာေရးြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�အက်ဥပေဒ၏
လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့်အညီ အပ်ုချ�ပ်ေရး�ှင့် ေကျာင်းအပ်ုများအား အခွင့်အာဏာ အြပည့်အဝ
ေပးအပ်ရန ်ရည်ရွယ်ထား�ပီး ေကျာင်း�ှင့်ဆက်စပ်ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့်
အြခားအြပ�အမူများအတက်ွ တာဝန�ိှ်သူများကုိ တားဆီး ၊ ေြဖ�ှင်းရန�ှ်င့် တာဝနခံ်ရန ်၊
အစုိးရေကျာင်းတက်ဖိ�  အဆင်မေြပဘူး။

မူးယစ်ေဆးဝါးဥပေဒချ�ိးေဖာက်မ�၊ အရက်ယမကာလက်ဝယ်ထား�ိှမ� သိ� မဟတ်ု သုံးစဲွမ�၊
အ��ရာယ်�ိှေသာ သိ� မဟတ်ု ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ေမာ်ေတာ်ကား၊ လက်နက် သိ� မဟတ်ု
မီး��းမီးပနး်အသုံးြပ�မ� သိ� မဟတ်ု ေဒသ��ရ၊ ြပည်နယ် သိ� မဟတ်ု ဖက်ဒရယ်ဥပေဒကုိ
ချ�ိးေဖာက်ြခင်းသည် ဆုိင်းငံြ့ခင်း သိ� မဟတ်ု ထုတ်ပယ်ြခင်းတိ� ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ုံသာမက ရဲ/မီးကုိပါ
ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည်။ ဌာနဆုိင်ရာ အေ�ကာင်း�ကားစာ။
ေဘးကင်းေသာေကျာင်းများ�ှင့်ပတ်သက်သည့် အေရး�ကီးေသာဥပေဒ�ှစ်ခုကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုး
အကျ�်းချ�ံးထားသည်။

MGL အခနး် 71; ပုဒ်မ ၃၇H
● ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွး၊ ေကျာင်းကားများေပ�တင်ွ သိ� မဟတ်ု အားကစားဂိမ်းများအပါအဝင်
ေကျာင်း�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ပဲွလမ်းသဘင်များတင်ွ ေတ��ိှရသည့် ေကျာင်းသားတိင်ုး၊ ေသနတ်
သိ� မဟတ်ု ဓားအပါအဝင် အ��ရာယ်�ိှေသာလက်နက်များ လက်ဝယ်ထား�ိှမ�၊ သိ� မဟတ်ု အခနး်
94C တင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့် ကန ့သ်တ်မထားေသာ ေဆးေြခာက်၊ ကုိကင်း�ှင့် ဟီး�ုိးအင်း
အပါအဝင် ထိနး်ချ�ပ်ထားေသာ အရာဝတ� �ကုိ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းခ�ုိင်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရ�ိင်ုသည်။

● ေကျာင်းအပ်ု၊ လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ု၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၏ လက်ေထာက် သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွး သိ� မဟတ်ု အားကစားဂိမ်းများအပါအဝင် ေကျာင်းမှ ကမကထြပ�ေသာ
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် အခမ်းအနားများတင်ွ ေကျာင်းအပ်ု၊
လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ု၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဆရာမ၏ လက်ေထာက် သိ� မဟတ်ု
အြခားပညာေရးဝနထ်မ်းများကုိ ေစာ်ကားေသာ ေကျာင်းသားအား ေကျာင်းအပ်ုမှ
ထုတ်ပယ်ြခင်းခံရ�ိင်ုသည်။

● ေ�ှ�အပုိဒ်�ှစ်ခုစလံးုကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွမ်�ြဖင့် တရားစဲွဆုိခံရသည့်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးဦးအား �ကားနာစစ်ေဆးရန ်အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ကုိ စာြဖင့်
အေ�ကာင်း�ကားရမည်- သိ� ေသာ် ေကျာင်းသားသည် ကုိယ်စားြပ�ခွင့်�ှင့်
သက်ေသအေထာက်အထားများ�ှင့် သက်ေသများ တင်ြပခွင့်တိ� �ှင့်အတူ
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အဆုိပါ�ကားနာမ�မတိင်ုမီ ေပးအပ်�ိင်ုေစရန၊် ေကျာင်းအပ်ု။ ထုိသိ� �ကားနာ�ပီးေနာက်တင်ွ၊
ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် ေ�ှ�စာပုိဒ်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွေ်�ကာင်း ေကျာင်းအပ်ုမှ
ဆုံးြဖတ်ထားေသာ ေကျာင်းသားအား �ှင်ထုတ်မည့်အစား ဆုိင်းငံထ့ားရန်
၎င်းတိ�၏ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆုံးြဖတ်�ိင်ုသည်။

● ဤြပ�ာနး်ချက်များ�ှင့်အညီ ေကျာင်းခ�ုိင်မှ ထုတ်ပယ်ခံရေသာ ေကျာင်းသားတိင်ုးသည်
ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံ အယူခံဝင်ခွင့်�ိှသည်။ �ှင်ထုတ်ခံရေသာ ေကျာင်းသားသည် အယူခံမ�အား
�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ အေ�ကာင်း�ကားရန ်�ှင်ထုတ်သည့်ေနမှ့ (၁၀)ရက်အတင်ွး �ိှရမည်။
ေကျာင်းသားသည် �ကီး�ကပ်ေရးမ�း ေ�ှ�ေမှာက်တင်ွ �ကားနာရန ်အ�ကံေပးပုိင်ခွင့်�ိှသည်။
ေကျာင်းသားသည် ဤပုဒ်မပါ ြပ�ာနး်ချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်း �ိှ၊ မ�ိှ မှနက်နေ်သာ
အဆုံးအြဖတ်တစ်ခုအတက်ွ အယူခံဝင်ြခင်း၏ အေ�ကာင်းအရာကုိ အကန ့အ်သတ်မ�ိှေစရ။

● ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည် ဤပုဒ်မပါ ြပ�ာနး်ချက်များအရ ထုတ်ပယ်ခံရ�ပီး လက်ခံမ�အတက်ွ
အြခားေကျာင်းသိ�  ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ထားသည့်အခါ၊ ေပးပိ�သည့်ေကျာင်း၏ �ကီး�ကပ်ေရးမ�းသည်
ေကျာင်းသားအား ထုတ်ပယ်ရသည့် အေ�ကာင်းရင်းအား လက်ခံေကျာင်းအပ်ု�ကီးကုိ
အေ�ကာင်း�ကားရမည်။

MGL အခနး် 71; ပုဒ်မ ၃၇H၁/၂
● ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ရာဇ၀တ်မ�ြဖင့် တိင်ု�ကားချက်တစ်ခု ထုတ်ြပနေ်သာအခါ၊ သိ� မဟတ်ု
ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ြပစ်မ�ကျ�းလနွေ်�ကာင်း တိင်ု�ကားချက်ထုတ်ြပနေ်သာအခါ၊
ေကျာင်းအပ်ုသည် ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ုသည်။ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၏ ေြပာ�ကားချက်အရ
ေကျာင်းသား၏ ေကျာင်းတင်ွ ဆက်လက်�ိှေနြခင်းသည် ေကျာင်း၏ အေထွေထွေကာင်းကျ�ိးကုိ
သိသိသာသာ ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည်ဟ ုေကျာင်းအပ်ု�ကီးက ဆုံးြဖတ်ပါက ထုိက့ဲသိ� ေသာ
ေကျာင်းသားသည် အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ သင့်ေလျာ်သည်ဟ ုသတ်မှတ်ပါသည်။
ေကျာင်းသားသည် စဲွချက်များ�ှင့် ဆုိင်းငံြ့ခင်းဆုိင်ရာ အေ�ကာင်းြပချက်များကုိ
စာြဖင့်ေရးသားအေ�ကာင်း�ကားစာကုိ လက်ခံရ�ိှရမည်။ ေကျာင်းသားသည် အယူခံဝင်ပုိင်ခွင့်�ှင့်
ယင်းက့ဲသိ�  ဆုိင်းငံထ့ားရန ်အယူခံဝင်ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များကုိ
စာြဖင့်ေရးသားအေ�ကာင်း�ကားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိ� ရာတင်ွ �ကီး�ကပ်ေရးမ�းက ြပ�လပ်ုသည့်
အယူခံဝင်�ကားနာမ�မတိင်ုမီှ ထုိဆုိင်းငံမ့�သည် ဆက်လက်အသက်ဝင်ေနမည်ဟု
ြပ�ာနး်ထားသည်။ ေကျာင်းသားသည် ဆုိင်းငံမ့�အား �ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ
အယူခံဝင်ပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ ေကျာင်းသူသည် ဆုိင်းငံထ့ားသည့်ရက်စဲွမှ စတင်ကာ
ြပက�ဒိနင်ါးရက်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ အယူခံဝင်ရန ်ေတာင်းဆုိချက်ကုိ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးကုိ
အေ�ကာင်း�ကားရမည်။ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် ေကျာင်းသား�ှင့် ေကျာင်းသားမိဘ သိ� မဟတ်ု
အပ်ုထိနး်သူထံ ေကျာင်းသား၏ အယူခံဝင်ရန ်ေတာင်းဆုိချက်မှ ြပက�ဒိနသုံ်းရက်အတင်ွး
�ကားနာစစ်ေဆးရမည်။ �ကားနာရာတင်ွ ေကျာင်းသားသည် မိမိကုိယ်စား ��တ်�ှင့် စာြဖင့်
သက်ေသခံတင်ြပပုိင်ခွင့်�ိှ�ပီး အ�ကံဉာဏ်ေပးပုိင်ခွင့်�ိှရမည်။ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည်
ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ေမှာက်လှနရ်န ်သိ� မဟတ်ု ေြပာင်းလဲပုိင်ခွင့်�ိှေစကာမူ
ေကျာင်းသားအတက်ွ ပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစ�်တစ်ခုကုိ အ�ကံြပ�ြခင်းအပါအဝင်၊
�ကီး�ကပ်သူသည် �ကားနာ�ပီး ြပက�ဒိနင်ါးရက်အတင်ွး အယူခံမ�အေပ� ဆုံးြဖတ်ချက်ချရမည်။
ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်သည် ဆုိင်းငံြ့ခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ �မိ�၊ �မိ� သိ� မဟတ်ု ေဒသဆုိင်ရာ
ေကျာင်းခ�ုိင်၏ ေနာက်ဆုံး ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်ရမည်။

● ေကျာင်းသားတစ်ဦးအား ရာဇ၀တ်မ�ြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု စီရင်ချက်ချြခင်း
သိ� မဟတ်ု တရား�ုံးတင်ွ အြပစ်�ိှေ�ကာင်း ၀နခံ်ြခင်းခံရေသာအခါ၊ ထုိက့ဲသိ� ေသာ ရာဇ၀တ်မ�
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သိ� မဟတ်ု ြပစ်မ�ကျ�းလနွြ်ခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းအပ်ုမှ ထုတ်ပယ်�ိင်ုသည်။အကယ်၍
ထုိေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် ေကျာင်းသား၏ ေကျာင်းတင်ွ ဆက်လက်တည်�ိှေနမ�ကုိ ေကျာင်း၏
အေထွေထွေကာင်းကျ�ိးကုိ သိသိသာသာ ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည်ဟ ုအဆုိပါေကျာင်းအပ်ုက
ဆုံးြဖတ်ပါက ေကျာင်းသားက ေြပာ�ကားခ့ဲသည်။ (အေ�ကာင်း�ကားစာ၊ အယူခံဝင်ရန်
ေတာင်းခံြခင်း�ှင့် အယူခံ�ကားနာြခင်း အပါအဝင် လပ်ုငနး်စ�်ဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များသည်
အထက်ေဖာ်ြပပါ ပထမအပုိဒ်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ
ထင်ဟပ်ေစသည်)။ ထုိေကျာင်းသားအား ထုတ်ပယ်လိက်ုေသာအခါ၊ ထုိေကျာင်းသားအား
ပညာေရးဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ�များေပးရန ်ေကျာင်း သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းခ�ုိင်မှ မလိအုပ်ပါ။

MGL အခနး် 71; ပုဒ်မ ၃၇H၃/၄။
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
အပ်ဒိတ်အသစ်: �ိဝုင်ဘာ 8 ရက်၊ 2022 တင်ွ အကျ�ံးဝင်ပါသည်။

ေဘးကင်းေရးအချက်အလက်

မီးသတ်ေလက့ျင့်မ�များ
● စာသင်ခနး်တိင်ုးတင်ွ မီးထွက်ေပါက်လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ေကျာင်းသားများ
သတိြပ�သင့်သည်။ ေကျာင်းသားများသည် စာသင်ခနး် သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းဧရိယာတစ်ခုစီသိ�
ဝင်ေရာက်သည့်အခါ ဤလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ �ှာေဖွ�ပီး ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ရပါမည်။

● အချက်ေပးသံြမည်ေသာအခါ ေကျာင်းသားများသည် သတ်မှတ်ထားေသာ လပ်ုငနး်စ�်များကုိ
လျင်ြမနစွ်ာ တိတ်ဆိတ်စွာ လိက်ုနာ�ပီး သတ်မှတ်လမ်းေ�ကာင်းတစ်ေလ�ာက် ဆရာ�ှင့် ချက်ချင်း
ေကျာင်းမှ ထွက်ခွာရမည်ြဖစ်သည်။ မီးထွက်ေပါက်လပ်ုငနး်စ�်များ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး
ေမးခွနး်များ�ိှပါက ေကျာင်းသားများသည် အေရးေပ�ထွက်ေပါက်မစမီ စာသင်ခနး်အတင်ွး�ိှ
ဆရာ�ှင့် တိင်ုပင်သင့်သည်။

● အြပင်ဘက်တင်ွ ေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းအေဆာက်အဦမှ အနည်းဆုံး ေပ ၅၀
အကွာတင်ွ �ိှေနရမည်။

● ေကျာင်းသားများသည် အေဆာက်အဦအတင်ွး ေကာင်းစွာ�ှင်းလင်းစွာေနထုိင်ရမည်ြဖစ်�ပီး
�ှင်းလင်းြပတ်သားေသာအချက်ြပချက်မြပမချင်း အေဆာက်အအံအုတင်ွးသိ�  မ၀င်ရပါ။

● မှားယွင်းေသာ အချက်ေပးအချက်ြပဌာနကုိ တမင်တကာ ဆဲွဆဲွြခင်းသည်
ဥပေဒမ့ဲလပ်ုရပ်ြဖစ်�ပီး ရဲကိစ�အြဖစ် သေဘာထားမည်ြဖစ်သည်။

● မီးအချက်ေပးသံတိင်ုးကုိ တကယ့်အချက်ေပးသံအြဖစ် သေဘာထားသင့်တယ်။
ေကျာင်းသားများသည် �ုံးမှ အတည်ြပ�ချက်ကုိ မေစာင့်ဘဲ အြပင်သိ�  ချက်ချင်းသွားပါ။

အေရးေပ�ေလက့ျင့်မ�များ
ALICE ပ�ုိတိေုကာကုိ အသုံးြပ�သူများ အပါအဝင် အေရးေပ� ေလက့ျင့်ခနး်များကုိ အမှနတ်ကယ်
အေရးေပ� အေြခအေနမျ�ိးတင်ွ ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများက ြပင်ဆင်ထားမည်ြဖစ်သည်။
စာသင်�ှစ်တင်ွ ေလက့ျင့်ခနး်များကုိ လစ�် တစ်�ကိမ် ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။ မီးေလာင်မ�မှလွဲ၍
အြခားအေရးေပ�အေြခအေနများအတက်ွ ေ�ကြငာချက်ထုတ်ြပနပ်ါမည်။ ေကျာင်းသားများ�ှင့်
ဝနထ်မ်းများအား အေြခအေန�ှင့် ပတ်သက်၍ တိကျေသာ အချက်အလက်များကုိ ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
အေရးေပ�ေလက့ျင့်ေရး ��န�်ကားချက်များကုိ စာသင်ခနး်တိင်ုးတင်ွ တင်ထားသည်။
ေကျာင်းသားများသည် အေရးေပ�အေြခအေနအတက်ွ ြပင်ဆင်ရာတင်ွ ကူညီရန်
ဤလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ေလက့ျင့်ရန ်အေရး�ကီးပါသည်။
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လံြုခံ�ေရးကင်မရာများ
ေကျာင်းအေဆာက်အဦအတင်ွးေရာ အြပင်မှာပါ ကင်မရာတည်ေနရာေတ ွ�ိှပါတယ်။
ဤကင်မရာများသည် ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များအတက်ွသာ ရ�ိှ�ိင်ုသည်- 1) အေရးေပ� တံ� ြပနမ်�၊ 2)
ေစ့ေစ့စပ်စပ် စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်လိအုပ်သည့်ကိစ�ရပ်များ၊ 3) ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ
အကာအကွယ်ေပးြခင်း�ှင့် 4) လံြုခံ�ေသာသင်ယူမ�ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိနး်သိမ်းြခင်း။

လံြုခံ�ေရးေစာင့်�ကည့်
လံြုခံ�ေရးေစာင့်�ကည့်သူ၏ အခနး်က�မှာ အေဆာက်အဦအတင်ွးသာမက
ေကျာင်းေြမေနရာများတင်ွပါ �ိှေနေစရနြ်ဖစ်သည်။ ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များ�ှင့်
စပ်လျ�်းသည့် ြပဿနာများကုိ စီမံခန ့ခဲွ်သူများထံ တင်ြပရန ်တာဝန�ိှ်သည်။ ဤပုဂ�ိ�လ်သည်
ဝနထ်မ်းအဖ�ဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်�ပီး ဆရာ၊ ဆရာမ�ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဝနထ်မ်းများအြဖစ် ေကျာင်းသားများ�ှင့်
တညီူေသာ အခွင့်အာဏာ�ိှသည်။

ေကျာင်းအရင်းအြမစ်အရာ�ိှ
ေကျာင်းအရင်းအြမစ်အရာ�ိှသည် အရွယ်မေရာက်ေသးေသာ ြပစ်မ�ကျ�းလနွသူ်များပါ၀င်သည့်
ြပစ်မ�များ�ှင့် ြပစ်မ�များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန၊် ဆုိးသွမ်းေသာအြပ�အမူကုိ ဟန ့တ်ားရာတင်ွ
အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ �သဇာလ�မ်းမုိးမ�ေပးကာ သင့်ေလျာ်ေသာရဲကိစ�ရပ်များအတက်ွ
အထက်တနး်ေကျာင်း၏ စီမံခန ့ခဲွ်သူများ�ှင့် လက်တွဲလပ်ုေဆာင်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။

�ကီး�ကပ်ေရးမ�း
ေကျာင်းတက်ေရာက်မ��ကီး�ကပ်ေရးမ�းသည် ေကျာင်းတက်ခွင့်ကုိ အားေပးရန၊်
ေကျာင်းေြပးကိစ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ အထက်တနး်ေကျာင်း၏ စီမံအပ်ုချ�ပ်မ�ကုိ တံ� ြပနရ်န၊်
ေနထုိင်မ�ြပဿနာများကုိ စစ်ေဆးအတည်ြပ�ြခင်း�ှင့် CRA တိင်ု�ကားချက်များကုိ
ေလ�ာက်ထားြခင်းအတက်ွ တာဝန�ိှ်သည်။

�ှာေဖွြခင်း�ှင့် သိမ်းဆညး်ြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည် ကုိယ်ေရးကုိယ်တာဆုိင်ရာ တရားဝင်အခွင့်အေရး၊ သိ� ေသာ်
သင်ယူမ�အဆင်ေြပေသာ ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန ်ေကျာင်းဌာန၏ လိအုပ်ချက်အရ
ဤအခွင့်အေရးကုိ မ�တေစရမည်။ ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်ေသာ သံသယြဖစ်စရာအေြခခံ�ိှေသာေ�ကာင့်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးကုိ ၎င်းတိ�၏ အခွင့်အာဏာေအာက်တင်ွ မ�ှာေဖွမီ ေကျာင်းတာဝန�ိှ်သူများသည်
ဝရမ်းရယူရန ်မလိအုပ်ပါ။ TMHS ၏ စီမံအပ်ုချ�ပ်မ�သည် ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ သံသယြဖစ်မ�
ထင်�ှားပါက ေကျာင်းသား၊ ေလာခ့်ကာ�ှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်�ှာေဖွမ�များ ြပ�လပ်ုပုိင်ခွင့်ကုိ
လက်ဝယ်�ိှပါသည်။ တရားမဝင် ပုဒ်မများ သိမ်းဆည်းခံရမည်ြဖစ်�ပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
တာဝန�ိှ်သူများထံ အေ�ကာင်း�ကား�ိင်ုသည်။ ထိ�အြပင် မိဘများ�ှင့် ေကျာင်းသားများလည်း
ဆက်သွယ်လာမည်ြဖစ်သည်။ဆုိင်းငံထ့ားသည်။ ေကျာင်းသားများအားလံးု ေဘးကင်းေစရနအ်တက်ွ
ရဲေခွးများ�ှင့် ရဲများသည် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ ကျပနး်�ှာေဖွမ�များ ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

ရဲတပ်ဖ�ဲက ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရန ်အာမခံထားသည။်
ရဲတပ်ဖ�ဲ၏ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ�ကုိ အာမခံ�ိင်ုသည့် အေြခအေနများတင်ွ ပါဝင်ေသာ်လည်း
အကန ့အ်သတ်မ�ိှ-
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● ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းကမကထြပ�သည့်ပဲွတစ်ခုတင်ွ
ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏လက်နက်ကုိ လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း။

● ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်းများ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းကမကထြပ�သည့်ပဲွတစ်ခုတင်ွ
ခုိက်ရနြ်ဖစ်ပွားမ�များသည် ပါဝင်ပတ်သက်သူတစ်ဦးကုိ သိသိသာသာ
ထိခုိက်ဒဏ်ရာရေစပါသည်။

● မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အရက်ေသစာအချ�ိ

လက်နက်များ�ှင့်/သိ�မဟုတ်ေသနတ်များ
ေသာခ့တ်ထားေသာ ဓားကုိ ေသာခ့တ်ထားသည့် အေနအထားတင်ွ ဆဲွ�ိင်ုေသာ ဓား၊ သိ� မဟတ်ု
ေသာခ့တ်ထားေသာဓား၊ မည်သည့် ယ��ရားြဖင့် တနွး်လှန�်ိင်ုေသာ ြဖ�တ်တပ်�ိင်ုေသာ ဓား၊ ဒစ်ခ်ဓား၊
အစွနး်�ှစ်ဖက်�ိှ ဓား၊ သိ� မဟတ်ု ခလတ်ုပါ�ိှေသာ ဓား သိ� မဟတ်ု လက်ကုိင်မှ ဓားကုိ ထုတ်လ�တ်သည့်
အလိအုေလျာက် စပရိနထု်တ်ကိရိယာ ပါ�ိှသည့် မည်သည့်ဓားမဆုိ၊ အရွယ်အစား သိ� မဟတ်ု
အ�ှည်�ိှေသာ ဓားမည်သည့်ဓားကုိမဆုိ အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ဆုိင်းငံထ့ားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ရဲတပ်ဖ�ဲက
အေ�ကာင်း�ကားကာ �ှင်ထုတ်ြခင်းအား အ�ကိ��ကားနာစစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။

ထိ�အြပင် ေကျာင်းပုိင်ဆုိင်မ�တင်ွြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်းတင်ွြဖစ်ေစ သတ� �လက်ဆစ်များ၊ �ခူျာကူ၊ zoobow
ဟလုည်းလသိူများေသာ ကလက်ကာ သိ� မဟတ်ု ကွနဖူ်းတတ်ု သိ� မဟတ်ု အြခားအလားတလူက်နက်များ
သယ်ေဆာင်လာသူ မည်သူမဆုိ �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲမ�ြဖင့် အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ရပ်ဆုိင်းမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
ရဲတပ်ဖ�ဲက အသိေပးထားသည်။ �ှင်ထုတ်ြခင်းအ�ကိ� �ကားနာပဲွ ကျင်းပသည်။

Tewksbury Memorial အထက်တနး်ေကျာင်း�ိှ ေသနတ်ကုိင်ေဆာင်သူ သိ� မဟတ်ု ၎င်းထံမှရ�ိှေသာ
မည်သည့်လိင်ုစင်ကုိမဆုိ သယ်ေဆာင်လာသူ သိ� မဟတ်ု အြခားအ��ရာယ်�ိှေသာ လက်နက်တစ်ခုခုကုိ
အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ဆုိင်းငံထ့ားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ရဲတပ်ဖ�ဲက အေ�ကာင်း�ကား�ပီး �ှင်ထုတ်ြခင်း
အ�ကိ��ကားနာမ� ြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်သည်။ MGL၊ အခနး် 71၊ ပုဒ်မ 37H အလိက်ု။

ေယဘုယျသတင်းအချက်အလက်

AHERA စညး်မျ�်းများ
AHERA စည်းမျ�်း၏ 40 CFR 763 ပုဒ်မ 84(စ) ၏ လိအုပ်ချက်များအရ ေကျာက်ဂွမ်းစစ်ေဆးြခင်း�ှင့်
စီမံခန ့ခဲွ်မ�အစီအစဥ်များကုိ ပုံမှနအ်လပ်ုချနိအ်တင်ွး အေဆာက်အဦေကျာင်းအပ်ု၏�ုံးခနး်တင်ွ
ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန ်ရ�ိင်ုပါသည်။

ေနာက်မှာ ကေလးမကျနေ်တာဘူ့း။
သမ�တဘု�်ှက လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲသည့် ၂၀၀၁ ခု�ှစ် ကေလးမကျန ်အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ၊
ေကျာင်းစနစ်များသည် စစ်သားစုေဆာင်းေရးရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ ေကျာင်းသားစာရင်းကုိ ထုတ်ြပနရ်န်
လိအုပ်သည်။ ကေလး၏အမည်ကုိ ထုတ်ြပနြ်ခင်းအား အထူးကန ့ကွ်က်သည့် မည်သည့်မိဘမဆုိ ထုိက့ဲသိ�
လ�တ်ေပးြခင်းမြပ�ရန ်ေကျာင်းအပ်ုထံ ေတာင်းဆုိရမည်။ ဒီေတာင်းဆုိချက်ကုိ
ရမယ်။စာြဖင့်ေရးသားရမည်။ေကျာင်းသားမှတ်တမ်းများကုိ�ကည့်ပါ။.
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ေခါင်းစ�် IX �ှင့် အခနး် 622 မူဝါဒ
ပညာေရးဆုိင်ရာအစီအစ�်၊ လ�ပ်�ှားမ�များ သိ� မဟတ်ု အလပ်ုအကုိင်မူဝါဒများတင်ွ လိင်၊ ဘာသာေရး၊
အသားအေရာင် သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံသားဇစ်ြမစ်အေပ� အေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမြပ�ရန ်Tewksbury
အစုိးရေကျာင်းများ၏ မူဝါဒမှာ 1972 ခု�ှစ် ပညာေရးြပင်ဆင်ချက်များ�ှင့် အခနး် 622 ၏ ေခါင်းစ�် IX၊
၁၉၇၁ ခု�ှစ် အက်ဥပေဒများ။ ပင်မ�ုံးတင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုေသာ မူဝါဒအြပည့်အစုံ။

ေခါင်းစ�် IX သိ� မဟတ်ု အခနး် 622 အရ မေကျနပ်ချက်ဟ ုခံစားရေသာ Tewksbury
အစုိးရေကျာင်းများ�ိှ ေကျာင်းသား သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်းသည် ၎င်းအား ေအာက်ပါအတိင်ုး
စာြဖင့်ေပးပိ� ရမည်-

အဆင့် 1 - ေကျာင်းအပ်ု
အဆင့် 2 - လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�း
အဆင့် 3 - ေကျာင်းအပ်ု�ကီး
အဆင့် 4 - ေကျာင်းေကာ်မတီ

ေကျာင်းသားများအား ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့် အ�ိင်ုကျင့်ြခင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ�ှင့်
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များအပါအဝင် မေကျနပ်ချက်ြဖစ်စ�်တစ်ခုအတင်ွး မှားယွင်းေဖာ်ြပချက်များအား
သိလျက် သိ� မဟတ်ု မှားယွင်းေသာအချက်အလက်များကုိ သိလျက်တင်ြပြခင်းမှ တားြမစ်ထားသည်။

ပညာေရးအစီအစဥ်တွင် ေကျာင်းသားများ၏ စညး်ကမ်းပုိင်း၊
ေကျာင်းသားအားလံးုသည် ဤလက်စဲွစာအပ်ုတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ အြပ�အမူအတက်ွ လိအုပ်ချက်များ
ြပည့်မီရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။ Massachusetts အေထွေထွဥပေဒများ အခနး် 71B (အခနး် 766 ဟလုည်း
ေခ�သည်) အထူးလိအုပ်ေနေသာ ကေလးများအတက်ွ ထပ်ေလာင်းြပ�ာနး်ချက်များ
လိအုပ်သည်.ေအာက်ပါ အပုိေဆာင်းအထူးလိအုပ်ချက်�ိှေသာ ေကျာင်းသားများ၏
စည်းကမ်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လိအုပ်ချက်များ၊.

၁.အထူးလိအုပ်ေနေသာ ေကျာင်းသားအတက်ွ တစ်ဦးချင်းပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစ�် (IEP) သည်
ေကျာင်းသားသည် ပုံမှနစ်ည်းကမ်းကုဒ်�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှမ�ိှ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းသား၏
အေြခအေန�ိှမ�ိှကုိ ��နြ်ပမည်ြဖစ်သည်။ြပ�ြပင်မွမ်းမံရန ်လိအုပ်သည်။.မည်သည့်
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�မဆုိ ေကျာင်းသား၏ IEP တင်ွ ေဖာ်ြပပါမည်။.

၂.ဆယ်ရက်ထက်ပုိ၍ ၎င်းတိ�၏ ပညာေရးအစီအစ�်မှ ဖယ်�ှားခံရ�ိင်ုေသာ အထူးလိအုပ်ေနေသာ
ေကျာင်းသားများအတက်ွ၊တိးုပွားလာသည်။၊စာသင်�ှစ်တင်ွ၊အကျင့်ပျက်ြခစားမ��ှင့်
ေကျာင်းသား၏ မသနစွ်မ်းမ��ကား ဆက်�ယ်ွမ�ကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း ြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်သည်။.

၃.အကယ်လိ� ၊အဲဒီလိ ုသုံးသပ်�ပီးမှ၊ေကျာင်းသား၏ အထူးပညာေရးအဖ�ဲမှ အြပ�အမူသည်
ေကျာင်းသား၏ မသနစွ်မ်းမ�ကုိ ထင်�ှားေစသည်ဟ ုဆုံးြဖတ်သည်။၊ြပ�ြပင်ထားေသာ အဖ�ဲအား
ေဆွးေ�းွပါမည်။ေကျာင်းသားအတက်ွအစီအစ�်.အကယ်၍ အဖ�ဲသည် ေကျာင်းသား၏
အြပ�အမူမဟတ်ုေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်ပါက၊ထင်�ှားြခင်း။၏မသနမ်စွမ်းြဖစ်လ�င် ေကျာင်းသားသည်
ေကျာင်းတက်ရပါမည်''၎စည်းကမ်းကုဒ်.ဒီအေပ�မှာ၊သင်�ကားပိ� ချမ�ကုိ လက်ခံရ�ိှရန်
ေကျာင်းသားအတက်ွ အစားထုိးဆက်တင်တစ်ခုေတာင်းပါ။ဖယ်�ှားခ့ဲသည်။.
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၄.Functional Behavioral Assessment ကုိ အထူးလိအုပ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါသည်။ေကျာင်းစည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်သည့် အြပ�အမူ�ိှေသာ ေကျာင်းသား.

၅.ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ အြပ�အမူတင်ွ လက်နက် သိ� မဟတ်ု မူးယစ်ေဆးဝါးများ
ပါဝင်သည်။၊အဖ�ဲသည် ေကျာင်းသားအား အြခားပညာေရးဆုိင်ရာ ဆက်တင်တင်ွ
ေနရာချေပး�ိင်ုသည်။.

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက် ပညာေရးအစီအစဥ်လပ်ုတဲအ့ခါ/သူမသည် Tewksbury Memorial
အထက်တနး်ေကျာင်း၏ စည်းကမ်းများကုိ
လိက်ုနာရမည်ြဖစ်သည်။စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမ�ိှလ�င်/သူမ၏အစီအစ�်သည် အြခားမဟတ်ုဟု
ဆုိသည်။.ဆုိင်းငံထ့ားမ�များကုိ တိင်ု�ကားမည်ြဖစ်သည်။အထူးပညာေရးမ�း။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည်
စာသင်�ှစ်တင်ွ အတနး်များမှ 10 ရက်�ကာ ရပ်နားထားသည့်အခါ အထူးပညာေရးအဖ�ဲမှ
အစီအစ�်များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါမည်။.

ပုဒ်မ 504 မသနစွ်မ်းေကျာင်းသားများအတွက် လပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များ
1973 ခု�ှစ် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ 504 အရ လိအုပ်ေသာ၊ သိ� မဟတ်ု လိအုပ်သည်ဟု
ယူဆပါက အထူးေနရာထုိင်ခင်းများ၊ ဆက်စပ်ဝနေ်ဆာင်မ�များ သိ� မဟတ်ု ပ�ုိဂရမ်များကုိ လိအုပ်ေသာ
ေကျာင်းသားတိင်ုးအား လမ်း��နမ်�ဌာနအ�ကီးအကဲထံ လ�ဲေြပာင်းေပးပိ� �ိင်ုပါသည်။
ေနာက်ထပ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များပါ�ိှေသာ 504 မိဘများလက်စဲွစာအပ်ုကုိ လမ်း��န�ုံ်းတင်ွ
ရ�ိင်ုပါသည်။

စစ်ေဆးမ�၊ အတုိချ�ံးဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ��ှင့် ကုသမ�အတွက် လ�ေဲြပာင်းေပးြခင်း
(SBIRT)

Tewksbury Memorial High School သည် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ��ှင့်ပတ်သက်၍
အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာေရွးချယ်မ�များကုိ အားြဖည့်ရန�ှ်င့် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွသူ သိ� မဟတ်ု
အနာဂတ်တင်ွ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�အ��ရာယ်�ကံ�လာမည့် ေကျာင်းသားများကုိ ကူညီေပးရန်
ကုိးတနး်ေကျာင်းသားများအား �ှစ်စ�်ြပသမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် Massachusetts House Bill No.
4056 ၏ ပုဒ်မ 15 �ှင့် ကုိက်ညီပါသည်။ ဤစစ်ေဆးမ�၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ
ေဖာ်ြပထားသည့် Superintendent Malone ထံမှ စာတစ်ေစာင်အတက်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ဝဘ်ဆုိက်တင်ွ
ေကျးဇူးြပ�၍ �ကည့်ပါ။
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