BURMESE
သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

2022-2023 STUDENT-PARENT HANDBOOK ACCESS &
ACKNOWLEDGEMENT ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပက င်ိုးသ ိုး - မဘ လက်စစ
ွွဲ အိုပ်
ကကည်ရှုခွငရ
် ရှပခင်ိုးနှင ် အသအမှတပ် ပြုပခင်ိုး
I understand the 2022-2023 MNPS Student-Parent Handbook is available online at www.mnps.org/handbook. The signature
below acknowledges that I have read and understand the handbook and related policies. ၂၀၂၂-၂၀၂၃ MNPS ထက ောင််းသော်း-မိဘ
လက်စွွဲစောအု ်ကို www.mnps.org/handbook ၌ ထတွွေ့ ရိနင
ို သ
် ည်ကို ကျွန်ု ် နော်းလည်သထဘောထ ါက် ါသည်။
၄င််းလက်စွွဲစောအု ်ဖ င်ဆ
ို့ ထ ကောင််း လက်မတ်
ို့ က်စ ်ထသော ထ ေါ်လစမ ော်းကို တ်ရှုပ ်း နော်းလည်သထဘောထ ါက်သည်အ

ို်းဖြင််းဖ င်ို့

အသိအမတ်ဖ ြု၀န်ြံ ါသည်။

Student’s Name (please print): ___________________________________________________________________________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)

Student’s School (please print): ______________________________________________________________________________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏ပက င်ိုး (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)

Parent or Guardian Name (please print): ____________________________________________________________________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏န မည် (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်
ရက်စွွဲ

NOTE မှတခ
် က် - Failure to sign and return this form to the school does not relieve the student from the responsibility of
complying with the rules and policies referenced in the MNPS Student-Parent Handbook. ဤပ

င်စ ရွ က်ကို လက်မှတမ
် ထိုးို

ခခင််းနှငပ
်ဲ့ က င်ိုးသ ို ပပန်ပိုခွဲပခင်ိုးမရှခွဲပသ ်လည်ိုး MNPS Student-Parent Handbook မှ ရည်ညွှန်ိုးထ ိုးပသ စည်ိုးမ ဥ်ိုးမ ိုးနှငပပေါ်
် လစမ ိုးအတင
ို ိုး်
လက
ို ်န ပဆ င်ရွက်ရမည်တ ၀န်မှ သက်သ လွှတပ် ငမ်ိုးမှှာ မဟိုတပ
် ါဘ်း။

SCHOOL ATTENDANCE & TRUANCY
ပက င်ိုးတက်ပခင်ိုးနှငပက
်
င်ိုးပပပိုးပခင်ိုး
ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းသည် မတက်မထနရ ထက ောင််းတက်ဖြင််းဆိုငရ
် ောဥ ထေမ ော်းဖြငသ
့် က်ဆိုငထ
် ကောင််း ကျွန်ု ် နော်းလည် ါသည်။ Tennessee ဖ ည်နယ်
၏ Compulsory Attendance Law/ထက ောင််းမတက်မထနရဥ ထေ (TCA 49-6-3001) အရ အသက် ၆ နစ်မ ၁၇ နစ်အတွင်း် ရိထသော ကထလ်းအော်းလံု်း
အရ မဖ စ်မထန ထက ောင််းတက်ရ ါမည်။ ဖ ည်နယ် ဥ ထေ (TCA 49-6-3001) အရ ၊ Compulsory Attendance/ထက ောင််းမတက်မထနရ ဥ ထေကို
လိုက်နောြွဲို့ဖြင််းမရိြွဲို့ထသောထ ကောငို့် ထက ောင််းထဖ ်းဖြင််း/ ညောထရ်း လစ်ဟင််းမှုအတွက် Juvenile Court/သက့်ငယ့်တရ ားရားတွင် အသနော်းြံမှု နငို့/် သိမဟု
ု ို့ တ်

1

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

Metro Student Attendance Center သို လ
ု ို့ ါအ၀င် အ ါအ၀င်
ို့ ွဲထဖ ောင််းထ ်း ိုဖြင်
ို့ ်း၊ ထက ောင််းအဆငို့် ကည ံို့ ို်းမှုမ ော်းနငို့် ကော်း၀င်ကည ံို့ ို်းဖြင််းတိအ
စသည်တဖို ို့ စ်ထ ေါ်ထစနိင
ု သ
် ည်။ (ထနောက်

်သတင််းအြ က်အလက်အထ ကောင််းအရောမ ော်းအတွက် bit.ly/mnpsattendance တွင် ထလို့လော ါ)

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်
ရက်စွဲွ

FERPA DIRECTORY INFORMATION
Student’s Name (please print): ___________________________________________________________________________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)

NOTICE OF DIRECTORY INFORMATION: လမ််းညန်ြ က်အြ က်အလက် သတိထ ်းြ က် Federal Educational Rights and
Privacy Act of 1974 (FERPA) အရ ဖ င်ဆင်
မိဘ/အု ်

ိန်း် သ၏ သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််းသော်း၏ကကိြုတင်ထရ်းသော်း

ဆိုလ င်)၄င််းဥ ထေတွငထ
် ော်ဖ
ထက ောင််းမ ော်းသည် မိဘ/အု ်
ကို
မ

ော်းသညို့်အတိုင်း် ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်း၏ ညောထရ်းမတ်တမ််းမ ော်းကို လ ိြုွေ့ ဝက်

ုတ်ဖ န်ြွငဖို့် ြု

ော်းထသော အ

ိန်း် သိမ််း

ော်းမောဖ စ်ပ ်း

ော်းထသောသထဘောတညြ က်မ ါဘွဲ (အကယ်၍ ထက ောင််းသော်းသည် ၁၈ နစ်နငို့် အ

်းအထဖြအထနအြ ိြု ွေ့ မလွွဲ၍ က န်သည့်အ ွဲွေ့က
ွ ို

က်

ုတ်ဖ န်သွော်းမော မဟုတ် ါဘ်း။ သိထသော်
ု ို့
ဥ ထေအရ

ိန်း် သ သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််းသော်း၏ကကိြုတင်သထဘောတညြ က်မယဘွဲ ထက ောင််းသော်း၏ “ကယ့်ရရားကယ့်တ အြ က်အလက်”

ော်း ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ prior consent/ကကိြုတင်ြွငဖို့် ြုြ က်မရိဘွဲ အြ ိြု ွေ့ထသောလမ််းညန်အြ က်အလက်မ ော်းကို

ုတ်ဖ န်လို ါက ထအောက် ါထ

ောင်စောရွ က်ကို လက်မတ်

ို်းဖြင််းဖ ငို့် ဤ FERPA ခြင််းြ က်မ "opt-out ရ

င့် ယ်ရန်" ထရွ ်းြ ယ်နင
ို ် ါသည်။ ထက ောင််း

သိမဟု
ု ို့ တ် MNPS Family Information Center/မိသော်းစု ဖ န် ကော်းထရ်းဌောနသို opt-out
ကို ဖ န်လည်ရု ်သမ
ိ ််းဖြင််းရြ င့်စောရွ က်အော်း ဖ ညို့်ပ ်းတင်သွင်း်
ို့
ဖြင််းဖ ငို့် မိဘ/အု ်

ိန်း် သ သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််းသော်းက အြ က်ဖ ဖြင့်ားကို ယ်ရော်းရန် ထတောင််းဆိုသညို့်တိုငထ
် အောင် ဤရ ေါ်လစမဝါေ/ ရိုစဂ ော လု ်

လု ်နည််းအရ လမ််းညန်အြ က်အလက်မ ော်းကို
စ သင့်နစ်အတွက် အြ က်ဖ

ုတ်ဖ န်ဖြင််းမ ရ

င့် ယ်

ံု်း

ော်းထသော ထက ောင််းသော်း၏လမ််းညန်အြ က်အလက်မ ော်းသည် လက်ရိ

ော်းဆွဲ ဖ စ် ါမည်။

ကျွန်ု ် (parent/guardian name or student name မိဘ/အု ်

ိန်း် သ၏နောမည် သိမဟု
ု ို့ တ် ရက င့်ားသော်း၏နောမည်*),

___________________________________________________________________________ သည် FERPA လက်ထအောက်ရိ
လမ််းညန်အြ က်အလက်အဖ စ် သတ်မတ်

ော်းထသော ကိုယ်ထရ်းကိုယ်တောအြ က်အလက်မ ော်းကို ဆိုင်း် ငံို့

•

Student Name ထက ောင််းသော်းနောမည်

•

Address လိ ်စော

•

Photograph ဓါတ် ံု

•

Date and place of birth ထမွ်းထနနို့ င်ထ
ို့ မွ်းရ ်

ော်းရ ားရန် ထတောင််းဆို ါသည် -

2

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

•

Major field of study သင်ယထလို့လောထနသည်ဘ
ို့ ောသောရ ်

•

Dates of attendance ထက ောင််းတက်သည်ရ
ို့ က်မ ော်း

•

Participation in officially recognized activities and sportsအော်းကစော်းနင်လ
ို့ ှု ်ရော်းမှုအစအစဥ်မ ော်း၌ တရော်း၀င် ါ၀င်ဖြင််း

•

Weight and height of members of athletic teams အော်းကစော်းအ ွဲွေ့မ
ွ ော်း၏မင်ဘောမ ော်း၏ကိုယ်အထလ်းြ ိနန
် င်အ
ို့ ရ ်

•

Degrees, honors and awards received လက်ြံရရိြွဲို့ထသောဘွွေ့ေ
ွဲ ဂရမ ော်း၊ဂုဏဖ် ြုဖြင််းမ ော်းနင်ို့ ဆုမ ော်း

•

Most recent educational agency or institution attended မ ကောြင်အတွင်း် တက်ြွဲို့သည်ို့ ညောထ ်းထအဂ င်စ သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််း

ဤထ ောင်စောရွ က်ကိုတင်ဖ သညို့်အြါ အ

က်ထ ော်ဖ

ါအြ က်အလက်မ ော်းကို ကျွန်ု ်၏စောဖ ငို့ြ
် ွငဖို့် ြုြ က်မရဘ
ိ ွဲ ဖ င် အ ွဲွေ့အ
ွ စည််းမ ော်း

မဟုတ်ထ ကောင််း သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််းက ဥ ထေအရ လိုအ ်သည်ဖြစ့်ရစ သိမဟု
ု ို့ တ် FERPA ထအောက်၌ ကကိြုတင်ြွငရ
်ို့ တ င့်ား
မရိဘွဲ အဆို ါအြ က်အလက်မ ော်းကို

ုတ်ဖ န်ရန် ြွငဖို့် ြု

ံသုိ ထ
ု မ
် ော
ို့ ်း ိုနိို့ င

ော်းထသော ကျွန်ု ်၏ြွငဖို့် ြုြ က်

ော်းဖြင််းမရိ ါက ကျွန်ု ်၏ opt-out ထတောင််းဆိမ
ု ှုကို ထရ ွေ့ဆိုင်း် လိုက်သညို့်တိုငထ
် အောင် ထက ောင််းမ

ဤထ ောင်စောရွ က်ကို လက်ြံရရိသညို့်အြ ိနမ
် စ၍ အဆို ါလမ််းညန်အြ က်အလက်မ ော်းကို အဖြော်းနည််းလမ့်ားဖ ငို့်

ုတ်ဖ န်သွော်းမော မဟုတ် ါဘ်း။

ထက ောင််းအတွက် အြ က်အလက်မ ော်းကို ြွွဲဖြော်းသတ်မတ်ြလိုအ ်ထသောထ ကောငို့် ထက ောင််းသော်း ID နံ ါတ်ကို အသံု်းဖ ြုဖြင််းအော်း opt out မလု ်
ရ က င့်ားကို ကျွန်ု ် သရ

ရ ေါက့် ါသည်။ ကျွန်ု ်၏ opt-out ထတောင််းဆိုမှုကို ထက ောင််းမမလက်ြံြင့် directory လမ််းညန်အြ က်အလက်ကို

ြွဲို့ ါက ထက ောင််းမ ကျွန်ု ်၏လမ််းညန်အြ က်အလက်အ ား

ုတ်ဖ န်ဖြင််းကို ရ ်တနန
် ို့ င
ို မ
် ောမဟုတ်ထ ကောင််း ကျွန်ု ်

်မသ
ံ ရ

ော်းသင်ို့
ုတ်ဖ န်

ရ ေါက့် ေါသည်။

ထက ောင််းသို ဆက်
သွယ်ဖြင််းဖ ငို့် ကျွန်ု ်/ကျွန်ု ်ို့ထက ောင််းသော်း၏လမ််းညန်အြ က်အလက်ကို မည်သအသံ
ုိ ို့
ု်းဖ ြုထ ကောင််း ထတောင််းဆိုနင
ို ပ် ်း ရမားဖမန််းနိင
ု သ
် ည်ကို
ို့
ကျွန်ု ် သရ
အ

က်ထ ော်ဖ



ရ ေါက့် ါသည်။
ါအတိုင်း် သငို့ထ
် က ောင််းသော်း၏ လမ််းညန်အြ က်အလက်ကို မ ထဝရန် ြွငဖို့် ြု ါသလော်း။

Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်း၏တရော်းဝင် မိဘ

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

3

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

HEALTH SCREENINGS က န်ိုးမ ပရိုး စစ်ပဆိုးမှုမ ိုး
Student’s Name (please print): ___________________________________________________________________________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)
School Name ပက င်ိုးန မည်_______________________________________________________________________________
Student’s Date of Birth (Month/Day/Year) ပက င်ိုးသ ိုး၏ပမွိုးပန (လ/ရက်/ခိုနစ
ှ ်)

______ /______ /______

န ိုး၊မ က်စ၊အရပ်၊ကယ
ို အ
် ပလိုးခ န်နင
ှ ပသွ
်
ိုးပပါင်ခ န်စသည်တက
ို ို စစ်ပဆိုးပခင်ိုး
သင်၏ထက ောင််းသော်းအော်း နော်း၊မ က်စိ၊အရ ်၊ကိုယ်အထလ်းြ ိနန
် င်ထ
် သည်တကိ
ို ို့ ု စစ်ထဆ်းြံယရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။
ို့ သွ်းထ ါင်ြ ိနစ



Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

COVID-19 TESTING ပဆိုးစစ်ပခင်ိုး
COVID-19 ထရောဂါဖ စ် ွော်းမှု ဖမငို့တ
် က်လောသညို့်အြါတွင ် MNPS သည် သငို့က
် ထလ်းအော်း က်းစက်မှုအတွက် စမ််းသ ်ရန်အတွက် သင်၏ြွငဖ်ို့ ြုြ က်ကို
ထတောင််းြံထန ါသည်။ ထက ောင််းသနောဖ ြုမမ ထဆ်းစစ်ဖြင််းကို ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းကို တစ် တ်လ င်တစ်ကကိမ်

က် ိုပ ်း ကြုံရ က န််း

စစ်ထဆ်းဖြင််းအတွက် ထရွ ်းြ ယ်သွော်းမော မဟုတ် ါဘ်း။ အဓိကစောသင်ြ ိနဖ် င် တွင် စမ််းသ ်ဖြင််းကိုဖ ြုလု ်ရန် ကျွန်ု ်တို အစွ
မ််းကုနက် ကိြု်းစော်းသွော်း ါမည်။
ို့
သင်၏ထက ောင််းသော်းအော်း COVID-19 TESTING စစ်ထဆ်းြံယရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။



Yes
No

4

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

PERMISSION PREFERENCES ကကြုက်နစ
ှ သ
် က်မှုမ ိုးကို ခွငပပြုခခင်
်
်း
FAMILY LIFE & SEXUAL HEALTH EDUCATION မိသော်းစု ဘ၀နငို့် လိင် ိုင်း် ဆိုငရ
် ော က န််းမောထရ်း အသိ ညောထ ်း
Lifetime Wellness/တစ်သက်တော က န််းမော ကံို့ြိုငထ
် ရ်းသင်တန််းတွင် Family Life Education and Sexual Health Education ါ၀င်သည်။
HIV/AIDS ၊အကောအကွယ်အသံု်းဖ ြုထသောနည််းမ ော်း၊ကိုယ်၀န်ထဆောင်ဖြင််း၊ကထလ်းထမွ်းစော်းဖြင််း၊ Safe Haven Law/ထဘ်းအနတရောယ်ကင််းရန် ြိလ
ု ှုံရောထနရော
ဥ ထေ ၊ Tennessee Human Trafficking Law/တင်နင်စ လကုနက
် ်းမှု ဥ ထေ နငို့် Erin's Law/ကထလ်းသငယ် လိင် ိုင်း် ဆိုငရ
် ော အလွွဲသု်းံ စော်းမှု
စသည်တအ
ို ို့ ါအ၀င် အထ ော်အ ါ်းမလိုက်စော်းဖြင််း၊မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တန် ို်း

ော်းဖြင််း၊ သင်တ
် သောထ ါင််းသင််းဆက်ဆံထရ်း၊ က ော်း/မ
ို့ င်ထ
ို့ ကောင််းမွနထ

လိငသ
် တ်မတ်ြ က်၊ လိငစ
် ိတ်ြံယမှု၊သထဘောတြွငဖ်ို့ ြုြ က်၊မ ိြု်းဆက် ွော်းစနစ်မ ော်းစသည်ို့ ထအောက် ါထြါင််းစဥ်အထ ကောင််းအရောမ ော်းတ ဖြံြုငံပု ်း ါရိ ါသည်။
မိဘမ ော်းနငို့် အု ်

ိန်း် သမ ော်းသည် မိသော်းစုဘဝ နငို့/် သိမဟု
ု ို့ တ် လိငက
် န််းမောထရ်း ညောထ ်းဌောနတွင် ၎င််းတိကထလ်း၏
ု ို့
ါဝင်မှုကို စွနလ
် ို့ တ်ရန် ထရွ ်းြ ယ်ြွင ို့်

ရိ ါသည်။ ါ၀င့်ရန်ြွငမ
်ို့ ဖ ြုဖြင််းထ ကောင်ို့ ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို အထရ်းယသွော်းမော မဟုတ် ါဘ်း။

ိုကသ
ွဲို့ ဖုိ ို့ ြုလု ်မည်အ
ို့ စော်း အဆို ါထက ောင််းသော်းမ ော်းသည်

လွတ်လ ်ပ ်း သောတညမ ရိထသောက န််းမောထရ်း၊ က န််းမော ကံို့ြိုငမ
် ှု သင်ြန််းစောမ ော်းနင်အ
ိ ်စောမ ော်းကို ထနရောအမ ိြု်းမ ိြု်းတွင် လက်ြံရရိသွော်း ါမည်။
ို့ ဆိုင်း် မင်အ
ို့ မ
သင်၏ထက ောင််းသော်းအော်း အဆို ါသင်ြန််းစောမ ော်းအော်းလံု်းတွင် တက်ထရောက်ရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။



Yes
No

အကယ်၍ သင်သည် No ကို ထရွ ်းြ ယ် ါက ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ထအောက် ါ သက်ဆိုငရ
် ော box အကွက်ကို အမတ်အသော်းဖ ြုလု ် ါ။ အကယ်၍ ကျွန ု ် ်သည်
opt-out ယ်

ုတ်ရန် စောထရ်းထတောင််းဆိုမှုကိုမတင်ဖ ြွဲို့ ါက ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းသည် သင်ြန််းစောအော်းလံု်းတွင် ါ၀င်သွော်းမည်ဖ စ်ထ ကောင််း ကျွန်ု ်

နော်းလည် ါသည်။


အထ ော်အ ါ်းမလိုက်စော်းဖြင််း



မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တန် ို်း



ထကောင််းမွနထ
် သောဆက်ဆံထရ်း



လိငစ
် ိတ်ြံယမှု



လိငစ
် ိတ်တိမ််းညွတ်မှု



သထဘောတညြ က်

ော်းဖြင််း

5

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။



မ ိြု်း ွော်းမှုစနစ်မ ော်း



HIV/AIDS အ ါအ၀င် လိငမ
် က်းစက်တတ်ထသောထရောဂါမ ော်း (STIs)



အကောအကွယ်နည််းလမ််းမ ော်း



ကိုယ်၀န်ထဆောင်ဖြင််း



ထမွ်းစော်းဖြင််း



ထဘ်းအနတရောယ်ကင််းရန် ြိုလှုံရောထနရော ဥ ထေ



တင်နင်စ လကုနက
် ်းမှု ဥ ထေ



ကထလ်းသငယ် လိင် ိုင်း် ဆိုငရ
် ော အလွွဲသု်းံ စော်းမှု

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

Student’s Name (please print): ___________________________________________________________________________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ ရင််းလင််းစွော ထရ်း ါ။)

USE OF THE INTERNET (Policy 4.406) အင်တ နက်အသိုးို ပပြုမှု
ကျွန်ု ်သည် MNPS အင်တောနက်မဝါေ 4.406 www.mnps.org/board-of-education/policies-and-proceduresကို တ်ပ ်း ါပ ။ internet/
အင်တောနက်ဆိုသည်မော ကမဘောတ၀န််းအသံု်းဖ ြုထနထသောကွနဖ် ြူတော ကွနရ
် က်အု ်တစ်ြုဖ စ်သည်အ
ို့ တွက် MNPS အထနဖ င်ို့ အင်တောနက်ထ ေါ်မ သိမဟု
ု ို့ တ်
အင်တောနက်ရိအထ ကောင််းအရောမ ော်းကို မ

ိန်း် ြ ြု ်

ော်း ါ။ MNPS ထက ောင််းသော်းမ ော်း အသံု်းဖ ြုနိင
ု သ
် ည်sို့ ites မ ော်းကို စစ်ထဆ်းစစစ်နင
ို သ
် ည်ို့ စက် စစည််း

ကရယ မ ော်းကို MNPS မ တော၀န်ယထဆောင်ရွက်သွော်းမည်ဖ စ်ထသော်လည််း ၄င််းကကိြု်း မ််းမှုမ ော်းသည် ါ၀င်သည်အ
ို့ ရောမ ော်းအော်းလံု်းကို block တော်းဆ်း
ိတ် င်၍ မရနိင
ု သ
် ည်ကို ကျွန်ု ် နော်းလည်သထဘောထ ါက် ါသည်။
သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း အင်တောနက်အသံု်းဖ ြုြွငထ
်ို့ ်းရန် MNPS အတွက် သင်တို ြွ
ို့ ငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။



Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

LAPTOP/DEVICE USE (Procedure 3.301.1P) လက်ပ်တ

ှာဲ့ကန
ွ ်ခပြူ

ှာ/ကရယှာ အသ်းို ခပြုမှု

MNPS ထက ောင််းသော်းမ ော်းသည် ထက ောင််းဝင််းအတွင်း် နငို့အ
် ဖ င်တွင ် သင်ယရန်အတွက် laptop သိမဟု
ု ို့ တ် အလော်းတကိရိယောကို

ုတ်ထ ်းနိင
ု ် ါသည်။

၎င််းတိထက
ု ို့
ောင််းသော်း၏ laptop သိမဟု
ု ို့ တ် အလော်းတ သင် ကော်းထရ်းစက်ကိရိယောမ ော်းအော်း ထက ောင််းသော်း၏အသံု်းဖ ြုြွငက
် ို့ တ်လိုထသောမိဘတိုင်း်
ို့် ို ကနသ
သည် ြွငဖို့် ြုြ က်ကို ထ ်းရ ါမည်။
MNPS Student Device Procedure 3.301.1P/MNPS ထက ောင််းသော်း ကိရိယော လု ်

ံု်းလု ်နည််း (www.mnps.org/board-of-education/

policies-and-procedures) ကို တ်ပ ်း ါပ ။ MNPS သည် ထက ောင််းဝင််းအတွင်း် နငို့အ
် ဖ င်တွင ် သင်ယထလို့လောနိင
ု ရ
် န်အတွက် laptop သိမဟု
ု ို့ တ်
အလော်းတကိရိယောကို
ရင််းဖ

ုတ်ထ ်းနိင
ု ် ါသည်။ ဤ laptop သိမဟု
ု ို့ တ် အလော်းတကိရိယောသည် Use of Internet Policy/အင်တောနက်အသံု်းဖ ြုမှုမဝါေတွင်

ော်းသညို့်အတိုင်း် MNPS မထ ်းထသောအင်တောနက်စစ်

ုတ်ဖြင််းကို အသံု်းဖ ြု ါမည်။

MNPS အတွက် ထက ောင််းဝင််းအတွင်း် နငို့အ
် ဖ င်တွင ် သင်ယထလို့လောဖြင််းအတွက် သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း အင်တောနက်အသံု်းဖ ြုြွငထ
ို့် ်းရန် သင်တို ို့
ြွငဖို့် ြု ါသလော်း။



Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

PERMISSIONS FOR WRAP-AROUND SERVICES
ဝန်ပဆ င်မှုမ ိုးအတွက် ခွငပ် ပြုခ က်မ ိုး
Student Name (Printed): _________________________________________________

Student ID: _____________________________

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရင််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)

ထက ောင််းသော်း အိုငေ
်

NAVIGATOR PROGRAM
MNPS Navigator ရိုဂရမ်သည် ထက ောင််းသော်းမ ော်းအော်း ထက ောင််းထနဖ ို့ င် တွင ် ထနောက်ဆက်တွွဲ check-in ဖ ြုလု ်ဖြင််းဖ ငို့် ဆရောဆရောမမ ော်းနငို့ဝ
် န်

မ််း

မ ော်းဖ ငို့် ြ ိတ်ဆက်ထ ်း ါသည်။ သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်း၏တောဝန်က Navigator သည် သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်း နငို့/် သိမဟု
ု ို့ တ် မိသော်းစုမ ော်းဖ ငို့အ
် တ
စောသင်နစ်တစ်ထလ ောက်လံု်း check-in ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ဤ check-in မ ော်းသည် လကိုယ်တင
ို ် သိမဟု
ု ို့ တ် ုန်း် ဖ ငို့် ဖ ြုလု ်နင
ို ် ါသည်။
သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း ါ၀င်ရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။



Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

SCHOOL PSYCHOLOGIST SERVICES ပက င်ိုး စတ်ပည ရှင ် ၀န်ပဆ င်မှုမ ိုး
MNPS ထက ောင််းတိုင်း် ၌ ထက ောင််း စိတ် ညောရင် ၀န်ထဆောင်မှုမ ော်း ရိ ါသည်။ အဖြော်း၀န်ထဆောင်မှုမ ော်းအ ကော်း ထက ောင််း စိတ် ညောရင်မ ော်းသည်
ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ထက ောင််း၌ ထက ောင််းြ ိနအ
် တွင်း် အြမွဲို့ အု ်စုအထဖြဖ ြုနငို့် အထ

ွထ

ွ ညောာထရ်း ၀န်ထဆောင်မှုမ ော်းကို ဖ ြုလု ်ထ ်း ါသည်။

ထက ောင််းစိတ် ညောရင်နငို့် ထက ောင််းသော်းဖ ငို့် တ်သက်သညို့် မတ်တမ််းမ ော်းအော်းလံု်းကို ဥ ထေအရ လိုအ ်သည်မလွွဲ၍ လ ိြုွေ့ ဝက်
ထက ောင််းစိတ် ညောရင်



ော်း ါမည်။

ံမ group-based (Tier 2)/အ ွဲွေ့အ
ွ ထဖြဖ ြု (Tier 2) ဝန်ထဆောင်မှုမ ော်းကို သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း ြွငဖို့် ြု ါသလော်း။

Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

8

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ

SCHOOL SOCIAL WORK SERVICES ပက င်ိုးလူမှုဖလို ၀န်ပဆ င်မှုမ ိုး
MNPS ထက ောင််းတိုင်း် ၌ ထက ောင််းလမှု၀န်ထဆောင်မှုမ ော်း ရိ ါသည်။ Social Work Department ဌောနသည် ထက ောင််းသော်းမ ော်းအော်း ရရိနင
ို သ
် ည်ို့
အဖမြှင်ဆ
်ို့ လမ််းမ ော်းကို ထရောက်ရိရန်အတွက် ကညထ ်းသည်ို့ ဌောနတစ်ြု ဖ စ် ါသည်။ School social workers သည်
ို့ ံု်း ညောထရ်းအြွငအ
ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ထက ောင််း၌ ထက ောင််းြ ိနအ
် တွင်း် အြမွဲို့ ထဆွ်းထနွ်းတိုင် င်ဖြင််းမ ော်းကို ဖ ြုလု ်ထ ်း ါသည်။ တရော်းဥ ထေအရ ထက ောင််းသော်းမ ော်းဖ င်ို့
ထဆွ်းထနွ်းတိုင် င်ထသောအထ ကောင််းအရောမ ော်းအော်းလံု်းကို လံုဖြံြုစွော
ထက ောင််းလမှု လံုလု ်သော်း



ိန်း် သိမ််း

ော်း ါသည်။

ံမ group-based (Tier 2)/အ ွဲွေ့အ
ွ ထဖြဖ ြု (Tier 2) ဝန်ထဆောင်မှုမ ော်းကို သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း ြွငဖို့် ြု ါသလော်း။

Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ် ရက်စွွဲ
Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

UNIVERSAL BEHAVIOR SCREENER
Student Name (Printed): _________________________________________________

Student ID: _____________________________

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရင််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ) ထက ောင််းသော်း အိုငေ
်
ကျွန်ု ်တ၏
ို ို့ Multi-Tiered System of Support (MTSS) မထဘောင်မတစ်ဆငို့် ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းစအတွက် ညောထရ်းနငို့် အဖ ြုအမဆိုငရ
် ော
လိုအ ်ြ က်မ ော်းကို အြ ိနန
် ငို့တ
် စ်ထဖ ်းည

ိထရောက်စွောတံဖု ို့ န်နင
ို ရ
် န်အတွက် သင် ကော်းထရ်းဆရောဆရောမမ ော်းနငို့် စမံြနြ
် ို့ ွွဲသမ ော်း၌ ၎င််းတိ၏
ု ို့

သက်ထသဖ ကိရိယောမ ော်း ရိ ါသည်။
MTSS Universal Screening Process သည် နိင
ု င
် အ
ံ လိုက် သတ်မတ်အကွဲဖ တ်မှုမ ော်းကို အသံု်းဖ ြု၍ ထနောက်

် ံို့ ို်းမှု လိုအ ်နင
ို သ
် ညို့်

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို ြွွဲဖြော်းသတ်မတ်ဖြင််းအတွက် အစ ိြု်းအမတ်ကို စစဥ်ထ ်း ါသည်။ MTSS ၏ အစိတ်အ ိုင်း် အထနဖ ငို့် ထက ောင််းသော်းအော်းလံု်းကို
အဖ ြုအမဆိုငရ
် ော အနတရောယ်မ ော်းအတွက် စစ်ထဆ်းမှုမ ော်း ဖ ြုလု ်

ော်းထသောထ ကောငို့် ဆရောဆရောမမ ော်းသည် ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်း၏လိုအ ်ြ က်မ ော်းကို

ိုမိုထကောင််းမွနစ
် ွော သိရိနင
ို ် ါမည်။
သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း Universal Behavior Screener တွင် တက်ထရောက်ရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။



Yes
No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

MEDIA PERMISSIONS မဒယ ခွငပ် ပြုခ က်မ ိုး
Student Name (Printed): _________________________________________________

Student ID: _____________________________

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရင််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)

ထက ောင််းသော်း အိုငေ
်

အဆို ါြွငဖို့် ြုြ က်မ ော်းဖ ငို့ဆ
် က်စ ်ထနထသောထ ေါ်လစမ ော်းဖ ငို့် တ်သက်ပ ်း အဖြော်းထနောက်

်အထ ကောင််းအရောမ ော်းအတွက် www.mnps.org/students-

families/student-resources/handbook/handbook-rights-and-responsibilities တွင် သွော်းထရောက်ထလို့လော ါ။
သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း ထအောက် ါတိအတွ
ု ို့
က် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။
MEDIA*
1. မေယောအ ါအ၀င် အမ ော်းထရ ွေ့တွင် ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းအော်း ဂုဏဖ် ြုရန် MNPS ကို ကျွန်ု ် ြွငဖ်ို့ ြု ါသည်။

YES

NO

2. ံုနိ ်

YES

NO

YES

NO

ုတ်ဖြင််း၊အင်တောနက်ထ ေါ်တွင ် နင်ို့ မေယောမ ော်းအော်းလံု်းတွင် ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းကို အင်တောဗ ြူ်းရန်၊

ဓါတ် ံုရု ိက်ရန် သိမဟု
ု ို့ တ် ဗေယိုရု ိက်ရန်အတွက် MNPS ကို ကျွန်ု ် ြွငဖ်ို့ ြု ါသည်။
3. သတင််းမေယောမ ော်းနင်ို့ non-MNPS media/ထက ောင််းမေယောမ ော်းမ ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းကို အင်တောဗ ြူ်းရန်၊
ဓါတ် ံုရု ိက်ရန် သိမဟု
ု ို့ တ် ဗေယိုရု ိက်ရန်အတွက် MNPS ကို ကျွန်ု ် ြွငဖ်ို့ ြု ါသည်။
*အကယ်၍ MNPS သည် သင်တန
ို ို့ စ်သက်သည်အ
ို့ မတ်အသော်း ါရိထသော ဤြွငဖို့် ြုြ က်ထ ောင်ရွက်ကို လက်ြံရရိြို့ဖွဲ ြင််းမရိြို့ွဲ ါက ၊ ထက ောင််းြရိုငပ် မိြုွေ့နယ်

အထနဖ င်ို့ ထရွ ်းြ ယ်မှု နံ ါတ် ၁ နင်၂ို့ အ က်မ အထ ကောင််းအရောမ ော်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ြွငဖို့် ြု ါသည်ဟု ယဆသွော်းမည်ဖ စ်ပ ်း ၊ သတင််းမေယောမ ော်းနင်ို့
non-MNPS media မ ော်းမ ကျွန်ု ်၏ထက ောင််းသော်းကို အင်တောဗ ြူ်းရန်၊ဓါတ် ံုရု ိက်ရန် သိမဟု
ု ို့ တ် ဗေယိုရု ိက်ရန်အတွက် MNPS ကို ကျွန်ု ် ြွငဖ်ို့ ြု ါ
သည်ဆိုထသောထရွ ်းြ ယ်မှုနံ ါတ် ၃ ကို ြွငဖို့် ြုသွော်းမည် မဟုတ် ါ။

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ု ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ိုထို့ ်းရမည် သိမဟု
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

SCHOOL CLIMATE SURVEY ပက င်ိုး ၀န်ိုးက င်အပပခအပန ဆ ပ ိုး
Student Name (Printed): _________________________________________________

Student ID: _____________________________

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရင််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)

ထက ောင််းသော်း အိုငေ
်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသင်နစ်အတွင်း် MNPS သည် တတိယတန််းနင်အ
ို့

က် ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို (၁၀-၂၀ မိနစ် ကောထသော) ဆောထဗ်းနစ်ြုမ သံု်းြုကို ထဖ ဆိုြိုင်း်

ါမည်။ အဆို ါဆောထဗ်းမ ော်းသည် ကျွန်ု ်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းမ ော်းနင်ို့ သတိထက
ု ို့
ောင််းအထ ေါ်
အထ

ော်းရိသည်အ
ို့ ဖမင်တကိ
ို ို့ ု ိုပ ်း သိရိထစရန် ကျွန်ု ်တအတွ
ို ို့
က်

ောက်အက ဖ စ်ထစ ါမည်။ သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းသည် ဤဆောထဗ်းမ ော်းကို မထဖ မထနရ မဟုတ် ါ။ သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း ဆောထဗ်းမ ော်းမထဖ ဆိုြင်

ဤဆောထဗ်းမ ော်းထဖ ဆိုဖြင််းမ အြ ိနမ
် ထရွ ်း ယ်ရော်းနိင
ု ် ါသည်။

ဖို ို့ င် သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းသည် ဆောထဗ်းထဖ ရန် သိမဟု
ု ို့ တ် ဆောထဗ်းထမ်းြွန်း် မ ော်းကို

မထဖ ဘွဲထနရန် ထရွ ်းြ ယ်နင
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင် သိမဟု
ု ို့ တ် သင်တို၏ထက
ောင််းသော်းသည် ဆောထဗ်းမထဖ ရန် ထရွ ်းြ ယ်ြွဲို့ ါက မည်သည်အ
ို့ ဖ စ်ေဏ်ကိုမ
ို့
ရရိမည် မဟုတ် ါ။
•

School Climate Survey(s) ပက င်ိုးအပပခအပန၀န်ိုးက င် ဆ ပ ိုး(မ ိုး) - School climate survey(s) ကို ဖ ြုလု ်ရသည်ရ
ို့ ည်ရွယ်ြ က်မော
ထက ောင််း တ်၀န််းက င်နင်အ
ို ို့
ုယ်တိုင ်
ို့ ထဖြအထနကို တို်းတက်ထစရန်အတွက် ကညထ ်းရန် ဖ စ် ါသည်။ ဆောထဗ်း(မ ော်း)သည် သင်တကထလ်းကိ
ထက ောင််း၌ ထတွွေ့ ကံြုြံစော်းရထသော အထတွွေ့အ ကံြုမ ော်းဖ စ်သည်ို့ အထ ါင််းအသင််းမ ော်း၏အဖ ြုအမ၊ဆရောဆရောမမ ော်းဖ င်ို့ ဆက်ဆံမှု၊ထက ောင််းလှု ်ရော်းမှု
မ ော်း၌ ါ၀င်ဖြင််းနင်ထ
ို ို့ ု ထမ်းဖမန််း
ို့ က ောင််းအထဖြအထနတစ်ြုလံု်းစသည်တကိ
ထက ောင််းသော်း

ံသုိ မည်
သည်အ
ို့ နတရောယ်တစ်ြုြု ကံြုထတွွေ့ရမ မဟုတ် ါ
ို့

ော်းဖြင််း ဖ စ် ါသည်။ ဆောထဗ်း(မ ော်း)ဖ ည်ဖို့ ြင််းထ ကောင်ို့ သင်တ၏
ို ို့
ား။

Panorama Education မ လံုဖြံြုစိတ်ြ စွော online/အွနလ
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဤ surveys မ ော်းကို ထမ်းဖမန််းသွော်း ါမည်။ သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်း၏ထဖ ဆိတ
ု ဖံု ို့ န်မှု
မ ော်းသည် သတိ၏ထက
ု ို့
ောင််းသော်းအိုငေ
် ဖ င်ို့ ဆက်စ ်ထနမ ဖ စ်ပ ်း ၊ MNPS research office/သုထတသနထလို့လောထရ်း ရံု်းြန််းနင်ို့ Panorama Education/
င်နရ
ို ော်းမော်း ညောထရ်းအ ွဲွေ့ွ မ ၄င််းတိကိ
ု ို့ ု လ ိြုွေ့၀က်စွော
မိမိကိုယ်ကို အနတရောယ်ဖ ြုရန်၊ အဖြော်းသမ ော်းကို
ါက ထက ောင််းသော်း သိမဟု
ု ို့ တ် အဖြော်းသမ ော်းကို

ိန်း် သိမ််း

ော်း ါမည်။ ကျွန်ု ်တို မထတောင်
်းဆိုထသော်လည််း အကယ်၍ ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းသည်
ို့

ိြိုက်နစ်နောထစရန် သိမဟု
ု ို့ တ် စစ်တမ််းတစ်ြုတွင် တစ်စံုတစ်ဦ်းကို

ိြိုက်နစ်နောထစထ ကောင််း သတင််း ိုြွဲို့ ို့

ိြိုက်နစ်နောမှုမ ကောကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ြ က်အတွက် လ ြုိ ွေ့ ဝက်ြ က်ကို ြ ိြု်းထ ောက်ဖြင််းသော ဖ စ်သည်။

Panorama Education’s Privacy Policy ကို www.panoramaed.com/privacy ၌ ထတွွေ့ ရိနင
ို ် ါသည်။
ထက ောင််းနင်ထ
ို့ က ောင််းြရိုငပ် မိြု ွေ့နယ်၀န်

မ််းမ ော်းဖ င်ို့ အထ ကောင််းအရောမ ော်းကို ထ ော်

ရလေ်အု ်စုမ ော်းကို အသိထ ်းသွော်းမ ဖ စ်ပ ်း ၊ အော်းလံု်းစုစည််းဖြံြုငံု

ုတ်ဖြင််းမရိဘွဲ ၊ MNPS အထနဖ င်ို့ ထက ောင််းအဆင်lို့ evel ၌ ဆောထဗ်း

ော်းထသော ဤထေတောအြ က်အလက်မ ော်းကို အသိထ ်း ွငထ
်ို့ ဖ ောသွော်းနိင
ု ် ါသည်။

အသိထ ်း ွငထ
်ို့ ဖ ောသွော်းနိင
ု ် ါသည်။ MNPS သည် ဖ င် မ သုထတသထလို့လောသ မ ော်း

ံသုိ မည်
သမည်၀ါဖ စ်ထ ကောင််း ြွွဲဖြော်းထ ော်ဖ
ို့

ော်းထသောအထ ကောင််း

မ ော်းမ ါရိဘွဲ တစ်ဥ်းြ င််းဆိုငရ
် ော ဆောထဗ်းထဖ ဆိုမှုမ ော်းကို ံို့ ို်းထ ်းနိင
ု ် ါသည်။
ဆောထဗ်းမ ော်းကို မထဖ ဆိုြင် ုန်း် ဖ င်ို့ အသိထ ်းအထ ကောင််း ကော်းဖြင််းကို လက်ြံရရိသွော်း ါမည်။ ဆောထဗ်းမစတင်ြင် ဆောထဗ်းတိုင်း် ကို ဖ န်လည်ဆန််းစစ်ရန်
online ဖ င်ို့ သိမဟု
ု ို့ တ် သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်း၏ထက ောင််းသို သွ
ု သ
် ည်ို့ အြွငအ
်ို့ ထရ်းကို ရရိသွော်း ါမည်။
ို့ ော်းဖြင််းဖ င်ို့ ဖ ြုလု ်သွော်းနိင
MNPS School Climate surveys မ ော်း၌ သင်တို မ
ို့ ါ၀င်လို ါက ထအောက် ါ box(es)/ထလ်းထ
ဖ ြုလု ်ပ ်း ၊ လက်မတ်

ို်း

ောင်က
ို့ ွက်(မ ော်း)ကို ထက ်းဇ်းဖ ြု၍ အမတ်အသော်း

ော်းထသောထ ောင်စောရွ က်ကို သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်း၏ထက ောင််းသို ဖို့ န် ိုထို့ ်း ါ။
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ

ောင်စအ
ု တွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက် ထ ောင်စောရွ ကတ
် စ်ရွကက
် ို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက

ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ို ို့ ်းရမည် သိုမဟု
် ိုင်း် ဖ င်ို့ ဖ ည်နို့ င
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet
ို့ ်းထ ောင်ကို ဖ န် ထ
ို့ တ် permissions.mnps.org တွင် အွနလ
ပက်ကက်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးခဲ့ပါက ၊ ဤ packet တွငပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင ် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း MNPS School Climate Survey(s) တွင် ါ၀င်ရန် ြွငဖို့် ြု ါသလော်း။


Yes



No

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ် ရက်စွွဲ
Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသင်နစ်အတွက် အ

က်တွငထ
် ော်ဖ

ရက်စွွဲ

ော်းထသော MNPS မ ကက်း က ်

ော်းထသောဆောထဗ်းမ ော်းဖ င်သ
ို့ ော ဤထ ောင်စောရွ က်သည် သက်ဆိုင် ါသည်။

ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရိုငအ
် တွင်း် မ သိမဟု
ု ို့ တ် ဖ င် မ ထလို့လောသမ ော်းနင်ို့ ရိုဂရမ် သံု်းသ ်သမ ော်းသည် ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရိုင် သိမဟု
ု ို့ တ် ထက ောင််းမအတည်ဖ ြု
ော်းထသော အဖြော်းဆောထဗ်းမ ော်းအတွက် သ်းသန်ြွို့ ငဖို့် ြုြ က်ကို ထတောင််းြံရန် လိုအ ် ါသည်။

MILITARY STATUS OF PARENTS & LEGAL GUARDIANS
မိဘန င်အ
ိ ်း် သ မ ော်း၏စစ်တော၀န် မ််းထဆောင်မှုအထဖြအထန
ို့ ု ် န
သင်တိုထက
ို့
စစ်တော၀န်

ောင််းသော်း၏မိဘ သုမဟု
ိ ို့ တ် အု
မ််းထဆောင်သ

မ

ော်း၏ဘ၀န

မိဘ(မ ော်း) သုမဟု
ိ ို့ တ် တရော်း၀င်အု
ဖ

ြုလု

်သ

မ ော်းမ

ိန်း် သ

ိန်း် သ

င်က
ို့ ထလ်းမ

မ််းထဆောင်ထနထသောမိဘ(မ

ြွွဲဖြော်းသိရ

ိရန် ဖ

ော်း၏

ံွွေ့ ပ

ောက်အက

ိ၌ စစ်တော၀န်
ိြု်းတို်းတက်မှုအ
ဖ

ြုထစ

်

ိန်း် သ

ကော်းရ

်

(မ ော်း)ကို အု

သော ဤထ

ိ ဆက်ဆံထရ်းကို

မ််း) သိမဟု
ု ို့ တ် လက်ရိတော၀န်

ောင်စောရွ က်ကို ဖ

ည်စ
ို့ ံုစွော ဖ

ိုနော်းလည်ရန် စစ်တော၀န်

်နင
ို ရ
် န်အတွက် စတိတ်န

င်ို့

ည်ို့

ါ။

မ််းထဆောင်ထနထသော

ယ်ေရယ်ထ

မ််းထဆောင်ထနထသောမိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀င်အု

ါသည်။ စစ်ထဆ်းမှုမ

်

ော်း ါသည် -

မ််းထဆောင်ထနထသောအရန်စစ်မှု

မ််း

မ််းထဆောင်ထနသ

•

5 - National Guard Military/လပို ခြုပရိုးစစ်မှုထမ်ိုး – အြ ိန် ိုင်း် National Guard အဖ စ် ါ၀င်ထနထသော မိဘ/အု ်

•

6 - Reserve Military – စစ်တ ်ဌောနြွွဲမ ော်း၏အရန်တ ်တွင် အြ ိန် ိုင်း် ါ၀င်ထနထသောမိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို စစ်တ ်၌ စောရင််းထ ်းဖြင််းမဟုတ်ဘွဲ ၊ မိဘ(မ ော်း)/အု ်

(မ ော်း)၏

တ်တမ််းအတွက် ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ လက်ရ

ိန်း် သ(မ ော်း)ကို ြွွဲဖြော်း

မ််း သိမဟု
ု ို့ တ် တော၀န်

ေါ်လစ

ိန်း် သ

်စုြွွဲအဖ စ် Every Student Succeeds Act (ESSA) သတ်မ

ွဲ၌ ါ၀င်ထသောထက ောင််းသော်းမိဘ(မ ော်း)/အု ်

4 - Active Duty Military/လက်ရှတ ၀န်ထမ်ိုးပဆ င်ပန – လံုဖြံြုထရ်းစစ်မှု
(အြ ိနဖ် ည်ို့ အရန်စစ်မှု

မ််းထဆောင်ထနမ

ါသည်။ စစ်တော၀န်

ည်နယ်တရော်းထရ်းအရ လိုအ

ော်း) သုမဟု
ိ ို့ တ် တရော်း၀င်အု

ော်း ါသည်။ စစ်တ ်ဖ င်ဆ
ို့ က်စ ်မှုရိထသောအု ်စုသု်းံ ြု
•

သည် လက်ရ

(မ ော်း)၏ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏အထဖြအထနကို စစ်ထဆ်းသံု်းသ

ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရု င
ိ မ
် ော်းကို အထ

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို ထက ောင််းြရု င
ိ မ
်
တော၀န်

်

်

ိန်း်

ိန်း် သ

ိန်း် သ(မ ော်း)အတွက်သော အု ်စုအမ ိြု်းအစော်းမ ော်းကို ထကောက်ြံဖြင််းဖ စ်သည်။
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တ်

ိ

သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ ောင်စုအတွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက်
ထ ောင်စောရွ က်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ို့ ်းထ ောင်ကို
ဖ န် ိုထို့ ်းရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet ပက်ပကဂ ်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးပါက၊
ဤပက်ကတ်တင
ွ ပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

မှတတ
် မ်ိုးတင်ရသည်ရည်ရွယ်ခ က်အတွက်ပကက င် ဤပဒတ အခ က်အလက်ကို ပက က်ခရန် သင်တအ
ို မ်ပထ င်စိုအတွငိုး် ရှ Metro Nashville
Public Schools (MNPS) ပက င်ိုးသ ိုးတင
ို ိုး် အတွက် Military Connections Survey ကို ပ ည်ရမည်ပ စ်ပပိုး ၊ ပ ည်ပပိုးပါက
ပက င်ိုးသ ိုးတင
ို ိုး် ၏ပက င်ိုးသ ို ပပန်ပိုပပိုးရမည်။

စစ်တ ်မိသော်းစုမ ော်းအတွက် USED commitment and services အထ ကောင််း ိုသလ
ိ ို ါက www.ed.gov/veterans-and-military-familiesတွင်
သွော်းထရောက်ထလို့လော ါ။

MILITARY CONNECTIONS SURVEY
School Name: ___________________________________________________________________________ Grade: ______________
ထက ောင််းနောမည်

အတန််း

Student # _________________ Student Name: ____________________________________________________ Birthdate: ___________
ထက ောင််းသော်းနံ ါတ်

ထက ောင််းသော်း နောမည်

MNPS ထက ောင််းသော်းမတ်တမ််းမ ော်းမ အု ်

ထမွ်းထန ို့

ိန်း် သမ ော်း၏ အထ ကောင််းအရောဖ င်ို့ မိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀င် အု ်

ိန်း် သ(မ ော်း)၏အထ ကောင််းအရောသည်

ကိုက်ညမှုရိရမည်။

NAME OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN
မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ် န
ိ ်း် သ၏နောမည်

START DATE OF
CURRENT MILITARY
SERVICE လက်ရိ
စစ်တော၀န်ကို
စတင်

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

မ််းထဆောင်သည်ရ
ို့ က်စွွဲ

CLASSIFICATION:
အု ်စုအမ ိြု်းအစော်း

4 (Active Duty),
5 (National Guard)
or 6 (Reserve)

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

BRANCH: ဌောနြွွဲ
Army, Navy, Air Force,
Marine Corps or
Coast Guard

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ် ရက်စွွဲ
Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈ နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ ောင်စုအတွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက်
ထ ောင်စောရွ က်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ို့ ်းထ ောင်ကို
ဖ န် ိုထို့ ်းရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet ပက်ပကဂ ်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးပါက၊
ဤပက်ကတ်တင
ွ ပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

ဤရြ င့်စ ရွ က့်မ အ က်တန််းထက ောင််းထက ောင််းသော်းမ ော်း (Grades: ဂရိတ် 9-12)အတွက့်သ ဖြစ့် ေါသည့်။

SPECIAL POPULATIONS FORM FOR PARENTS/GUARDIANS
မဘ/အိုပ်ထန်ိုးသူမ ိုးအတွက် စပါယ်ရှယ် ပက င်ိုးသ ိုး ပ
အထက်တန်ိုးပက င်ိုးပက င်ိုးသ ိုးမ ိုး၏မိဘမ ော်း သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

င်စ ရွ က်

ိန်း် သမ ော်းသည် ဤထ ောင်စောရွ က်ကို ဖ ညို့်သငို့် ါသည်။ 21st Century Act (Perkins

V) အတွက် Strengthening Career and Technical Education သည် "ကျွမ််းက င်မှုဖမြှင်မ
့် သော သိမဟု
ု ို့ တ် လိုအ ်ထသောစက်မှုလု ်ငန််း
ို့ ော်းရသ ၊ လု ်ြဖမြှငထ
မ ော်း သိမဟု
ု ို့ တ် အလု ်အကိုငမ
် ော်းအတွက် သထက်မွ်း၀မ််းရက င့်ားနင်န
ို့ ည််း ညော ညောရ ား ရိုဂရမ်မ ော်း၌စောရင််းရ ား
ရက င့်ားသ ားမ ားအတွက် လှု ရ
် ော်းမှုမ ော်း ံို့ ို်းထ ်းရန်" အ
ို ဆင်ဖို့ မြှင်ရ
ို့ သ

ော်းရသ စ ေါယ့် ယ့် ည ရရား

ညောရရားအ ွဲွေ့အ
ွ စည််းမ ော်းကို လိုအ ် ါသည်။ ဤပဒတ ကို အစရင်ခပခင်ိုး

ရည်ရွယ်ခ က်အတွက် စိုပဆ င်ိုးရန် သင်တအ
ို မ်ပထ င်စိုအတွငိုး် မှ MNPS အထက်တန်ိုးပက င်ိုးသ ိုးတင
ို ိုး် အတွက် ဤ Special Populations Form
ပ

င်စှာရွ က်ကိုပ ည်ပပိုး ပက င်ိုးသ ိုးတစ်ဦိုးစ၏ပက င်ိုးသ ို ပပန်ပိုရန် ပရွ ိုးခ ယ်ခွင် ရှပါသည်။

School Name: ___________________________________________________________________________ Grade: ______________
ထက ောင််းနောမည်

အတန််း

Student # _________________ Student Name: ____________________________________________________ Birthdate: ___________
ထက ောင််းသော်းနံ ါတ်

ထက ောင််းသော်း နောမည်

MNPS ထက ောင််းသော်းမတ်တမ််းမ ော်းမ အု ်

ထမွ်းထန ို့

ိန်း် သမ ော်း၏ အထ ကောင််းအရောဖ င်ို့ မိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀င် အု ်

ိန်း် သ(မ ော်း)၏အထ ကောင််းအရောသည်

ကိုက်ညမှု ရိရမည်။
ထအောက်ထ ော်ဖ
ထနောက်

ါထမ်းြွန်း် တစ်ြုစအတွက် yes သိမဟု
ု ို့ တ် no ကို ဝိုင်း် ါ။ အထ ကောင််းအရောတစ်ြုစအတွက် အဓိ ပါယ် ွငဆ
ို့် ိုြ က်မ ော်းအထ ကောင််း

်အြ က်အလက်မ ော်းကို ထ ်း

1. သင်သည် single parent/အိမရ
်ာ

ော်း ါသည်။
င့် က်မရိထသောမိဘတစ်ဥ်း သိမဟု
ု ို့ တ် အိမရ
်ာ

င့် က်မရိထသောကိုယ်၀န်ထဆောင်

YES

NO

YES

NO

YES

NO

အမ ိြု်းသမ်းတစ်ဥ်းလော်း။
single parent/တစ်ကိုယ်ထရမိဘဆိသ
ု ည်မော လက်မ

် ော်းထသော သိမဟု
ု ို့ တ် အိမ်ထ

သိမဟု
ု ို့ တ် ်းတွွဲအု ် ိန်း် ော်းသညို့် ကထလ်း သိမဟု
ု ို့ တ် ကထလ်းမ ော်းရိထသော လက်မ
အိမ်ထ

ောင် က်ဖ ငို့က
် ွွဲထနပ ်း ၊ အု ် ိန်း် မှု
် ော်းထသောသ သိမဟု
ု ို့ တ်

ောင် က်ဖ ငို့က
် ွွဲထသောကိုယ်ဝန်ရိထနသတစ်ဦ်း ဖ စ် ါသည်။

2. သင်သည် အလု လ
် က်မွဲို့ တစ်ဦ်းြ င််း သိမဟု
ု ို့ တ် အို်းအိမ်မွဲို့တစ်ဦ်းလော်း။

အလု လ
် က်မို့ွဲ တစ်ဦ်းြ င််း သိမဟု
ု ို့ တ် အိ်းု အိမ်မို့တ
ွဲ စ်ဥ်းသည် အလု ်လက်မို့ွဲ သိမဟု
ု ို့ တ် အလု လ
် က်မို့ဖွဲ စ်ပ ်း
အလု အ
် ကိင
ု ရ
် ရိရန် သိမဟု
ု ို့ တ် အလု ်အကိင
ု အ
် တွက် မိမက
ိ ိုယ်မိမိ အဆငို့ဖ် မငို့ြှ တ
် င်ရောတွင် အြက်အြွဲ ကံြုထနရပ ်း
အိမ်နငို့မ
် ိသော်းစုကို ဂရုစက
ို ်ရန် အြထ က်းထငွမယဘွဲ အဓိကအလု လ
် ု ်ထနရထသောထ ကောငို့် ထစ ်းကွက်အတွငား့် မ
ကျွမ််းက င်မှုမ ော်း ထလ ောို့နည််းသွော်း ါသည်။ သိမဟု
ု ို့ တ် သအထနဖ
ငို့် အဖြော်းမိသော်းစုဝင်တစ်ဦ်း၏ ၀င်ထငွအထ ေါ်တွင်
ို့
မြိုထနထသော်လည််း

ိုဝင်ထငွမော အထ

ောက်အကမဖ စ်ထတောို့ ါ။

3. သင်သည် အို်းမွဲအ
ု ို့ တ် အို်းအိမ်မွဲို့မှုေဏ်ြံထနရ ါသလော်း။
ို့ ိမ်မွဲို့ဖ စ်ဖြင််း သိမဟု

သတ်မတ်

ော်းထသော၊ ံုမန်ဖ စ်ထသောနငို့် လံုထလောက်ထသော ည ိုင်း် ထန င
ို အ
် ိ ်စက်ရန်ထနရောမရိထသော ုဂ္ိြုလ်မ ော်း။
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ ောင်စုအတွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက်
ထ ောင်စောရွ က်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ို့ ်းထ ောင်ကို
ဖ န် ိုထို့ ်းရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet ပက်ပကဂ ်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးပါက၊
ဤပက်ကတ်တင
ွ ပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

ထလ ောက်လော၌ ါ၀င်သည်မော - အို်းအိမဆ
် ံု်းရှု ံ်းဖြင််းထ ကောငို့် အဖြော်းသမ ော်း၏အိမရ
် ောကို ြွွဲထဝသံု်းစွွဲဖြင််း၊ မိတ
ု ယ်မ ော်း၊
ဟိတ
ု ယ်မ ော်း၊ ထနောက်တွွဲ န််းဖြံမ ော်း၊ camping grounds စြန််းြ ကွင်း် မ ော်း၊ အထရ်းထ ေါ် သိမဟု
ု ို့ တ် အသွငက
် ်းထဖ ောင််းထရ်း
shelters အမို်းအကောမ ော်း၊ ကော်းမ ော်း၊ န််းဖြံမ ော်း၊ အမ ော်းဖ ည်သ ိုငထ
် နရောမ ော်း၊ စွန ် ို့ စ်

အဆငို့မ
် အိမရ
် ောမ ော်း၊ ဘတ်စ်ကော်း သိမဟု
ု ို့ တ် ရ

ော်းဘတောရံုမ ော်းတွင် ထန

ော်းထသောအထဆောက်အအံုမ ော်း၊

ိုငသ
် မ ော်း၊ လသော်းမ ော်းအတွက် ံုမန် အိ ်စက်ရန်

ရေရ သိမဟု
ု ို့ တ် သောမန်အော်းဖ ငို့် အသံု်းဖ ြုရန်အတွက်ေဇိုင်း် ုတ် ော်းဖြင််းမဟုတ်ထသော အမ ော်းဖ ည်သ င့်ရေရောမ ော်း
သိမဟု
ု ို့ တ် သ်းသနထ
် ို့ နရောမ ော်းတွင် အဓိကအော်းဖ င်ို့ အိ ်စက်သညို့်လ ုဂ္ိြုလ်မ ော်း၊ သိမဟု
ု ို့ တ် ဤအဓိ ပါယ် င
ွ ဆ
ို့် ိုြ က်တွင်
ထ ော်ဖ
ထန

ော်းထသော အထဖြအထနမ ော်းတွင် ထန

ိုငထ
် သောထ ကောငို့် အို်းမွဲအ
ွဲ ဖ စ် အရည်အြ င််းဖ ညို့်မထသော ထရ ွေ့ထဖ ောင််း
ို့ ိမ်မို့အ

ိုငထ
် သောကထလ်းမ ော်း။

4. သင်သည် (အသက် ၁၄-၂၄ နစ်) ရိထသောလငယ်တစ်ဥ်း၏ မိဘ/အု ်

န
ိ ်း် သ ဖ စ် ါသလော်း။

YES

'foster careထမွ်းစော်းထစောငို့ထ
် ရောက်မှု' ဟထသော အသံု်းအနှုန်း် သည် ၎င််းတိ၏
ု ို့ မိဘမ ော်း သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

ထဝ်းကွောထနသညို့်ကထလ်းမ ော်းအတွက် အစော်း

ို်း ထစောငို့ထ
် ရောက်မှုနငို့် နိင
ု င
် ထ
ံ တော် ထအဂ င်စမ ထနရောြ

ဖ ြုစုထစောငို့ထ
် ရောက်မှုတောဝန်ရိသညို့်ကထလ်းမ ော်းအတွက် ၂၄ နောရ အစော်း

NO

န
ိ ်း် သမ ော်းဖ ငို့်
ော်းထ ်းဖြင််းနငို့်

ို်း ထစောငို့ထ
် ရောက်မက
ှု ို ဆိလ
ု ို ါသည်။ ၎င််းတွင် -

ထမွ်းစော်းမိသော်းစုအိမ်မ ော်း၊ ထဆွမ ိြု်းမ ော်း၏ထမွ်းစော်းအိမ်မ ော်း၊ အု ်စလ
ု ိုကအ
် ိမ်မ ော်း၊ အထရ်းထ ေါ်အမို်းအကောမ ော်း၊ လထန င
ို ရ
် န်
ထနရောမ ော်း၊ ကထလ်းဖ ြုစုထစောငို့ထ
် ရောက်ထရ်းအ ွဲွေ့အ
ွ စည််းမ ော်း၊ ကကိြုတင်ထမွ်းစော်း ော်းသညို့်အိမ်မ ော်းတွင် ထနရောြ

ော်းထ ်းဖြင််း

စသည်တို ို့ ါ၀င် ါသည်၊ 'အသက်အရွ ယ်လွနဖ် ြင််း' ဟထသော ထဝါဟောရသည် နိင
ု င
် ထ
ံ တော်ဝန်ထဆောင်မှုမ ော်းအတွက်
အရည်အြ င််းဖ ညို့်မထသော ထမွ်းစော်းကထလ်းတစ်ဦ်းကို ရည်ညန််းသညို့်အြ ိနက
် ောလကို ရည်ညန််း ါသည်။ ကထလ်းသငယ်
သက်သောထြ ောင်ြ ိထရ်းစနစ်မ အက်းအထဖ ောင််းသည် ၁၈ နစ်အထစော ိုင်း် သိမဟု
ု ို့ တ် အသက် ၂၃ နစ်ထနောင််း ိုင်း် အ

ိ

ဖ စ်ရ ေါ်နင
ို သ
် ည်။

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ(် ၁၈နှစ်/၄င်ိုးအထက်)

ရက်စွွဲ

ဤရြ င့်စ ရွ က့်မ အ က်တန််းထက ောင််းထက ောင််းသော်းမ ော်း (Grades: ဂရိတ် 9-12)အတွက့်သ ဖြစ့် ေါသည့်။

METRO PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
YOUTH RISK BEHAVIOR SURVEY
Student Name (Printed): _________________________________________________

Student ID: _____________________________

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရင််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)

ထက ောင််းသော်း အိုငေ
်

Metro Nashville Public Schools (MNPS) သည် ၂၀၁၉ နငို့် ၂၀၂၁ ြုနစ်တွင် ကျွန်ု ်တို ဖို့ ြုလု ်ြွဲို့သညို့်အတိုင်း် ၂၀၂၃ Youth Risk Behavior Survey
(YRBS) တွင် ါဝင် ါသည်။ ဤစစ်တမ််းသည် ၉-၁၂ တန််းရိ US အ

က်တန််းထက ောင််းသော်းမ ော်း ကော်းတွင် က န််းမောထရ်းနငို့အ
် နတရောယ်ရိသည်ို့ အဖ ြုအမမ ော်း
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သင်တအိ
ို ို့ မ်ထ ောင်စုအတွင်း် ရိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင်း် အတွက်
ထ ောင်စောရွ က်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ရ
ို့ မောဖ စ်ပ ်း ၊ ဖ ည်ပို့ ်း ါက ထက ောင််းသော်းတိုင်း် ၏ထက ောင််းသို ၄င်
ို့ ်းထ ောင်ကို
ဖ န် ိုထို့ ်းရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ packet ပက်ပကဂ ်ကို လက်မှတထ
် ိုးို ပပိုး ပပန်မပပိုးပါက၊
ဤပက်ကတ်တင
ွ ပ
်

်ပပထ ိုးသည် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစတွင် သငပ
် က င်ိုးသ ိုးအ ိုး ပါဝင်ရန် ခွငပ် ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယူဆရလမ်မည်။

အထ ေါ် အဓိကအောရံုစိုက် ါသည်။ Metro Public Health Department သည် MNPS နငို့် ထရောဂါ

ိန်း် ြ ြု ်ထရ်းစင်တောတို ို့ ်းထ ါင််းထဆောင်ရွက်ထသော

သထဘောတညြ က်ဖ ငို့် ကြုံရ ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ က န််းနမနောဖ ငို့် ဆောရ ားစစ်တမ််းကို ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ကျွန်ု ်တသည်
ို ို့
်းထ ါင််း ါဝင်မှုကို
တက့်တေ
ွ ား့်

ားထသော်လည််း ထက ောင််းသော်းထအနဖ င်ို့ မ ါဝင်ရန် အြ ိနမ
် ထရွ ်း ဆံု်းဖ တ်နင
ို ် ါသည်။

ိုအဖ
င် မိဘ/အု ်
ို့

ိန်း် သမ ော်းသည် ၎င််းတိ၏
ု ို့

ထက ောင််းသော်းမ ါဝင်ရန် ကကိြုတင်ထရွ ်းြ ယ်နင
ို ် ါသည်။ MPHD ၏ Web site http://health.nashville.gov သိမဟု
ု ို့ တ် သငို့ထ
် က ောင််းထရ ွေ့ ရံု်းတွင ်
ဆောရ ားစစ်တမ််း မိတတြူကို သင်တို ဖို့ န်လည်သု်းံ သ ်နင
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ သငို့က
် ထလ်းအော်း ဤစစ်တမ််းတွင် ါဝင်ဖြင််းမ ယ်

ုတ်လို ါက

ရက ားဇ်းဖ ြု၍ ယြုဖ ြုလု ် ါ။
သင်တထက
ို ို့
ောင််းသော်းအော်း Metro Public Health Department Youth Risk Behavior Survey တွင် ါငင်ရန် ြွငဖ်ို့ ြု ါသလော်း။


Yes



No

Student Name (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________
ထက ောင််းသော်း၏နောမည် (

မ၊ အလယ့်၊ ရေ က့်ဆား)

Student Grade: ____________
ထက ောင််းသော်း၏အတန််း

School Name: _______________________________________________________________________________________________________
ထက ောင််းနောမည်

ကျွန်ု ်သည် အသက် ၁၈ နစ်နင်ို့ ၁၈ နစ်အ
တရော်းဝင်မိဘ သိမဟု
ု ို့ တ် အု ်

က်ရိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ်း ဖ စ် ါသည် သိမဟု
ု ို့ တ် ကျွန်ု ်သည် အ

က် ါထက ောင််းသော်းအတွက်

ိန်း် သ ဖ စ် ါသည်။

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________ Date __________________
မဘ သမဟို
ို
တ် အိုပ်ထန်ိုးသူ၏လက်မှတ်

ရက်စွွဲ

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________ Date __________________
ပက င်ိုးသ ိုး၏လက်မှတ် (၁၈နှစ်/၄င််းအထက်)

ရက်စွွဲ
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