
မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ား - At-School Learning 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားသည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ JPS’ At-
School ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျမဲတမ္းလုိလုိ ဤအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ေျဖၾကားရန္ေမးခြန္းမ်ားစြာရိွေသးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤ pageကုိ  
ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားသိရိွရန္ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။  
 
ဘယ္ေန႔ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မလဲ? 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ပါမည္။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ျပကၡဒိန္ကုိၾကည့္ရန္  
ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါ။ 
 
“Distance learning” ႏွင့္ “virtual option” ႏွစ္ခုအၾကားျခားနားခ်က္က ဘာလဲ? 
အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရမည္ဆုိပါက လူကိုယ္တုိင္ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
သည္ အေ၀းသင္ပညာသင္ယူျခင္း (distance learning) သုိ႔ ေျပာင္းလဲရပါမည္။ Distance learning အတန္းမ်ားကုိ  
လူကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္ရေသာ ေက်ာင္းခန္းမွ JPS ဆရာ/မကသာ JPS သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအတုိင္း  
ဆက္လက္သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။   
Trojan Connect Program ဟုသိထားေသာ virtual option တြင္ ေက်ာင္းပိတ္/မပိတ္သည္ျဖစ္ေစ  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းစဖြင့္သည့္အခ်ိန္မစ၍ ေက်ာင္းတစ္ ႏွစ္ပတ္လုံး အြန္လုိင္းမွ  
ေက်ာင္းတက္ရပါမည္။ Trojan Connect Program တြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ Calvert (K-6) သုိ႔မဟုတ္ Edgenuity 
(7-12) မွထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ JPS ေက်ာင္းဆရာ/မက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ တုိးတက္မႈကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆရာ/မမ်ားကုိ ဆက္သြယ္လုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာ/မမ်ားက  
အတန္းကုိဦးေဆာင္သြားမွာမဟုတ္သလုိ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၿပီးေျမာက္ရမည့္ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ 
အသိေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Calvert သုိ႔မဟုတ္ Edgenuity မွတဆင့္  
ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ သင္ယူၿပီးေျမာက္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ Trojan Connect Program ႏွင့္ပက္သက္သည့္ 
မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကုိၾကည့္ရန္ ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါ။ 
 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ COVID-19 
စစ္ေဆးမႈတြင္ positive ျဖစ္ပါက ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းျပန္တက္လို႔ရပါမလဲ? 
ဖ်ားနာေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ CDC စံႏႈန္းအရ  အိမ္တြင္သီးျခားေနထုိင္ရန္  
မလုိအပ္ေတာ့သည္အထိ ေက်ာင္းျပန္မတက္သင့္ပါ။ CDC ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ အေထာက္အကူအျပဳေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
ကၽြန္ေတာ့္/မမွာ COVID-19 ရိွတယ္လုိ႔ထင္/သိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္/မမွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြရိွတယ္။ 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီပါက ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ပါသည္။  

• ေရာဂါလကၡဏာမ်ားစတင္ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ၁၀ ရက္ျပည့္ပါက 
• အနည္းဆုံး၂၄နာရီ အဖ်ားေလ်ာ့ေစသည့္ေဆးေသာက္စရာမလုိဘဲ အဖ်ားမရိွပါက 
• ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတုိးတက္လာပါက 

 
COVID-19 စစ္ေဆးရာတြင္ positive ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္/မမွာ ေရာဂါလကၡဏာမရိွပါ။  
အကယ္၍ သင္၌ ေရာဂါလကၡဏာမျပပါက COVID-19 ရိွ/မရိွစစ္ေဆးၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာတြင္  
ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ပါသည္။  
 
Source: CDC website-When you can be around others after you had or likely had COVID-19 



 
အကယ္၍ ကေလးတစ္ဦးသည္ COVID-19 positive ျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
သို႔မဟုတ္ အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈရွိပါက ၄င္းတို႔၏မိဘမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားပါမလား? 
ဟုတ္က့ဲ၊ မိဘမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ JPS ေက်ာင္းက လ ွ်ိ ႕ဳ ၀ွက္ထားရမည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မိဘမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
အေၾကာင္းၾကားသြားပါမည္။  
 
အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာငး္သား/သူတစ္ဦးဦးက COVID-19 စစ္ေဆးျခင္းတြင္ 
positive ျဖစ္ပါက မိဘမ်ားအားအသိေပးပါမလား? 
အသိေပးမည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ကေလးက positive ျဖစ္ေသာတစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈရိွမွသာ  မိဘမ်ားအား 
အေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါသည္။ မေတာ္တဆ သုိ႔မဟုတ္ ဆင့္ပြားထိေတြ႔မႈရိွပါက 
quarantine(ေရာဂါမကူးစက္ေစရန္   သီးသန္႔ခြဲေနခုိင္ျခင္း) 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္မလုိအပ္ပါ။  
“အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈ” ကုိ CDC မွ positive ျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ေျခာက္ေပသုိ႔မဟုတ္ 
 ေျခာက္ေပေအာက္အကြာအေ၀းတြင္ ၁၅ မိနစ္ထက္ပုိ၍ အတူရိွျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။   
 
အကယ္၍ သင့္ကေလး သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုထဲမ ွတစ္စံုတစ္ေယာက္က COVID-19 
စစ္ေဆးျခင္းတြင္ positive ျဖစ္ပါက မဘိမ်ားက ေက်ာင္းကို အေၾကာင္းၾကားရပါမလား?  
အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ မိဘမ်ားအား ေက်ာင္းကုိအသိေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားၿပီး CDC ၏စံႏႈန္းအရ အိမ္တြင္ 
သီးျခားေနရန္မလုိအပ္ေတာ့သည္အထိ သင့္ကေလးကုိ ေက်ာင္းျပန္မတက္ခုိင္းသင့္ပါ။  
 
ယခုႏွစ္တြင္ collaboration ေန႔မ်ား ဘယ္လိုကြဲျပားမလဲ?  
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္း collaboration ရက္မ်ားသည္ JPS ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံးအတြက္   
Distance Learning (အေ၀းသင္စာသင္ယူျခင္း) ေန႔မ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းအားလုံးတြင္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ 
ေနာက္က်မည့္အစား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ထုိရက္စြဲမ်ားတြင္ distance learning (အေ၀းသင္စာသင္ယူျခင္း) 
တြင္ပါ၀င္ရန္ အိမ္၌ေနရပါလိမ့္မည္။ ဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ assignments မ်ားကုိ Canvas 
သုိ႔မဟုတ္ အျခား digital platforms မ်ားမွတဆင့္ အသိေပးသြားပါမည္။ ထုိရက္စြဲမ်ားတြင္ Trojan Connect 
Program (virtual option) တြင္စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ပုံမွန္အတုိင္း ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ 
ဆက္လုပ္သြားရမွာျဖစ္ၿပီး At-School option သုိ႔မဟုတ္ Blended Learning option တြင္စာရင္းသြင္းထားေသာ  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ distance learning (အေ၀းသင္စာသင္ယူျခင္း) တြင္ ပါ၀င္ရပါမည္။  
 
JPS ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါရက္စြဲမ်ားတြင္ collaborate (ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနဦးမည္) ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဤေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသုိ႔လူကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ 
 
Distance Learning/Staff Collaboration ေန႔စြဲမ်ား - 
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 
ေသာၾကာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ 
ေသာၾကာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ 
ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္  



ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ 
ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၂၆ ရက္  
 
၃-၁၂ တနး္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးလိုအပ္ခ်က္ကို 
ဘယ္လိုက်င့္သံုးမလဲ?  
ပညာေရးဘုတ္အဖြ႔ဲမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 
မ်က္ႏွာဖုံး၀တ္ျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိခ်မွတ္ပါလိမ့္မည္။  
 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းေရာက္ေသာအခါ ကုိယ္အပူခ်ိန္တိုင္းရန္ လိုအပ္ပါမလား?  
မလုိအပ္ပါ။ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ကုိယ္အပူခ်ိန္စစ္ေဆးရန္ မျဖစ္
ႏုိင္ပါ။ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ အိမ္တြင္ အပူခ်ိန္စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာရိွ/မရိွ 
စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပုိ၍လက္ေတြ႔က်ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အဖ်ားရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ 
ေရာဂါလကၡဏာျပျခင္းမ်ားရိွပါက ေက်ာင္းတက္ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။  
 
အကယ္၍ မႀူကိဳေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားက သူတို႔၏ကေလးမ်ားကို fall တြင္  
ေက်ာင္းသို႔မပို႔ရန္ေရြးခ်ယ္ပါက spring တြင္ သူတို႔၏ေနရာကိ ုဆံုးရႈံးပါမလား သို႔မဟုတ္ fall 
တြင္အိမ္မွာေနၿပီး spring တြင္ ေက်ာင္းျပန္လာတက္လို႔ရပါမလား?  
မိဘမ်ားက spring semester အတြက္ waiting list တြင္ထားေပးရန္ JPS Enrollment Center ကုိ 
ဆက္သြယ္ရပါမည္။ ေနရာလြတ္ရိွမရိွကုိေတာ့ အာမမခံႏုိင္ပါ။ 
 
Fall semester အတြင္း field trips မ်ားရွိပါမလား?  
ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းၾကားမႈ မရိွမျခင္း field trips မ်ားကုိ စီစဥ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ဆရာ/မမ်ားက  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ virtual option ကုိေရြးခ်ယ္ရန္ တုိက္တြန္းပါလိမ့္မည္။ ကူးစက္ေရာဂါ၏ 
သေဘာသဘာ၀အေပၚမူတည္၍ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ 
   
ေက်ာငး္သား/သူမ်ားအတြက္ မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ရွိပါမလား? 
ရိွပါမည္။ မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ကုိ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ဘယ္လုိကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ   
ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ဆုံးျဖတ္သြားပါလ္ိမ့္မည္။  
  
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးသည္ positive ျဖစ္ပါက သူ၏အနီးအနားက  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသာ quarantine ရန္လိုအပ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အခန္းထဲရွိ  
ေက်ာင္းသား/သူတိုင္း quarantine ရန္လိုအပ္ပါသလား?  
Positive ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ JPS ေက်ာင္းက positive ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူႏွင့္ 
မည္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈရိွခ့ဲသလဲဆုိတာကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမ ွ် အျမန္ဆုံးစုံစမ္းၿပီး contact 
tracing (ထိေတ ြ႔မႈဇစ္ျမစ္ကုိရွာျခင္း) ကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ 
ထုိင္ခုံဇယားမ်ားက မည္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အနီးတကပ္ထိေတြ႔မႈရိွသလဲဆုိတာကုိ စုံစမ္းရာတြင္ 
JPS ေက်ာင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အလယ္တန္းအဆင့္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္  ထုိင္ခုံဇယားမ်ား 
လုိအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ထုိဇယားက contact tracing (ထိေတြ႔မႈဇစ္ျမစ္ကုိရွာျခင္း) ကိစၥတြင္ အဓိကအခန္းကဏၭမွ  
ပါ၀င္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။  
“အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈ” ကုိ CDC မွ positive ျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ေျခာက္ေပသုိ႔မဟုတ္  
ေျခာက္ေပေအာက္အကြာအေ၀းတြင္ ၁၅ မိနစ္ထက္ပုိ၍ အတူရိွျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။   



 
အကယ္၍ ဆရာ/မတစ္ဦး positive ျဖစ္ပါက ဘာျဖစ္မလဲ? အတန္းတစ္ခုလံုး အိမ္မွာ ၁၄ 
ရက္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါသလား? ထိုေက်ာင္းသား/သူမ်ား distance learning 
(အေ၀းသင္ပညာသင္ယျူခင္း) သို႔ ခ်က္ျခင္းေျပာင္းရပါမလား?  
ထုိဆရာ/မႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႔မႈရိွခ့ဲသည္ဟု စုံစမ္းသိရိွရေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ quarantine 
ရန္လုိအပ္ၿပီး distance learning (အေ၀းသင္ပညာသင္ယူျခင္း) သုိ႔ေျပာင္းရပါလိမ့္မည္။ 
အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း JPS ေက်ာင္းက မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အနီးတကပ္ထိေတြ႔မႈ 
ရိွခ့ဲသလဲဆုိတာကုိ စုံစမ္းရန္ contact tracing ကုိေစ့စပ္စြာလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရကေ္န႔တြင္ ေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္ခဲ့လ ွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ?  
ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္အစကို ေရြ႕ဆိုငး္ထားပါမလား သို႔မဟတု္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္distance 
learning (အေ၀းသင္ပညာသင္ယျူခင္း) ကို စတင္ပါမလား? 
ယခုလက္ရိွတြင္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္အစကုိ ေရြ႕ဆုိင္းထားရန္အစီအစဥ္မရိွပါ။ အကယ္၍ at-school learning 
(ေက်ာင္း၌သင္ယူမႈ) ကုိမစတင္ႏုိင္ပါက at-school option ကုိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ 
distance learning (အေ၀းသင္ပညာသင္ယူျခင္း) ျဖင့္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ကုိ စတင္ရပါလိမ့္မည္။  
 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးသည္ ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ COVID-19 ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ 
ထိေတြ႔မႈရွျိခင္းေၾကာင့္ semester တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ထက္ပို၍ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက 
အတန္း credit ဆံုးရႈံးပါမလား?  
မဆုံးရႈံးပါ။ ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ႔ဲမူ၀ါဒႏွင့္ ျပည္နယ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာမႈအေပၚအေျခခံ၍  
ေက်ာင္းၾကာရွည္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ COVID-19 ေၾကာင့္ဖ်ားနာေနေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ quarantine ရန္လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ  အေရးယူျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  
 
အကယ္၍ ေက်ာင္းပိတ္ခဲပ့ါက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ထားရွိေပးပါမည္လား? 
Child nutrition services မွ ဗဟိုအစုိးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 
အစားအေသာက္စီစဥ္ေပးျခင္းကုိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေနသ၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ distance learning 
(အေ၀းသင္ပညာသင္ယူျခင္း) ကာလအတြင္း အစားအေသာက္မ်ားလာေရာက္ယူႏုိင္ရန္ ထားရိွေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေက်ာင္းကားစီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အပိုမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားထားရွိေပးပါမလား?  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ ေက်ာင္းကားသုိ႔  ေန႔စဥ္ယူေဆာင္လာရပါမည္။ 
မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ ေက်ာပုိးအိတ္ သုိ႔မဟုတ္ အ၀တ္အစားက့ဲသုိ႔သေဘာထားရပါမည္ - မ်က္ႏွာဖုံးမပါဘဲ 
အိမ္ျပင္မထြက္ပါနဲ႔။ မ်က္ႏွာဖုံးယူေဆာင္လာရန္ ေမ့ေလ်ာ့လာေသာသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ 
မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္အေရအတြက္ျဖင့္သာ ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဧည့္သည္မ်ား၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳပါမလား?  
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ေက်ာင္းရုံးခန္းေက်ာ္၍ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  
 


