
ေနစဲွ့: ____/____/_____

JENKS PUBLIC SCHOOLS

မျက်�ှာဖုံးမတပ်ဆင်ရန ်ေကျာင်းသား၏သေဘာတူညေီ�ကာင်းေလ�ာက်လ�ာ

မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်းအားကန ့ကွ်က်ြငင်းဆုိြခင်း

မိဘများ�ှင့်အပ်ုထိနး်သူများ၊ သက်ြပည့်ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများသည် မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ရနလိ်အုပ်ချက်ကုိ
မိမိကျနး်မာေရး ၊ဘာသာေရးအယူအဆ�ှင့် ြပင်းြပေသာအ�ကာင်းြပချက်များ ေ�ကာင့် မတပ်ဆင်�ိင်ုပါက
ေအာက်ပါ အချက်အလက်များြဖည့်စွက်၍ စာေရးတင်ြပြခင်းြဖင့် ကင်းလ�တ်ခွင့်ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။

မိဘများ၊အုပ်ထိနး်သူများ၊ေမွးစားမိဘများ�ှင့်၁၈�ှစ်အထက်ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများ ြဖည့စွ်က်ရန်
မိဘများ/အုပ်ထိနး်သူများ/ေမွးစားမိဘများ၏အချက်အလက်

ပထမ �ှင့် ေနာက်ဆုံး နာမည် (တရား၀င်):

ေနရပ်လိပ်စာ:

�မိ�: ြပည်နယ်: Zip:

ဖုံးနပံါတ်:

Email:

ေကျာင်းသား အချက်အလက်

ပထမ �ှင့် ေနာက်ဆုံး နာမည် (တရား၀င်):

Student ID #: ေမွးသက� ရာဇ်:

ေနရပ်လိပ်စာ:

�မိ�: ြပည်နယ်: Zip:
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ကင်းလ�တ်ြခင်းအမျ�ိးအစား



ကျနး်မာေရးအရကန ့ကွ်က်ချက်:
အထက်ေဖာ်ြပပါ က��်ပ်ု သား/သမီးသည် မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်းြဖင့် သူ၏ကျနး်မာေရး
အေြခအေနအား ထိခုိက်�ိင်ု ေ�ကာင်း အသိေပးလိပုါသည်။. မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်းြဖင့်
သင့်သားသမီး ကျနး်မာေရး�ှင့် အသက်အ��ရာယ် ထိခုိက်ေစ�ိင်ုေသာ ေရာဂါများအား
ေဖာ်ြပပါ

_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_

____________________________                         ________________________

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏ နာမည်
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏လက်မှတ်

ဘာသာေရးအရ ကန ့ကွ်က်ချက်:

မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်းသည် က��်ပ်ုတိ� ယုံ�ကည်သက်၀င်ေသာ ဘာသာေရးအသွနအ်သင်�ှင့်
ဆန ့က်ျင်ပါသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ က��်ပ်ု သား/သမီး သည်
မတင်ဆင်�ိင်ုေ�ကာင်းတင်ြပပါသည်။

____________________________
____________________________

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏လက်မှတ်
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏ နာမည်



မိမိေ�ကာင်းြပချက်မျ�ိးမျ�ိးေ�ကာင့်ကန ့ကွ်က်ြခင်း:

မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်းသည် က��်ပ်ု၏အယူအဆ/အယုံအ�ကည်�ှင့်
ေသွ�ဖဲပါသည်။.အထက်ေဖာ်ြပပါ သား/သမီး၏မိဘအပ်ုထိနး်သူ အေနြဖင့်
က��်ပ်ုအယူအဆများကုိ ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်တင်ွ ေရးသားထားပါသည်။

ေယဘုယျအားြဖင့်ကန ့ကွ်က်ေ�ကာင်းေရးသားရနလ်ိအုပ်သည ်:

_____________________________________________________________________

__

_____________________________________________________________________

__

_____________________________________________________________________

__

____________________________
____________________________

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏ နာမည်
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏လက်မှတ်
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က�နေ်တာ်က�နမ်, ___________________________ သည်ေအာက်တင်ွ လက်မှတ်ထုိးြခင်းြဖင့် သက်ေသခံပါသည်:

(မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ၏နာမည်)

● အထက်ေဖာ်ြပပါ ေကျာင်းသားအတက်ွ က��်ပ်ုသည်ဆုံးြဖတ်ချက်တရား၀င်ချပုိင်ခွင့်�ိှသူြဖစ်သည့်နည်းတူ
ဤေလ�ာက်လ�ာအား လ�တ်လပ်စွာမိမိေရွးချယ်မ�ြဖင့် လက်မှတ်ထုိးပါသည်။

● CDC �ှင့် �မိ�နယ်ကျနး်မားေရး အရာ�ိှများထံမှ အေဆာက်အအံထဲု�ိှေနချနိတ်င်ွ ဆရာဆရာမများ၊
၀နထ်မ်းများ၊ ေကျာင်းသားများ ( ၂�ှစ်�ှင့်အထက်) �ှင့် PK-12 ေကျာင်းများသိ�
အလည်အပတ်သွားေရာက်သူတိင်ုး မိမိကာကွယ်ေဆးထုိးထားြခင်းေပ� မူတည်ြခင်းမ�ိှဘဲ
မျက်�ှာဖုံးများတပ်ဆင်ရနအ်�ကံ� ြပ�ထားေ�ကာင်း သိ�ိှပါသည်။

● သေဘာတညီူချက်အေပ�အေြပာင်းအလဲ�ိှပါက သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းသိ� စာေရးတင်ြပပါမည်။.

မိဘအုပ်ထိနး်သူ (သိ� ) သက်ြပည့ေ်ကျာင်းသား နာမည်

မိဘအုပ်ထိနး်သူ (သိ� ) သက်ြပည့ေ်ကျာင်းသား လက်မှတ်

လက်မှတ်ထုိးသည့ရ်က်စဲွ



ြဖည့်စွက်ထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကုိသက်ဆုိင်ရာေကျာင်းများသိ�  ေအာက်ပါအီးမာလ်လိပ်စာများြဖင့် ေပးပိ�
�ိင်ုပါသည်။ သိ� မဟတ်ု သက်ဆုိင်ရာေကျာင်း�ိှ�ုံးခနး်များသိ� လတိူင်ုကုိယ် သွားေရာက်ေပးပိ� �ိင်ုပါသည်။ Email
ြဖင့်ပိ� မည်ဆုိပါက ေကျးဇူးြပ�ေသာအားြဖင့် ေခါင်းစဥ်ကုိ ဤက့ဲသိ�   "opt-out form" တပ်ေစလိပုါသည်။
မှတ်ချက်-အြပည့အ်စုံ ြဖည့ထ်ား၍လက်မှတ်ထုိးထားေသာေလ�ာက်လ�ာများကုိသာ သင့်ေကျာင်းသားအတွက်
မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ရနလ်ိအုပ်ချက်အား �ုပ်သိမ်းေပးမည ်ြဖစ်ပါသည။် ေလ�ာက်လ�ာတင်�ပီးချနိတ်င်ွ ဌာနမှ
တစုံတခုအေ�ကာင်းမြပနေ်သာ်လည်း သင့်ေတာင်းဆုိချက်အားလက်ခံသည်ဟ ုယူဆ�ိင်ုပါသည်။

East Elementary
Building C �ိှ�ုံးခနး်
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:်
Denise Hill at denise.hill@jenksps.org

Northwest Elementary
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:်
Myra Baker at
myra.baker@jenksps.org

Southeast Elementary
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:် Lindy
Risenhoover at lindy.risenhoover@jenksps.org

West Elementary
Building D �ိှ�ုံးခနး်
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:်
Christina Wilson at
christina.wilson@jenksps.org

East Intermediate
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန်
: Kim Dyer at kim.dyer@jenksps.org

West Intermediate
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:်
Michelle Sumner at
michelle.sumner@jenksps.org

Middle School
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:် : Larry
Ravenscroft at larry.ravenscroft@jenksps.org

Freshman Academy
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:်
Judi Thorn at judi.thorn@jenksps.org

Alternative Center
ြဖည့်စွက်ထားေသာေလ�ာက်လ�ာပိ� ရန:် Michelle
Meehleder at michelle.meehleder@jenksps.org

High School
Building 6 �ိှ�ုံးခနး်
ေနာက်ဆုံးနာမည်ေပ�မူတည်၍ြဖည့်စွက်ထားေသာ
ေလ�ာ
က်လ�ာများပိ� ရန:်
ေနာက်ဆုံးနာမည် A–D Karen Carpenter at
karen.carpenter@jenksps.org
ေနာက်ဆုံးနာမည် E–K Kim Graham at
kim.graham@jenksps.org
ေနာက်ဆုံးနာမည် L–Q Jennifer Henry at
jennifer.henry@jenksps.org
ေနာက်ဆုံးနာမည် R–Z Tricia Smart at
tricia.smart@jenksps.org
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