
သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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2022-2023 STUDENT-PARENT HANDBOOK ACCESS & 

ACKNOWLEDGEMENT ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပက  ငိ်ုးသ ိုး - မ ဘ လက်စွွဲစ အိုပ် 

ကကညရ်ှုခွင ရ်ရှ ပခငိ်ုးနငှ်  အသ အမှတပ်ပြုပခငိ်ုး 

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 ရ ိနိငုသ်ညက်ို ကျွန် ်ု နော်းလည်သထဘောထ ါက် ါသည်။   

၄င််းလက်စွွဲစောအု ်ဖ င်ို့ဆက်စ ်ထသော ထ ေါ်လစ မ ော်းကို  တ်ရှုပ  ်း နော်းလည်သထဘောထ ါက်သည်ို့အထ ကောင််း လက်မ တ် ုိ်းဖြင််းဖ င်ို့ 

အသအိမ တ်ဖ ြု၀နြ်ံ ါသည်။ 

Student’s Name  (please print): ___________________________________________________________________________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

Student’s School (please print): ______________________________________________________________________________________  

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏ပက  ငိ်ုး (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

Parent or Guardian Name (please print): ____________________________________________________________________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူန မည်  (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                                         ရက်စွွဲ 

NOTE မှတခ် 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  ငစ် ရွက်က ို လက်မှတမ်ထ ိုိုး 

ခခင််းနငှဲ့ပ်က  ငိ်ုးသ ို   ပပန်ပ ို  ခွဲ ပခငိ်ုးမရှ ခွဲ ပသ ်လည်ိုး MNPS Student-Parent Handbook မှ ရည်ညွှန်ိုးထ ိုးပသ စည်ိုးမ ဥ်ိုးမ  ိုးနငှ် ပပေါ်လစ မ  ိုးအတ ိုငိ်ုး 

လ ိုက်န ပဆ ငရွ်က်ရမည် တ ၀န်မှ သက်သ လွှတပ်င မ်ိုးမှှာ မဟိုတပ်ါဘ ်း။   

SCHOOL ATTENDANCE & TRUANCY 

ပက  ငိ်ုးတကပ်ခငိ်ုးနငှ် ပက  ငိ်ုးပပပိုးပခငိ်ုး 

ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းသည် မတက်မထနရ ထက ောင််းတက်ဖြင််းဆိုငရ်ောဥ ထေမ ော်းဖြင ့်သက်ဆိုငထ် ကောင််း ကျွန် ်ု နော်းလည် ါသည်။  Tennessee ဖ ည်နယ် 

၏ Compulsory Attendance Law/ထက ောင််းမတက်မထနရဥ ထေ (TCA 49-6-3001) အရ အသက ်၆ န စ်မ  ၁၇ န စ်အတွင််းရ ိထသော ကထလ်းအော်းလံု်း  

အရ မဖ စ်မထန ထက ောင််းတက်ရ ါမည်။  ဖ ည်နယ် ဥ ထေ (TCA 49-6-3001) အရ ၊ Compulsory Attendance/ထက ောင််းမတက်မထနရ ဥ ထေကိ ု

လုိက်နောြွဲို့ဖြင််းမရ ိြွဲို့ထသောထ ကောငို့ ်ထက ောင််းထဖ ်းဖြင််း/ ညောထရ်း လစ်ဟင််းမှုအတွက်  Juvenile Court/သက့်ငယ့်တရ ားရ  ားတွင ်အသနော်းြံမှု န ငို့/်သို ို့မဟုတ်                               

 

BURMESE 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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Metro Student Attendance Center သို ို့ လ ွဲထဖ ောင််းထ ်း ုိ ို့ဖြင််း၊ ထက ောင််းအဆငို့ ်က ည  ံို့ ုိ်းမှုမ ော်းန ငို့ ်ကော်း၀ငက် ည  ံို့ ုိ်းဖြင််းတုိ ို့အ ါအ၀င ်အ ါအ၀င ်

စသည်တုိ ို့ဖ စ်ထ ေါ်ထစနိငုသ်ည်။  (ထနောက်  ်သတင််းအြ က်အလက်အထ ကောင််းအရောမ ော်းအတွက် bit.ly/mnpsattendance တွင ်ထလို့လော ါ) 

 

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

 

 

FERPA DIRECTORY INFORMATION  

 

Student’s Name  (please print): ___________________________________________________________________________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

NOTICE OF DIRECTORY INFORMATION: လမ််းည နြ် က်အြ က်အလက် သတိထ ်းြ က် Federal Educational Rights and 

Privacy Act of 1974 (FERPA) အရ ဖ ငဆ်င ်ော်းသညို့်အတိုင််း ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်း၏ ညောထရ်းမ တ်တမ််းမ ော်းကို လ ိြုွေ့ ဝ က် ိန််းသမ်ိ်း ော်းမ ောဖ စ်ပ  ်း 

မိဘ/အု ် ိန််းသ ၏ သို ို့မဟုတ် ထက ောင််းသော်း၏ကကိြုတငထ်ရ်းသော်း ော်းထသောသထဘောတ ည ြ က်မ ါဘွဲ (အကယ်၍ ထက ောင််းသော်းသည် ၁၈ န စ်န ငို့ ်အ က ်

ဆိုလ င)်၄င််းဥ ထေတွငထ် ော်ဖ  ော်းထသော အ  ်းအထဖြအထနအြ ိြုွေ့ မ လွွဲ၍ က နသ်ည ့်အ ွွဲွေ့ကို  ုတ်ဖ နသွ်ော်းမ ော မဟုတ် ါဘ ်း။ သို ို့ထသော် ဥ ထေအရ 

ထက ောင််းမ ော်းသည် မိဘ/အု ် ိန််းသ  သို ို့မဟုတ် ထက ောင််းသော်း၏ကကိြုတငသ်ထဘောတ ည ြ က်မယ ဘွဲ ထက ောင််းသော်း၏ “က  ယ့်ရရားက  ယ့်တ အြ က်အလက်” 

ကုိ  ုတ်ဖ နြ်ွငို့ဖ် ြု ော်း ါသည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် သင၏် prior consent/ကကိြုတငြ်ွငို့ဖ် ြုြ က်မရ ိဘွဲ အြ ိြုွေ့ထသောလမ််းည နအ်ြ က်အလက်မ ော်းကို 

မ ုတ်ဖ နလ်ို ါက ထအောက် ါထ  ောငစ်ောရွက်ကို လက်မ တ် ုိ်းဖြင််းဖ ငို့ ်ဤ FERPA ခြင််းြ က်မ  "opt-out ရ   င့် ယရ်န"် ထရွ်းြ ယ်နိငု ်ါသည်။ ထက ောင််း 

သို ို့မဟုတ် MNPS Family Information Center/မိသော်းစု ဖ န ်ကော်းထရ်းဌောနသို ို့ opt-out ကုိ ဖ နလ်ည်ရု ်သမ်ိ်းဖြင််းရြ င့်စောရွက်အော်း ဖ ညို့်ပ  ်းတငသွ်င််း 

ဖြင််းဖ ငို့ ်မိဘ/အု ် ိန််းသ  သို ို့မဟုတ် ထက ောင််းသော်းက အြ က်ဖ ဖြင့်ားကုိ  ယ်ရ ော်းရန ်ထတောင််းဆိုသညို့်တိုငထ်အောင ်ဤရ ေါ်လစ မ ဝါေ/ ရိုစ ဂ ော လု ် ုံ်း 

လု ်နည််းအရ လမ််းည နအ်ြ က်အလက်မ ော်းကို ုတ်ဖ နဖ်ြင််းမ  ရ   င့် ယ် ော်းထသော ထက ောင််းသော်း၏လမ််းည နအ်ြ က်အလက်မ ော်းသည် လက်ရ ိ 

စ သင့်န စ်အတွက ်အြ က်ဖ  ော်းဆွဲ ဖ စ် ါမည်။   

 

ကျွန် ်ု (parent/guardian name or student name မိဘ/အု ် ိန််းသ ၏နောမည် သို ို့မဟုတ် ရက  င့်ားသော်း၏နောမည်*), 

___________________________________________________________________________  သည် FERPA လက်ထအောက်ရ ိ 

လမ််းည နအ်ြ က်အလက်အဖ စ် သတ်မ တ် ော်းထသော ကိုယ်ထရ်းကိုယ်တောအြ က်အလက်မ ော်းကို ဆိုင််းငံို့ ော်းရ ားရန ်ထတောင််းဆို ါသည် -  

• Student Name ထက ောင််းသော်းနောမည် 

• Address လိ ်စော  

• Photograph ဓါတ် ုံ 

• Date and place of birth ထမွ်းထန ို့န င်ို့ထမွ်းရ ် 

 

 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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• Major field of study သငယ် ထလို့လောထနသည်ို့ဘောသောရ ် 

• Dates of attendance ထက ောင််းတက်သည်ို့ရက်မ ော်း 

• Participation in officially recognized activities and sportsအော်းကစော်းန င်ို့လှု ်ရ ော်းမှုအစ အစဥ်မ ော်း၌ တရော်း၀င ် ါ၀ငဖ်ြင််း 

• Weight and height of members of athletic teams အော်းကစော်းအ ွွဲွေ့မ ော်း၏မငဘ်ောမ ော်း၏ကုိယ်အထလ်းြ ိနန် င်ို့အရ ် 

• Degrees, honors and awards received လက်ြံရရ ိြွဲို့ထသောဘွွဲွေ့ေ ဂရ မ ော်း၊ဂုဏဖ် ြုဖြင််းမ ော်းန င်ို့ ဆုမ ော်း 

• Most recent educational agency or institution attended မ ကောြငအ်တွင််း တက်ြွဲို့သည်ို့  ညောထ ်းထအဂ ငစ်  သို ို့မဟုတ် ထက ောင််း 

 

ဤထ ောငစ်ောရွက်ကိုတငဖ် သညို့်အြါ အ က်ထ ော်ဖ  ါအြ က်အလက်မ ော်းကို ကျွန် ်ု၏စောဖ ငို့ြ်ွငို့ဖ် ြုြ က်မရ ဘိွဲ ဖ င ်အ ွွဲွေ့အစည််းမ ော်း ံသို ို့ ထ ်း ုိ ို့နိငုမ် ော 

မဟုတ်ထ ကောင််း သို ို့မဟုတ် ထက ောင််းက ဥ ထေအရ လိုအ ်သည်ဖြစ့်ရစ သို ို့မဟုတ် FERPA ထအောက်၌ ကကိြုတငြ်ွင်ို့ရတ င့်ား ော်းထသော ကျွန် ်ု၏ြွငို့ဖ် ြုြ က် 

မရ ိဘွဲ အဆို ါအြ က်အလက်မ ော်းကို  ုတ်ဖ နရ်န ်ြွငို့ဖ် ြု ော်းဖြင််းမရ ိ ါက ကျွန် ်ု၏ opt-out ထတောင််းဆိမုှုကို ထရ ွေ့ဆိုင််းလိုက်သညို့်တိုငထ်အောင ်ထက ောင််းမ  

ဤထ ောငစ်ောရွက်ကို လက်ြံရရ ိသညို့်အြ ိနမ် စ၍ အဆို ါလမ််းည နအ်ြ က်အလက်မ ော်းကို အဖြော်းနည််းလမ့်ားဖ ငို့ ် ုတ်ဖ နသွ်ော်းမ ော မဟုတ် ါဘ ်း။ 

ထက ောင််းအတွက် အြ က်အလက်မ ော်းကို ြွွဲဖြော်းသတ်မ တ်ြ   လုိအ ်ထသောထ ကောငို့ ်ထက ောင််းသော်း ID န ံါတ်ကို အသံု်းဖ ြုဖြင််းအော်း opt out မလု ် ော်းသင်ို့ 

ရ က င့်ားကုိ ကျွန် ်ု  သရ  ရ ေါက့် ါသည်။ ကျွန် ်ု၏ opt-out ထတောင််းဆိုမှုကို ထက ောင််းမ မလက်ြံြင့် directory လမ််းည နအ်ြ က်အလက်ကို  ုတ်ဖ န ်

ြွဲို့ ါက ထက ောင််းမ  ကျွန် ်ု၏လမ််းည နအ်ြ က်အလက်အ ား  ုတ်ဖ နဖ်ြင််းကို ရ ်တန ို့န်ိငုမ် ောမဟုတ်ထ ကောင််း ကျွန် ်ု   ်မံသရ  ရ ေါက့် ေါသည်။ 

ထက ောင််းသို ို့ ဆက်သွယ်ဖြင််းဖ ငို့ ်ကျွန် ်ု/ကျွန် ်ုို့ထက ောင််းသော်း၏လမ််းည နအ်ြ က်အလက်ကုိ မည်သို ို့အသံု်းဖ ြုထ ကောင််း ထတောင််းဆိုနိငုပ်  ်း ရမားဖမန််းနိငုသ်ည်ကို 

ကျွန် ်ု သရ  ရ ေါက့် ါသည်။ 

 

အ က်ထ ော်ဖ  ါအတိုင််း သငို့ထ်က ောင််းသော်း၏ လမ််းည နအ်ြ က်အလက်ကို မ ထဝရန ်ြွငို့ဖ် ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်း၏တရော်းဝင ်မိဘ 

သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

  



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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HEALTH SCREENINGS က န်ိုးမ ပရိုး စစပ်ဆိုးမှုမ  ိုး  

Student’s Name  (please print): ___________________________________________________________________________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

School Name ပက  ငိ်ုးန မည်_______________________________________________________________________________   

Student’s Date of Birth (Month/Day/Year) ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏ပမွိုးပန   (လ/ရက်/ခိုနစှ်)    ______ /______ /______  

 

န ိုး၊မ ကစ် ၊အရပ်၊က ိုယအ်ပလိုးခ  န်နငှ် ပသိွုးပပါငခ်  န်စသည်တ ို  က ို စစ်ပဆိုးပခငိ်ုး 

သင၏်ထက ောင််းသော်းအော်း နော်း၊မ က်စိ၊အရ ်၊ကုိယ်အထလ်းြ ိနန် င်ို့ထသွ်းထ ါငြ် ိနစ်သည်တုိ ို့ကုိ စစ်ထဆ်းြံယ ရန ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။ 

 Yes 

 No  

 

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                             ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ 

 

COVID-19 TESTING ပဆိုးစစ်ပခငိ်ုး  

COVID-19 ထရောဂါဖ စ် ွော်းမှု ဖမငို့တ်က်လောသညို့်အြါတွင ်MNPS သည် သငို့က်ထလ်းအော်း က ်းစက်မှုအတွက် စမ််းသ ်ရနအ်တွက် သင၏်ြွငို့ဖ် ြုြ က်ကုိ 

ထတောင််းြံထန ါသည်။  ထက ောင််းသ နောဖ ြုမ မ  ထဆ်းစစ်ဖြင််းကို ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းကို တစ် တ်လ ငတ်စ်ကကိမ် က် ုိပ  ်း  က ြုံရ က  န််း 

စစ်ထဆ်းဖြင််းအတွက ်ထရွ်းြ ယ်သွော်းမ ော မဟုတ် ါဘ ်း။ အဓိကစောသငြ် ိနဖ် င ်တွင ်စမ််းသ ်ဖြင််းကိုဖ ြုလု ်ရန ်ကျွန် ်ုတုိ ို့ အစွမ််းကုနက်ကိြု်းစော်းသွော်း ါမည်။   

သင၏်ထက ောင််းသော်းအော်း COVID-19 TESTING စစ်ထဆ်းြံယ ရန ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

 

 

 

 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 

 5 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                             ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

 

 

PERMISSION PREFERENCES ကက ြုကန်စှသ်ကမ်ှုမ  ိုးက ို ခွင် ပပြုခခင််း 

FAMILY LIFE & SEXUAL HEALTH EDUCATION မိသော်းစု ဘ၀န ငို့ ်လိင ိ်ုင််းဆိုငရ်ော က န််းမောထရ်း အသ ိညောထ ်း 

Lifetime Wellness/တစ်သက်တော က န််းမော ကံို့ြိုငထ်ရ်းသငတ်န််းတွင ်Family Life Education and Sexual Health Education  ါ၀ငသ်ည်။  

HIV/AIDS ၊အကောအကွယ်အသံု်းဖ ြုထသောနည််းမ ော်း၊ကိုယ်၀နထ်ဆောငဖ်ြင််း၊ကထလ်းထမွ်းစော်းဖြင််း၊ Safe Haven Law/ထဘ်းအနတရောယ်ကင််းရန ်ြိလုှုံရောထနရော 

ဥ ထေ ၊ Tennessee Human Trafficking Law/တငန်ငစ်  လ ကုနက် ်းမှု ဥ ထေ န ငို့ ်Erin's Law/ကထလ်းသ ငယ် လိင ုိ်င််းဆိုငရ်ော အလွွဲသံု်းစော်းမှု 

စသည်တုိ ို့အ ါအ၀င ်အထ  ော်အ ါ်းမလိုက်စော်းဖြင််း၊မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တန ိ်ု်း ော်းဖြင််း၊ သင်ို့တင်ို့ထကောင််းမွနထ်သောထ ါင််းသင််းဆက်ဆံထရ်း၊ က ော်း/မ 

လိငသ်တ်မ တ်ြ က်၊ လိငစိ်တ်ြံယ မှု၊သထဘောတ ြွင်ို့ဖ ြုြ က်၊မ ိြု်းဆက် ွော်းစနစ်မ ော်းစသည်ို့ ထအောက် ါထြါင််းစဥ်အထ ကောင််းအရောမ ော်းတ    ဖြံြုငံပု  ်း  ါရ ိ ါသည်။ 

 

မိဘမ ော်းန ငို့ ်အု ် ိန််းသ မ ော်းသည် မိသော်းစုဘဝ န ငို့/်သို ို့မဟုတ် လိငက် န််းမောထရ်း ညောထ ်းဌောနတွင ်၎င််းတုိ ို့ကထလ်း၏ ါဝငမ်ှုကုိ စွန ို့လ် တ်ရန ်ထရွ်းြ ယ်ြွငို့ ်

ရ ိ ါသည်။  ါ၀င့်ရနြ်ွင်ို့မဖ ြုဖြင််းထ ကောင်ို့ ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို အထရ်းယ သွော်းမ ော မဟုတ် ါဘ ်း။  ုိကွဲို့သို ို့ဖ ြုလု ်မည်ို့အစော်း အဆို ါထက ောင််းသော်းမ ော်းသည် 

လွတ်လ ်ပ  ်း သောတ ည မ ရ ိထသောက န််းမောထရ်း၊ က န််းမော ကံို့ြိုငမ်ှု သငြ်န််းစောမ ော်းန င်ို့အဆိုင််းမင်ို့အမ်ိစောမ ော်းကုိ ထနရောအမ ိြု်းမ ိြု်းတွင ်လက်ြံရရ ိသွော်း ါမည်။  

 

သင၏်ထက ောင််းသော်းအော်း အဆို ါသငြ်န််းစောမ ော်းအော်းလံု်းတွင ်တက်ထရောက်ရန ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

အကယ်၍ သငသ်ည် No ကုိ ထရွ်းြ ယ် ါက ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ထအောက် ါ သက်ဆိုငရ်ော box အကွက်ကို အမ တ်အသော်းဖ ြုလု ် ါ။ အကယ်၍ ကျွန ု ််သည် 

opt-out  ယ် ုတ်ရန ်စောထရ်းထတောင််းဆိုမှုကုိမတငဖ် ြွဲို့ ါက ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းသည် သငြ်န််းစောအော်းလံု်းတွင ် ါ၀ငသွ်ော်းမည်ဖ စ်ထ ကောင််း ကျွန် ်ု 

နော်းလည် ါသည်။  

 

 အထ  ော်အ ါ်းမလိုက်စော်းဖြင််း 

 မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တန ိ်ု်း ော်းဖြင််း 

 ထကောင််းမွနထ်သောဆက်ဆံထရ်း 

 လိငစိ်တ်ြံယ မှု 

 လိငစိ်တ်တိမ််းညွတ်မှု 

 သထဘောတ ည ြ က် 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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 မ ိြု်း ွော်းမှုစနစ်မ ော်း 

 HIV/AIDS အ ါအ၀င ်လိငမ် က ်းစက်တတ်ထသောထရောဂါမ ော်း (STIs) 

 အကောအကွယ်နည််းလမ််းမ ော်း 

 ကိုယ်၀နထ်ဆောငဖ်ြင််း 

 ထမွ်းစော်းဖြင််း 

 ထဘ်းအနတရောယ်ကင််းရန ်ြိုလှုံရောထနရော ဥ ထေ 

 တငန်ငစ်  လ ကုနက် ်းမှု ဥ ထေ 

 ကထလ်းသ ငယ ်လိင ုိ်င််းဆိုငရ်ော အလွွဲသံု်းစော်းမှု 

  
ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ 

 
Student’s Name  (please print): ___________________________________________________________________________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏န မည် (ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ ရ င််းလင််းစွော ထရ်း ါ။) 

USE OF THE INTERNET (Policy 4.406) အငတ် နကအ်သ ိုိုးပပြုမှု  

 

ကျွန် ်ုသည် MNPS အငတ်ောနက်မ ဝါေ 4.406 www.mnps.org/board-of-education/policies-and-proceduresကုိ  တ်ပ  ်း ါပ  ။ internet/ 

အငတ်ောနက်ဆိုသည်မ ော ကမဘောတ၀န််းအသံု်းဖ ြုထနထသောကွနဖ် ြူတော ကွနရ်က်အု ်တစ်ြုဖ စ်သည်ို့အတွက် MNPS အထနဖ င်ို့ အငတ်ောနက်ထ ေါ်မ  သို ို့မဟုတ် 

အငတ်ောနက်ရ ိအထ ကောင််းအရောမ ော်းကို မ ိန််းြ ြု ် ော်း ါ။   MNPS ထက ောင််းသော်းမ ော်း အသံု်းဖ ြုနိငုသ်ည်ို့sites မ ော်းကို စစ်ထဆ်းစ စစ်နိငုသ်ည်ို့ စက် စစည််း 

က ရ ယ မ ော်းကို  MNPS မ  တော၀နယ် ထဆောငရွ်က်သွော်းမည်ဖ စ်ထသော်လည််း ၄င််းကကိြု်း မ််းမှုမ ော်းသည်  ါ၀ငသ်ည်ို့အရောမ ော်းအော်းလံု်းကို block တော်းဆ ်း 

 ိတ် င၍် မရနိငုသ်ည်ကို ကျွန် ်ု နော်းလည်သထဘောထ ါက် ါသည်။   

 

သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း အငတ်ောနက်အသံု်းဖ ြုြွငို့ထ် ်းရန ်MNPS အတကွ် သငတုိ် ို့ ြွငို့ဖ် ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

http://www.mnps.org/board-of-education/policies-and-procedures


သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

 

LAPTOP/DEVICE USE (Procedure 3.301.1P) လကပ််တ ှာဲ့ကနွ်ခပြူ ှာ/က ရ ယှာ အသ ို်းခပြုမှု 

 

MNPS ထက ောင််းသော်းမ ော်းသည် ထက ောင််းဝင််းအတွင််းန ငို့အ်ဖ ငတွ်င ်သငယ် ရနအ်တွက် laptop သို ို့မဟုတ် အလော်းတ ကိရိယောကို  ုတ်ထ ်းနိငု ်ါသည်။ 

၎င််းတုိ ို့ထက ောင််းသော်း၏ laptop သို ို့မဟုတ် အလော်းတ  သင ်ကော်းထရ်းစက်ကိရိယောမ ော်းအော်း ထက ောင််းသော်း၏အသံု်းဖ ြုြွငို့ကုိ် ကန ို့သ်တ်လုိထသောမိဘတိုင််း 

သည် ြွငို့ဖ် ြုြ က်ကုိ 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) ကုိ  တ်ပ  ်း ါပ  ။ MNPS သည် ထက ောင််းဝင််းအတွင််းန ငို့အ်ဖ ငတွ်င ်သငယ် ထလို့လောနိငုရ်နအ်တွက် laptop သို ို့မဟုတ် 

အလော်းတ ကိရိယောကို  ုတ်ထ ်းနိငု ်ါသည်။ ဤ laptop သို ို့မဟုတ် အလော်းတ ကိရိယောသည် Use of Internet Policy/အငတ်ောနက်အသံု်းဖ ြုမှုမ ဝါေတွင ်

ရ င််းဖ  ော်းသညို့်အတိုင််း MNPS မ ထ ်းထသောအငတ်ောနက်စစ် ုတ်ဖြင််းကို အသံု်းဖ ြု ါမည်။  

MNPS အတွက် ထက ောင််းဝင််းအတွင််းန ငို့အ်ဖ ငတွ်င ်သငယ် ထလို့လောဖြင််းအတွက် သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း အငတ်ောနက်အသံု်းဖ ြုြွငို့ထ် ်းရန ် သငတုိ် ို့ 

ြွငို့ဖ် ြု ါသလော်း။ 

 Yes 

 No  

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

 

 

 

 

 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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PERMISSIONS FOR WRAP-AROUND SERVICES 

ဝန်ပဆ ငမ်ှုမ  ိုးအတကွ် ခွင ပ်ပြုခ ကမ်  ိုး  

 

Student Name (Printed): _________________________________________________  Student ID: _____________________________ 

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရ င််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)                                                                                  ထက ောင််းသော်း အိုငေ်   

NAVIGATOR PROGRAM 

 

MNPS Navigator  ရိုဂရမ်သည် ထက ောင််းသော်းမ ော်းအော်း ထက ောင််းထန ို့ဖ င ်တွင ်ထနောက်ဆက်တွွဲ check-in ဖ ြုလု ်ဖြင််းဖ ငို့ ်ဆရောဆရောမမ ော်းန ငို့ဝ်န ်မ််း 

မ ော်းဖ ငို့ ်ြ ိတ်ဆက်ထ ်း ါသည်။ သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်း၏တောဝနက်  Navigator သည် သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်း န ငို့/်သို ို့မဟုတ် မိသော်းစုမ ော်းဖ ငို့အ်တ  

စောသငန် စ်တစ်ထလ ောက်လံု်း check-in ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ဤ check-in မ ော်းသည် လ ကိုယ်တိငု ်သို ို့မဟုတ်  ုန််းဖ ငို့ ်ဖ ြုလု ်နိငု ်ါသည်။  

 

သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း  ါ၀ငရ်န ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ 

 

SCHOOL PSYCHOLOGIST SERVICES ပက  ငိ်ုး စ တပ်ည ရှင ်၀န်ပဆ ငမ်ှုမ  ိုး 

 

MNPS ထက ောင််းတိုင််း၌ ထက ောင််း စိတ် ညောရ င ်၀နထ်ဆောငမ်ှုမ ော်း ရ ိ ါသည်။ အဖြော်း၀နထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအ ကော်း ထက ောင််း စိတ် ညောရ ငမ် ော်းသည် 

ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ထက ောင််း၌ ထက ောင််းြ ိနအ်တွင််း အြမွဲို့ အု ်စုအထဖြဖ ြုန ငို့ ်အထ ွထ ွ  ညောာထရ်း ၀နထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကို ဖ ြုလု ်ထ ်း ါသည်။ 

ထက ောင််းစိတ် ညောရ ငန် ငို့ ်ထက ောင််းသော်းဖ ငို့ ်တ်သက်သညို့် မ တ်တမ််းမ ော်းအော်းလံု်းကို ဥ ထေအရ လိုအ ်သည်မ လွွဲ၍ လ ိြုွေ့ ဝ က် ော်း ါမည်။  

ထက ောင််းစိတ် ညောရ င ံ်မ  group-based (Tier 2)/အ ွွဲွေ့အထဖြဖ ြု (Tier 2) ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကို သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း ြွငို့ဖ် ြု ါသလော်း။ 

 Yes 

 No  

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

 

SCHOOL SOCIAL WORK SERVICES ပက  ငိ်ုးလမူှုဖ လ ို ၀န်ပဆ ငမ်ှုမ  ိုး 

MNPS ထက ောင််းတိုင််း၌  ထက ောင််းလ မှု၀နထ်ဆောငမ်ှုမ ော်း ရ ိ ါသည်။ Social Work Department ဌောနသည် ထက ောင််းသော်းမ ော်းအော်း ရရ ိနိငုသ်ည်ို့ 

အဖမြှင်ို့ဆံု်း ညောထရ်းအြွင်ို့အလ မ််းမ ော်းကုိ ထရောက်ရ ိရနအ်တွက ်က ည ထ ်းသည်ို့ ဌောနတစ်ြု ဖ စ ်ါသည်။ School social workers သည် 

ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ထက ောင််း၌ ထက ောင််းြ ိနအ်တွင််း အြမွဲို့ ထဆွ်းထန်ွးတိုင ်ငဖ်ြင််းမ ော်းကို ဖ ြုလု ်ထ ်း ါသည်။ တရော်းဥ ထေအရ ထက ောင််းသော်းမ ော်းဖ င်ို့ 

ထဆွ်းထန်ွးတိုင ်ငထ်သောအထ ကောင််းအရောမ ော်းအော်းလံု်းကို လံုဖြံြုစွော  ိန််းသိမ််း ော်း ါသည်။ 

ထက ောင််းလ မှု  လံုလု ်သော်း ံမ  group-based (Tier 2)/အ ွွဲွေ့အထဖြဖ ြု (Tier 2) ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကို သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း ြွငို့ဖ် ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ် ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

  



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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UNIVERSAL BEHAVIOR SCREENER 

 

Student Name (Printed): _________________________________________________  Student ID: _____________________________ 

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရ င််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)  ထက ောင််းသော်း အိုငေ်   

ကျွန် ်ုတုိ ို့၏ Multi-Tiered System of Support (MTSS) မ ထဘောငမ် တစ်ဆငို့ ်ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းစ အတွက်  ညောထရ်းန ငို့ ်အဖ ြုအမ ဆိုငရ်ော 

လိုအ ်ြ က်မ ော်းကို အြ ိနန် ငို့တ်စ်ထဖ ်းည   ိထရောက်စွောတုံ ို့ဖ နန်ိငုရ်နအ်တွက် သင ်ကော်းထရ်းဆရောဆရောမမ ော်းန ငို့ ်စ မံြန ို့ြ်ွွဲသ မ ော်း၌ ၎င််းတုိ ို့၏ 

သက်ထသဖ ကိရိယောမ ော်း ရ ိ ါသည်။ 

MTSS Universal Screening Process သည် နိငုင်အံလိုက် သတ်မ တ်အကွဲဖ တ်မှုမ ော်းကို အသံု်းဖ ြု၍ ထနောက်  ် ံို့ ုိ်းမှု လိုအ ်နိငုသ်ညို့် 

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို ြွွဲဖြော်းသတ်မ တ်ဖြင််းအတွက် အစ  ိြု်းအမ တ်ကိ ုစ စဥ်ထ ်း ါသည်။ MTSS ၏ အစိတ်အ ုိင််းအထနဖ ငို့ ်ထက ောင််းသော်းအော်းလံု်းကုိ 

အဖ ြုအမ ဆိုငရ်ော အနတရောယ်မ ော်းအတွက် စစ်ထဆ်းမှုမ ော်း ဖ ြုလု ် ော်းထသောထ ကောငို့ ်ဆရောဆရောမမ ော်းသည် ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်း၏လိုအ ်ြ က်မ ော်းကို 

 ုိမုိထကောင််းမွနစွ်ော သရိ ိနိငု ်ါမည်။ 

 

သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း Universal Behavior Screener တွင ်တက်ထရောက်ရန ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။  

 Yes 

 No  

 
 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                             ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                   ရက်စွွဲ 

 

  



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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MEDIA PERMISSIONS မ ဒ ယ  ခွင ပ်ပြုခ ကမ်  ိုး  

Student Name (Printed): _________________________________________________  Student ID: _____________________________ 

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရ င််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)                                                                                  ထက ောင််းသော်း အိုငေ်   

အဆို ါြွငို့ဖ် ြုြ က်မ ော်းဖ ငို့ဆ်က်စ ်ထနထသောထ ေါ်လစ မ ော်းဖ ငို့ ်တ်သက်ပ  ်း အဖြော်းထနောက်  ်အထ ကောင််းအရောမ ော်းအတွက် www.mnps.org/students-

families/student-resources/handbook/handbook-rights-and-responsibilities တွင ်သွော်းထရောက်ထလို့လော ါ။ 

 

 သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း ထအောက် ါတုိ ို့အတွက် ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။ 

 

MEDIA* 

1. မ ေ ယောအ ါအ၀င ်အမ ော်းထရ ွေ့တွင ်ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းအော်း ဂုဏဖ် ြုရန ်MNPS ကုိ ကျွန် ်ု ြွင်ို့ဖ ြု ါသည်။ YES  NO  

2.  ုံန  ်ိ ုတ်ဖြင််း၊အငတ်ောနက်ထ ေါ်တွင ်န င်ို့ မ ေ ယောမ ော်းအော်းလံု်းတွင ်ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းကို အငတ်ောဗ ြူ်းရန၊် 

ဓါတ် ုံရိုက်ရန ်သို ို့မဟုတ် ဗ ေ ယိုရိုက်ရနအ်တွက်  MNPS ကုိ ကျွန် ်ု ြငွ်ို့ဖ ြု ါသည်။ 

YES  NO  

3. သတင််းမ ေ ယောမ ော်းန င်ို့ non-MNPS media/ထက ောင််းမ ေ ယောမ ော်းမ  ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းကို အငတ်ောဗ ြူ်းရန၊် 

ဓါတ် ုံရိုက်ရန ်သို ို့မဟုတ် ဗ ေ ယိုရိုက်ရနအ်တွက်  MNPS ကုိ ကျွန် ်ု ြငွ်ို့ဖ ြု ါသည်။ 

YES  NO  

*အကယ်၍ MNPS သည် သငတုိ် ို့န စ်သက်သည်ို့အမ တ်အသော်း ါရ ိထသော ဤြွင်ို့ဖ ြုြ က်ထ ောငရွ်က်ကုိ လက်ြံရရ ိြွဲို့ဖြင််းမရ ိြွဲို့ ါက ၊ ထက ောင််းြရိုငပ်မိြုွေ့နယ် 

အထနဖ င်ို့ ထရွ်းြ ယ်မှု န ံါတ် ၁ န င်ို့၂ အ က်မ  အထ ကောင််းအရောမ ော်းကို သငက်ိုယ်တိုင ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသည်ဟု ယ ဆသွော်းမည်ဖ စ်ပ  ်း ၊ သတင််းမ ေ ယောမ ော်းန င်ို့ 

non-MNPS media မ ော်းမ  ကျွန် ်ု၏ထက ောင််းသော်းကို အငတ်ောဗ ြူ်းရန၊်ဓါတ် ုံရိုက်ရန ်သို ို့မဟုတ် ဗ ေ ယိုရိုက်ရနအ်တွက်  MNPS ကုိ ကျွန် ်ု ြငွ်ို့ဖ ြု ါ 

သည်ဆိုထသောထရွ်းြ ယ်မှုန ံါတ် ၃ ကုိ ြွင်ို့ဖ ြုသွော်းမည် မဟုတ် ါ။ 

   

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ 

  



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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SCHOOL CLIMATE SURVEY ပက  ငိ်ုး ၀န်ိုးက ငအ်ပပခအပန ဆ ပ ိုး 

Student Name (Printed): _________________________________________________  Student ID: _____________________________ 

ထက ောင််းသော်းနောမည် (ရ င််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)                                                                                   ထက ောင််းသော်း အိုငေ်   

၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန် စ်အတွင််း MNPS သည် တတိယတန််းန င်ို့အ က် ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို (၁၀-၂၀ မိနစ် ကောထသော) ဆောထဗ်းန စ်ြုမ  သံု်းြုကို ထဖ ဆိုြိုင််း 

 ါမည်။  အဆို ါဆောထဗ်းမ ော်းသည် ကျွန် ်ုတုိ ို့ထက ောင််းသော်းမ ော်းန င်ို့ သ တုိ ို့ထက ောင််းအထ ေါ် ော်းရ ိသည်ို့အဖမငတုိ် ို့ကုိ  ုိပ  ်း သရိ ိထစရန ်ကျွန် ်ုတုိ ို့အတွက် 

အထ ောက်အက  ဖ စထ်စ ါမည်။ သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းသည် ဤဆောထဗ်းမ ော်းကို မထဖ မထနရ မဟုတ် ါ။  သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း ဆောထဗ်းမ ော်းမထဖ ဆိုြင ်

ဤဆောထဗ်းမ ော်းထဖ ဆိုဖြင််းမ  အြ ိနမ်ထရွ်း  ယ်ရ ော်းနိငု ်ါသည်။   ုိ ို့ဖ င ်သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းသည် ဆောထဗ်းထဖ ရန ်သို ို့မဟုတ် ဆောထဗ်းထမ်းြွန််းမ ော်းကို 

မထဖ ဘွဲထနရန ်ထရွ်းြ ယ်နိငု ်ါသည်။ အကယ်၍ သင ်သို ို့မဟုတ် သငတုိ် ို့၏ထက ောင််းသော်းသည် ဆောထဗ်းမထဖ ရန ်ထရွ်းြ ယ်ြွဲို့ ါက မည်သည်ို့အဖ စ်ေဏက်ိုမ  

ရရ ိမည် မဟုတ် ါ။ 

• School Climate Survey(s) ပက  ငိ်ုးအပပခအပန၀န်ိုးက င ်ဆ ပ ိုး(မ  ိုး) -  School climate survey(s) ကုိ ဖ ြုလု ်ရသည်ို့ရည်ရွယ်ြ က်မ ော 

ထက ောင််း တ်၀န််းက ငန် င်ို့အထဖြအထနကုိ တို်းတက်ထစရနအ်တွက် က ည ထ ်းရန ်ဖ စ် ါသည်။  ဆောထဗ်း(မ ော်း)သည် သငတုိ် ို့ကထလ်းကုိယ်တုိင ်

ထက ောင််း၌ ထတွွေ့  ကံြုြံစော်းရထသော အထတွွေ့အ ကံြုမ ော်းဖ စ်သည်ို့ အထ ါင််းအသင််းမ ော်း၏အဖ ြုအမ ၊ဆရောဆရောမမ ော်းဖ င်ို့ ဆက်ဆံမှု၊ထက ောင််းလှု ်ရ ော်းမှု 

မ ော်း၌  ါ၀ငဖ်ြင််းန င်ို့ထက ောင််းအထဖြအထနတစ်ြုလုံ်းစသည်တုိ ို့ကုိ ထမ်းဖမန််း ော်းဖြင််း ဖ စ် ါသည်။  ဆောထဗ်း(မ ော်း)ဖ ည်ို့ဖြင််းထ ကောင်ို့ သငတုိ် ို့၏ 

ထက ောင််းသော်း ံသို ို့ မည်သည်ို့အနတရောယ်တစ်ြုြု  ကံြုထတွွေ့ရမ   မဟုတ် ါ  ား။    

Panorama Education မ  လံုဖြံြုစိတ်ြ စွော online/အွနလုိ်င််းဖ င်ို့ ဤ surveys မ ော်းကို ထမ်းဖမန််းသွော်း ါမည်။  သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်း၏ထဖ ဆိတုံု ို့ဖ နမ်ှု 

မ ော်းသည် သ တုိ ို့၏ထက ောင််းသော်းအိုငေ် ဖ င်ို့ ဆက်စ ်ထနမ  ဖ စ်ပ  ်း ၊ MNPS research office/သုထတသနထလို့လောထရ်း ရံု်းြန််းန င်ို့ Panorama Education/ 

 ငန်ိရုော်းမော်း  ညောထရ်းအ ွွဲွေ့ မ  ၄င််းတုိ ို့ကုိ လ ိြုွေ့၀ က်စွော  ိန််းသိမ််း ော်း ါမည်။ ကျွန် ်ုတုိ ို့ မထတောင််းဆိုထသောလ်ည််း အကယ်၍ ထက ောင််းသော်းတစ်ဦ်းသည် 

မိမိကိုယ်ကို အနတရောယ်ဖ ြုရန၊် အဖြော်းသ မ ော်းကို  ိြိုက်နစ်နောထစရန ်သို ို့မဟုတ် စစ်တမ််းတစ်ြုတွင ်တစ်စုံတစ်ဦ်းကို  ိြိုက်နစ်နောထစထ ကောင််း သတင််း ုိ ို့ြွဲို့ 

 ါက ထက ောင််းသော်း သို ို့မဟုတ် အဖြော်းသ မ ော်းကို  ိြိုက်နစ်နောမှုမ  ကောကွယ်ရန ်ရည်ရွယ်ြ က်အတွက် လ ြိုွေ့ ဝ က်ြ က်ကို ြ ိြု်းထ ောက်ဖြင််းသော ဖ စ်သည်။ 

Panorama Education’s Privacy Policy ကုိ www.panoramaed.com/privacy  ၌ ထတွွေ့ ရ ိနိငု ်ါသည်။  

ထက ောင််းန င်ို့ထက ောင််းြရိုငပ်မိြုွေ့နယ်၀န ်မ််းမ ော်းဖ င်ို့ အထ ကောင််းအရောမ ော်းကို ထ ော် ုတ်ဖြင််းမရ ိဘွဲ ၊ MNPS အထနဖ င်ို့ ထက ောင််းအဆင်ို့level ၌ ဆောထဗ်း 

ရလေအ်ု ်စုမ ော်းကို အသထိ ်းသွော်းမ  ဖ စ်ပ  ်း ၊ အော်းလံု်းစုစည််းဖြံြုငံ ု ော်းထသော ဤထေတောအြ က်အလက်မ ော်းကို အသထိ ်း ွင်ို့ထဖ ောသွော်းနိငု ်ါသည်။    

အသထိ ်း ွင်ို့ထဖ ောသွော်းနိငု ်ါသည်။   MNPS သည် ဖ င ်မ  သုထတသ ထလို့လောသ  မ ော်း ံသို ို့ မည်သ မည်၀ါဖ စ်ထ ကောင််း ြွွဲဖြော်းထ ော်ဖ  ော်းထသောအထ ကောင််း 

မ ော်းမ ါရ ိဘွဲ တစ်ဥ ်းြ င််းဆိုငရ်ော ဆောထဗ်းထဖ ဆိုမှုမ ော်းကို  ံို့ ုိ်းထ ်းနိငု ်ါသည်။     

ဆောထဗ်းမ ော်းကို မထဖ ဆိုြင ် ုန််းဖ င်ို့ အသထိ ်းအထ ကောင််း ကော်းဖြင််းကို လက်ြံရရ ိသွော်း ါမည်။ ဆောထဗ်းမစတငြ်င ်ဆောထဗ်းတိုင််းကို ဖ နလ်ည်ဆန််းစစ်ရန ်

online ဖ င်ို့  သို ို့မဟုတ် သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်း၏ထက ောင််းသို ို့ သွော်းဖြင််းဖ င်ို့ ဖ ြုလု ်သွော်းနိငုသ်ည်ို့ အြွင်ို့အထရ်းကုိ ရရ ိသွော်း ါမည်။   

MNPS School Climate surveys မ ော်း၌ သငတုိ် ို့ မ ါ၀ငလ်ို ါက ထအောက် ါ box(es)/ထလ်းထ ောင်ို့ကွက်(မ ော်း)ကုိ ထက ်းဇ ်းဖ ြု၍ အမ တ်အသော်း 

ဖ ြုလု ်ပ  ်း ၊ လက်မ တ် ုိ်း ော်းထသောထ ောငစ်ောရွက်ကို သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်း၏ထက ောင််းသို ို့ ဖ န ုိ် ို့ထ ်း ါ။   

 

 

 

 



သငတ်ို ို့အိမ်ထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS) ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတကွ် ထ ောငစ်ောရွကတ်စ်ရွကက်ိ ုဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက 

ထက ောင််းသော်းတိုင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ိ ုဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည် သို ို့မဟတု ်permissions.mnps.org တငွ ်အနွလ်ိုင််းဖ င်ို့ ဖ ည်ို့နိငု ်ါသည်။ အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet 

ပက်ကက်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးခ ဲ့ပါက ၊ ဤ packet တငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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သငတ်ို ို့ထက ောင််းသော်းအော်း MNPS School Climate Survey(s) တွင ် ါ၀ငရ်န ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။ 

 Yes

 No

ကျွန် ်ုသည် အသက် ၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ ်ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ ်အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ် ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ် (၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)   ရက်စွွဲ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန် စ်အတွက် အ က်တွငထ် ော်ဖ  ော်းထသော MNPS မ  ကက ်း က ် ော်းထသောဆောထဗ်းမ ော်းဖ င်ို့သော ဤထ ောငစ်ောရွက်သည် သက်ဆိုင ်ါသည်။  

ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရိုငအ်တွင််းမ  သို ို့မဟုတ ်ဖ င ်မ  ထလို့လောသ မ ော်းန င်ို့  ရိုဂရမ် သံု်းသ ်သ မ ော်းသည်  ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရိုင ်သို ို့မဟုတ် ထက ောင််းမ အတည်ဖ ြု 

 ော်းထသော အဖြော်းဆောထဗ်းမ ော်းအတွက် သ ်းသန် ို့ြွင်ို့ဖ ြုြ က်ကို ထတောင််းြံရန ်လိုအ ် ါသည်။  

MILITARY STATUS OF PARENTS & LEGAL GUARDIANS 

မိဘန င်ို့အု ် နိ််းသ မ ော်း၏စစ်တော၀န် မ််းထဆောငမ်ှုအထဖြအထန 

သငတ်ို ို့ထက ောင််းသော်း၏မိဘ သုိ ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ သည် လက်ရ ိ၌ စစ်တော၀န် မ််းထဆောငထ်နမ သော ဤထ ောငစ်ောရွက်ကို ဖ ည်ို့စုံစွော ဖ ည်ို့ ါ။ 

စစ်တော၀န် မ််းထဆောငသ် မ ော်း၏ဘ၀န င်ို့ကထလ်းမ ော်း၏ ံွွေ့ ပ ိြု်းတို်းတက်မှုအ ကော်းရ ိ ဆက်ဆံထရ်းကို  ိုနော်းလည်ရန ်စစ်တော၀န် မ််းထဆောငထ်နထသော 

မိဘ(မ ော်း) သုိ ို့မဟုတ် တရော်း၀ငအ်ု ် ိန််းသ  (မ ော်း)၏ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏အထဖြအထနကို စစ်ထဆ်းသံု်းသ ်နိငုရ်နအ်တွက် စတိတ်န င်ို့ ယ်ေရယ်ထ ေါ်လစ  

ဖ ြုလု ်သ မ ော်းမ  ထက ောင််းပမိြုွေ့နယ်ြရုငိမ် ော်းကို အထ ောက်အက ဖ ြုထစ ါသည်။  စစ်တော၀န် မ််းထဆောငထ်နထသောမိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀ငအ်ု ် ိန််းသ (မ ော်း)၏ 

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို ထက ောင််းြရုငိမ်  ြွွဲဖြော်းသရိ ိရန် ဖ ည်နယ်တရော်းထရ်းအရ လိုအ ် ါသည်။  စစ်ထဆ်းမှုမ တ်တမ််းအတွက် ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ လက်ရ ိ 

တော၀န် မ််းထဆောငထ်နထသောမိဘ(မ ော်း) သုိ ို့မဟုတ် တရော်း၀ငအု် ် ိန််းသ (မ ော်း)ကုိ အု ်စုြွွဲအဖ စ် Every Student Succeeds Act (ESSA) သတ်မ တ ်

 ော်း ါသည်။  စစ်တ ်ဖ င်ို့ဆက်စ ်မှုရ ိထသောအု ်စုသံု်းြု ွဲ၌ ါ၀ငထ်သောထက ောင််းသော်းမိဘ(မ ော်း)/အု ် ိန််းသ (မ ော်း)ကုိ ြွွဲဖြော်း ော်း ါသည် - 

• 4 - Active Duty Military/လက်ရှ တ ၀န်ထမ်ိုးပဆ ငပ်န – လံုဖြံြုထရ်းစစ်မှု မ််း သို ို့မဟုတ ်တော၀န ်မ််းထဆောငထ်နထသောအရနစ်စ်မှု မ််း

(အြ ိနဖ် ည်ို့ အရနစ်စ်မှု မ််း) သို ို့မဟုတ် လက်ရ ိတော၀န ်မ််းထဆောငထ်နသ 

• 5 - National Guard Military/လ ိုပခ ြုပရိုးစစ်မှုထမ်ိုး – အြ ိန ုိ်င််း National Guard အဖ စ် ါ၀ငထ်နထသော မိဘ/အု ် ိန််း

• 6 - Reserve Military – စစ်တ ်ဌောနြွွဲမ ော်း၏အရနတ် ်တွင ်အြ ိန ုိ်င််း  ါ၀ငထ်နထသောမိဘ သို ို့မဟုတ ်အု ် ိန််းသ  

ထက ောင််းသော်းမ ော်းကို စစ်တ ်၌ စောရင််းထ ်းဖြင််းမဟုတ်ဘွဲ ၊ မိဘ(မ ော်း)/အု ် ိန််းသ (မ ော်း)အတွက်သော အု ်စုအမ ိြု်းအစော်းမ ော်းကို ထကောက်ြံဖြင််းဖ စ်သည်။ 



သငတုိ် ို့အမ်ိထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတွက် 

ထ ောငစ်ောရွက်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက ထက ောင််းသော်းတုိင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ို 

ဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည်။  အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet ပက်ပက ဂ ်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးပါက၊ 

ဤပက်ကတတ်ငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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မှတတ်မ်ိုးတငရ်သည် ရည်ရွယ်ခ က်အတက်ွပကက င်  ဤပဒတ  အခ က်အလက်က ို ပက က်ခ ရန် သငတ် ို  အ မ်ပထ ငစ်ိုအတငွိ်ုးရှ  Metro Nashville 

Public Schools (MNPS) ပက  ငိ်ုးသ ိုးတ ိုငိ်ုးအတက်ွ Military Connections Survey က ို ပ ည် ရမည်ပ စ်ပပ ိုး ၊ ပ ည် ပပ ိုးပါက 

ပက  ငိ်ုးသ ိုးတ ိုငိ်ုး၏ပက  ငိ်ုးသ ို   ပပန်ပ ို  ပပိုးရမည်။  

 

စစ်တ ်မိသော်းစုမ ော်းအတွက် USED commitment and services အထ ကောင််း  ုိသလိို ါက www.ed.gov/veterans-and-military-familiesတွင ်

သွော်းထရောက်ထလို့လော ါ။ 

MILITARY CONNECTIONS SURVEY 

School Name:  ___________________________________________________________________________  Grade:  ______________                

ထက ောင််းနောမည်                                                                                                                                               အတန််း  

Student # _________________  Student Name:  ____________________________________________________  Birthdate: ___________ 

ထက ောင််းသော်းန ံါတ်                      ထက ောင််းသော်း နောမည်                                                                                               ထမွ်းထန ို့ 

MNPS ထက ောင််းသော်းမ တ်တမ််းမ ော်းမ  အု ် ိန််းသ မ ော်း၏ အထ ကောင််းအရောဖ င်ို့ မိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀င ်အု ် ိန််းသ (မ ော်း)၏အထ ကောင််းအရောသည် 

ကိုက်ည မှုရ ိရမည်။ 

NAME OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN                     

မိဘ သို ို့မဟတု ်အု ် နိ််းသ ၏နောမည် 

START DATE OF 

CURRENT MILITARY 

SERVICE လကရ် ိ 

စစ်တော၀နက်ို 

စတင ်မ််းထဆောငသ်ည်ို့ရက်စွွဲ 

 CLASSIFICATION: 

အု ်စုအမ ိြု်းအစော်း 

4 (Active Duty),  

5 (National Guard)  

or 6 (Reserve) 

BRANCH: ဌောနြွွဲ 

Army, Navy, Air Force, 

Marine Corps or  

Coast Guard 

    

    

    

  

  

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ် ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈ နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ

  

http://www.ed.gov/veterans-and-military-families


သငတုိ် ို့အမ်ိထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတွက် 

ထ ောငစ်ောရွက်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက ထက ောင််းသော်းတုိင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ို 

ဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည်။  အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet ပက်ပက ဂ ်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးပါက၊ 

ဤပက်ကတတ်ငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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ဤရြ င့်စ ရွက့်မ   အ က်တန််းထက ောင််းထက ောင််းသော်းမ ော်း (Grades: ဂရိတ် 9-12)အတွက့်သ  ဖြစ့် ေါသည့်။ 

SPECIAL POPULATIONS FORM FOR PARENTS/GUARDIANS 

မ ဘ/အိုပ်ထ န်ိုးသမူ  ိုးအတကွ် စပါယရှ်ယ ်ပက  ငိ်ုးသ ိုး ပ  ငစ် ရွက် 

အထက်တန်ိုးပက  ငိ်ုးပက  ငိ်ုးသ ိုးမ  ိုး၏မိဘမ ော်း သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ မ ော်းသည် ဤထ ောငစ်ောရွက်ကို ဖ ညို့်သငို့ ်ါသည်။   21st Century Act (Perkins 

V) အတွက် Strengthening Career and Technical Education သည် "ကျွမ််းက ငမ်ှုဖမြှင်ို့မော်းရသ ၊ လု ်ြဖမြှင ့်ထသော သို ို့မဟုတ် လိုအ ်ထသောစက်မှုလု ်ငန််း 

မ ော်း သို ို့မဟုတ် အလု ်အကိုငမ် ော်းအတွက် သထက်မွ်း၀မ််းရက  င့်ားန င်ို့နည််း ညော  ညောရ ား ရိုဂရမ်မ ော်း၌စောရင််းရ ား ော်းရသ  စ ေါယ့်  ယ့်  ည ရရား 

ရက  င့်ားသ ားမ  ားအတွက် လှု ်ရ ော်းမှုမ ော်း  ံို့ ုိ်းထ ်းရန"်  ုိအဆင်ို့ဖမြှင်ို့ရသ  ညောရရားအ ွွဲွေ့အစည််းမ ော်းကို လိုအ ် ါသည်။  ဤပဒတ က ို အစ ရငခ် ပခငိ်ုး 

ရည်ရွယခ် က်အတက်ွ စိုပဆ ငိ်ုးရန် သငတ် ို  အ မ်ပထ ငစ်ိုအတငွိ်ုးမှ MNPS အထက်တန်ိုးပက  ငိ်ုးသ ိုးတ ိုငိ်ုးအတက်ွ ဤ Special Populations Form 

ပ  ငစ်ှာရွက်က ိုပ ည ်ပပ ိုး ပက  ငိ်ုးသ ိုးတစ်ဦိုးစ ၏ပက  ငိ်ုးသ ို   ပပန်ပ ို  ရန် ပရွိုးခ ယ်ခွင  ်ရှ ပါသည်။ 

School Name:  ___________________________________________________________________________  Grade:  ______________                

ထက ောင််းနောမည်                                                                                                                                               အတန််း  

Student # _________________  Student Name:  ____________________________________________________  Birthdate: ___________ 

ထက ောင််းသော်းန ံါတ်                      ထက ောင််းသော်း နောမည်                                                                                               ထမွ်းထန ို့ 

MNPS ထက ောင််းသော်းမ တ်တမ််းမ ော်းမ  အု ် ိန််းသ မ ော်း၏ အထ ကောင််းအရောဖ င်ို့ မိဘ(မ ော်း)/တရော်း၀င ်အု ် ိန််းသ (မ ော်း)၏အထ ကောင််းအရောသည် 

ကိုက်ည မှု ရ ိရမည်။ 

ထအောက်ထ ော်ဖ  ါထမ်းြွန််းတစ်ြုစ အတွက်  yes သို ို့မဟုတ် no ကုိ ဝုိင််း ါ။ အထ ကောင််းအရောတစ်ြုစ အတွက် အဓိ ပါယ် ွငို့ဆ်ိုြ က်မ ော်းအထ ကောင််း 

ထနောက်  ်အြ က်အလက်မ ော်းကို ထ ်း ော်း ါသည်။ 

1. သငသ်ည် single parent/အိမ်ာရ  င့် က်မရ ိထသောမိဘတစ်ဥ ်း သို ို့မဟတု ်အိမ်ာရ  င့် က်မရ ိထသောကိုယ်၀နထ်ဆောင ်

အမ ိြု်းသမ ်းတစ်ဥ ်းလော်း။  

single parent/တစ်ကိုယ်ထရမိဘဆုိသည်မ ော လက်မ  ် ော်းထသော သို ို့မဟတု ်အိမ်ထ ောင ်က်ဖ ငို့က်ွွဲထနပ  ်း ၊ အု ် ိန််းမှု 

သို ို့မဟတု်   ်းတွွဲအု ် ိန််း ော်းသညို့် ကထလ်း သို ို့မဟတု် ကထလ်းမ ော်းရ ိထသော လက်မ  ် ော်းထသောသ  သို ို့မဟတု ်

အိမ်ထ ောင ်က်ဖ ငို့က်ွွဲထသောကိုယ်ဝနရ် ိထနသ တစ်ဦ်း ဖ စ် ါသည်။ 

YES  NO  

2. သငသ်ည် အလု ်လက်မွဲို့ တစ်ဦ်းြ င််း သို ို့မဟတု် အို်းအိမ်မွဲို့တစ်ဦ်းလော်း။ 

အလု ်လက်မွဲို့ တစ်ဦ်းြ င််း သို ို့မဟတု် အိ်ုးအိမ်မွဲို့တစ်ဥ ်းသည် အလု ်လက်မွဲို့ သို ို့မဟတု ်အလု ်လက်မွဲို့ဖ စ်ပ  ်း 

အလု ်အကိငုရ်ရ ိရန ်သို ို့မဟတု် အလု ်အကိငုအ်တကွ် မိမိကိုယ်မိမိ အဆငို့ဖ်မ ြှငို့တ်ငရ်ောတွင ်အြက်အြွဲ ကံြုထနရပ  ်း 

အိမ်န ငို့မိ်သော်းစုကိ ုဂရုစုိက်ရန ်အြထ က်းထငမွယ ဘွဲ အဓိကအလု ်လု ်ထနရထသောထ ကောငို့ ်ထစ ်းကကွ်အတွင့်ားမ  

ကျွမ််းက ငမ်ှုမ ော်း ထလ ောို့နည််းသွော်း ါသည်။ သို ို့မဟတု် သ ို့အထနဖ ငို့ ်အဖြော်းမိသော်းစုဝငတ်စ်ဦ်း၏ ၀ငထ်ငအွထ ေါ်တွင ်

မ  ြိုထနထသောလ်ည််း  ိုဝငထ်ငမွ ော အထ ောက်အက မဖ စ်ထတောို့ ါ။ 

YES  NO  

3. သငသ်ည် အို်းမွဲို့အိမ်မွဲို့ဖ စ်ဖြင််း သို ို့မဟတု် အို်းအိမ်မွဲို့မှုေဏြံ်ထနရ ါသလော်း။ 

သတ်မ တ် ော်းထသော၊  ုံမ နဖ် စ်ထသောန ငို့ ်လံုထလောက်ထသော ည ုိင််းထန ိငုအ်ိ ်စကရ်နထ်နရောမရ ိထသော  ုဂိ္ြုလ်မ ော်း။ 

YES  NO  



သငတုိ် ို့အမ်ိထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတွက် 

ထ ောငစ်ောရွက်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက ထက ောင််းသော်းတုိင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ို 

ဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည်။  အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet ပက်ပက ဂ ်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးပါက၊ 

ဤပက်ကတတ်ငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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ထလ ောကလ် ော၌  ါ၀ငသ်ည်မ ော - အို်းအိမ်ဆုံ်းရှု ံ်းဖြင််းထ ကောငို့ ်အဖြော်းသ မ ော်း၏အိမ်ရောကို ြွွဲထဝသံု်းစွွဲဖြင််း၊ မုိတယ်မ ော်း၊ 

ဟိတုယ်မ ော်း၊ ထနောကတ်ွွဲ န််းဖြံမ ော်း၊ camping grounds စြန််းြ ကွင််းမ ော်း၊ အထရ်းထ ေါ် သို ို့မဟတု် အသွငက် ်းထဖ ောင််းထရ်း 

shelters အမုိ်းအကောမ ော်း၊ ကော်းမ ော်း၊  န််းဖြံမ ော်း၊ အမ ော်းဖ ည်သ  ုိငထ်နရောမ ော်း၊ စွန ို့ ်စ် ော်းထသောအထဆောကအ်အံုမ ော်း၊ 

အဆငို့မ် အိမ်ရောမ ော်း၊ ဘတ်စ်ကော်း သို ို့မဟတု် ရ ော်းဘ တောရံုမ ော်းတွင ်ထန ိုငသ် မ ော်း၊ လ သော်းမ ော်းအတကွ်  ုံမ န ်အိ ်စကရ်န ်

ရေရ  သို ို့မဟုတ ်သောမနအ်ော်းဖ ငို့ ်အသံု်းဖ ြုရနအ်တကွ်ေ ဇုိင််း ုတ ်ော်းဖြင််းမဟတု်ထသော အမ ော်းဖ ည်သ    င့်ရေရောမ ော်း 

သို ို့မဟတု် သ ်းသန ို့ထ်နရောမ ော်းတွင ်အဓိကအော်းဖ င်ို့ အိ ်စကသ်ညို့်လ  ုဂိ္ြုလ်မ ော်း၊ သို ို့မဟတု် ဤအဓိ ပါယ် ငွို့ဆုိ်ြ ကတ်ွင ်

ထ ော်ဖ  ော်းထသော အထဖြအထနမ ော်းတငွ ်ထန ိုငထ်သောထ ကောငို့ ်အို်းမွဲို့အိမ်မွဲို့အဖ စ် အရည်အြ င််းဖ ညို့်မ ထသော ထရ ွေ့ထဖ ောင််း 

ထန ိုငထ်သောကထလ်းမ ော်း။ 

4. သငသ်ည် (အသက ်၁၄-၂၄ န စ်) ရ ိထသောလ ငယ်တစ်ဥ ်း၏ မိဘ/အု ် နိ််းသ  ဖ စ် ါသလော်း။ 

'foster careထမွ်းစော်းထစောငို့ထ်ရ ောက်မှု' ဟ ထသော အသံု်းအနှုန််းသည် ၎င််းတို ို့၏ မိဘမ ော်း သို ို့မဟတု် အု ် နိ််းသ မ ော်းဖ ငို့ ်

ထဝ်းကွောထနသညို့်ကထလ်းမ ော်းအတကွ် အစော်း ို်း ထစောငို့ထ်ရ ောက်မှုန ငို့ ်နိငုင်ထံတော ်ထအဂ ငစ် မ  ထနရောြ  ော်းထ ်းဖြင််းန ငို့ ်

ဖ ြုစုထစောငို့ထ်ရ ောက်မှုတောဝနရ် ိသညို့်ကထလ်းမ ော်းအတကွ် ၂၄ နောရ  အစော်း ို်း ထစောငို့ထ်ရ ောက်မှုကို ဆုိလို ါသည်။ ၎င််းတငွ ်- 

ထမွ်းစော်းမိသော်းစုအိမ်မ ော်း၊ ထဆွမ ိြု်းမ ော်း၏ထမွ်းစော်းအိမ်မ ော်း၊ အု ်စုလိုကအ်ိမ်မ ော်း၊ အထရ်းထ ေါ်အမုိ်းအကောမ ော်း၊ လ ထန ိငုရ်န ်

ထနရောမ ော်း၊ ကထလ်းဖ ြုစုထစောငို့ထ်ရ ောက်ထရ်းအ ွွဲွေ့အစည််းမ ော်း၊ ကကိြုတငထ်မွ်းစော်း ော်းသညို့်အိမ်မ ော်းတွင ်ထနရောြ  ော်းထ ်းဖြင််း 

စသည်တို ို့  ါ၀င ်ါသည်၊ 'အသကအ်ရွယ်လွနဖ်ြင််း' ဟ ထသော ထဝါဟောရသည် နိငုင်ထံတော်ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအတကွ် 

အရည်အြ င််းဖ ညို့်မ ထသော ထမွ်းစော်းကထလ်းတစ်ဦ်းကိ ုရည်ည န််းသညို့်အြ ိနက်ောလကို ရည်ည န််း ါသည်။ ကထလ်းသ ငယ် 

သက်သောထြ ောငြ် ိထရ်းစနစ်မ  အက ်းအထဖ ောင််းသည် ၁၈ န စ်အထစော ုိင််း သို ို့မဟုတ ်အသက် ၂၃ န စ်ထန ောင််း ုိင််းအ ိ 

ဖ စ်ရ ေါ်နိငုသ်ည်။ 

YES NO 

  

  

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ(်၁၈နစှ်/၄ငိ်ုးအထက်)                                                                                                      ရက်စွွဲ 

 
ဤရြ င့်စ ရွက့်မ   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 (ရ င််းလင််းစွောဖ ညို့် ါ)                                                                                  ထက ောင််းသော်း အိုငေ်   

Metro Nashville Public Schools (MNPS) သည် ၂၀၁၉ န ငို့ ်၂၀၂၁ ြုန စ်တွင ်ကျွန် ်ုတုိ ို့ ဖ ြုလု ်ြွဲို့သညို့်အတုိင််း ၂၀၂၃ Youth Risk Behavior Survey 

(YRBS) တွင ် ါဝင ်ါသည်။ ဤစစ်တမ််းသည် ၉-၁၂ တန််းရ ိ US အ က်တန််းထက ောင််းသော်းမ ော်း ကော်းတွင ်က န််းမောထရ်းန ငို့အ်နတရောယ်ရ ိသည်ို့ အဖ ြုအမ မ ော်း  



သငတုိ် ို့အမ်ိထ ောငစု်အတွင််းရ ိ Metro Nashville Public Schools (MNPS)ထက ောင််းသော်းတိုင််းအတွက် 

ထ ောငစ်ောရွက်တစ်ရွက်ကို ဖ ည်ို့ရမ ောဖ စ်ပ  ်း ၊ ဖ ည်ို့ပ  ်း ါက ထက ောင််းသော်းတုိင််း၏ထက ောင််းသို ို့ ၄င််းထ ောငက်ို 

ဖ န ုိ် ို့ထ ်းရမည်။  အကယ၍် သငသ်ည် ဤ packet ပက်ပက ဂ ်က ို လက်မှတထ် ိုိုးပပ ိုး ပပန်မပပိုးပါက၊ 

ဤပက်ကတတ်ငွပ်  ်ပပထ ိုးသည ် လှုပ်ရှ ိုးမှုတစ်ခိုစ တငွ ်သင ပ်က  ငိ်ုးသ ိုးအ ိုး ပါဝငရ်န် ခွင ပ်ပြုခ က်ပပိုးပနသည်ဟို ယဆူရလ မ ်မည်။ 
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အထ ေါ်  အဓိကအောရံု စုိက် ါသည်။ Metro Public Health Department သည် MNPS န ငို့ ်ထရောဂါ ိန််းြ ြု ်ထရ်းစငတ်ောတုိ ို့   ်းထ ါင််းထဆောငရွ်က်ထသော 

သထဘောတ ည ြ က်ဖ ငို့ ် က ြုံရ ထက ောင််းသော်းမ ော်း၏ က  န််းနမ နောဖ ငို့ ်ဆောရ ားစစ်တမ််းကို ဖ ြုလု ်သွော်း ါမည်။ ကျွန် ်ုတုိ ို့သည်   ်းထ ါင််း ါဝငမ်ှုကို 

တ  က့်တွေ့်ား  ားထသော်လည််း ထက ောင််းသော်းထအနဖ င်ို့ မ ါဝငရ်န ်အြ ိနမ်ထရွ်း ဆံု်းဖ တ်နိငု ်ါသည်။  ုိ ို့အဖ င ်မိဘ/အု ် ိန််းသ မ ော်းသည် ၎င််းတုိ ို့၏ 

ထက ောင််းသော်းမ ါဝငရ်န ်ကကိြုတငထ်ရွ်းြ ယ်နိငု ်ါသည်။ MPHD ၏ Web site  http://health.nashville.gov  သို ို့မဟုတ် သငို့ထ်က ောင််းထရ ွေ့ ရံု ်းတွင ်

ဆောရ ားစစ်တမ််း မိတတ ြူကို သငတုိ် ို့ ဖ နလ်ည်သံု်းသ ်နိငု ်ါသည်။ အကယ်၍ သငို့က်ထလ်းအော်း ဤစစ်တမ််းတွင ် ါဝငဖ်ြင််းမ   ယ် ုတ်လို ါက 

ရက ားဇ ်းဖ ြု၍ ယြုဖ ြုလု ် ါ။ 

 

သငတုိ် ို့ထက ောင််းသော်းအော်း Metro Public Health Department Youth Risk Behavior Survey တွင ် ါငငရ်န ်ြွင်ို့ဖ ြု ါသလော်း။ 

 Yes 

 No  

 

Student Name (First, Middle, Last): ___________________________________________________________________________________ 

ထက ောင််းသော်း၏နောမည် (  မ၊ အလယ့်၊ ရေ က့်ဆ  ား) 

Student Grade: ____________   

ထက ောင််းသော်း၏အတန််း   

 

School Name: _______________________________________________________________________________________________________ 

ထက ောင််းနောမည်  

 

ကျွန် ်ုသည် အသက ်၁၈ န စ်န င်ို့ ၁၈ န စ်အ က်ရ ိထသောထက ောင််းသော်းတစ်ဥ ်း ဖ စ် ါသည် သို ို့မဟုတ် ကျွန် ်ုသည် အ က် ါထက ောင််းသော်းအတွက် 

တရော်းဝငမိ်ဘ သို ို့မဟုတ် အု ် ိန််းသ  ဖ စ် ါသည်။  

 

Parent or Guardian Signature _____________________________________________________________   Date __________________ 

မ ဘ သ ို  မဟိုတ ်အိုပ်ထ န်ိုးသ၏ူလက်မှတ ်                                                                                                              ရက်စွွဲ 

Student Signature (18 yrs/older) ___________________________________________________________   Date __________________ 

ပက  ငိ်ုးသ ိုး၏လက်မှတ ်(၁၈နစှ်/၄င််းအထက်)                                                                                                    ရက်စွွဲ

 

http://health.nashville.gov/

