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ားးငလာ၉ာ္ကင၊ာ၂၀၁၆ 
 
ေလ္းး်္းာအငအပေသ်ာDeKalbာေကမ်ာင္းားအခြား င္း၊ 

 

၂၁္်းုးအာငာေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ ငာယနာငက္ကငအုိ ာည င္းအ ်ကုိာာသ ု္းငအ အကသ ငျာဳးုိ ညလကငေနမ်ာင္း္ိအငားမ်္းငးာငဲာ 

ားုိဘုိာင္းကိ္ိယ်ားမ်္းကုိာာသ ု္းငအ သအီ္းာပကီ္းငအာင္းလ်အကသ င၊ာာာငး်ညကငသ ငာလူားႈာကး်္းကအာင္းးးငနုာငးးငလ်နခဲသ ငျာလူားႈားီဒီယ်သ

လူားႈာီးဒီယ်သ ငာာ္ညငသာငဲငးးငသအီ္းာာသ ု္းငအ ္ာလအယငကူက်ာယေည ေနးငာ ာနမကငာလကငားမ်္းကုိား မေေသ ငဲာသ်

သ်ားညငည င္းလားင္းးးငနုငးးငေသ်ေအက်ာငဲာကအမ ငုအငးုိ ကာ ေဘ္းကာင္းလ ုငန  ေသ်ာလူားႈကအညင္ကငားမ်္းကုိာာသ ု္းငအ ္ညငာာေ္္းပကီ္းသ ငျ 

DeKalbားီ္ာငးုညယင္ ိာားုိ္း္ေကမ်ာင္း္ ု္းာ(DCSD)ာသ ငား်သာငနညင္းငအာငအးအာငာလူားႈားီဒီယ်ားမ်္းကုိာာသ ု္းငအ ငနာင္း  ာငဲအးငသကငသအီ္းာ 

ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္း  ာငဲာေညင္ားင္းားမ်္းားအကငာလားင္း  ညငနမကငားမ်္းေအ္းသ ငျ 

DeKalbားီ္ာငးုညယင္ ိားို္း္ေကမ်ာင္း္ ု္းာအ ်ေ္္းဘုးငားအခြကာDekalb.k12.ga.usာ္ ိာeBoardာေဘငဆုိကငးအာငာ ေးအ  ုိာငေသ်ာ 

း္်္းောငာာာငး်ညကငာသ ု္းငအ ားႈကုိာလကငန ငနာင္းဆုိာင္်ာားူေပဒကုိာအ ဲအုိ္းေအ္း္်္းသအီ္းာ ကအမ ငုအငးုိ ညလားင္း  ညငနမကငားမ်္းးအာငာ 

ေဘ္းကာင္းလ ုငန  သအီ္းာာအညငလုိာင္းသ ု္း္်းအာငာလုိကငည်္ား ငဲာကမာငဲေးင္ ု္းးားင္းကုိာေး်ငငအေအ္း္်္းအပသ ငျာ ကအမ ငုအငးုိ ညာလားင္း  

လားင္း  ညငနမကငားမ်္းကုိာhttp://www.dekalb.k12.ga.us/communicationsားအာငာေးအ  ုိာငအပသ ငျ 

 

ဒးငဂမးငးယငအးငေညင္းကမာငးအာငာအပောငေဆ်ာင္အကငငနာင္း၊ာအူ္းေအပာင္းေဆ်ာင္အကငငနာင္း၊ာသာငယူငနာင္း  ာငဲာား မေေငနာင္းးုိ သ ငာ်ေည္်းအ

္းးုိ သ ငာ်ေည္်းအာငာ္ ိေညအကသ ငျာည င္းအ ်ကလ မာငငားညငးအ် ာေငအ်ာင္းလခေညေသ်ေအက်ာငဲာကအမ ငုအငးုိ ညာသု

ကအမ ငုအငးုိ ညာသုိာင္းာေုိာင္းကာလူားႈာီးဒီယ်ာအလကငေး်ာင္းားမ်္းးအာငား်ေညင္ ိးအ် ာား ငသုိ အပောငေဆ်ာင္အကင္ား င  ာငဲအးငသကငသအီ္းာ 

ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းကုိာအ ်ေအ္း္ညငာလကငးအခလုအငေဆ်ာငသ ငျာ်လားင္း  ညငနမကငားမ်္းာငအာငာDekalbားီ္ာငးုညယင္ ိာ

ားုိ္း္ေကမ်ာင္း္ ု္းကာလူားႈားီဒီယ်ကုိာအ ဲအုိ္းေအ္းေသ်ာလႈအင  ္်္းေဆ်ာင္အကငားႈားမ်္း  ာငဲာ္ာင္းငားးငားမ်္းကုိာအ ဲအုိ္းေအ္းအပား ငျာဳသ

အ ဲအုိ္းေအ္းအပား ငျာဳသ ငာကအမ ငုအငးုိ ညာသုိာင္းာေုိာင္းကုိာ္းုသုးငးာငဲငအ ငဲး ုော်ာငလုအငေဆ်ာငေအ္းေသ်ာ 

ာေ္္းပကီ္းသ ငဲာာငန်္းာဆကငသအယငေ္္းည င္းလားင္းးးငနုာငးးငသ ငျ 

း်ေညင္ ိးအ် ာနမိးငဆကငေညအကအပးုိ ာျ 
 

ေလ္းး်္းးအ်ငးာငဲ 
 
 

Dr.ာR.ာStephenာGreenာ
Superintendent 
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ညိဒပညင္း 
 DeKalbားီ္ ာငးညုယင္  ိာားုိ္း္ေကမ်ာင္း္ ု္းကာေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာေညငးာငဲာ၂၁္်းုာည င္းအ ်ကု

ည င္းအ ်ကုိာသ ု္းငအ သအီ္းာကားီး ်ဲားအခြား င္းးအာငာော်ာငငားာငားႈ္ေး္ညငာငအာငဆာငေအ္းသ ငဲာအ ်ေ္္းးညးငကု

အ ်ေ္္းးညးငကုိာ္္ ိေး္ညငာပကိ ္းး်္းလုအငေဆ်ာငအပသ ငျာ္ုိ ေအက်ာငဲာလူားႈားီဒယီ်  ာငဲာဒးငဂမးငး

ဒးငဂမးငးယငဆကငသအယငေ္္းးုိ သ ငာည်္းလ င္ ်္း္ား ငငးးငသအီ္းား်ေညငယးူးငးးိငငးာငဲာာသ ု္းငအ ္ား ငဲာကအမ ငုအငးုိ ညာ

ကအမ ငုအငးုိ ညာေည း ငဘေားမ်္းးအာငာာဓိကကမေသ်ာားးိငာအုိာင္းားမ်္းငးးငအပသ ငျ 

 DeKalbားီ္ ာငးညုယင္  ိာားုိ္း္ေကမ်ာင္း္ ု္းာလူားႈားဒီီယ်ဆုိာင္်ာားေူပဒာအပာောငာ ေကမ်ာင္းသ်္းလာူးႈားဒီီယ်ာ 

လားင္း  ညငနမကငားမ်္းငးးငေသ်ာ်း်္အကငး်းားင္းးအာငာ ော်ကငအပးုိ ကုိာ လုအငေဆ်ာငသအ္ီးာ ေကမ်ာင္း  ာငဲာိားငးအာငာ 

ေည္ုိာငး ငာလူားႈားီဒယီ်ကုိား်ေညင္  ိးအ်ာား ငသုိ ာသ ု္းငအ ္ား င  ာငဲအးငသကငေသ်ာ ာနမကငာလကငားမ်္းာ

ေး င်ငအေအ္း္်္းသ င- 

 သာငဲေလမ င်ေသ်လူားႈားီဒယီ်ာဆကငသအယငေ္္းားအကငာာအက ငအ နမကငားမ်္းေအ္းငနာင္း၊ 

 နုိာငား်ေသ်ဒးငဂမးငးယငာသအာငသတ်ညငကုိာား ငသုိ ားညငးီ္း္ား ငးေူသ်ာာအက ငအ နမကငားမ်္းကုိာ
မ်္းကုိာား မေေငနာင္း  ာငဲ 

 လူားႈားီဒယီ်ားမ်္းကုိာာသ ု္းငအ း ငာသာငဲကုိယငသာငက်ကအယင္ ား ငဲည င္းလားင္းားမ်္း  ာငဲာ 
အးငသကငေသ်ာလုအင္  ု္းလုအငည င္းားမ်္းကုိာေး င်ငအေအ္းငနာင္းျ 

 ်း်္အကငး်းားင္းကုိာDCSDာညာာာငး်ညကငကုိာလ

လကငန  ုိာငေသ်အ ုး ငးာငဲာာသ ု္းငအ ားႈ  ာငဲာေဘ္းကာင္းလ ုငန  ေ္္း

ေဘ္းကာင္းလ ုငန  ေ္္းားူေပဒ  ာငဲာ ီာငအညငသ ု္းသအငသာငဲသ ငျာငအညငသ ု္းသအင္ညငာ်ေည္်းအာငာ  အိငအပ-ာ

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy 
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လူားႈာီးဒီယ်ာ–ာာဓအိၸပယငသးငား းငနမကင 
 လူားႈားီဒယီ်သ ငာကအညငငား ညး-ီာေငနငအ ာ္ ငဲသအာင္းားႈ၊ာငအညငလ ညငးုညင ငအညငေဆ်ာင္ အကငားႈ၊ာာေအက်

ာေအက်ာင္းာ္်ာား မေေားႈ  ာငဲာအူ္းေအပာင္းေဆ်ာင္ အကငားႈကုိာ  ညငငအေညသ ငဲာာအညငလုိာင္းဆ

ာအညငလုိာင္းဆကငသအယငေ္္းနမညငညယငားမ်္းကုိားုး င္း္်္းငနာင္းငးးငသ ငျာလူားႈားဒီီ

လူားႈားီဒယီ်းူ္းလငားမ်္းသ ငာနအမာင္းနမကငားမ်္းငးာငဲာအအာင

အအာငဲလာင္းငားာငသ်ားႈ္ ိငနာင္း၊ာေ္်ကင္  ိ ုိာငသ ငဲေည္်ေဒသားမ်္းကုိာနမခြ္အာင္ညငကူ ေီအ္းငနာင္းငးာငဲာ္ိ

ီေအ္းငနာင္းငးာငဲာ္ေိ္်ကငေသ်ာဆကငသအယငေ္္းငးးငေး္ညငာအ ဲအုိ္းေအ္းငနာင္း၊

အ ဲအုိ္းေအ္းငနာင္း၊ာအပောငေဆ်ာင္အကငားႈကုိာာ္ ိညငငား ာငဲးာငေဆ်ာင္ အကငေအ္းငနာင္း၊ာာနမကငာလကငားမ်္း

ာနမကငာလကငားမ်္းကုိာားအာင္းာငအာငာ္ယူသ ု္းးအခ ိုာငနအာငဲကုိားို္းငား ာငဲေအ္းငနာင္းေအက်ာငဲာDeKalbာ

းီ္ာငးညုယင္  ိာားုိ္း္ေကမ်ာင္း္ ု္း္ ိာလာူးႈားဒီီယ်သ ငာာေ္္းပကီ္းအပသ ငျ 

 လူားႈားီဒယီ်ာသ ု္းငအ ားႈာ အား်ားမ်္းးအာငာော်ကငအပးုိ ာအပောငအပသ င- 
 

 ေး္းဂီး၊ာာ်္းကး်္းာသုိ ားးးုငာသးာင္းားမ်္းာေအက်ာင္းာဘေလ်ဂဲငားမ်္းေ္္းသ်္းငနာင္း 
 

 သာငဲာFacebookာ(သုိ )ာTwitterား်ားမကင  ်းအာငာာအငဒးိငားမ်္းးာငငနာင္း 
 

 ဆ္်ား -းအခြး င္း္်္းေသ်ာEdmodoာားအခြးအာငာအပောငငနာင္းာ(သုိ ) 
 

 ားညင္းညအေ္်ဂမကငားမ်္းားအကငာလအုငေဆ်ာင္ ညငာYouTubeာကုိာသ ု္းငအ ငနာင္း 
 

သာငဲကုိာာေက်ာင္းဆ ု္းကုိယငး်္းငအ ေအ္းား ငဲာ 

ဒးငဂမးငးယငာသအာငသတ်ညငကုိား ငေဆ်ကငေအ္းငနာင္း 

 သာငား ငသူား ငေပငးးငေအက်ာင္းကိုာ္ာငးအငေး္ညငာာအညငလိုာင္းအ ုကိုာသ ု္းနအာငဲေအ္းငနာင္းျ 

ဘေလ်ဲားမ်္းးအာငာအုိ းငးာငငနာင္း၊ာ္ီဒယီုိားမ်္း  ာငဲာအ ုားမ်္းကုိာာအငလဒုငးာငငနာင္း  ာငဲာေဘငဆုိကငားမ်္းးအာငာား းငနမကငားမ်္းေအ္း

ား းငနမကငားမ်္းေအ္းငနာင္းးုိ ာငအ လုအငသ ငဲာနပာသာငဲဒးငဂမးငးယငာသ ု္းငအ ားႈဆုိာင္်ာေငန္်ာသုိ ားးုးငာဂုာ ငသကိ႔်ကုိာာအ

ဂုာ ငသကိ႔်ကုိာာအညငလုိာင္းးအာငာနမညင္်္းနခသဲ ငျာာအညငလုိာင္းးအာငာား ငသုိ လုအငေဆ်ာငသ ငငးးငေးာသာငကားမကငအးငလု

းမကငအးငလုိကငေးက်ားူာား မေေလုိကငသအီ္းသ င  ာငဲာ္ုိာ္်ကုိာ္်ေ္ား းငးားင္းးာင္ ်္းသ ငကုိာ္ ငဲသအာင္းး င

္ ငဲသအာင္းး င္းး်္းအပျာ္ုိ ေအက်ာငဲာာအညငလုိာင္းးအာငာား မေေငနာင္း  ာငဲာသာငား မေေသ ငဲသူားမ်္းာေအက်ာင္းာာ္ူ္းဂ္းုုိကငအပျ 

ာလုအငနညင ာအငသ ငဲာနပငးးငေး၊ာောငနအာငဲေအ္းငနာင္းဆုိာင္်ာဆ ု္းငးးငနမကငကုိာငအ လုအငသ ငဲာနပးအာငငးးငေးာ 

ေညင္ ားင္းားမ်္း  ာငဲာေက်လိအငားမ်္းကာလာူးႈားဒီီယ်းအာငာ္ ်ေးအားႈားမ်္းာငအ လုအငသ ငကုိာ သာငာသအိပသလ်္းျာ

ဒးငဂမးငးယငကားီး ်ပကီ္းးအာငာာအညငလုိာင္းးအာငာအုိးငးာငသ ငဲာ္်ကာသာငား ငသာူး ငေပငးးငသ ငကုိာသးငား းငာာ
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 ုိာငသ ငျာ္ို္း္ ာင္းေသ်ာအုိ းငကာဘအခြ္ ုိာင္ညငာအုိားုိညီ္းးအငေး ုိာငာသကခဲသုိ ာသာငေ္အ္းနမယငလုိကငေသ်ာကုား

ကုားၸာ ီးအာငာ္်္ူ္းေက်ာင္းေက်ာင္းကုိာ္ေးသ ငျာ သာငဲားအကငာကမိ ္း္ ေိး္ညငာလူားႈားီဒယီ်ားမ်္းကုိာာသ 

ာသ ု္းငအ  ုိာငသ ငဲည င္းလားင္းာနမိ ြညာ အား်ားမ်္းကုိာငအသ္်္းအပသ င- 

 ္ိအငးညင္းသးာင္းားမ်္းာေအက်ာင္းာဘေလ်ာဲးမ်္းားးာငေ္္းသ်္းငနာင္း 
 

 ေဆ်ာင္းအပ္းားမ်္း  ာငဲအးငသကငသအီ္းာ္းသုုး္ေးေသ်ာာအက ငအ နမကငားမ်္းေအ္းငနာင္း 
 

 ကုိယငေ္္းာကမ င္း  ာငဲာအ ်္ ာငဆုိာင္်ား်္အကငး်းားင္းကုိာာအညငလုိာင္းးအာင္ ုးငလ ာငဲငနာင္း 
 

 း်ေညငန ားႈ္  ငိနာင္း 

ာာငး်ညကငာIPာလိအငး်ား းဆာငဲာသာငား ငသူား ငေပငးးငသ ငကုိာာငားခာဆ ု္းငးးင ုာိငသ ငျာ္ုိ ေအက်ာငဲာာိားငးအာင

ာိားငးအာငငးးငေး၊ာေကမ်ာင္းးအာငငးးငေးာလာူးႈားဒီီယ်ာ်္းလ ု္းးအာငာသာငးာငလုိကငသ ငဲအုိ းငားအကငား်ေညငယူ္ညငသ

း်ေညငယူ္ ညငသ ငာာလအညငာေ္္းပကီ္းသ ငျာား ညငကညငသ ငဲာနမကငာလကငားမ်္းကုိသ်းာငသအီ္းာ 

သာငေငအ်သ ငဲာ္်ားအကငား်ေညငန ေဆ်ာင္အကငအပျ 

 လူားႈာီးဒီယ်အပးည်ားမ်္းာငးးငာာိးသ်္းးုားမ်္း 

သာငသ ငာာ္အယငားေ္်ကငေသ္းသူငးးငလ မာငာာအညငလုိာင္းးအာငသာငလုအငသ ငဲာ္်ာ်္းလ ု္းားအကငာ 

သာငဲားိဘားမ်္းးအာငား်ေညင္  ိသ ငျာသာငဲားိဘားမ်္းာေညငးာငဲာလာူးႈားဒီီယ်ကုိာသိကအမားင္းည်္းလ ငငနာင္းား္ ေိးက်ားာူ 

သီ္းသညင ္်္း္ သိာငဲသ ငဲာနမကငာလကငားမ်္း၊ာာားမ်္းငားာငော်ာငာား မေေ ိုာငသ ငဲာနမကငာလကငားမ်္း  ာငဲအးငသကငေသ်ာ 

သာငဲားိဘားမ်္းညာာအက ငအ နမကငားမ်္းကုိာေလ္းး်္းအပျာာအညငလုိာင္းးအာငသာငဲကုိယငသာငက်ကအယင္ ညငာာေက်ာင္းဆ 

ာေက်ာင္းဆ ု္းည င္းလားင္းား ်ာ သာငဲးက်္းေ ကငားမ်္း  ာငဲာ လာူးႈားဒီီယ်ာေက်ာငဲားမ်္းကုိာသာငဲားိဘားမ်္းာ  ာငဲ/

  ာငဲ/သုိ ားးးုငာသာငယ ုအက င္သ ငဲာားိသ်္းးေုာငားမ်္း  ာငဲားူူာ ား မေေငနာင္းအာငငးးငသ ငျ 

သာငဲအ္ိသးငားအကငား်ေညငယူသ ငးုာား းငယူေသ်ာေအ
ေအက်ာင္းာ္်ကုိသ်ာအုိ းငးာငအပ 

 အ ်ေ္္းားအကငာသ ု္းငအ ေသ်ာလူားႈာားဒီီယ်သ ငာသာငဲး်သာငနညင္းကိုားို္းနမခြလိုကငငနာင္းအာငငးးငအပသ င 
 

းးငနပးးင္  းအာငား်သာငနညင္းားအာင္းာေအ္းာအငသ ငဲး်ေညငားမ်္းကုိလုအငေဆ်ာင္ညငာလာူးႈားဒီယီ်ကုိာာသ  ု္းငအ ္
ာသ  ု္းငအ ္လိားငဲား င၊ားူ ီသ ငဲား်သာငနညင္းဆုိာင္်ား င္းားမ င္းားမ်္းသ ငာ ေကမ်ာင္းးအာငကမာငဲသ ု္းသ ငဲားုိာင္းာ 
ာအညငလုိာင္းးအာငလ င္းာသကငေ္်ကငားႈာ္ ိသ ငျာ အား်ာေကမ်ာင္းးအာငာားညင္းေး်
ားညင္းေး င်ကုိေလ ်ာငေငအ်ာငငနာင္းားငအ ္သကခသဲုိ ာာအညငလုိာင္းးအာငလ င္းာားငအ လအုငသာငဲေအျ
ားငအ လုအငသာငဲေအျာသာငဲဆ္်ကာနအာငဲငအ နမကငားေအ္းလ မာငာ္ င္ အယငား္်္းသ ငဲအ္းိငသးငားမ်္းားအကငာ 
ာေအက်ာင္းာ္်ကုိာားေး င်ငအသာငဲအပျ 
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 ာနမညိငးိုာင္းးအာငာာေက်ာင္းဆ ု္းလုအငေဆ်ာငအပ 
 

ဒးငဂမးငးယငကားီး ်ပကီ္းကာာား ငားေး င်္ုးငနအာငဲေအ္း္်္းေသ င်လ င္းာ လ  ငဲး်္းနအာငဲားေအ္း္်္းေအ၊ာဳကာ
ဳကာားမကင  ်နမာင္းဆုိာငာဆကငသအယငငနာင္းကခသဲုိ အာငငးးငသ ငျာ းးငနပးးင္  းအာငာ
ာအညငလုိာင္းးအာငား မေေ္်္းသ ငဲာ္်ားမ်္းားအကငား်ေညငန ္ညငားလုိးုာာနမိ ြသူားမ်္းကာ္ာငးးငအကသ င၊ာသုိ ေ
သုိ ေသ င်ာသာငသ ငာာအညငလုိာင္းးအာငငးးငေး၊ာားမကင  ်နမာင္းဆုိာငငးးငေးာေငအ်ဆုိသ ငဲာ္်ာ်္း
ေငအ်ဆုိသ ငဲာ္်ာ်္းလ ု္းားအကငာာငားခး်ေညင္  ိသ ငျာ ာနမိညငးုိာင္းာေက်ာင္းဆ ု္းလအုငေဆ်ာငအပ၊ားးငး ုး
းးငး ုးးငေယ်ကငကာာငားခေလဲလ်ေညသ င၊ာသာငဲာအညငလုိာင္းလုအငေဆ်ာငနမကငကုိာေး်ာငဲအက ငဲေည
ေး်ာငဲအက ငဲေညသ ငးုာယူဆ္်္းအပျ 
 

 အို းငားးာငာီးား င္းး်္းအပ 
 

ာငန်္းသာူးမ်္းးးင္ႈသအီ္းသ ငကုိာငအညငလ င္ ုအငသာိးင္းငနာင္းသ ငာာနမိညငလအညငသအ် ္းသ ငျာ းိးငန း်္းားႈငးးငေညနမိညငာအု

အုိ းငးာငငနာင္းကုိာားငအ လုအငသာငဲအပားိးငသာာိးငသအ် ္းော်ာငာာနမိညငနာ ယူအပ၊ာသာငာသ ု္းငအ ေညသ ငဲးကငည ာငဲာ 

နအငေေ္းေေ္းေညအပ၊ာအုိ းငားးာငားီား င္းး်္းအပျာသာငေည်ာငး္သ ငငးးငေး၊ာား္သ ငငးးငေးာာအညငလုိာင္းအု

ာအညငလုိာင္းအုိ းငားမ်္းကုိာား ငသ ငဲာနပား မာလ ု္းေးမကငအးင ာား္ ိုာငသ ငကုိာား းငသ်္း္်္းေအ္းအပျာ

“်အုိ းင  ာငဲားူာကအမ ငအုငာေည္ုိာငနမာငအပသလ်္း”ားုာကုိယငဲကုိယငကုိာာငားခေား္းအပျ 

 

လုအငေဆ်ာငနမကငးုိာင္းးအာငာာအညငလုိာင္းာကမိ ္းဆကငားမ်္း္ ိသ င 
 ာအညငလိုာင္းးအာငာက်ကအယငေ္္း 

 
သာငဲကုိယငသာငာာအညငလုိာင္းးအာငာာငားခက်ကအယငအပျာသာငဲကုိယငသာငာာငားခက်ကအယင ုာိငသ ငဲာည င္းလားင္းးးငနာုး ်ာ 

သာငဲးက်္းေ ကငားမ်္းကုိာသီ္းသညင ္်္း္ ိငနာင္းငးးငသ ငျာာသာင  ာငဲား ငား မအာင္ာင္း  ္ီးေးက်ားူားက်္းေ ကငားမ်္းကု
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းက်္းေ ကငားမ်္းကုိာသူာယငနမာင္းားမ်္း  ာငဲားူာားား မေေသာငဲအပျာ အား်-ာသူာယငနမာင္း  ာငဲားူားက်္း

းက်္းေ ကငကုိား်္အကငးးင္ အကငေအေးအာငာား မေေားလိ မာငာ္ုိး်္အကငကုိာေအမ်ကငဆ ု္းသအ်္းငနာင္းာသုိ ားးုးငာ

သုိ ားးုးငာာငန်္းသူားမ်္းကာငားာင ုိာငငနာင္းာငးးငသအ်္းေး ိုာငသ ငျာသာငာသ ု္းငအ ေညသ ငဲာကအညငအမ း်ကငးးငေး၊

ကအညငအမ း်ကငးးငေး၊ာသာငသအ် ္းေ္်ကငအက ငဲ္ႈသ ငဲာေကငဘငဆုိကငားမ်္းကငးးငေးားက်္းေ 

းက်္းေ ကငားမ်္းကုိာာလုိာေလမ်ကငသိားင္းဆ င္းေအ္းငနာင္း္ ာိး္ ိကုိာ ေသနမ်ော်ာငလုအငေဆ်ာငသာငဲသ ငျာာ္ို 

္ို ာငအာငာသာငသိသ ငဲသူားမ်္း္ ား ာသူာယငနမာင္းာငးးငာေး်ာင္းဆုိနမကငကုိာ လကငန အပ၊ာဳးုိ းာငသ ငဲအုိ းငားမ်္း  ာငဲာ 

ား္ာင္း  ီ္းအပကာသူာယငနမာင္းာငးးငား ာငအညငငး းငအပာသုိ ားးးုငာလုိာအငအပကာ္ိအုုိ းငကုိားုိာငအက်္းအပျာကုိယငးုိာငားေးအြ

ကုိယငးုိာငားေးအြးူ္းသာူးမ်္း  ာငဲာာအညငလုိာင္းးအာငာာငအညငာလ ညငာေငအ်ဆုိေည ိုာငေသ င်လ င္းာ သးိငးာငဲာငားခာ 

ဆကငဆ သာငဲသ ငျ  သာငေည္ုိာင္်ေည္်၊ာ လာူးႈးလူ ုေ္္းည အပးငာသုိ ားးးုငာာ်္း

ာ်္းလအင္ကငးအာငေည္ုိာငသ ငဲေည္်ားမ်္းကခသဲုိ ာကုိယငေ္္းကုိယငး်ာာေသ္းးိးငာနမကငာလကငားမ်္းကိသုးငား 

ကိုသးငား းငငနာင္းသ ငာာလအညင္ ုးငေး င်ေငအ်ဆုိငနာင္းငးးင ုာိငသအ္ီးာသာငား ငသာူး ငေပငးးငသ ငကုိာ 

နညင ား ညင္းသအ်္းေး ိုာငသ ငျာ အား်-ာာိားငသုိ ငအညငေ္်ကငသအ္ီးေည်ကငအုိာင္းား သ်ာာ်္းလအင္ ကငအ ုားမ်္းကုိားာငငနာင္းသ

းာငငနာင္းသ ငာအုိ ာဓအိၸပယင္ ိသ ငျ 

 လူားႈာီးဒီယ်  ာငဲာကိုယငေ္္းကိုယငး်ာသ ု္းငအ ားႈ 
 

လူားႈားီဒယီ်ားအကငာားးူ သီ ငဲာသ ု္းငအ ားႈားမ်္း္ သိ ငျားးငနပးးင္ းအာငာလူားႈားီဒယီ်သ ငာကုိယင

ကုိယငေ္္းကုိယငး်  ာငဲသကငဆုိာငသအီ္းားးငနပးးင္  းအာငာဳကုိာေကမ်ာင္း  ာငဲသကငဆုိာငေသ်ာသာငအက်္းအုိ နမနမ

သာငအက်္းအုိ နမနမကငားမ်္းားအကငာာသ ု္းငအ သ ငျာကုိယငေ္္းကုိယငး်ားအကငာာသ ု္းငအ သ ငဲာနမိညငးအာငာအုိ းငးာငငနာင

အုိ းငးာငငနာင္းငးးငေးက်ားူာလူားႈားဒီီယ်ကာာေ  ်ာငဲာယ ကငေအ္းလ်အပကာေကမ်ာင္းာေညငးာငဲအပောင္ညငာလုိာအငသအီ္းာားိ

လုိာအငသအီ္းာားဘိး ု ီး င္းေေ္းာသုိ ားးုးငာာသ ု္းငအ ငနာင္းကုိာဆုိာင္းာ ဲ္်္းငနာင္းကခဲသုိ ာ း င္းကားင္းလုိကငည်ေ္္းာာေ္္း

ာေ္္းယူာငအးငေအ္းငနာင္းကုိာလအုငေဆ်ာင ုိာငသ ငျာာား ညငဆုိ္လ မာငာေကမ်ာင္း  ာငဲဆကငးအငေသ်လူားႈားီဒယီ်ကုိာ 

ာသ ု္းငအ ေညသ ငဲာနပာအုဂါိ လငေ္္း  ာငဲအးငသကငေသ်ာလအုငအုိာငနအာငဲားမ်္းား္ အိပျာာသာငးာင္ ်္းသ ငဲအုိ းငကုိာေကမ်ာင

ုိ းငကုိာေကမ်ာင္းကာား ငသ ငဲာနမိညငးအာငားဆုိာ ငအညငသ ု္းသအင ုာိငသ ငျာ်သုိ ေသ်နမိ ္းေး်ကငားႈားမ်္းကုိာေ္ ်ာင္ ် ္း

ေ္ ်ာင္ ် ္း္ညငာာငအ ာားူဆုိ္းားမ်္း  ာငဲာားသာငဲေလမ်ငေသ်ာဒးငဂမးငးယငဆကငသအယငေ္္းည င္းားမ်္းကုိား်္းငားးင္ ်္းသ င

း်္းငားးင္်္းသ ငဲာေကမ်ာင္းသ်္းကမာငဲေးငး င္းားမ င္းကုိာငအညငသ ု္းသအငအပျာေကမ်ာင္းသ်္းာကမာငဲေးငး င္းားမ င္းကုိာ

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student-ာrelations/code-of-student-conductာ

းအာငအက ငဲ ုိာငအပသ ငျ 
 

 လုိာအငသလိုာကိုယငေ္္းလ ုငန  ားႈဆကငးာငားမ်္းကိုာ  ိအပ 
 

သာငာသ ု္းငအ သ ငဲာလူားႈားီဒယီ်ာအလကင

အလကငေး်ာင္းေအေးအာငာားူး ငသအီ္းာားးူကအခငအ်္းသ ငဲာကုိယငေ္္းလ ုငန  ားႈဆုိာင္်ာအ ုေသာဆကငးာငားမ်္း္ ိ

ဆကငးာငားမ်္း္ အိပသ ငျာာနမိ ြေသ်အလကငေး်ာင္းားမ်္းကာ္ုိသးငား းငနမကငားမ်္းကုိာသိသ်

သိသ်္ာင္ ်္းော်ာငားလုအငဘခာေငအ်ာင္းလခ ိုာငသ ငျာ္ုိ ေအက်ာငဲာလူားႈားဒီီ

လူားႈားီဒယီ်ာေညငေဆ်ာငားႈေအ္းသာူးမ်္းညာေငအ်ာင္းလခားႈားမ်္းကုိာလုိကငလ ေဆ်ာင္ အကင္ညငာာေ္္းပကီ္းသ ငျာ္ုိ ာငအာင

္ုိ ာငအာငာသာငဲအုိ းငကုိာား ငသးူုိ ာ်္းာငားာငေးအ  ိုာငေးား ငကုိလ င္းာသာငကညင သးင ုာိငသ ငျာေ္်ကင္  ိသ ငဲာားညင
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ေ္်ကင္ သိ ငဲာားညင္းအ ်ာ္ ငာနမာင္းာသုိ ားးုးငာေ္အ္းနမယငသ ငဲေက်လိအငာသုိ ားးးုင

သုိ ားးုးငာားုိ္း္အ်ေသ်ေအက်ာငဲားမကငသိ

းမကငသာိးင္းလုိကင္ေသ်ဂာိးင္းအအခားမ်္းာေအက်ာင္းာအုိ းငးာငငနာင္းကခသဲုိ ာာနမိ ြအုိ းငားမ်္းကုိာသီ္းသညင ္်္း

သီ္းသညင ္်္း္ ိ္ ညငာကညင သးင္်္း ိုာငသ ငျာာကုိယငေ္္းလ ုငန  ားႈာဆကငးာငားမ်္းကုိာသာငဲအုိ းငားမ်္းကုိာား ငသူးုိ ကာငား

ား ငသးူုိ ကာငားာင ုာိငသ ငကုိာလ ားင္းားုိ္းေသ်ာလူားႈားီဒယီ်ေညငေဆ်ာငားႈေအ္းသာူးမ်္းကာာလုိာေလမ်ကငာသ

ာလုိာေလမ်ကငာသးငား းင ုာိငသ ငကုိာား းငသ်္း္်္းအပျ 

 

ာအညငလုိာင္းးအာငာငနိားင္းေငန်ကငာ ုိာငကမာငဲငနာင္းကုိာ 
ငအာင္းငအာင္း္ညင္ညငကုိာငးအယင္ညင 

 း င္းးးငနုာသးငား းင္ ်္းငနာင္း 
 

လ မအငးးငည င္းအ ်ကုိာသ ု္းငအ  ာကေလ္းာနမာင္းနမာင္းားးင ီ္း  ာငဲးးင ီ္းာသနာိးင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲသ ငဲာနပာ 

ာအညငလုိာင္းးအာငာငနိားင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းာငးးငအအ်္းသ ငျာာအညငလိုာင္းးအာငငနာိးင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းားအကငာ 

သးငား းင္ ်္းသ ငဲား င္းးးငနု္  ိုိာငသ ငျာသာငကာာ  ္်ယငားငးးင ုာိငးုာ 

ယူဆသအီ္းးေည်ကငေသ်ကိးစ္အငားမ်္းသ ငာာငန်္းသာူးမ်္းကိုာည်ကမာငသအ်္းေး ိုာငသ ငျာာအညငလုိာင္းငနိားင္းေငန်ကငာ 

င္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းားမ်္းးအာငာော်ကငအပးုိ အပောငသ င- 

 
 ာငန်္းသာူးမ်္းကုိာသနိားင္းေငန်ကငငနာင္း 
 ေကမ်ာင္းာသုိ ားးုးငာအုဂါိ လငးးင ီ္း ီ္းညာအုိာငဆုိာငအးစ င္း  ာငဲအးငသကင ာသနိားင္းေငန်ကငငနာင္း 
 ားသာငဲေလမ င်ေသ်ားကငေဆနဲမငားမ်္း  ာငဲာအ ုားမ်္းကု

အ ုားမ်္းကုိအုိ ္ညငာာငန်္းသးူးင ္ီးညာေလ်ဲဂငာာငာသုိ ားးုးငားက်္းေ ကငကုိာာသ ု္းငအ ငန
ာသ ု္းငအ ငနာင္း 

 ာငန်္းသာူးမ်္းညာအ္ုိးိုာငားုားမ်္းားညငးီ္းငနာင္း 
 ာငန်္းသးူးင ္ီးကုိာာ္ ကင္ေး္ညင၊ာသနိားင္းေငန်ကင္ညငာသုိ ား

သုိ ားးုးငာလူားႈေ္္းာ္ားယငကမ င္်္း္ညငာေကငဘငဆုိကငားမ်္းားညငးီ္းငနာင္း 
 းိးငာေ  ်ာငဲာယ ကငငးးငေးေသ်ာဓပးငအ ုားမ်္းာသုိ ားးုးငာ္ီဒယီုိားမ်္းကုိာငးညင နမငီနာင္း 
 းိးငာေ  ်ာငဲာယ ကငငးးငေးသ်ာားကငေဆနဲမငားမ်္းာေအ္းအုိ ငနာင္း 
 ေက်လ်း်လားမ်္းးညငးီ္းသအ္ီးာာငန်္းသာူးမ်္းာေအက်ာင္းား ် ္းယအာင္းသ ငဲာနမကငာလ

ကငာလကငားမ်္းကုိားာငငနာင္း 
 

ာအညငလုိာင္းးအာငာာ ိုာငကမာငဲသနိားင္းေငန်ကငငနာင္း  ာငဲအးငသကငေသ်ာ ာနမကငာလကငားမ်္းကုိာ္

္ယူ္ ညင  ာငဲာဒးငဂမးငးယငာသ ု္းငအ ားႈ  ာငဲာဒးငဂမးငးယငးလအခသ ု္းး်္းငအ ားႈးုိ ာအက်္းား င္းးးငနုာသးငား းငငနာင္းာ်္း

သးငား းငငနာင္းာ်္းာသိ္  ိ္ညငာhttp://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-ာawareness/index/additional-
resourcesာ၊http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/teasing.pdfာာ  ာငဲာ
http://cyberbullying.us/ာ,ာhttp://cyberbullying.us/resources/teens/ာာသုိ သအ်္းေ္်ကငအက ငဲ္ႈအပျ 
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 ာအညငလိုာင္းးအာငငနိားင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းကိုားိုာငအက်္းငနာင္း 
 

သာငဲကုိငးးငေး၊ာသာငသိေသ်ာာငန်္းးးငေယ်ကငေယ်ကငကုိငးးငေးာာအညငလုိာင္းးအ

ာအညငလုိာင္းးအာငငနာိးင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲေညသ ငးုာယဆူအပကာသာငဲားိဘ/ာုအင္ ိညင္းသူ၊ာေကမ်ာင္းေညင္ားင္းာ

ေကမ်ာင္းေညင္ားင္းားအခြောငာသုိ ားးုးငာယ ုအက င္ေသ်လူပကီ္းးးငေယ်ကငေယ်ကင္  ာ္ုိကိးစ္

္ုိကိးစ္အငကုိားုိာငအက်္းအပျာသာငဲားအကငာနမကငနမာင္းာ  ္်ယငငးးငေး ိုာငအပကာ၉၁၁ာ္ းညုင္းေနေအပ

္ းညုင္းေနေအပျား င္းကားင္းလုိကငည်ေးေ္္းာားအကငသးငား းင္်္းေသ်ား င္းားမ င္းားမ်္းကုိာ ားနမိ ္းေး်ကငားေိး္ညငာ္ု

္ုိသနိားင္းေငန်ကငားႈားမ်္းကုိာားးုညင ငအညငအပ  ာငဲ၊ာလကငးုညင ားငအညငအပ  ာငဲာပကိ းာငးီး ငငနာင္းားငအ လအုငအပ  ာငဲျာDCSDာ

ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းားအကငာာာငး်ညကငကုိာလ ုငန  းအ်ာသ ု္းငအ  ုိာငေ္္းည င္း္မ း်ားမ်္းာေအက်ာင္းကုိာ

http://cyberbullying.us/report/ာ၊ာhttp://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-

safety-strategies-for-ာstudents.pdfာ  ာငဲာ

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullyingားအာငလ င္းားးင္ ႈ ုိာငအပသ ငျ 
 

 ားီား ငးးငနုာ္်္း  ္အိပ 
 

ာအညငလုိာင္းးအာငာငနိားင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းာန ္ အပကာေ္္းဆအခ္ ်္းသ ငဲားီား ငားုိာင္းလအုငေဆ်ာငငနာင္းသ ငာ 

ာအက ေက်ာင္းးးငနုငးးငသ ငျားိးငာေ  ်ာငဲာယ ကငငးးငေးေသ်ာာအညငလုိာင္းာငအ ာားူားမ်္းကုိာား ငသ ငဲာနပား 

ား ငသ ငဲာနပား ာားးုညင ငအညငအပ  ာငဲ၊ာ ္ုိာငအ ာားကူုိးုိာငအက်္းသ ငဲာနပာသကငေသ

သကငေသာေ္်ကငာ္်္းာငးးငာသ ု္းငအ ု ိုာငသ ငဲာားကငေဆဲနမငားမ်္းကုိာသာိးင္း္်္းအပျာာအညငုလိုငာင္းငနိ

ာအညငုလိုငာင္းငနာိးင္းေငန်ကငာ ိုာငကမာငဲငနာင္းကုိားုိာငအက်္းငနာင္း  ာငဲအးငသကငေသ်ာေည်ကင္အငာနမကငာလကငားမ်္း

ေည်ကင္အငာနမကငာလကငားမ်္းားအကငာhttp://cyberbullying.us/resources/teens/ာားအာငအက ငဲအပျ 
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လားင္း  ညငနမကငားမ်္းကိုာေး်ာငဲ္ိညင္းလိုကငည်ငနာင္း 
 ာူးေပဒကိုငအညငသ ု္းသအငအပ 

 
်လားင္း  ညငနမကငားမ်္းသ ငာသာငဲးာငဲေက်ာင္းားအညငေသ်ာလာူးႈားဒီယီ်း င္  ိားႈကုိား ငေဆ်ကင္ ညငာေကမ်ာင္းသ်္း

ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာ်္းာကူ ေီအ္းငနာင္းငးးငေသ င်လ င္းာေကငဘငဆုိကင

ေကငဘငဆုိကင  ာငဲာာအညငလုိာင္းလာူးႈားဒီီယ်ာ္ုးငငအညငေ္္းလားင္း  ညငနမကငားမ်္းာ(PolicyာIFBGB)ာ

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicyIFBGBာကုိာငအညငသ ု္းသအင္ညငာာေ္္းပကီ္းအပသ ငျ 
 

ေကမ္းး္ူးငအ  ာား းငသ်္း္်္းအပ-ာ်း်္အကငး်းားင္းားမ်္းသ ငာေယ
ေယဘုယမာအက ငအ နမကငားမ်္းသ်ငးးငသအီ္းာငးးငလ် ိုာငေနမ္ ေိသ်လာူးႈားဒီယီ်  ာငဲာအးငသကငသ ငဲာ
အးငသကငသ ငဲာာေငနာေညာ်္းလ ု္းာအပောငား ငားးးုငအပျာေညင္ ားင္းလူားႈားီဒယီ်ာားူေပဒကုိလ င္းအက ငဲအပျ 

#STAYCONNECTEDRESPONSIBLY 
ာာာ/DeKalbCountySchoolDistrictာ

ာာာ@dekalbschools 

ာာာ@1dekalbschools 
ာာာ@dekalbschools 

ာာာာန္ိုာငးုေကမ်ာင္းာာိုးဘိုာင္းာကငအငကိုာေဒပာင္းလုဒငလုအင္ ညင 

 
 
 
 
 

www.dekalb.k12.ga.usာ 
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