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BURMESE 

 

Digital Dreamers စက္ပစၥည္း သုံးစြသူဲ သေဘာတူညီခ်က္ SY20-21 

 
DeKalb County ခရိုင္ ေက်ာင္းသည္ မူႀကိဳတန္း – ၁၂တန္း  ေက်ာင္းသားမ်ားအသုံးျပဳရန္ Chromebook မ်ားကုိ ယခု စာသင္ႏွစ္ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁) တြင ္
 ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Chromebooks မ်ားသည္ DCSD ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္  
ေက်ာင္းမွ ျပန္လည္သိမ္းယူေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
Chromebook မ်ားကို သုံးစြျဲခင္းႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၊ စာသင္ခန္းႏွင့္ 
ခရုိင္ေက်ာင္း၏ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရွဳ၊ လက္မွတ္ထုိးၿပီး လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္-  သင့္တြင္ ေမးျမန္းစရာမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွပါက သင္၏ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲထံ ဆက္သြယ္ပါ။ 

Chromebook သေဘာတူညီခ်က္ 

စက္ပစၥည္းကုိ လက္ခံရယူျခင္း 

စက္ပစၥည္းကုိ မထုတ္ေပးမီ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ျပန္ေပးရပါမည္။ 

စက္ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္အပ္ႏံွျခင္း 

စာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင ္စက္ပစၥည္းကုိ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္။  DCSD မွေပးအပ္ထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစြခဲြင့္အား မည္သူ႔ကုိမွ် 
လႊဲေျပာင္းေပးပုိင္ခြင့္ မရွိဘဲ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္အပ္ႏံွျခင္း မရွိေတာ့ပါက သုံးစြခဲြင့္ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းသြားေသာ၊ ေက်ာင္းထြက္သြားေသာ၊ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ 
စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ ရပ္စဲလုိက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွထြက္သည့္ေန႔/ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ စာရင္းသြင္းမႈကုိ ရပ္စဲလိုက္သည့္ေန႔တြင္ 
၎တုိ႔၏စက္ပစၥည္းကုိ ျပန္အပ္ႏွံရပါမည္။ 

စက္ပစၥည္းကုိ ျပန္အပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ေက်ာင္းသားသည္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ $298.79 ကုိ အျပည့္အဝ 
အစားထုိးေပးေလ်ာ္ရမည္။ 

ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ- 

စက္ပစၥည္းကုိ ေက်ာင္းသားအား ထုတ္ေပးထားခ်ိန္အတြင္း တမင္သက္သက္ျဖစ္ေစ၊ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရပါက 
 ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ/ အုပ္ထိန္းသူသည္ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကုိ ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရိွပါမည္။ 

ေပါ့ဆမႈ 

အကယ္၍ စာသင္ႏွစ္ ၁ႏွစ္အတြင္း စက္ပစၥည္းသည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈရွိပါက $298.79 ကုိ ေပးေလ်ာ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဒဏ္ေၾကးမ်ားကို  

ေပးေလ်ာ္ရန္ သင့္မသင့္ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။  

စက္ပစၥည္းကုိ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ သုံးစြျဲခင္း 

ခ႐ုိင္ရုံးမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစြသဲူအားလုံးသည္ ခ႐ုိင္ရုံး မူဝါဒႏွင့္ IFBGAအသုံးျပဳပံ ု လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည့္ သုံးစြသူဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အရာမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္- လုပ္ငန္းကြန္ရက္ကုိ တာဝန္ယူ သုံးစြမဲႈ၊ JD- 
ေက်ာင္းသားမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္/က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ JS-  ေက်ာင္းသားမ်ားေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ 
အဖိုးအခမ်ား။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ  လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက  ေက်ာင္းသားသည္ စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို 
ခံယူရႏိုင္ပါသည္။  ခ႐ုိင္ရုံး မူဝါဒမ်ားကုိ www.dekalbcountyschools.org တြင္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းဝင္းျပင္ပတြင္ ရွိေနစဥ္ ေက်ာင္းသား၏ စက္ပစၥည္းသုံးစြမဲႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ 
တာဝန္ရွိပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စက္ပစၥည္းအသုံးျပဳ၍ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျပသျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ 
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရႏုိင္ပါ။  ေက်ာင္းဝင္းတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ  

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စက္ပစၥည္းအား မသင့္ေလ်ာ္သည့္ သံုးစြနဲည္းမ်ားျဖင့္ သုံးစြပဲါက စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ  

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ခံယူရႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.dekalbcountyschools.org/
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BURMESE 

 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလုံၿခံဳမႈ 

ခရုိင္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ DCSD မွသာ ပုိင္ဆုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းစက္ေပၚတြင္ သင္လုပ္ေဆာင္သမွ်ကုိ 
သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။  DCSD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ ခရုိင္မွထုတ္ေပးထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ရွာေဖြသိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။  ခုိးယူခံရပါက သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးပါက Chromebook ကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ 

DeKalb ေကာင္တီ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုးသည္ ကေလးမ်ား၏ အြန္လုိင္း ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ (COPPA)၊ ကေလးမ်ား၏ အင္တာနက္ 
ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ (CIPA)၊ မိသားစု၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) ၏ က႑အားလုံးကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 

DeKalb ေကာင္တီ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အိမ္ရိွ ကြန္ရက္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ  

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမရိွပါ။  သုိ႔ေသာ္ ခရိုင္သည္ ခရိုင္မွထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိမူ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ DCSD သည္ 
ခရုိင္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးပါက သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရပါက စက္ပစၥည္း၏ တည္ေနရာကုိ ေျခရာခံႏုိင္ပါသည္။  

အပလီေကးရွင္းမ်ား 

DeKalb ေကာင္တီေက်ာင္းမ်ားသည္ စက္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္းထားမည့္ အဓိက အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ သင္ၾကားေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ေနာက္ထပ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ထည့္ႏုိင္ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီခရုိင္ေက်ာင္းမ်ားမွ 
တာဝန္ယူကာ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူထည့္သြင္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္  ျဖစ္ပါသည္။  

ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ေက်ာင္းအမႈေဆာင္အရာရိွမွလြ၍ဲ အျခားမည္သူကမွ် ခ႐ုိင္ရုံးမွ ထုတ္ေဝထားသည့္ စက္ပစၥည္းရိွ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ထ 
ည့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ “Jailbreak လုပ္ျခင္း” ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဟက္လုပ္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ 

စက္ပစၥည္း ပ်က္စီးမႈ၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရမႈအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား 

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုိ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေပါ့ေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ မိမိအား ထုတ္ေပးထားေသာ စက္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တြဖဲက္ပစၥည္း  
ေပ်ာက္ဆုံးပါက သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရပါက ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ေအာက္ပါ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေပးေလ်ာ္ရမည္။ 

Acer R11 Chromebook အတြက္ Chromebook/တြဖဲက္ပစၥည္းမ်ား အစားထုိးျခင္း 

ေပ်ာက္ဆုံး/ခုိးယူခံရ/ျပင္မရေအာင္ ပ်က္စီး  $298.79 အၿပီးအစီး အစားထုိးလဲွလွယ္ခ 

ထိခုိက္ထားသည္- ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္သည္  ပ်က္စီးသြားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အကယ္၍ ေက်ာင္းတြင္ပင္ ျပင္ဆင္ရန္ 
ရႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကုိ DCSD အဖြဲ႔မွစစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ပါမည္။  အကယ္၍ ျပင္မရေအာင္ 
ပ်က္စီးပါက အၿပီးအစီး အစားထုိး လဲလွယ္ခ ေပးရပါမည္။  အေပၚတြင္ၾကည့္ပါ။ 

တြဖဲက္ပစၥည္းမ်ားသာ  Acer R11 အားသြင္းႀကိဳး-  $21.00 

 Acer R11 Chromebook အိတ္-  $7.79 

*စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ အစားထုိး ေပးေလ်ာ္မႈ ကုန္က်စရိတ္တြင္ စက္ပစၥည္း၊ ဆက္စပ္ပစၥည္း အားလုံး၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ လုိင္စင္ႏွင့္ တပ္ဆင္မႈတုိ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ 
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BURMESE 

 

ခုိးယူခံရမႈ- 

ေက်ာင္းသားထံ ထုတ္ေပးထားၿပီးေနာက္တြင္ ခုိးယူခံရပါက ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲကုိ အသိေပးျခင္း 
 ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ျခင္း 
 အၿပီးအစီး အစားထုိး လဲလွယ္ခ ေပးေလ်ာ္ျခင္း 

ေက်ာင္းေျပာင္းပါက/ေက်ာင္းထြက္ပါက စက္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တြဖဲက္ပစၥည္းအား ျပန္လည္မအပ္ႏံွျခင္းဆုိင္ရာ - 

ေက်ာင္းသားသည္ အကယ္၍ ေက်ာင္းေျပာင္းရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္ရာတြင္ စက္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တြဖဲက္ပစၥည္းအား ျပန္လည္မအပ္ႏွံပါက 
Chromebook ၏ တန္ဖိုး $298.79 ကုိ (အၿပီးအစီး အစားထုိး လဲလွယ္ခ) အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

မိဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဤစာပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရွဳနားလည္ၿပီးျဖစ္ၿပီး သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ 
စက္ပစၥည္းထုတ္ေပးျခင္းကုိ လက္ခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။  Chromebooks မ်ားသည္ DCSD ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရုိင္ေက်ာင္းမွ 
ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ ေက်ာင္းမွျပန္လည္သိမ္းယူေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား 
လက္ဝယ္တြင ္စက္ပစၥည္းရိွခ်ိန္တြင္ စက္ႏွင့္ တြဖဲက္ပစၥည္းမ်ား ထိခုိက္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားတြင ္
တာဝန္ရိွၿပီး ဤစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားအတုိင္း ေပးေဆာင္ရမည္ကုိ နားလည္သေဘာတူသည္။  
 
ေက်ာင္းဝင္းျပင္ပတြင္ ရိွေနစဥ္ ေက်ာင္းသား၏ စက္ပစၥည္း သုံးစြမဲႈႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ သုံးစြဲႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ  

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ သင့္တြင္ အျပည့္အဝ တာဝန္ရိွေၾကာင္း နားလည္၍ သေဘာတူပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္  ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊  
ေက်ာင္းဝင္းျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါက 
စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္နားလည္ပါသည္။  

ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ မရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ မွားယြင္းစြာ အသုံးခ်မိမႈေၾကာင့္၊ ပ်က္စီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္၊ 
ဟက္ေသာေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ မိမိအမွတ္အသားကုိ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ကာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ 
Dekalb County ခရိုင္ေက်ာင္းမွ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သင္ႏွင့္ သင့္ ေက်ာင္းသားမွ သေဘာတူသည္။  Dekalb County ခရုိင္ေက်ာင္း၏ 
အင္တာနက္သံုးစြမဲႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို မလုိက္နာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေရးယူျခင္းကုိ ခံရႏုိင္ပါသည္။  ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ပါက ဝင္ေရာက္သုံးစြခဲြင့္မ်ား ဆုိင္းင့ံခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စဲခံရျခင္းအျပင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈကုိလည္း ခံရႏုိင္ပါသည္။ 

 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အမည္ 

(အျပည့္အစုံေဖာ္ျပပါ)- ___________________________________________________________ 

 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္- _______________________________________________ ေန႔စြ ဲ- _________ 
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BURMESE 

 

ေက်ာင္းသား သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လက္မွတ္ 

1. ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္ပါမည္။  
a. ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ႀကိဳးမ်ားကုိ စက္ထဲသုိ႔ ဂရုတစုိက္ ထည့္သြင္းရပါမည္။  
b. ေသာ့ခတ္မထားေသာ ဗီ႐ိုငယ္၊ ေသာ့ခတ္မထားေသာ ကား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေစာင့္အၾကပ္မရိွေသာ ဧရိယာတြင္ 

စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် မထားခ့ဲရ။  
c. ေဆာ့ဖ္ဝဲ/ဟာ့ဒဝဲ္ျပႆနာ မွန္သမွ်ကို ေက်ာင္းသား အကူအညီေတာင္းခံေရး  ေပၚတယ္ျဖစ္ေသာ Incident IQ မွတစ္ဆင့္ 

တင္ျပပါ။  
d. စက္ပစၥည္းကုိ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ပါ။ အသုံးမျပဳေသာအခါ အပူခ်ိန္ ထိန္းညႇိထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထားပါ။ 

2. ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားေသာ စက္ပစၥည္းကုိ အျခားသူမ်ားထံ ဘယ္ေတာ့မွ ငွားရမ္းမည္မဟုတ္ပါ။  
3. အစားအေသာက္မ်ားကုိ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဝးရာတြင္ထားပါ။  
4. ကြ်ႏု္ပ္၏ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ေက်ာင္းမွမဆုိ ထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျဖဳတ္ျခင္း၊ jail break လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဟက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။  
5. ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မိမိဘာသာ စက္ပစၥည္းကုိ မျပင္ဆင္ပါ။  
6. ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းကုိ တစ္ပါတည္းပါသည့္ အိတ္တြင္ ထည့္ၿပီး ကာကြယ္သယ္ေဆာင္ပါမည္။  
7. ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားေသာ စက္ပစၥည္းကုိ 

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ေက်ာင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ စက္ပစၥည္းကုိ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ အသုံးျပဳပါက ေက်ာင္းက စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ပါမည္။  

8. ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးေသာ စက္ပစၥည္းေပၚတြင္ (စတစ္ကာမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ားစသည္ကဲ့သုိ႔) အလွဆင္မႈမ်ား  
ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးေသာ စက္ပစၥည္းတစ္ခုခုေပၚရိွ အမွတ္စဥ္နံပါတ္ စတစ္ကာကုိ ဖ်က္ဆီးမည္မဟုတ္ပါ။  

9. ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးထားေသာ စက္ပစၥည္းကုိ ေက်ာင္းမွ အခ်ိန္မေရြး ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္သည္ကုိ 
နားလည္သိရိွပါသည္။ စက္ပစၥည္းေပၚတြင္ ကြ်ႏု္ပ္လုပ္ေဆာင္သမွ်သည္ကြ်ႏု္ပ္တစ္ဦးတည္း သာ သိႏုိင္သည့္ 
တစ္ကုိယ္ရည္အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ 

10. ဆရာ/ဆရာမ သုိ႔မဟုတ္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေက်ာင္းမွ လူႀကီးတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမွလြ၍ဲ မည္သူႏွင့္မွ် ကြၽႏ္ုပ္၏ စကားဝွက္ 

(မ်ား)ကုိ မွ်ေဝမည္မဟုတ္ပါ။  
11. Chromebooks မ်ားသည္ DCSD ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရုိင္ေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္  

ေက်ာင္းမွျပန္လည္သိမ္းယူေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အပ္ႏံွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္မွ နားလည္သိရိွသည္။  
12. အကယ္၍ စက္ပစၥည္း ထိခိုက္၊ ေပ်ာက္ဆုံး၊ ခုိးယူခံရပါက ကြ်ႏ္ုပ္မွ ေပးေလ်ာ္ရမည္ကုိ နားလည္သိရွိသည္။  

 
စက္ပစၥည္း သုံးစြသူဲ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ကတိျပဳမႈတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္ သေဘာတူပါသည္။ 
 
 
ေက်ာင္းသားအမည္ (အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပပါ)- ____________________________________________________________ 
 
 
ေက်ာင္းသား လက္မွတ္- _________________________________________________ ေန႔စြ ဲ- _______________ 


