“...ေလ့လာရန္ဆႏၵရွိသူတိုင္းအတြက္”
သင့္အေပၚ မိမိတို႔၏ သံႏၷိဌာန္
မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္
အမ္မီလီ ဂရစ္ဖစ္ နည္းပညာေကာလိပ္ (Emily Griffith Technical
College) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြး
မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာယွဥ္ၿပိဳင္
ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ဖူလံုသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္၊ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာဆည္းပူးမႈဆက္လက္ျပဳ
ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Student Code of

မိမိတို႔၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္
မိမိတို႔၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္မွာ ထိပ္တန္း၊ အရည္အေသြး အထူးျမင့္

Conduct

သည့္ ေကာလိပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး၊
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဘဝတက္လမ္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာ

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေပးမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုး

မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးထားခ်က္မ်ား
မိမိတို႔က အေကာင္းဆံုးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ သံႏၷိဌာန္းျပဳထားပါသည္။
အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေန
ျဖင့္ မိမိတို႔က တစ္သီးပုဂၢလေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏တည္ရွိေန
သည့္ အေနအထားကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳကာ၊ အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္လာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ နည္းပညာအလွ်င္အျမန္
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔က အမီလိုက္၍
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ခ်ီးက်ဴးေနသည့္ ကာလတြင္ မိမိတို႔က တီထြင္ဖန္တီးမႈတြင္ ေခါင္း
ေဆာင္ေနရာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ တတ္စြမ္း
သမွ် အေကာင္းဆံုးေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္တြင္ အေကာင္းဆံုး
ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မိမိတို႔က
ႀကိဳးပမ္း၊ ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

Emily Griffith Technical College
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ေက်ာင္းသားမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုး
အမ္မီလီ ဂရစ္ဖစ္ နည္းပညာေကာလိပ္ (Emily Griffith Technical

အရက္၊ သို႔မဟုတ္ ကုိလိုရာဒိုျပည္နယ္၏ ျပန္လည္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထား

နည္းျပဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စာသင္ခန္းအတြင္း အစား

College) အေနျဖင့္၊ လံုျခံဳေသာ၊ ေလ့လာမႈကို ပံ့ပိုးေပးေသာ၊ မလိုလား

သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ section 12-22-303 အရ တရားမဝင္ေဆးဝါး၊ သို႔

အေသာက္ ယူေဆာင္လာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စားသံုးျခင္း။

အပ္သည့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကင္းသည့္ ဝန္းက်င္အျဖစ္ ဖန္တီးလိုပါ

မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ လက္

သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာယာဝေျပာမႈ၊

ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ သို႔ မဟုတ္ မူးယစ္ေနျခင္း။

အေဆာင္မ်ားတြင္ ဘီး ၂ ဘီးပါယာဥ္ကို ရပ္နားျခင္း။

သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးကို ထိ ခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္
အျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမွ ပံ့ပိုးေပးမည့္ပညာေရး

ဂိုဏ္းဖြ႔ေ
ဲ ဆာင္ရြက္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္- ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ပတ္

ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ခန္းသို႔၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္ေျမေပၚ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို

သက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရာင္မ်ား၊ လက္သေကၤတမ်ား၊ ပံု

သို႔၊ အေဆာင္မ်ားတြင္းသို႔ ကေလးမ်ား ေခၚလာျခင္း၊ ကေလးမ်ားကို

မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ား (graffiti)၊ အသြင္အျပင္၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ မွတ္စုမ်ား၊ အထိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ ႀကီးၾကပ္ သူမရွိဘဲ ထားခဲ့ျခင္း၊

ေက်ာင္းသားမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို စာ

အက်င့္မ်ားကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အမွတ္၊ သို႔မဟုတ္ ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အမူ
အေဆာင္မ်ားအတြင္း တိရိစၦာန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အိမ္
ေမြး တိရိစၦာန္မ်ဳိးကို မဆို ထားရွိျခင္း။ (ခၽြင္းခ်က္။ မ်က္မျမင္၊

ပို႔ခ်သူ ဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူက သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူ
ဆသည့္ ကာလတိုင္ စည္းကမ္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအေနျဖင့္ ဖယ္ရွားထား

ေက်ာင္းအေဆာင္၊ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏

နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ ေခြးမ်ားမပါဝင္

မည္ ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရုပ္ပ်က္ယြင္းေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ခိုးယူျခင္း။

ပါ။)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥမ်ားကို က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ပါက၊ ေက်ာင္းမွ ဖယ္

မရိုးမသားျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ စာခိုးယူျခင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္ မမွန္

အေဆာင္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆံုျခင္း။ ေက်ာင္းသား

ရွားျခင္း၊ ခံဝန္ကတိျဖင့္ ျပန္လက္ခံျခင္း၊ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း တို႔

သတင္းကို ေဖာ္ျပျခင္း။

အျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္အၾကံဉာဏ္ ရယူသူမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အထိမ္း

လာပါက ဧည့္သည္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါသည္။

ယာယီလာေရာက္ပါက၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့

အပါအဝင္ စည္းကမ္းအရျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သာမာန္ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း

အမွတ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ

မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ စီမံေနသည့္ အေဆာင္၊ ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္

မႈတို႔တြင္ အတုျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပျခင္း၊ အလြဲသံုးျခင္း။

ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို လံုးဝသည္းညည္းခံမည္

ညစ္ညမ္းေသာ၊ ရိုင္းစိုင္းေသာစကားမ်ား သံုးျခင္း။
(ေဘာင္းဘီတိုမ်ား၊ ဆင္ယင္ခ်ယ္သမႈမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာကို ေဖာ္ျပ

မဟုတ္ပါ။
အမ္မီလီ ဂရစ္ဖစ္ နည္းပညာေကာလိပ္က အသံုးျပဳေနသည့္ အေဆာင္မ်ား

စာသင္ခ်ိန္အတြင္း နားက်ပ္ဖုန္း၊ ဆဲလ္ဖုန္း၊ စာပို႔ကရိယာ (pager) ႏွင့္
အလားတူ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

အၾကမ္းဖက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား

ေက်ာင္းတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း ေလာင္းကစားျခင္း၊

ရာေရာက္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား အပါအဝင္) ပညာေရး

နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ အေလာင္းအစားျပဳျခင္း။

လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ဟု ယူဆသည့္ မည္
သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံကိုမဆို ဝတ္ဆင္ျခင္း။

အားလံုးတြင္ မည္သူမွ် ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ေပါက္ကြဲေစ
တတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ

ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကရိယာမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္

ထားသည့္ တရားမဝင္လက္နက္မ်ားကို ထားရွိကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိ။

မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း။

တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာနာက်ဥ္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသင္ပုန္း

သို႔မဟုတ္ အျခားဆီေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္း

သို႔မဟုတ္ လိုင္မႈဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္း။

မ်ားတြင္၊ ေက်ာင္းနံရံမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေၾကာ္ညာမ်ားကပ္ျခင္း၊

မ်ားအတြင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ပါ

ႏႈတ္ျဖင့္ ဆဲေရးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စာပို႔ခ်သူ

အမ္မီလီ ဂရစ္ဖစ္ နည္းပညာေကာလိပ္ရွိ အေဆာင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ သို႔

ဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္း၊

မဟုတ္ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းသားမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္
ထံုးပါ အျခားမူဝါဒမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊

သည္။

ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့လာမႈ
ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ ယခုမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္း ျခင္း

အာဏာပိုင္မ်ားကို ဆႏၵျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း။

ျဖစ္ပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္။

