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ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမူ က င့္ထံုး 
Emily Griffith နည္းပည်ာေက်ာလပိသ္ည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရ ိ၍ ေက်ာင္းစ ်ာသင္ၾက်ားာုိးႏင္ၿပ း မလိုအပ္ေသ်ာ အေားႏ ်ာက္အယ က္မ ်ားမ  ကင္းေဝးသည့္ 

ေက ်ာင္းပတ္ဝနး္က ငတ္စ္ခကုို ဖနတ္ းလိုပါသည္။ အျခ်ားေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား (သို႔) ေက ်ာင္းအမႈထမ္းမ ်ား၏ ကိယု္စတိခ္ မ္းသ်ာမႈ (သို႔) ေဘးအာၱးႏရ်ာယက္င္းရ ငး္မႈကို 

ထိခိကု္နစ္န်ာေစမည့္ အျပဳအမူမ ်ား ားႏ င့္ အျခ်ားေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ား ပည်ာေရးဆိုငရ္်ာ အခ င့္အလမ္းမ ်ားကို ေပးကမ္းရန္ ေက ်ာင္း၏စ မ္းေဆ်ာင္မႈကို အဟန္႔အတ်ားျဖစေ္စမည့္ 

အျပဳအမူလပု္ေဆ်ာငခ္ ကမ္ ်ားကို သင့္ေလ  ်္ာျခင္းမရ ဟို မ တယ္သူည္။ အ်ားလံုးအတ က္ အေက်ာင္းဆံုးသငယ္ူာုိးႏင္ေသ်ာ ပတဝ္န္းက ငတ္စခ္ကုို ေပးကမ္းာုိးႏင္ရန ္ဤမူဝါဒမ ်ားကို 

ဖနတ္ းခ ့ပါသည္။ 

ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလံုးသည္ အခ ိနတ္ိုင္း၌ ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမူ က င့္ထံုးအတိငု္း လိကုန္်ာၾကရန္ လိုအပပ္ါသည။္ ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမူ က င့္ထံုးားႏ င့္ အကၽ မ္းတဝင္ရ ိၿပ း 

ခ ိဳးေဖ်ာက္မႈကိုျဖစေ္စသည့္ အခ က္မ ်ားကို န်ားလညရ္န္မ ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား၏ တ်ာဝန္ျဖစသ္ည္။ ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမ ူက င့္ထံုးကို ခ ိဳးေဖ်ာကသ္ည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကို ဆရ်ာားႏ င့္ 

ႀက းၾကပေ္ရးအရ်ာရ တိို႔က သင့္ေလ  ်္ာေသ်ာ စည္းကမ္းဆိငု္ရ်ာ အေရးယမူႈ မျပဳလုပမ္ခ င္း စ်ာသင္ခန္းမ  ဖယ္ရ ်ားလိမ့္မည္။ ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမူ က င့္ထံုးကို 

ခ ိဳးေဖ်ာက္သည့္အတ က္ စည္းကမ္းဆိငုရ္်ာအေရးယမူႈ တစ္စံုတရ်ာားႏ င့္ပတသ္က၍္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည ္၎တို႔၏ နစန္်ာမႈကို တိုင္ၾက်ားာုိးႏင္ခ င့္ရ သိည။္ ဤလပု္ငန္းစဥ္အတ က္ 

နစ္န်ာမႈ မဝူါဒကိုၾကည့္ပါ။ 

ေအ်ာကပ္ါခ ိဳးေဖ်ာက္မႈမ ်ားသည္ ေက ်ာင္းမ ဖယ္ရ ်ားျခင္း၊ စ်ာခ ဳပ္ပါအရ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း၊ (သို႔) ေက ်ာင္းမ ခ က္ခ င္း ထတု္ပယ္ျခင္းတို႔ အပါအဝငက္ို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

မသင့္ေလ  ်္ာေသ်ာ စည္းကမ္းေဖ်ာကဖ္ က္မႈလုပရ္ပမ္ ်ားျဖစသ္ည္၊ သို႔ေသ်္ာ ကန္႔သတ္မထ်ားပါ- 

● ကိလုုိရ်ာဒိုဥပေဒက သတ္မ တထ္်ားသည့္ ေသနတ၊္ လက္နက္၊ ေပါကက္  ေစာုိးႏင္ေသ်ာ စကပ္စၥည္း (သို႔) တရ်ားမဝငက္ိငု္ေဆ်ာငသ္ည့္ လက္နက္မ ်ား 

လက္ဝယထ္်ားရ ိျခင္း။ 

● ခိုကရ္န္ျဖစပ္ ်ားျခင္း၊ ရန္ျပဳျခင္း၊ ကိယုခ္ားႏၶ်ာထခိိကု္မႈအတ က္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ (သို႔) လိငပ္ိုင္းဆိုငရ္်ာေားႏ ်ာကယ္ ကမ္ႈ။ 

● စ်ာသင္ၾက်ားျခင္း၊ သေုတသန၊ ႀက းၾကပေ္ရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လပု္ေဆ်ာင္ခ ကမ္ ်ား (သို႔) ေက်ာလိပ၏္ အျခ်ားလုပရ္ပ္မ ်ားကို အေားႏ ်ာက္အယ က္ေပးျခင္း (သို႔) 

ဟန္႔တ်ားျခင္း အပါအဝင္ ဆရ်ာမ ်ား၊ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား (သို႔) ဝနထ္မ္းမ ်ားအ်ား ားႏႈတ္ျဖင့္ ထိခိကု္နစ္န်ာေစျခင္း၊ လက္စ်ားေခ ျခင္း၊ (သို႔) ေားႏ ်ာကယ္ က္ျခင္းတို႔တ င ္

ထိေတ ႕လုပ္ေဆ်ာင္ျခင္း။ 

● ေက်ာလပိ္ဝနထ္မ္း ားႏ င့္/(သို႔) အုပ္ခ ဳပ္ေရးဝနထ္မး္မ ်ား၏ ားႏႈတ္ျဖင့္/စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား ေဖ်္ာျပထ်ားသည့္ ညႊန္ၾက်ားခ က္မ ်ားအတိုင္း လိကုန္်ာလပု္ေဆ်ာင္ရန ္

ပ ကက္ က္ျခင္း။ 

● ကိလုုိရ်ာဒိ ုစကကက္ ်ဴဥပေဒ ျပငဆ္ငခ္ က္ ပုဒမ္ 12-22-303 တ င္ျပဌ်ာန္းထ်ားသည့္ အရက၊္ ေဆးေျခ်ာက၊္ တရ်ားမဝင္ေဆးဝါး၊ (သို႔) ထနိ္းခ ဳပထ္်ားေသ်ာ 

ေဆးဝါးမ ်ားကိ ုျဖန္႔ေဝရ်ာတ င္ ထိေတ ႕လုပေ္ဆ်ာင္ျခင္း၊ လက္ဝယထ္်ားရ ိျခင္း၊ သံုးစ  ျခင္း၊ (သို႔) သံုးစ  ၿပ းမူးယစ္ေနျခင္း။ 

● အေရ်ာငမ္ ်ား၊ လကက္ိုငဆ္ိုင္းဘတု္မ ်ား၊ ပံုမ ်ား၊ အဝတ္အစ်ား၊ လကဝ္တ္တနဆ္်ာ၊ လကက္ိုငက္ န္ပ ်ဴတ်ာမ ်ား၊ အမ တတ္ဆံိပမ္ ်ား၊ ားႏ င့္ ဂိုဏ္းားႏ င့္ခ ိတဆ္က္မႈကို 

သတ္မ တ္ေဖ်္ာျပေသ်ာ အျခ်ားအရ်ာမ ်ားက သ့ို႔ ဂိုဏ္းားႏ င့္ပတသ္က္ေသ်ာ လႈပ္ရ ်ားမႈမ ်ား ားႏ င့္ ဂိုဏ္းားႏ င့္ပတသ္က္ေသ်ာ လကၡဏ်ာသ င္ျပင္မ ်ားတ င္ ပါဝငလ္ုပေ္ဆ်ာင္ျခင္း။ 

● ေက ်ာင္းပိုင္ ပစၥည္းမ ်ား (သို႔) အျခ်ားသမူ ်ား၏ ပစၥည္းမ ်ားကိ ုဖ ကဆ္ းျခင္း၊ ယိယု င္းေစျခင္း၊ (သို႔) ခိးုယူျခင္း။ 

● မရိုးသ်ားျခင္း၊ လိမလ္ညလ္ ည့္ျဖ်ားျခင္း၊ သတူပါး၏ အေတ း အလုပ္မ ်ားကို မိမိပိငု္က သ့ို႔ ကိယု္ပိငု္ျပဳလပု္ျခင္း၊ (သို႔) မမ နက္နေ္သ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာကို သိလ  ကာ္းႏ င့္ 

ဖံုးက ယထ္်ားျခငး္။ 

● ေက ်ာင္းစ်ာရ ကစ္်ာတမ္းမ ်ား၊ မ တတ္မ္းမ ်ား၊ အေထ်ာက္အထ်ားဆိုင္ရ်ာ ပစၥည္းမ ်ား၊ သင္ၾက်ားမႈဆိုငရ္်ာ ပစၥည္းမ ်ား၊ ားႏ င့္ အင္တ်ာနက္ဝငေ္ရ်ာကမ္ႈတို႔ကို 

အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျပ်ာင္းလ ျခင္း၊ (သို႔) အလ  သံုးစ်ားျပဳလပု္ျခင္း။ 

● ညစည္မ္းေသ်ာအရ်ာမ ်ား (သို႔) ရိငု္းစိုင္းၾကမ္းတမး္မႈမ ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

● ေက ်ာင္းအေဆ်ာက္အဦအတ င္း (သို႔) အန းအပါးတ င္ ေလ်ာင္းကစ်ားျခင္း၊ အေလ်ာင္းအစ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ (သို႔) မညသ္ည့္အေလ်ာင္းအစ်ားမ ိဳးမဆိကုို ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

● ခ င့္ျပဳခ က္မရ ပိ  ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ေက ်ာင္းအေဆ်ာက္အဦကို အသံုးျပဳျခင္း ားႏ င့္/(သို႔) ေက ်ာင္းပိငု္းကိရယိ်ာမ ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 

● ခ င့္ျပဳခ က္မရ ေိသ်ာ ကုန္ပစၥည္းမ ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း (သို႔) ေရ်ာင္းခ ျခင္း (သို႔) ခ င့္ျပဳခ က္မရ ိေသ်ာ စ်ာရ က္စ်ာတမ္းမ ်ားကို ေက ်ာင္းသတင္းစဥ္ ဘတု္ျပ်ားေပၚတ ငက္ပ္ျခင္း 

(သို႔) ေက ်ာင္းအေဆ်ာက္အဦ မ ကာ္းႏ ်ာျပင္မ ်ားတ င္ ကပ္ျခင္း။ 
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● Emily Griffith နည္းပည်ာေက်ာလပိာ္းႏ င့္ စ်ာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ိထု်ားေသ်ာ လိကု္န်ာရမည့္အခ ကမ္ ်ားကို လိကု္န်ာရနပ္ ကက္ က္ျခင္း (က ်ဴရ င္အခေၾကးေင ၊ 

အလုပ္အကိငု္ေလလ့်ာေရး သို႔မဟတု္ အလုပလ္ပု္ကိငု္မႈ စည္းကမ္းသတ္မ တခ္ က္မ ်ား အပါအဝင၊္ သို႔ေသ်္ာ ကန္႔သတ္မထ်ားပါ)။ 

● ေက ်ာင္းပိုင္ ကရိိယ်ာမ ်ား ားႏ င့္ အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ ်ားကိ ုလ  မ ်ားစ ်ာအသံုးျပဳရ်ာတ င္ ထေိတ ႕လုပေ္ဆ်ာင္ျခငး္။ 

● Emily Griffith နည္းပည်ာေက်ာလပိ ္အေဆ်ာကအ္ဦမ ်ား၊ ဆိုင္မ ်ား၊ (သို႔) Emily  နည္းပည်ာေက်ာလပိ္ အေဆ်ာကအ္ဦအတ င္း၌ ေဆးရ က္ႀက း (သို႔) 

ေဆးေျခ်ာက္ေသ်ာက္ရႈ်ဴျခင္း၊ (သို႔) အ းစ းကရက္ (သို႔) ေဆးရ ကထ္ည့္ေသ်ာကေ္သ်ာ အတံမ ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 

● ဆရ်ာ၏ သေဘ်ာတညူ ခ ကမ္ရ ပိ  စ်ာသင္ခန္းအတ င္းသို႔ အစ်ားအေသ်ာကယ္လူ်ာျခင္း (သို႔) စ်ာသငခ္န္းအတ င္း၌ အစ်ာစ်ားျခင္း/ေသ်ာက္ျခင္း။ 

● ေက ်ာင္းဝင္းအတ င္း၌ မညသ္ည့္ ဘ းားႏ စဘ္ းတပယ္်ာဥမ္ ိဳးမဆိကုို ရပန္်ားထ်ားျခငး္။ 

● စ်ာသင္ခန္းအတ င္း ကေလးမ ်ားေခၚလ်ာျခင္း (သို႔) ကေလးမ ်ားကို ဂရတုစိကု္ၾကည့္ရႈမႈ/ေစ်ာင့္ၾကပမ္ႈမရ ပိ  ေက ်ာငး္အေဆ်ာက္အဦ (သို႔) ေက ်ာင္းေျမေနရ်ာမ ်ားတ င္ 

လႊတ္ထ်ားျခင္း။ 

● မညသ္ည့္ တိရစ်ာၦန္/အိမ္ေမ းတိရစ်ာၦန္မ ိဳးမဆိကုို ေက ်ာင္းအတ င္း ေခၚေဆ်ာင္လ်ာျခင္း (ျခ င္းခ က္- မိမိအ်ားအကအူည ေပးေသ်ာ တရိစ်ာၦန္မ ်ားမ လ  ၍)။ 

● မိတေ္ဆ မ ်ား/မိသ်ားစုမ ်ားကို ေက ်ာင္းဝင္းအတ င္း ားႏ င့္/(သို႔) သငာ္းႏ င့္အတူ စ်ာသငခ္န္းတ င္ တကေ္ရ်ာက္ရန္ ဖတိ္ေခၚျခင္း။ 

● စ်ာသင္ခ ိန္အတ င္း န်ားၾကပမ္ ်ား၊ ဆ လဖ္ုန္းမ ်ား၊ ေပဂ ်ာမ ်ား၊ (သို႔) မည္သည့္ အလ်ားတူ အ လကထ္ေရ်ာနစ္ ပစၥည္းမ ိဳးကိုမဆို အသံုးျပဳျခင္း။ 

● ကိယု္ခားႏၶ်ာအတ င္းသ်ားကို ေပၚေစေသ်ာ စကတတ္ို၊ ေဘ်ာင္းဘ တိုမ ်ား၊ သိုင္းႀကိဳးမ ်ား၊ (သို႔) အျခ်ားအဝတ္အစ်ားမ ်ား အပါအဝင္ ပည်ာသင္ၾက်ားမႈကိ ု

အေားႏ ်ာက္အယ က္ ျဖစေ္စာုိးႏငသ္ည့္ မညသ္ည့္အဝတ္အစ်ား ပံုစံမ ိဳးကိမုဆိ ုဝတဆ္င္ျခင္း။ 

● ဖက္ဒရယ၊္ ျပည္နယ္ (သို႔) ေဒသတ င္းဥပေဒမ ်ား သ်ာမက Denver Public Schools ၏ ေက ်ာင္းသ်ားအျပဳအမ ူားႏ င့္ စည္းကမ္းမူဝါဒ (သို႔) စ်ာသင္ခန္းမ ်ား ားႏ င့္ 

ပရိုဂရမ္မ ်ား သင္ၾက်ားစဥ္အတ င္း ထိကုသ္င့္သလို ဖနတ္ းသတမ္ တ္ထ်ားသည့္ အျခ်ားမူဝါဒမ ်ားကို ခ ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း။ 


