မိသ ားစုစစ္တမ္ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ MPS
လမ္ားျပေျမပံု
မီလ္ဝါကီား အမ် ားပိုင္ေက် င္ားမ် ားသည္ လုံျခ ံစိတ္ခ်ရေသ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ၾက ားရ တြင္
ႀကိ တင္ျပင္ဆင္မႈမ် ားအတြက္ သင္၏အႀကံဥ ဏ္မ် ား်ားႏွင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူမႈျဖင့္
ေက် င္ားစ သင္်ားႏွစ္ မည္သို႔ကုန္လြန္သြ ားသည္်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏တံု႔ျပန္မႈမ် ားကို စိတ္ဝင္တစ ား ရွိပါသည္။
ဤထူားျခ ားသည့္ ေက် င္ားစ သင္်ားႏွစ္တစ္ေလွ် က္လုံား ကၽြ်ားႏ္ုပ္တို႔အ ားလံုား အလုပ္လုပ္ၾကစဥ္
သင္၏သည္ားခံမႈအတြက္ ကၽြ်ားႏ္ုပ္တို႔က ေက်ားဇူားတင္ပါသည္။
ေက်ားဇူားျပ ၍ ဤစစ္တမ္ားကို ၂၀၂၁ ခု်ားႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္၊ ေသ ၾက ေန႔မတိုင္ခင္ ၿပီားစီားေအ င္လုပ္ပါ။

ေက်ားဇူားျပ ၍ ေအ က္တြင္ျဖည့္ပါ-

o ဇစ္ကုဒ္ ________________________________________________

လက္ရွိတြင္ မီလ္ဝါကီား အမ် ားပိုင္ေက် င္ားမ် ားတြင္ တက္ေရ က္ေနေသ ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ား
ရွိသည္-

o ရွိသည္
o မရွိပါ
မွတ္ခ်က္- သင့္တြင္ ကေလားတစ္ဦားထက္ ပိုရွိပါက၊ ဤစစ္တမ္ားကို ကေလားတစ္ဦားခ်င္ားအတြက္
တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ဤစစ္တမ္ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။
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သင့္ကေလား၏/ကေလားမ် ား၏ အတန္ားအဆင့္ကို ေဖ ္ျပပါ (အက် ံားဝင္ေသ အရ အ ားလုံားကို ေရြားခ်ယ္ပါ)-

▢
▢
▢

မူလတန္ား (မူႀကိ - 5 အတန္ားမ် ား)
အလယ္တန္ား (6-8 အတန္ားမ် ား)
အထက္တန္ား (9-12 အတန္ားမ် ား)
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သင္၏ကေလား/ကေလားမ် ားသည္ ဤပ႐ိုိုဂရမ္မ် ား/ဝန္ေဆ င္မႈမ် ားတြင္ ပါဝင္ပါသလ ား (အက် ံားဝင္ေသ အရ
အ ားလုံားကို ေရြားခ်ယ္ပါ)-

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

ဘ သ စက ား ်ားႏွစ္မ်ိ ား / အဂၤလိပ္စ သင္ယူျခင္ား (EL)
အထူား ပည ေရား
ပါရမီပါေသ ပည
မြန္တက္ဆိုရီ ပည ေရား
်ားႏိုင္ငံတက အထက္တန္ားစ ေမားပြြဲ (IB)
အဆင့္ျမင့္ ေနရ ခ်ထ ားေရား (AP)
်ားႏွစ္ဘ သ သံုား သင္ၾက ားျခင္ား
အ်ားႏုပည
အလုပ္ရွ ေဖြေရား်ားႏွင့္ နည္ားပည ဆိုင္ရ ပည ေရား (CTE)
အျခ ား- ________________________________________________
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အဆင့္ 1 ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူမႈ စ ရင္ားသြင္ားျခင္ား
လက္ရွိစ သင္်ားႏွစ္အတြင္ား ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူမႈ အေတြ႕အႀက ံမ် ား်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏တုံ႔ျပန္မႈကို
ကန႔္သတ္ေဖ ္ျပပါ။ ေဖ ္ျပခ်က္ တစ္ခုခ်င္ားစီအတြက္၊ သင္က အျပည့္အဝ သေဘ တူသည္၊ အနည္ားငယ္
သေဘ တူသည္၊ သေဘ တူသည္လည္ားမဟုတ္ မတူသည္လည္ားမဟုတ္၊ အနည္ားငယ္ သေဘ မတူပါ၊ လံုားဝ
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သေဘ မတူပါ ဟူ၍ ေဖ ္ျပေပားပါ။

အျပည့္အဝ

အနည္ားငယ္

သေဘ တူ

သေဘ တူ

သည္

သည္

သေဘ တူသည္လည္ား

အနည္ားင

မဟုတ္

ယ္

မတူသည္လည္ားမဟု

သေဘ မ

တ္

တူပါ

လံုားဝ
သေဘ မ
တူပါ

ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏
ကေလား/ကေလားမ် ား
သည္ ေန႔တိုင္ား
မ်က္်ားႏွ ခ်င္ားဆိုင္
သင္ယူ်ားႏိုင္သည့္

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

လံုေလ က္ေသ
အခ်ိန္ရွိသည္ဟု
ခံစ ားမိပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏
ကေလား/ကေလားမ် ား
သည္ ေက် င္ားမွ
လုံေလ က္ေသ
ပည ေရား
အေထ က္အပံ့်ားႏွင့္
ဝန္ေဆ င္မႈမ် ား
ရရွိခံစ ားခြင့္ရွိသည္ဟု
ခံစ ားမိပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ုပ္ကေလား/ကေ
လားမ် ား၏ ေက် င္ားမွ
လုံေလ က္ေသ
ဆက္သြယ္မႈ
ရရွိပါသည္။
ဗ က််ဴရယ္
ေလ့လ သင္ယူမႈကို
ကၽြ်ားႏ္ုပ္ ေက်နပ္မႈ
ရွိပါသည္။
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ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူစဥ္အတြင္ား သင့္ကေလား/ကေလားမ် ား၏ ပည ေရားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေက် င္ားအေနျဖင့္
ကြြဲျပ ားျခ ားန ားေသ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေက င္ားမြန္ေသ အရ မ် ားကို မည္သို႔ျပ လုပ္်ားႏိုင္သနည္ား။
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူျခင္ား်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသ ေမားခြန္ားမ် ား

မေဝားေတ ့သည့္ အန ဂတ္တြင္ သင့္ကေလား/ကေလားမ် ားကို သူတို႔၏ ေက် င္ားအေဆ က္အဦားသို႔
လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူရန္ ပို႔ေဆ င္ျခင္ား်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ခံစ ားခ်က္အတြက္
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မည္သည့္ေဖ ္ျပခ်က္က အတိက်ဆံုား ေဖ ္ျပသနည္ား။

o ေက် င္ားသို႔ တတ္်ားႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံား တက္ေရ က္်ားႏိုင္ေအ င္ ကၽြ်ားႏ္ုပ္က ကူညီေပားမည္ျဖစ္ၿပီား၊ ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏
ကေလား/ကေလားမ် ားကို လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူရန္ ပို႔ေပားပါမည္။

o ျပည္သူ႔က်န္ားမ ေရား လမ္ားညႊန္ခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ ျပန္လ ရန္ လုံျခ ံမႈရွိပါက ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏
ကေလား/ကေလားမ် ားကို လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူရန္ ပို႔ေပားပါမည္။

o က ကြယ္ေဆား ရ်ားႏိုင္သည့္အခါ ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ားကို လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူရန္
ေက် င္ားသို႔ ျပန္ပို႔ေပားပါမည္။

o ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ားအတြက္ ဒီစ သင္်ားႏွစ္ကို ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူျခင္ားကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆ င္လိုပါသည္။

အကယ္၍ ယခု်ားႏွစ္ေ်ားႏွ င္ားပိုင္ားတြင္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူမႈအတြက္ ေက် င္ားအေဆ က္အဦားမ် ားသို႔
MPS သည္ ျပန္လည္ေရ က္ရွိပါက၊ သင့္ကေလား/ကေလားမ် ားအ ား သင္မည္သို႔သင္ယူေစလိုေၾက င္ား
ေအ က္ေဖ ္ျပပါထြဲမွ အေက င္ားဆုံားကို ေဖ ္ျပပါ-

o ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ားအ ား တစ္ပတ္လွ်င္ ငါားရက္ ေက် င္ား၌ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္
သင္ၾက ားေစလိုပါသည္။

o ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ားသည္ စ သင္ခန္ားအတြင္ား ႐ိုုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရ

ခပ္ခြ ခြ အကြ အေဝား ရရွိရန္

(လူကိုယ္တိုင္ ၂ ရက္၊ ဗ က််ဴရယ္ ၃ ရက္) ေပါင္ားစပ္သင္ၾက ားမႈတြင္ ပါဝင္ေစလိုပါသည္။

o ကၽြ်ားႏ္ုပ္၏ ကေလား/ကေလားမ် ားသည္ တပတ္လွ်င္ ငါားရက္ ဗ က််ဴရယ္ ေလ့လ သင္ယူျခင္ားတြင္
ပါဝင္ေစလိုပါသည္။

မီလ္ဝါကီား က်န္ားမ ေရားဌ န (MHD) သည္ မီလ္ဝါကီားၿမိ ႕ရွိ ကိုဗစ္-19 အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိ်ားႏႈန္ားကို ေျခရ ခံၿပီား၊
အသိုင္ားအဝန္ားရွိ လူထုမွ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွ ားမႈမ် ား ေဆ င္ရြက္ေနသည့္အခါ သင့္ေလ် ္ေသ သတိျပ မႈအဆင့္ကို
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တိုင္ားတ ရ တြင္ အေထ က္အကူျဖစ္ေစရန္ အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိ်ားႏႈန္ားကို အေရ င္မ် ားသံုား၍ ညႊန္ျပခ်က္မ် ား
(အစိမ္ားေရ င္၊ အဝါေရ င္ သို႔မဟုတ္ အနီေရ င္) မ် ားျဖင့္ သတင္ားပို႔ပါသည္။ ေရ ဂါထိန္ားခ် ပ္ေရား်ားႏွင့္
က ကြယ္ေရားစင္တ မ် ား (CDC) တြင္ ေက် င္ားမ် ားအ ား လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူျခင္ားသို႔ ျပန္သြ ားရန္
ဆုံားျဖတ္ခ်က္ခ်ရ တြင္ ကူညီသည့္ အလ ားတူ အေရ င္မ် ားသံုား၍ ညႊန္ျပသည့္စနစ္ ရွိပါသည္။

အစိမ္ားေရ င္ – အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိမႈ 5% ေအ က္
အဝါေရ င္ – အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိမႈ 5% အထက္်ားႏွင့္ 10%
ေအ က္
အနီေရ င္ – အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိမႈ 10% ်ားႏွင့္အထက္
MPS သည္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူျခင္ားအတြက္ ေက် င္ားအေဆ က္အဦားမ် ားကို
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္သြ ားရမည္ကို ဆုံားျဖတ္ရန္ မီလ္ဝါကီားၿမိ ႕ရွိ အတည္ျပ လူန ေတြ႔ရွိ်ားႏႈန္ားကို အသုံားျပ ပါက၊
သင့္ကေလား/ကေလားမ် ားသည္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရ က္သင္ယူျခင္ားအတြက္ ေက် င္ားသို႔ျပန္သြ ားျခင္ားသည္
လုံျခ ံမည္ဟု မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ခံစ ားရပါသနည္ား။

o အစိမ္ားေရ င္နယ္ေျမ အတြင္ားသ
o အစိမ္ားေရ င္နယ္ေျမ အတြင္ား သို႔မဟုတ္ ပိုေက င္ားေသ
o မည္သည့္နယ္ေျမအတြင္ား
ဤစစ္တမ္ား ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္ေပားသည့္အတြက္ ေက်ားဇူားတင္ပါသည္။
သင္၏ တုံ႔ျပန္မႈမ် ားကို မွတ္တမ္ားတင္ပါမည္။ (ဤအရ သည္ ေဖ ္ျပထ ားေသ မက္ေဆ့ခ်္အဆံုားပိုင္ား ျဖစ္သည္)
ဤစစ္တမ္ား ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္ေပားသည့္အတြက္ ေက်ားဇူားတင္ပါသည္။
သင္၏ တုံ႔ျပန္မႈမ် ားကို မွတ္တမ္ားတင္ပါမည္။ (ဤအရ သည္ အြန္လိုင္ားဗ ားရွင္ားအတြက္ ျဖစ္သည္)

Final (3) MPS_Roadmap_to_Readiness_Family_Survey_Burmese
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