Milwaukee အမ်ားပိုင္ေက်ာင္းမ်ား
Chromebook အပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

သို႔- မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အားလံုးခင္ဗ်ာ
အြန္လိုင္းသင္ၾကားမႈအခြင့္အလမ္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို

အားျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္၊

ညႊန္ၾကားခ်က္အားနည္းမႈမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္

ႏွင့္

ေက်ာင္းသား/သူ မ်ာအား သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္အလို႔ငွာ ေန႔စဥ္လည္ပတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
မ်ားကို ေပးအပ္သြားရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ပစၥည္းမ်ားကို Milwaukee အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေက်ာင္းခရိုင္မ်ားက
ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
မိသားစုမ်ားအား Chromebook တစ္ခုစီကို ရရွိႏုိင္ဖို႔ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသား/သူ (မ်ား)
အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ႔လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းေပးသြင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖတ္ရႈၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ (မ်ား) ၏မိဘ(မ်ား) သို႔မဟုတ္
တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) က လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။
ယခု

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္

လက္မွတ္ေရးထိုးသူျဖစ္သည့္

မိဘ

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
●

သံုးစြသ
ဲ ူအေနျဖင့္ Chromebook အား မပ်က္စီးေစရန္ ႏွင့္ ရိုေသစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

●

ကြန္ပ်ဴတာ နက္ဝက္ခ္ကြန္ရက္္ ႏွင့္ အင္တာနက္ သံုးစြမ
ဲ ႈသည္ ေက်ာင္းစာသင္ၾကားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္ခုတည္း အတြက္ျဖစ္ရမည္။

●

ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ မျပဳထားသည့္ အျခားမည္သည့္
ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖိုင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိရ။

●

Chromebook ကို ေက်ာင္းတြင္းရွိလ်င္ေတာင္မွ စစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝိုင္ဖိုင္ ေကာ္နက္ရွင္ အေနျဖင့္
အမ်ားဆံုးလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Google docs မ်ား၊ စာရြက္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ပါက
ေအာ႔ဖ္လိုင္း အျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ဆလိုက္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအေနျဖင့္
Chromebook မ်ားကို သံုးစြမ
ဲ ႈျပဳလုပ္တိုင္း MPS ၏ လက္ခံသံုးစြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီ ႏွင့္ 1:1 ေပၚလစီႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

●

ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိဘ သို႔မဟုတ္
အုပ္ထိန္းသူ အေနျဖင့္ tsc.milwaukee.k12.wi.us ရွိ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး
စင္တာသို႔ ခ်က္ခ်င္း အီးေမးလ္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအား မိမိသေဘာျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္း
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မျပဳလုပ္ရ။ အဆိုပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို
လူႀကီးမင္းတို႔ထံ ေျပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဖုန္းနံပါတ္၊ ေက်ာင္းအမည္၊ ေက်ာင္းသား/သူ ID
ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္တို႔ကို အီးေမးလ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါ။
●

Chromebook

အား

အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏/ကၽြႏ္ုပ္၏

သား/သမီး

က

Chromebook အသံုးျပဳရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

Milwaukee

အမ်ားပိုင္

ေက်ာင္းမ်ား၊

၎၏

ေအးဂ်င့္မ်ား၊

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ႏွင့္ လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ား
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ႏွင့္ အားလံုးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က သေဘာတူပါသည္။
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္1. ေက်ာင္း

ေက်ာင္းခရိုင္ျပင္ပရွိ

အရင္းအျမစ္တစ္ခုရွိ

ေက်ာင္းသား/သူ

သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ကိုမဆို သို႔မဟုတ္

တစ္ဦးထံမွ

ရရွိသည့္

မည္သည့္

အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္ကို ရွာေဖြျခင္း

သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ မည္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကိုမဆို။
2. ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေနရာအားဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်သည့္ မည္သည့္ကုန္က်စရိတ္ကိုမဆို။
3. ေက်ာင္းသား/သူ၏ အင္တာနက္သံုးစြမ
ဲ ႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈကိုဆို။
4. ေက်ာင္းသား/သူ၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ နက္ဝက္ခ္ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္
မည္သည့္ ကုန္က်စရိတ္၊ တာဝန္ရွိမႈ ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုမဆို။
5. ၎တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အီလက္ထေရာနစ္ အီးေမးလ္၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိလ်င္ျဖစ္ေစ/မရွိလ်င္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈၾကားျဖတ္ျခင္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ေနာက္ဆြတ
ဲ ြဲကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို။
6. သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

မီဒီယာ

စာတတ္ေျမာက္မႈ

-

သတင္းအခ်က္အလက္အား

အက်ိဳးရွိစြာ

ႏွင့္

ထိေရာက္စြာ လက္ခံျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္အား ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈျဖင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္
မီဒီယာ မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။
7. ၾကားျဖတ္

မက္ေဆ႔ခ်္တစ္ခုျခင္းစီ၏

ကြျဲ ပားျခားနားပံု၊

အဆင္႔အတန္းႏွင့္အဓိကဆိုလိုရင္းအား

ထည့္သြင္း/

ဖယ္ထုတ္ျခင္းကို သိရွိပံု ႏွင့္ မီဒီယာဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္အျပဳအမူမ်ားကို မည္သို႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပံု စသည္တို႔ကို
ေတြးေတာစဥ္းစားႏုိင္ျခင္း။
8. သတင္းအခ်က္အလက္

လက္ခံသံုးစြျဲ ခင္းဆိုင္ရာ

က်င့္ဝတ္ႏွင့္/ဥပေဒ

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အေျခခံက်သည့္ နားလည္သိျမင္မႈ ရွိျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္ကိုင္တိုင္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္
ငွားရမ္းမႈ ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။
ရက္စြ-ဲ _____________
လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္- ____________________________ တရားဝင္အမည္- ________________________
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(မိဘ လက္မွတ္)

(မိဘ အမည္)

ေက်ာင္းအမည္- ________________________________________
ဖုန္း #- _____________________________________________
အီးေမးလ္လိပ္စာ- ________________________________________
ေက်ာင္းသား/သူ အမည္ (တရားဝင္အမည္)- ____________________________ အတန္း- ____________
ေက်ာင္း Chromebook နံပါတ္- _____________________
**ကိရိယာမ်ားအားလံုးကို 2020 ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ 11 ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္**
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