နားမ ကားသများအတွက် Kansas ေကျာင်း
အားကစားများ/ ေကျာင်း ပီးေနာက် လပ် ားမများ
မးယစ်ေဆး အလွဲသးစားြပ
ံ
မ သေဘာတညီချက်
အားကစား င/့် သိမဟတ်
KSHSAA လပ် ားမများတွင ် ပါဝင်သည့် ေကျာင်းသားများသည် ေဆးလိပ်၊ အရက်၊
့
တရားမဝင် မးယစ်ေဆးဝါး သိမဟတ်
ေကျာင်းသား၏ ကျန်းမာေရးကိ အ ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ မးယစ်ေဆးများ သံးစွဲြခင်း
့
သိမဟတ်
လက်ဝယ်ကိင်ေဆာင်ခွင ့် မြပ ပါ။ အရက်၊ တရားမ၀င် မးယစ်ေဆးဝါး င ့် ေဆးရွ က် ကီး သံးစွဲမသည်
့
ေကျာင်းသားတိင်း၏ ကျန်းမာေရး င့် ေကာင်းကျိ း ချမ်းသာကိ ထိခိက်ေစသည့အ
် ြပင် အရက် င့် တရားမဝင်
မးယစ်ေဆးဝါး သံးစွဲမ င့် ေဆးလိပ် ဝယ်ယမသည် Kansas ြပည်နယ် ိ ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက်
တရားမဝင်ေသာေ ကာင့် ြဖစ်သည်။ နားမ ကားသများအတွက် Kansas ေကျာင်းမ စီမံခနခ
် ့ ွဲသများ၊ နည်းြပများ င ့်
လပ် ားမစပွနဆ
် ာများသည် အထက်ပါအရာများကိ အသံးြပ ြခင်း သိမဟတ်
လက်ဝယ်ထားြခင်းကိ လက်မခံ င်
ိ ဟ
့
ယံ ကည်ပါသည်။
ေဆးရွ က် ကီး (အီလက်ထရွ နန
် စ် စီးကရက် င့် အခိးအေငွများအပါအဝင်) ေဆးရွ က် ကီး အသံးြပ ြခင်း၊ ြဖနြ် ဖ
့ းြခင်း
သိမဟတ်
လက်ဝယ်ထား ိြခင်း (အီလက်ထရွ နန
် စ်စီးကရက် င ့် ဝိင်အရက်သးကိ
ံ ရိယာများအပါအဝင်) တရားမ၀င်
့
မးယစ်ေဆးဝါး င ့် အရက်ေသစာ၊ ေကျာင်းအသံးအေဆာင်ပစည်းများကိ ေကျာင်းဖွငခ
့် ျိနအ
် တွငး် သိမဟတ်
့
လက်ဝယ်ထား ိြခင်းသည် ေကျာင်းသားသည် Kansas ေကျာင်း၏ အဖွဲဝင်ြဖစ်ချိနအ
် တွငး် ထတ်ြပန်ထားသည့မ
် ဝါဒကိ
KSHSAA ကမကထြပ သည့်
ချိ းေဖာက်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟ ယဆပါမည်။ နားမ ကား အားကစားအဖွဲ င/့် သိမဟတ်
့
လပ် ားမ။
ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကိ ချိ းေဖာက်ပါက ေကျာင်းခ ိင်အပ်ချ ပ်ေရးမး၊ ေကျာင်းသား၏ေကျာင်း၊ ရဲတပ်ဖဲွ မ
ေကျာင်းသားအားကစားသမား သိမဟတ်
ဝန်ထမ်းများ၊ သိမဟတ်
စွပ်စွဲခံရသ ေကျာင်းသား၏ မိဘများ င/့် သိမဟတ်
့
့
့
တွဲဖက်သင် ိး

န်းတမ်း ေကျာင်းသား၏ ဝင်ခွငစ
့် ိစစ်မတွင် အစီရင်ခံ င်
ိ ပါသည်။

Kansas School for the Deaf တွင ် ေကျာင်း ပီးသည့ ် လပ် ားမများတွင ် ပါဝင်သတစ်ဦးအေနြဖင၊့် "အသံးမြပ ြခင်း"
သိမဟတ်
ေဆးရွ က် ကီး၊ အရက်၊ တရားမဝင် ေဆးဝါးများ သိမဟတ်
အ ရာယ် ိေသာ ပစည်းများ သိမဟတ်
့
့
့
ံ
နည်းများ င ့်
အ ရာယ် ိေသာ ပစည်းများ လက်ဝယ်ထား ိြခင်းဆိင်ရာ "အေကာင်အထည်ေဖာ်မလပ်ထးလပ်
အနည်းဆံးအကျိ းဆက်များ င ့် အနည်းဆံးအကျိ းဆက်များ" ကိ လက်ခံဖတ် ပီ း သေဘာတလက်ခံခဲ့ပါသည်။
ံ
နည်းများ င ့်
ငါကျန်
းမာေရးကိ အ ရာယ်ြဖစ်ေစတယ်။ "အေကာင်အထည်ေဖာ်မလပ် ထးလပ်
့

အနိမ့်ဆးအကျိ
ံ
းဆက်များ" တွငေ
် ဖာ်ြပထားေသာ အကျိ းဆက်များကိ က ပ်
် နားလည် င်
ိ သည်၊ ၎င်းသည်
မည်သည့ လ
် ပ် ေဆာင်ချက်မ ဖယ်ထတ်ြခင်းခံရ င်
ိ သည်ကိ က ပ်
် နားလည်ပါသည်။
ိ ် အမည်)
ေကျာင်းသား အမည်- (ပံ ပ
ေကျာင်းသား လက်မတ်ေနစွ့ ဲအထက်ေဖာ်ြပပါ သေဘာတညီချက်ကိ က ပ်
် ဖတ် ပီး ေထာက်ခံ ပီး က ပ်
် ၏ ေကျာင်းသားမရ ိေသာ
"အေကာင်အထည် ေဖာ်ေရး လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများ" တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အကျိ းဆက်များကိ နားလည်ပါသည်။
မိဘ/ အပ်ထိနး် သ လက်မတ်‐
ေနစွ့ ဲ‐
မတ်ချက်‐ ဤမဝါဒ၏ ချိ းေဖာက်မများ (ရာသီအတွငး် သိမဟတ်
ြပင်ပ) အတွက် အကျိ းဆက်များသည်
့
အားကစားတစ်ခမ အားကစားတစ်ခသိ၊ ့ လပ် ားမတစ်ခမ လပ် ားမတစ်ခ င့် ရာသီတစ်ခမ ရာသီတစ်ခသိ ့
သယ်ေဆာင်သာွ းမည်ြဖစ်သည်။ ပထမအ ကိမ်မ 365 ရက်အ ကာတွင ် ဒတိယြပစ်မတစ်ခြဖစ်ပွားပါက၊
ပထမြပစ်မ၏ေနာက်ဆက်တွဲအကျိ းဆက်များကိ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် 'ြပစ်မ မ ိြခင်း' ကိ ခွငြ့် ပ သည်။
ပထမြပစ်မမ 365 ရက်အတွငး် တတိယြပစ်မတစ်ခ ြဖစ်ပွားပါက ေကျာင်းသားအား ၎င်း၏ အားကစား သိမဟတ်
့
ေကျာင်းအ ပီးတွင် 365 ရက်အထိ ဆိင်းငံထ
့ ားရမည်။

နားမ ကားသများအတွက် Kansas ေကျာင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများ င ့် အနည်းဆံးအကျိ းဆက်များ
ေဆးဝါးအလွဲသးမ
ံ င ့် ပတ်သက်ေသာ အားကစား/ လပ် ားမလပ်ထးလပ်
ံ
နည်း
ပထမြပစ်မ
ပထမ ချိ းေဖာက်မအား ေကျာင်းတာဝန် ိသများမ အတည်ြပ ပီးေနာက် ေကျာင်းသားအား ၎င်း၏ အားကစားအဖွဲ သိမဟတ်
့

ေကျာင်းလပ် ားမများ အ ပီးတွင ် ကနဦးစစ်ေဆးြခင်းတွင် ထား ိမည်ြဖစ်သည်။

• ေြပးခန်ပစ်အတွက်၊ ပဏာမအစမ်းခနက
် ့ ာလသည် ြပကဒိန ် ၁၄ ရက်ထက်မနည်း ိရမည်။ ေကျာင်းသားအား

အစမ်းခနက
် ့ ာလ 14 ရက်အတွငး် ဝင်ေရာက်ယ ပိ င်ခွငမ
့် ြပ ဘဲ အနည်းဆံး ပိ င်ပဲတ
ွ စ်ခမ လွဲေချာ်ရန် လိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ဲ းစားြပ
ံ
မ အစီအစ ကိ တက်ေရာက်ရန် လိအပ်မည်ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
၊
ေကျာင်းသားသည် မးယစ်ေဆးဝါးအလွသ
့

ေကျာင်းသားသည် အတည်ြပ ထားေသာ မးယစ်ေဆးဝါးသံးစွဲမ အစီအစ တွင် စာရင်းသွငး် ြခင်း င ့် တက်ေရာက်ြခင်းဆိင်ရာ

အေထာက်အထားြပပါက ေကျာင်းသားအား နည်းြပ င ့် ေကျာင်းအပ်ချ ပ်မ၏ ခွငြ့် ပ ချက်ြဖင့် လက်ေတွသင်တန်းများ
တက်ေရာက်ခွငြ့် ပ င်
ိ သည်။

• အားကစားမဟတ်ေသာ သိမဟတ်
ေကျာင်း ပီးသည့လ
် ပ် ားမများအတွက်၊ ကနဦးအစမ်းခနက
် ့ ာလ င ့် ြပင်းထန်မကာလကိ
့

လပ် ားမပံ့ပိးသ င့် ေကျာင်းအပ်ချ ပ်ေရးမ ဆံးြဖတ်ရမည်။ အစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၏ ကာချိနသ
် ည် ေကျာင်းသားပါဝင်ေနသည့်

လပ် ားမ ကာချိန ် င ့် စီစ ထားသည့် လာမည့ေ
် ဖျာ်ေြဖပွဲများ သိမဟတ်
လပ် ားမများ၏ သေဘာသဘာဝ င ့်
့

အ ကိမ်ေရအေပ မတည်မည်ြဖစ်သည်။ စည်းကမ်းဆိင်ရာအကျိ းဆက်များကိ အချိန ် ငတ
့် စ်ေြပးညီ သတ်မတ်ေပးရန်

ံ
မ အစီအစ ကိ တက်ေရာက်ရန်
ကိ းပမ်းေဆာင်ရွကသ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားသည် မးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသးစားြပ

လိအပ်မည်ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
၊ ေကျာင်းသားသည် အတည်ြပ ထားေသာ မးယစ်ေဆးဝါးသံးစွဲမ အစီအစ တွင်
့

စာရင်းသွငး် ြခင်း င ့် တက်ေရာက်ြခင်းဆိင်ရာ အေထာက်အထားြပပါက ေကျာင်းသားအား ပံ့ပိးကညီသ င ့်
ေကျာင်းအပ်ချ ပ်ေရး၏ ခွငြ့် ပ ချက်ြဖင ့် လက်ေတွအစည်းအေဝးများ သိမဟတ်
အစည်းအေဝးများကိ
့

တက်ေရာက်ခွငြ့် ပ င်
ိ သည်။

ဒတိယြပစ်မေကျာင်းတာဝန် ိသများမ ဒတိယအ ကိမ်ချိ းေဖာက်မတစ်ခ (ေကျာင်းသားအတွက် ပထမြပစ်မ၏ 365 ရက်ထက်နည်းေသာ

လပ် ားမ/ရာသီမခွဲြခားဘဲ) ေကျာင်းသားအား ေကျာင်းလပ် ားမများအ ပီးတွင ် ၎င်း၏ အားကစားအဖွဲ မ
ေနာက်ဆးစမ်
ံ
းသပ်မတွင ် ထား ိမည်ြဖစ်သည်။

• အားကစား ပိ င်ပဲအ
ွ တွက် ေနာက်ဆးံ အစမ်းခနက
် ့ ာလသည် ြပကဒိန ် ၂၈ ရက်ထက်မနည်း ိရမည်။ ေကျာင်းသားအား

အစမ်းခနက
် ့ ာလ ၂၈ ရက်အတွငး် ဝင်ေရာက်ယ ပိ င်ခွငမ
့် ြပ ဘဲ အနည်းဆံး ပိ င်ပဲွ ၃ ခကိ လွဲေချာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

ေကျာင်းသားသည် ေကျာင်းအပ်ချ ပ်ေရးမ အတည်ြပ ထားသည့် မးယစ်ေဆးဝါးသံးစွဲမဆိင်ရာ ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်

အစီအစ တစ်ခတွင် စာရင်းသွငး် ရန်လည်း လိအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားသည်

မးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသးစားြပ
ံ
မအစီအစ တွင် ပါဝင်ေ ကာင်း အေထာက်အထားြပရန် လိအပ်မည်။
• အားကစားမဟတ်ေသာ သိမဟတ်
ေကျာင်း ပီးသည့လ
် ပ် ားမများအတွက်၊ ေနာက်ဆးအစမ်
ံ
းခနက
် ့ ာလ င့်
့

ြပင်းထန်မကာလကိ လပ် ားမပံ့ပိးသ င ့် ေကျာင်းအပ်ချ ပ်ေရးမ ဆံးြဖတ်ရမည်။ အစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၏ ကာချိနသ
် ည်

ေကျာင်းသားပါဝင်ေနသည့် လပ် ားမ ကာချိန ် င့် စီစ ထားသည့် လာမည့ေ
် ဖျာ်ေြဖပွဲများ သိမဟတ်
လပ် ားမများ၏
့

သေဘာသဘာဝ င ့် အ ကိမ်ေရအေပ မတည်မည်ြဖစ်သည်။ ကိစရပ်တိင်းတွင ် ေပးအပ်ထားေသာ အကျိ းဆက်များသည်

ပထမြပစ်မ၏ အကျိ းဆက်များထက် ကီးမားရမည်။ စည်းကမ်းဆိင်ရာအကျိ းဆက်များကိ အချိန ် ငတ
့် စ်ေြပးညီ

သတ်မတ်ေပးရန် ကိ းပမ်းေဆာင်ရွကသ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားသည် ေကျာင်းအပ်ချ ပ်ေရးမ အတည်ြပ ထားသည့်

မးယစ်ေဆးဝါးသံးစွဲမဆိင်ရာ ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် အစီအစ တစ်ခတွင် စာရင်းသွငး် ရန်လည်း လိအပ်မည်ြဖစ်သည်။
ေကျာင်းသားသည် ပစည်းပ ိဂရမ်တွင ် ပါဝင်ေ ကာင်း အေထာက်အထားြပရန် လိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ေကျာင်းလပ် ားမ ပီးေနာက် အတန်းတွငး် ိ ေကျာင်းသားများ (ဆိလိသည်မာ ASL Bowl စသည်ြဖင)့်

အတန်းတွငး် ပါဝင်မ ငပ
့် တ်သက်၍ ဤမဝါဒသည် သင်တန်းအတွက် ေကျာင်းသား၏အဆငအ
့် ေပ သက်ေရာက်မ ိေစရန်
ရည်ရွယ်ြခင်းမဟတ်ပါ။

တတိယ ြပစ်မေကျာင်းတာဝန် ိသများမ တတိယအ ကိမ်ချိ းေဖာက်မကိ အတည်ြပ ပီးေနာက်၊ ေကျာင်းသားအား ၎င်း၏

အားကစားလပ်ြခင်း သိမဟတ်
ေကျာင်းအ ပီးတွင ် ၃၆၅ ရက် ကာ ဆိင်းငံထ
့ ားရမည်။ ေနာက် စ်တွင ် အားကစားပွဲ သိမဟတ်
့
့
ေကျာင်း ပီးေသာ လပ် ားမများတွင ် ပါဝင်ြခင်းမြပ မီ၊ ေကျာင်းသားသည် လိင်စင်ရမးယစ်ေဆး/အရက်ေအဂျင်စီမ

စီမံကွပ်ကဲသည့် မးယစ်ေဆးဝါးသံးစွဲမအစီအစ တွင် စာရင်းသွငး် ထားရမည်ြဖစ်သည်။ ေအဂျင်စီသည် အ ကံြပ ထားေသာ

ေစာငေ
့် ာက်မအစီအစ တွင ် ေကျာင်းသား၏လိက်နာမကိ စိစစ်ရပါမည်။

