အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) ေက ်ာင္ီးသ်ာီး
နည္ီးပည်ာလက္စြြဲစ်ာအုပ္

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္

2

မ်ာတိက်ာ
၁။ နည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာရည္မန
ွ ္ီးခ က္မ ်ာီး/ရည္ရြယ္ခ က္မ ်ာီး
၂။ အသုီးၿပဳရ်ာတြင္တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညီခ က္
က။ နိဒါန္ီး
ခ။ နည္ီးပည်ာမ ်ာီး က်ာကြယ္မႈ (အ်ာမခခ က္)
ဂ။ အသုီးၿပဳၿခင္ီးဆုိင္ရ်ာေပၚလစီ (စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီး)
ဃ။ အင္တ်ာနက္သုိ႔ ၀င္ေရ်ာက္ခြင့္/ခြင့ျ္ ပဳခ က္
င။ ၀က္ဘ္ ၂.၀ (အီီးေမီးလ္၊ ပူီးေပါင္ီးေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာ)
စ။ ကိုယ္ပိုင္အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးမ ်ာီးေပၚလစီ (စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီး)
ဆ။ လုၿခဳေရီး
ဇ။ ေဒါင္ီးလုပ္လုပ္ျခင္ီး/ကူီးယူလြဲေ
ြ ျပ်ာင္ီးၿခင္ီးမ ်ာီး (download)
ဈ။ အင္တ်ာနက္/အြန္လုိင္ီး စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီး (Netiquette)
ည။ ခုိီးယူ၍အသိမေပီးဘြဲျပန္လည္ထုတ္လုပ္ၿခင္ီး
ဋ။ ကုိယေ
္ ရီးကုိယ္တ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးလုျခဳေရီး
ဌ။ အင္တ်ာနက္ ကြန္ရက္(ဆုက
ိ ္ဗ်ာ)တြင္အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္ီး
ဍ။ တ်ာ၀န္သျိ ခင္ီးႏွင့္ တ်ာ၀န္မြဲ့ အသုီးၿပဳၿခင္ီးဆုိင္ရ်ာ ဥပမ်ာမ ်ာီး

Ê။ တ်ာ၀န္ရွိျခင္ီး၏ ကန္႔သတ္ခ က္
ဏ။ ဆုိရွယ္မီဒီယ်ာ အသုီးၿပဳၿခင္ီး
တ။ အသုီးၿပဳရ်ာတြင္တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညီခ က္ကုိခ ဳိီးေဖ်ာက္ျခင္ီး
ထ။ အသုီးၿပဳရ်ာတြင္တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညီခ က္ခ ဳိီးေဖါက္ၿခင္ီး၏ေန်ာက္ဆက္တြေ
ြဲ ၿဖရွင္ီးနည္ီးအဆင့္ဆင့္
၃။ အုိင္ပက္ (iPad) ေပၚလစီ
က။ စည္ီးကမ္ီးသတ္မွတ္ခ က္မ ်ာီး
ခ။ တရ်ာီး၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈ (အမည္)
ဂ။ ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး (သုိ႔မဟုတ္) ပ က္စီီးၿခင္ီး
ဃ။ ၿပန္လည္သိမ္ီးယူၿခင္ီး
င။ သေဘ်ာတူညီခ က္စည္ီးမ ဥ္ီး/စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီး
စ။ တရ်ာီးမ၀င္ေသ်ာ၊ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီခ က္မ ်ာီး
၄။ (မုိဘုိင္ီး)ေျပ်ာင္ီးေရႊ ႔သယ္ယူႏုိင္ေသ်ာနည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာပစၥည္ီးမ ်ာီးသုီးစြြဲြရန္ ေငြေၾကီးဆုိင္ရ်ာစည္ီးမ ဥ္ီးသတ္မွတ္ခ က္မ ်ာီး
က။ အသုီးၿပဳၿခင္ီးႏွင့္ ၿပဳၿပင္ထိန္ီးသိမ္ီးၿခင္ီး ၀န္ေဆ်ာင္ခ
ခ။ အုိင္ပက္(iPad)တန္ဖုိီးမ ်ာီး-ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး၊ အခုိီးခရၿခင္ီး (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ပ က္စီီးၿခင္ီးအတြက္ကုန္က ေငြအၿပည့္အ၀ေပီးေလွ ်ာ္ျခင္ီး
ဂ။ ပ က္စီီးသြ်ာီးေသ်ာ အုိင္ပက္(iPads) မ ်ာီး
ဃ။ သူငယ္တန္ီးမွ (၆) တန္ီးအတြက္အုိင္ပက္ (iPads) မ ်ာီး၏ ခန္႔မွန္ီးေျခၿပဳၿပင္ရန္ကန
ု ္က မည့္ေငြေၾကီးဇယ်ာီး
င။ (၇) တန္ီးမွ (၁၂) တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးအတြက္ (Apple Care+ warranty) အ်ာမခေၾကီး
၅။ (မုိဘုိင္ီး)ေျပ်ာင္ီးေရႊ ႔သယ္ယူႏုိင္ေသ်ာနည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာပစၥည္ီးမ ်ာီးအတြက္ႀကိဳတင္သတိေပီးခ က္မ ်ာီး
က။ အုိင္ပက္(iPad)အသုီးျပဳကုိင္တယ
ြ ္ၿခင္ီးႏွင့္ ထိန္ီးသိမ္ီးေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ၿခင္ီး
ခ။ ဘက္ထရီ ပါ၀ါ/စြမ္ီးအင္ထိန္ီးသိမ္ီး၊စီမခန္႔ခေ
ြြဲ ရီး
ဂ။ သယ္ယပ
ူ ုိ႔ေဆ်ာင္ၿခင္ီး
ဃ။ ေစ်ာင့္ၾကည့္ၿခင္ီးႏွင့္ ၾကီီးၾကပ္ၿခင္ီး
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၁။ နည္ီးပည်ာဆုိငရ
္ ်ာ ရည္မန
ွ ီး္ ခ က္မ ်ာီး/ရည္ရြယခ
္ က္မ ်ာီး
၁။ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးအ်ာီးလုီးနည္ီးပည်ာအသုီးျပဳျပီီး၄င္ီးတုိ႔၏ပတ္၀န္ီးက င္ကမၻ်ာႏွင့အ
္ ၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္၊လုၿခဳေသ်ာနည္ီးပည်ာအသုီးျပဳ
ႏုုိင္ရန္၊ လူမႈက င့္၀တ္ႏွင့္အညီ နည္ီးပည်ာအသုီးၿပဳၿခင္ီးကိုသင္ၾက်ာီးေပီးရန္။
၂။ ေလ့လ်ာသင္ယူမႈအရည္အေသြီး ေက်ာင္ီးမြန္လ်ာေအ်ာင္ေဆ်ာင္ရြကေ
္ ပီးရန္ႏွင့၊္ ပည်ာေရီးေအ်ာင္ၿမင္မႈမ ်ာီးအတြက္ ပို၍ၿမွင့္တင္ေပီးရန္။
၃။ (၂၁) ရ်ာစုေလ့လ်ာသင္ယူသူတုိ႔အတြက္ ေတ်ာင္ီးဆုိလ်ာေသ်ာ ဒစ္ဂ စ္တယ္ (digital) အေရအေသြီးသစ္မ ်ာီး ဖြ႔ၿဖိဳီးမႈတည္ေဆ်ာက္ေပီးရန္။
၄။ နည္ီးပည်ာရပ္မ ်ာီးကုိအသုီးျပဳျပီီးပည်ာေရီးဆုိင္ရ်ာအခြင့အ
္ ေရီးမ ်ာီး၊ အရင္ီးအျမစ္အေထ်ာက္အကူမ ်ာီးႏွင့္မတူညီေသ်ာသင္ၾက်ာီးပိ႔ခ
ု မႈမ ်ာီးကုိ
ရယူႏိုင္ေရီးအတြက္ ပ့ပုိီးကူညီေပီးရန္။
၅။ ဆရ်ာမ ်ာီး၊ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးႏွင့္ မိဘမ ်ာီးအတြင္ီး အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရီးနည္ီးလမ္ီးမ ်ာီးတုိီးတက္ျမွင့တ
္ င္ ေဆ်ာင္ရြက္ရန္။
၆။ နည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာ အရင္ီးအျမစ္/အေထ်ာက္အကူမ ်ာီးႏွင့္ အကြ မ္ီးတ၀င္ျဖစ္ရန္ေပါင္ီးစပ္တုိီးခ ြဲ ႔ေပီးရန္။

၂။ အသုီးျပဳရ်ာတြင္ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၌ တ်ာ၀န္ရေ
ွိ ၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညခ
ီ က္
က။ နိဒါန္ီး
ေက ်ာင္ီးမွနည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာပစၥည္ီးမ ်ာီး အသုီးၿပဳရ်ာတြင္ အသုီးျပဳသူေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၌ တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီးသေဘ်ာတူညီခ က္အက ဥ္ီးခ ဳပ္ညြန္ၾက်ာီးခ က္
မ ်ာီး/ဂုိက္လုိင္ီးမ ်ာီးႏွင့္ အၿပဳအမူမ ်ာီးကုိလိုက္န်ာရန္ေမွ ်ာ္လင့္သည္၊ ၄င္ီးၿပင္ ျမိဳ ႔နယ္မွ ေပီးအပ္ထ်ာီးေသ်ာမည္သည္န
့ ည္ီးပည်ာဆုိင္ရ်ာပစၥည္ီးမ ်ာီးကုမ
ိ ဆုိ၊
ေက ်ာင္ီးသ်ာီးႏွင့္ ၀န္ထမ္ီးတုိ႔မွ အီီးေအစီအက္စ္(EACS) ၏လက္ခႏိုင္ေသ်ာ အသုီးၿပဳၿခင္ီးဆုိင္ရ်ာေပၚလစီမ ်ာီးကုလ
ိ ိုက္န်ာၾကရန္လုိအပ္သည္
က) အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) နည္ီးပည်ာမ ်ာီးသည္ ပည်ာေရီးဆုိင္ရ်ာတုိ႔တြင္သ်ာ အသုီးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္
ခ) အင္တ်ာနက္ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရီးကုိျဖစ္ေစ(သု)ိ႔ ျမိဳ ႔နယ္နည္ီးပည်ာကြန္ယက္မ ်ာီးမွကုိျဖစ္ေစ သုီးစြေ
ြဲ နသည့္အခါ၄င္ီးလုပ္ေဆ်ာင္ခ က္မ ်ာီး
အ်ာီးလုီးတုိ႔ကို ေစ်ာင့္၍ၾကည့္ရႈ ႔ေနမည္
ဂ) အီီးေအစီအက္စ္ (EACS)အင္တ်ာနက္မွတဆင့္ အြန္လိုင္ီးမွ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးရယူရ်ာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တ၏
ုိ႔ ေပၚလစီမ ်ာီးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စည္ီးမ ဥ္ီး
စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီး၊ Children’s Internet Protection Act (CIPA) ျဖစ္သည့္ ကေလီးမ ်ာီး၏ အင္တ်ာနက္က်ာကြယ္ေရီးအက္ဥပေဒအပါအ၀င္
စသည့္တုိ႔ျဖင့္ စီစစ္မည္
ဃ) အင္တ်ာနက္သုီးေနသည့္အခ ိန္တြင္၄င္ီး၊ မသုီးသည့္အခ ိန္တင
ြ ္၄င္ီး သုီးစြသ
ြဲ ူမ ်ာီးသည္ အၿပဳအမူေက်ာင္ီးႏွင့္ စည္ီးမ ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ ်ာီးကုိေလီးစ်ာီး
လုိက္န်ာရမည္
င) ေက ်ာင္ီး၏ အရင္ီးအျမစ္မ ်ာီး/အေထ်ာက္အပ့မ ်ာီးကုိအလႊသ
ြဲ ုီးစ်ာီးျပဳလွ င္ ေက ်ာင္ီးစည္ီးကမ္ီးေဖ်ာက္ဖ က္မႈအတုိင္ီး အေရီးယူခရမည္
စ) အသုီးၿပဳသူမ ်ာီး အႏၱရ်ာယ္ကင္ီးေရီးႏွင့္ အင္တ်ာနက္လုၿခဳမႈအတြက္ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) သည္က်ာကြယ္ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ေသ်ာ္လြဲ ေက ်ာင္ီး၏
အင္တ်ာနက္ကြန္ယက္ကုိ အသုီးၿပဳရ်ာမွ ၿဖစ္ေပၚလ်ာသည့္ မည္သည့္ထိခုိက္ဒဏ္ရ်ာရမႈ၊ နစ္န်ာမႈမ ်ာီးအတြက္ ေက ်ာင္ီး၌တ်ာ၀န္မရွပ
ိ ါ။
ဆ) ျမိဳ ႔နယ္အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီးကြန္ယက္ (သု)ိ႔ အၿခ်ာီးနည္ီးပည်ာမ ်ာီး၏ ေဘီးကင္ီးလုၿခဳေရီးအတြက္စိုီးရိမ္မႈရွိလွ င္ ျမဳိ ႔နယ္၏တ်ာ၀န္ရွိ
၀န္ထမ္ီးမ ်ာီးအ်ာီး အလွ င္အျမန္အသိေပီးျခင္ီးျပဳလုပ္ရမည္

ခ။ နည္ီးပည်ာမ ်ာီး က်ာကြယမ
္ ႈ (အ်ာမခခ က္)
အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) သည္အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီး၊ စ်ာပြတ
ြဲ င္ကြန္ပ ်ဴတ်ာမ ်ာီး၊ အုိင္ပက္ (iPad) မ ်ာီး၊ ဗီဒီယုိကြန္ဖရင့္က င္ီးပႏိုင္ရႏ္ႏွင့္ အြန္လုိင္ီး၌
စုေပါင္ီးေဆ်ာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ သတင္ီးအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမက္ေဆ့ေပီးသည့္ဘုတ္မ ်ာီး (message boards) ႏွင့္ အီီးေမီးလ္မ ်ာီးကုိ ပ့ပိုီးေပီးမည္၊ နည္ီးပည်ာသစ္
မ ်ာီးေပၚထြန္ီးလ်ာသည္ႏွင့အ
္ မွ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) မွဆက္သြယ္ေရီးပ့ပိုီးေပီးရန္ ႀကိဳီးပမ္ီးအ်ာီးထုတ္သြ်ာီးမည္။ ဤစ်ာအုပ္ထတ
ြဲ င
ြ ္ ေဖၚၿပထ်ာီးေသ်ာ
ေပၚလစီအက ဥ္ီးခ ဳပ္မ ်ာီးသည္ နည္ီးပည်ာအ်ာီးလုီးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီီး စ်ာအုပ္ထတ
ြဲ င
ြ ္ ေဖၚၿပသည့္ သီီးျခ်ာီးအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးအတြက္သ်ာ မဟုတ္ပါ

ဂ။ အသုီးၿပဳၿခင္ီးေပၚလစီစည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီး
ျမိဳ ႔နယ္မွ ပ့ပိီးု ေသ်ာနည္ီးပည်ာမ ်ာီးသည္ ပည်ာေရီးအတြက္သ်ာ ရည္ရြယ္ထ်ာီးသည္။ အသုီးၿပဳသူအ်ာီးလုီးတုိ႔က ေက်ာင္ီးမြန္မွန္ကန္စြ်ာအကြဲျဖတ္ျပီီး အသုီး
ၿပဳရန္ႏွင့္ ဤစ်ာအုပ္မွ အခ က္အလက္စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီးလုိက္န်ာျပီီး အဓိက ရည္ရြယ္ခ က္မ ်ာီးၿဖစ္သည့္ အႏၱရ်ာယ္ကင္ီးရွင္ီးေစျခင္ီး၊ သင့္တင့္မႈရွိေစျခင္ီး၊
ၾကင္န်ာမႈရွိၿခင္ီး၊ သ်ာမန္အသိႏွင့္ န်ာီးလည္ျခင္ီးမ ်ာီး၊ မသိလွ င္ ေမီးၿမန္ီးၿခင္ီးတုိ႔ကုိပါ လုိက္န်ာရန္ ရည္ရြယ္ေမွ ်ာ္လင့္သည္
၁။ အသုီးၿပဳသူတသ
ုိ႔ ည္ ၿပင္ပ၌ ေက ်ာင္ီးအင္တ်ာနက္က္ဆက္သြယ္ေရီးလုိင္ီးမရွိပြဲ ေက ်ာင္ီးပုိင္အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးကုိ အသုီးၿပဳသည့္အခါ၊
တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီးသေဘ်ာတူညခ
ီ က္၏ စည္ီးမ ဥ္ီးေပၚလစီမ ်ာီးအတိုင္ီး လိုက္န်ာက င့္သုီးရမည္။
၂။ ထုိပစၥည္ီးမ ်ာီးသည္ တန္ဖုိီးၾကီီးမ်ာီးၿပီီး သင္၏ထိန္ီးသိမ္ီး ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈေအ်ာက္၌ ေက ်ာင္ီးမွယုၾကည္စြ်ာေပီးအပ္ထ်ာီးသည့္အတြက္ အသုီးၿပဳ
သူအ်ာီးလုီးကသတိထ်ာီးကိုင္တြယ္ အသုီးၿပဳရန္လုိသည္

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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၃။ အသုီးၿပဳသူမ ်ာီးသည္ ေပီးထ်ာီးေသ်ာအီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး၊ ပ က္စီီးၿခင္ီးႏွင့္ မည္သည္ခ
့ ဳိ ႔ယင
ြ ္ီးမႈကုိမဆုေ
ိ က ်ာင္ီးတ်ာ၀န္ရွိသူ
အ်ာီး ခ က္ခ င္ီးအေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးရမည္
၄။ ဂရုတစုိကအ
္ သုီးမျပဳျခင္ီးေၾက်ာင့္၄င္ီး (သိ႔)ု အလြြဲသုီးစ်ာီးလုပျ္ ခင္ီးေၾက်ာင့္၄င္ီး၊ မည္သည့္ပ က္စီးီ မႈမဆိအ
ု သုီးၿပဳသူမတ
ွ န္ဖိီးု ႏွင့ပ
္ တ္သက္ျပီီး
ေပီးေလွ ်ာ္ျခင္ီးကုိေငြေၾကီးဆုိငရ
္ ်ာ တ်ာ၀န္ ယူရမည္။

ဃ။ အင္တ်ာနက္သိ႔၀
ု င္ေရ်ာက္ခြင့/္ ခြင့ျ္ ပဳခ က္
ျမဳိ ႔နယ္မွ ပပ
့ ီးို ထ်ာီးေသ်ာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရီး - အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) သည္ ကင္ီးဘတ္စ္ေပၚတြင္ရွိေသ်ာ အင္တ်ာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မ ်ာီး၊ အရင္ီးအၿမစ္မ ်ာီး၊
ပါ၀င္ေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးႏွင့္ အြန္လုိင္ီးေပၚတြင္အသုီးျပဳသည့္ကရိယ်ာမ ်ာီး(tools)ကုတ
ိ ုိ႔ကိုခြင့္ျပဳေပီးထ်ာီးသည္၊ အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီး၀င္ခင
ြ ့္
မ ်ာီးကုိ စီပါ (CIPA) စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီးႏွင့္ ေက ်ာင္ီးေပၚလစီမ ်ာီးႏွင့္ အညီ ကန္႔သတ္ထိန္ီးခ ဳပ္ထ်ာီးသည္၊ အင္တ်ာနက္ေပၚမွလုပေ
္ ဆ်ာင္ခ က္မ ်ာီးကုေ
ိ စ်ာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈ ႔၍ မွတ္တမ္ီးရယူထ်ာီးၿပီီး ထိန္ီးခ ဳပ္ကိုင္ထ်ာီးသည္။
က။ အင္တ်ာနက္ကုိစီစစ္ရျခင္ီးမွ်ာ အေရီးႀကီီးျပီီးမလုပ္၍ မျဖစ္ေသ်ာ အဓိကလုၿခဳေရီးအတြက္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈၿဖစ္သည္ကအ
ုိ သုီးၿပဳသူတို႔န်ာီး
လည္ရမည္
ခ။ အင္တ်ာနက္စစ
ီ စ္ျခင္ီး ကုိအသုီးၿပဳသူတိ႔အ
ု ေနၿဖင့္ လြတေ
္ အ်ာင္ေရွ်ာင္တမ
ိ ီး္ ၍မရပါ၊
ဂ။ အကယ္၍ အင္တ်ာနက္စ်ာမ က္ႏွ်ာကုိပိတ္ထ်ာီးျခင္ီးကုိ အသုီးျပဳသူကသတိျပဳမိလွ င္အသုီးၿပဳသူအေနၿဖင့္ျမိဳ ႔နယ္၏ စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီးအတုိင္ီး
သက္ဆုိင္ရ်ာအုပ္ခ ဳပ္ေရီးတ်ာ၀န္ရွိသူမ ်ာီးကို အသိေပီးရမည္ (သု)ိ႔ ပိတ္ထ်ာီးသည့္အင္တ်ာနက္စ်ာမ က္ႏွ်ာကိုျပန္လည္စီစစ္ေပီးရန္ေတ်ာင္ီးဆုိရမည္
ဃ။ ပိတ္သင့္ပါလ က္ႏွင့္ ၀င္ေရ်ာက္ႏိုင္ေသ်ာ၀က္ဘ္ဆိုက္ကုိ အသုီးၿပဳသူမွသိရွိလွ င္/ေတြ႔ရွပ
ိ ါကျမိဳ ႔နယ္၏စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီးအရအသိေပီးသတင္ီးပုိ႔ရမည္

င။ ၀က္ဆိက
ု ္ (၂.၀) (Web 2.0) (အီီးေမီးလ္ႏွင့ပ
္ ီးူ ေပါင္ီးထ်ာီးေသ်ာ အခ က္အလက္)
က။ ျမိဳ ႔နယ္မွအီီးေမီးလ္ အေက်ာင့္မ ်ာီးကုိေသခ ်ာစြ်ာ ဂရုတစုိက္အသုီးျပဳပါ
ခ။ အသုီးျပဳသူ၏အီီးေမီးလ္၊ ဖိုင္မ ်ာီး၊ ဓါတ္ပုမ ်ာီး၊ အက္ပ္ (app)မ ်ာီးအသုီးၿပဳၿခင္ီးတုိ႔ကုိ ေစ်ာင့္ၾကပ္စစ္ေဆီးၾကည့္ရႈ ႔ျပီီးတရ်ာီး၀င္မွတ္တမ္ျပဳလုပ္
သိမ္ီးဆည္ီးထ်ာီးမည္
ဂ။ အသုီးျပဳသူသည္ကုိယ္ေရီးကုိယ္တ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးကုိအြန္လုိင္ီးမွေ၀မွ ျခင္ီး၊ ဖလွယ္ၿခင္ီးမၿပဳရန္သတိၿပဳရမည္၊ မသင့္ေလွ ်ာ္သည့္ကုိယေ
္ ရီး
အခ က္အလက္မ ်ာီး ေ၀ငွၿခင္ီးကို တင္ီးၾကပ္စြ်ာ တ်ာီးၿမစ္ထ်ာီးသည္။
ဃ။ အသုီးျပဳသူသည္ ၀က္ဆုိက္မွဖုိင္မ ်ာီးကုိဖြင့သ
္ ည့္အခါ မူလ၀က္ဆုိက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ မိမိမသိေသ်ာ(သိ)ု႔ မယုၾကည္ရေသ်ာဖုိင္မ ်ာီးကုိ
သတိထ်ာီးပါ
င။ အသုီးျပဳသူသည္ ဆက္သြယ္ရ်ာတြင္ အႏၱရ်ာယ္ကင္ီးၿပီီး သင့္ေလ ်ာ္ေသ်ာ အင္တ်ာနက္က င့္၀တ္သိကၡ်ာႏွင့က
္ ုိက္ညီသည့္ဆက္ဆေရီး
ကုိျပဳလုပ္ရမည္
စ။ တက္ခမ
္ က္ေဆ့လပ
ု ျ္ ခင္ီး/စ်ာပိ႔ၿု ခင္ီးႏွင့္ အျပန္အလွနစ
္ ်ာပုိ႔ျခင္ီးမ ်ာီးကုိထ်ာီးၿမစ္သည္
ဆ။ ၀က္ဆုိက္တင္ျခင္ီး၊ ေဆြီးေႏြီးျခင္ီးမ ်ာီးႏွင့္ ေ၀ငွဖလွယ္ၿခင္ီးမ ်ာီးကို ျမဳိ ႔နယ္စီမအုပ္ခ ဳပ္ေရီးစနစ္မွ ၾကီီးၾကပ္ေစ်ာင့္ၾကည့္သ်ာြ ီးမည္
ဇ။ အျခ်ာီးတတိယအဖြ႔အ
ြဲ စည္ီး/လူ၊ ကေလ်ာက္တင
ြ ္သိမ္ီးဆည္ီးသည့္ကိရိယ်ာ(cloud-based) ကိရိယ်ာမ ်ာီးၿဖစ္သည့္ အုိင္ကေလ်ာက္ဒရုိက္

(iCloud Drive) ဂူဂြဲလ္ဒရုိက္ (Google Drive) ႏွင့၊္ Canvas တုိ႔သည္အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) ပုိင္မဟုတ္သည့္အတြက္ EACS ကထိန္ီးခ ဳပ္
မထ်ာီးသည္ကသ
ို တိၿပဳပါ

စ။ ကုိယပ
္ ိင
ု အ
္ လ
ီ က္ထေရ်ာနစ္ပစၥညီး္ မ ်ာီး ေပၚလစီ (စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီး)
အေရီးေပၚ (သု)ိ႔ ပည်ာေရီးအတြက္အသုီးျပဳရန္ ဆရ်ာ (သိ)ု႔ ၀န္ထမ္ီးတုိ႔၏ ညြန္ၾက်ာီးခ က္မွလ၍
ႊြဲ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ ၄င္ီးတုိ႔၏ (iPads, Tablets, smart

phones, ႏွင့္လက္ကိုင္ဖုန္ီး) မ ်ာီးကို ပိတ္ထ်ာီးၿပီီး ေက ်ာင္ီးတက္ခ ိန္တင
ြ ္ သိမ္ီးထ်ာီးရမည္။ ကုိယပ
္ င
ို ဆ
္ ြဲလဖ
္ ီးု (သိ႔)ု hotspots မ ်ာီးၿဖင့္ေက ်ာင္ီး အင္တ်ာနက္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရီးကို အသုီးမၿပဳရပါ

ဆ။ လုၿခဳေရီး
အသုီးၿပဳသူတုိ႔အေနၿဖင့္ ေက ်ာင္ီးဆက္သယ
ြ ္ေရီးကြန္ယက္မွတဆင့္ လုၿခဳေရီး ၿခိမ္ီးေၿခ်ာက္မႈမ ်ာီးၿဖစ္သည့္ (viruses, worms, spyware, အစရွိသ၍)
မၿပန္႔ႏွ႔သြ်ာီးေစရန္ က ဳိီးေၾက်ာင္ီးဆီေလ ်ာ္ေသ်ာ စည္ီးမ ဥ္ီးက်ာကြယ္မႈမ ်ာီး လက္ခက င့္သုီးရန္ ဆႏၵၿပဳပါသည္။ ၄င္ီးထြဲ၌ ကူီးစက္ခရသည့္ ဖုိင္မ ်ာီး (သိ)ု႔

Programs မ ်ာီးႏွင့္၊ မသိန်ာီးမလည္ေသ်ာ (သိ)ု႔ မယုရေသ်ာ မူရင္ီး ဖရုိဂရမ္ စနစ္မ ်ာီး မဖြင့ၾ္ ကရန္ ပါ၀င္သည္။ အကယ္၍ မိမိအသုီးၿပဳေသ်ာ ပစၥည္ီးကိရိ
ယ်ာသည္ အဖ က္ပို္ီး ဗုိင္ီးရပ္စ္ရွိေနသည္ဟု ယူဆလွ င္ ေက ီးဇူီးၿပဳ၍ ေက ်ာင္ီးတ်ာ၀န္ခအ်ာီး ခ က္ခ င္ီးသတိေပီးပါ။ အသုီးၿပဳသူသည္ ကို္ယ္တုိင္ ဗုိင္ီးရပ္စ္
ဖ က္ၿခင္ီး (သု)ိ႔ ဗုိင္ီးရပ္စဖ
္ က္ရန္ ဖရုိ္ဂရမ္မ ်ာီး ႀကိဳီးစ်ာီးအ်ာီးထုတ္ကူီးယူၿခင္ီးမ ်ာီး မၿပဳလုပ္သင့္ပါ

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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ဇ။ ေဒါင္ီးလုပလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္ီး/ကူီးယူၿခင္ီး (downloads)
အသုီးၿပဳသူတုိ႔သည္ အမ ဳိီးမ ဳိီးေသ်ာဖုိင္အမ ဳိီးအစ်ာီးမ ်ာီး၊ ရုပ္ပုမ ်ာီး (သိ)ု႔ ဗီဒီယုိမ ်ာီး ရယူေက်ာင္ီး ရယူႏိုင္ေသ်ာ္လည္ီး ျမိဳ ႔နယ္အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီး
လုၿခဳမႈအတြက္ ဂုဏ္သိကၡ်ာရွိေသ်ာ အမ ်ာီးဆုီးအသုီးၿပဳသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ ်ာီးႏွင့္ ပည်ာေရီး၏အတြက္ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္သ်ာေဒါင္ီးလုပ္ျပဳလုပ္ကူီးယူသင့္
ပါသည္။ ေက ်ာင္ီးခ န
ိ အ
္ တြငီး္ ေက ်ာင္ီးစ်ာႏွင့မ
္ သက္ဆိင
ု သ
္ ည့္ ဗီဒယ
ီ မ
ို ်ာီးႏွင့္ အသဖုိငမ
္ ်ာီး ကူီးယူၿခင္ီးကို တင္ီးၾကပ္စြ်ာ တ်ာီးၿမစ္ပတ
ိ ပ
္ င္သည္၊ ေက ်ာင္ီးသ်ာီး
မ ်ာီး၏ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးမ ်ာီးကို ေရွ်ာင္တခင္၀င္ေရ်ာက္စစ္ေဆီးျခင္ီး ႏွင့္ ေစ်ာင့္ၾကပ္ရန္အတြက္ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးကုိ ရုတ္တရက္ေရြီးခ ယ္ျပဳလုပမ
္ ည္၊
အသုီးျပဳသူမ ်ာသည္ ျမိဳ ႔နယ္မပ
ွ ိင
ု ဆ
္ ိင
ု ေ
္ သ်ာအီလက္ထေရ်ာနစ္စက္ပစၥညီး္ထြဲသိ႔ု ေဒါင္ီးလုပက
္ ီးူ ယူ (download) ရန္ၾကိဳီးစ်ာီးအ်ာီးထုတၿ္ ခင္ီး (သုိ႔) Private
Network (VPN) Apps (သုိ႔မဟုတ)္ software မ ်ာီးကုိ ကူီးအသုီးျပဳျခင္ူ မလုပရ
္ ။ အဆုိပါ software သည္အင္တ်ာနက္ကြနယ
္ က္ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ စစ္ေဆီး
ၿခင္ီးမ ်ာီးကို သိသ်ာထင္ရ်ာွ ီးစြ်ာ တိမီး္ ေရွ်ာင္ရ်ာေရ်ာက္ျပီီး စီပါ (CIPA) စည္ီးကမ္ီးကိလ
ု ည္ီး ခ ဳိီးေဖါက္ရ်ာေရ်ာက္သည္။ ကူီးယူၿခင္ီး ႏွင့္ Apps အသုီးၿပဳၿခင္ီးကို
အပိင
ု ီး္ (ထ) ႏွင့္ (ဒ) တုိ႔၌ ေဖၚၿပထ်ာီးေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တြဲြအက ဳိီးဆက္မ ်ာီးၿဖင့္ ေၿဖရွငီး္ ေဆ်ာင္ရြကမ
္ ည္

ဈ။ နည္ီးပည်ာမ ်ာီးအသုီးၿပဳၿခင္ီးစည္ီးကမ္ီးခ က္ (ေဆ်ာင္ရန္၊ ေရွ်ာင္ရန္) (Netiquette)
၁။ အသုီးၿပဳသူမ ်ာီးသည္ အင္တ်ာနက္၊ ဆက္သြယ္မႈကန
ြ ္ယက္မ ်ာီးႏွင့္ အရင္ီးအျမစ္/အေထ်ာက္အပ့မ ်ာီး၊ အြန္လိုင္ီး၀က္ဘ္ဆုိက္ စ်ာမ က္ႏွ်ာမ ်ာီးကုိ
အင္တ်ာနက္က င့္၀တ္သိကၡ်ာျဖင့္ အျမြဲတမ္ီးအသုီးျပဳသင့္သည္
၂။ အသုီးၿပဳသူမ ်ာီးသည္ အြန္လုိင္ီးတြင္တန္ဖိီးု ရွိအခ က္အလက္အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးရွိသကြဲ့သုိ႔ မမွန္ကန္ေသ်ာ၊ မေသခ ်ာေသ်ာ(သိ႔)ု မသင့္ေလ ်ာ္
ေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးလြဲ ရွိသည္ကိုသိရွိသင့္သည္

ည။ ခုိီးယူကီးူ ခ ၿခင္ီး (Plagiarism)
၁။ အင္တ်ာနက္ေပၚမွ စ်ာသ်ာီး၊ ဓါတ္ပုမ ်ာီး/ရုပ္ပမ
ု ်ာီးကုိ (မိမိပိင
ု ္အၿဖစ္ ခုိီးယူသုီးစြၿြဲ ခင္ီး၊ မူရင္ီးဖန္တီသူကုိ ရည္ညန
ြ ္ကုိီးက်ာီးျခင္ီးမျပဳဘြဲ) သုီးစြျြဲ ခင္ီးကုိ
တ်ာီးၿမစသည္
၂။ အသုီးၿပဳသူမ ်ာီးသည္ မိမိဖန္တီီးထ်ာီးျခင္ီးမဟုတ္ေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာတုိ႔မွအက ဳိီးအၿမတ္ခစ်ာီးၿခင္ီး (သု)ိ႔ မူလစ်ာေရီးသူ/ဖန္တီီးသူမဟုတ္ဘြဲ
မမွန္မကန္ကိယ
ု ္စ်ာီးၿပဳၿခင္ီးမ ်ာီး မၿပဳလုပ္သင့္ပါ
၃။ သုေတသနၿပဳစုုျခင္ီးမ ်ာီးတြင္ မူရင္ီးၿပဳစုသူ၊ဖန္တီီးသူကုိ ကိုီးက်ာီး/အသိအမွတ္ၿပဳ ခရက္ဒစ္ေပီးျပီီး သင့္တင့္စြ်ာေဖ်ာ္ျပသင့္သည္
၄။ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္/ေရီးသ်ာီး/ဖန္တီီးေသ်ာ ကိုယ္ပိုင္စ်ာမ ်ာီးကုိသ်ာတင္ရန္ ႏွင့္ ၾကိဳတင္ဖန္တီီးျပဳလုပ္ထ်ာီးေသ်ာ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာ
တုိ႔သည္ ခုိီးယူသုီးစြၿြဲ ခင္ီးကို အ်ာီးေပီးသည့္အတြက္ထုိ၀က္ဆုိက္စ်ာမ က္ႏွ်ာမ ်ာီးသုိ႔ ၀င္ေရ်ာက္ဆက္သြယ္မႈကုိတ်ာီးျမစ္သည္၊ ၄င္ီး၀က္ဘ္ဆိုက္မ ်ာီးကို
ေက ်ာင္ီးတ်ာ၀န္ရွိသူမ ်ာီးအ်ာီးအသိေပီး၍တုိင္ၾက်ာီးသင့္သည္

ဋ။ ကုိယေ
္ ရီးကုိယ္တ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးလုၿခဳေရီး
၁။ အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီးသည္ မ က္ႏွ်ာခ င္ီးဆုိင္ေတြ႔ရွိမႈမ ်ာီးနြဲပါီးသည့္အတြက္အင္တ်ာနက္သည္ အႏ ၱရ်ာယ္မ ်ာီးစြ်ာသယ္ယူလ်ာႏုိင္ေၾက်ာင္ီး
အသုီးၿပဳသူမ ်ာီး သတိၿပဳသင့္သည္။
၂။ မိမိႏွင့္ အျခ်ာီးသူမ ်ာီး၏ ကိုယေ
္ ရီးကုိယ္တ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးကိုေသခ ်ာစြ်ာသတိျဖင့္ က်ာကြယ္ ေစ်ာင့္ထိန္ီးသင့္သည္။
၃။ အသုီးၿပဳသူမ ်ာီးမွ၊ မိမိ၏ကုိယ္ေရီးကုိယ္တ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီး (ဖုီးနပါတ္၊ လိပ္စ်ာ၊ ဆုိရွယ္နပါတ္၊ ေမြီးေန႔(သု)ိ႔ ေငြေၾကီးဆုိင္ရ်ာအခ က္အလက္)
မ ်ာီးကို အင္တင္နက္မွတဆင့္ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိပြဲ ဖလွယ္ျခင္ီး/ေ၀ငွၿခင္ီး မၿပဳလုပ္သင့္ပါ
၄။ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ အြန္လုိင္ီးမွ ေတြ႔ေသ်ာသူမ ်ာီးႏွင့္ အၿပင္တြငေ
္ တြ႔ဆုရန္ ဘယ္ေသ်ာအခါမွ သေဘ်ာမတူသင့္ပါ။
၅။ အြန္လုိင္ီးမွ၊ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာ၊ အၾကၿပဳခ က္၊ ရုပ္ပု (သိ)ု႔ မည္သည့္အရ်ာမဆုိ၊ သူ-သူမ၏လုၿခဳေရီးအတြက္စုိီးရိမ္ရလွ င္
ေက ်ာင္ီး၀န္ထမ္ီး (သိ)ု႔ မိဘတုိ႔အ်ာီး အသုီးၿပဳသူက ခ က္ခ င္ီး အသိေပီး အေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးသင့္ပါသည္

ဌ။ အင္တ်ာနက္ကြနရ
္ က္(ဆိင
ု ဗ
္ ်ာ)တြငအ
္ ႏုိငအ
္ ထက္ျပဳျခင္ီး (Cyber-bullying)
အမ ဳိီးသ်ာီးရ်ာဇ၀တ္မႈတ်ာီးစီီးေရီးေက်ာင္စီမွ အင္တ်ာနက္ကြန္ယက္ဆင
ို ္ဗ်ာတြင္အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္ီး၏အဓိပၸါယ္ကုိ “အင္တ်ာနက္၊ ဆြဲလ္ဖုီးႏွင့္ အၿခ်ာီးအီလက္
ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးမ ်ာီးကုိအသုီးခ ၿပီီး အၿခ်ာီးသူတစ္စုတစ္ေယ်ာက္ကို ထိခိုက္နစ္န်ာေစရန္သေဘ်ာၿဖင့္ ၄င္ီး၏အခ က္အလက္ (သိ)ု႔ ရုပ္ပုမ ်ာီးကို၊ ေပီးပို႔ၿခင္ီး”
ဟုအဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိသည္
အင္တ်ာနက္ကြနယ
္ က္ဆင
ို ဗ
္ ်ာတြငအ
္ ႏုိငအ
္ ထက္ျပဳျခင္ီးအမ ဳိီးအစ်ာီးမ ်ာီး- သည္နည္ီးမ ဳိီးစုၿဖင့္ၿဖစ္ေပၚႏိုင္သည္၊ အၿခ်ာီးသူအ်ာီးထိခုိက္နစ္န်ာေစရန္အင္တ်ာ
နက္ကြန္ယက္ဆုိ္က္ဗ်ာတြင္ နည္ီးပည်ာမ ်ာီးအသုီးၿပဳႏုိင္ေၾက်ာင္ီး စနစ္တက သိရိွမွတ္သ်ာီးၿခင္ီး ႏွင့္ ဆိုင္ဗ်ာတြင္အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္ီးကုိက်ာကြယ္ရမည္
၁။ ေအ်ာ္ဟစ္ေျပ်ာဆုိျခင္ီး - အြန္လုိင္ီးေပၚတြင္နည္ီးပည်ာကုိအသုီးၿပဳ၍ေဒါသျဖင့္ (သိ)ု႔ ညစ္ညမ္ီးေသ်ာအီလက္ထေရ်ာနစ္မက္ေဆ့ျဖင့္စ်ာပုိ႔ျခင္ီး
အြန္လုိင္ီးမွတဆင့္ ခုိက္ရန္ျပဳၿခင္ီး။
၂။ အရွက္ရေစၿခင္ီး - ညစ္ညမ္ီးေသ်ာ၊ သေဘ်ာထ်ာီးေသီးသိမ္ေသ်ာ၊ ဆြဲေရီးတိုင္ီးထြ်ာစက်ာီးမ ်ာီးကို ထပ္တလြဲလြဲ ေပီးပို႔ၿခင္ီး။
ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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၃။ ဂုဏ္သေရဖ က္ၿခင္ီး - အြန္လုိင္ီးေပၚတြင္တစုတဦီးအ်ာီးေစ်ာ္က်ာီးျခင္ီး၊ ဂုဏ္သေရဖ က္ျခင္ီး (သိ)ု႔ ေပါင္ီးသင္ီးဆက္ဆေရီးပ က္ျပ်ာီးရန္အတင္ီး
ေၿပ်ာျခင္ီး (သိ)ု႔ ေက်ာလဟ်ာလသတင္ီးမ ်ာီး ေရီးသ်ာီးေဖၚၿပၿခင္ီး။
၄။ အေယ်ာင္ေဆ်ာင္ၿခင္ီး - တစ္စုတစ္ဦီးအၿဖစ္ဟန္ေဆ်ာင္ၿပီီး၊ ထုိသူ ဒုကၡေရ်ာက္ေအ်ာင္(သိ)႔ု ဂုဏ္သေရပ က္ရန္ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးေဖ်ာ္ျပ
ေပီးပုိ႔ၿခင္ီး။
၅။ ေဖ်ာ္ထုတ္ျခင္ီး- တစ္စုတစ္ဦီး၏ လွ ဳိ ႔၀ွက္ခ က္ (သိ)ု႔ ရွက္ဖြယ္ေက်ာင္ီးေသ်ာအရ်ာမ ်ာီး (သု)ိ႔ ရုပ္ပုမ ်ာီးအ်ာီး အြန္လုိင္ီးတြင္ေ၀မွွ ၿခင္ီး။
၆။ ေထ်ာင္ေခ ်ာက္ဆင္ၿခင္ီး - တစ္စုတစ္ဦီးကို လိမ္လည္လွည့္ဖ ်ာီးၿပီီးထုိသူ၏လွ ဳိ ႔၀ွက္ခ က္ (သု)ိ႔ ရွက္စ၇်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာကို အြန္လုိင္ီးမွ
ေဖၚၿပၿခင္ီး။
၇။ ၀ိုင္ီးဖယ္ထုတ္ၿခင္ီး - တစ္စုတစ္ေယ်ာက္အ်ာီးရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ၀ိုင္ီးဖယ္ထုတ္ထ်ာီးၿခင္ီး။
၈။ ဆိုင္ဗ်ာတြင္ခ ိမ္ီးေျခ်ာက္ျခင္ီး - အၾကိမ္ၾကိမ္၊ ၿပင္ီးထန္ေသ်ာ ေႏွ်ာက္ယွက္ၿခင္ီးႏွင့္ဂုဏ္သေရဖ က္စီီးၿခင္ီးအပါအ၀င္၊ ၿခိမ္ီးေၿခ်ာက္မႈႏွင့္၊ ႀကီီးမ်ာီးစြ်ာ
ေၾက်ာက္လန္႔မႈမ ်ာီး ၿဖစ္ပြါီးေစၿခင္ီး။

*”An Educator’s Guide to Cyber-bullying and Cyber-threats,” Nancy Willard မွေရီးသ်ာီးေဖၚၿပထ်ာီးသည္။
အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) သည္ အင္တ်ာနက္ဆိက
ု ဗ
္ ်ာေႏွ်ာက္ယက
ွ ၿ္ ခင္ီးႏွင့္ နည္ီးပည်ာကုိအသုီးျပဳေသ်ာႏိုငင
္ သ်ာီးအတြက္ ရပ္တည္မႈ
၁။ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးတုိ႔မွ အကန္႔အသတ္မရွိ သင့္တင့္သည္အ
့ ြန္လုိင္ီးအင္တ်ာနက္ဆုိရွယ္လူမႈဆက္ဆေရီးစ်ာမ က္ႏွ်ာမ ်ာီးမွအၿပဳအမူမ ်ာီး၊ စက်ာီးေၿပ်ာ
ဆက္သြယ္မႈ (chatroom)၊ စက္မႈနည္ီးပည်ာဆက္သယ
ြ ္ေရီးမ ်ာီး အစရွိသၿဖင့္ အြန္လိုင္ီးမွ ကိုယ္ပုိင္သိရွိႏိုင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးထုတ္ေဖၚ
ၿပသၿခင္ီးမွ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသ်ာ အႏၱရ်ာယ္မ ်ာီးႏွင့္၊ တရ်ာီးမ၀င္လုပ္ေဆ်ာင္မႈ ေန်ာက္ဆက္တမ
ြြဲ ်ာီး၊ ဆိုင္ဗ်ာသိမွတ္ၿခင္ီးအပါအ၀င္အၿခ်ာီး
တရ်ာီးမ၀င္(သု)ိ႔ မသင့္ေလ ်ာ္ေသ်ာ အြန္လုိင္ီးမွ အၿပဳအမူမ ်ာီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ပည်ာရပ္မ ်ာီး ေလ့လ်ာရရွိၾကမည္ၿဖစ္သည္။
၂။ အင္တ်ာနက္ဆင
ို ဗ
္ ်ာမွအႏုိငက
္ င့့္မက
ႈ ို လုီး၀သီီးခမည္မဟုတပ
္ ြဲ တင္ီးၾကပ္စြ်ာ ပိတပ
္ င္တ်ာီးၿမစ္သည္၊ (ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၏အၿပဳအမူစည္ီးကမ္ီးခ က္
စ်ာမ က္ႏွ်ာ ၁၉-၂၁တြင္ ၾကည့္ပါ)
၃။ တစ္စုတစ္ေယ်ာက္အ်ာီး (ရုပ္ပိုငီး္ ဆုိင္ရ်ာ၊ စိတ္ပိုင္ီးဆုိင္ရ်ာ) ထိခိက
ု ္နစ္န်ာေစရန္အင္တ်ာနက္ဆိင
ု ္ဗ်ာတြငအ
္ ႏုိင္က င့္ၿခင္ီးတြင္ပါ၀င္မႈကို ၿပင္ီးထန္
ေသ်ာစည္ီးကမ္ီးျဖင့္အေရီးယူၿခင္ီးႏွင့္ အခြင့္ထူီးမ ်ာီးရုပ္သိမ္ီးၿခင္ီးခရမည္
၄။ အခ ဳိ ႔ေသ်ာ အေၿခအေနမ ်ာီးတြင္ ဆုိင္ဗ်ာတြင္အႏုိင္က င့္ၿခင္ီးသည္ ရ်ာဇ၀တ္မပ
ႈ င္ၿဖစ္ႏိုင္သည္။
၅။ အသုီးၿပဳသူတုိ႔သည္အင္တ်ာနက္နည္ီးပည်ာ၌၀င္ေရ်ာက္လုပ္ေဆ်ာင္ခ က္မ ်ာီးတုိ႔ကို ၾကီီးၾကပ္ေစ်ာင့္ၾကည့္ၿပီီး မွတ္တမ္ီးျပဳလုပ္ထ်ာီးသည္ကုိမေမ႔သင့္ပါ။
၆။ ဆုိငဗ
္ ်ာတြင္အႏုိငက
္ င့္ျခင္ီးကုိေက ်ာင္ီး၀န္ထမ္ီးမ ်ာီးကုိအျမန္ဆီးသတင္
ု
ီးပုိ႔ အေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးရမည္။

ဍ။ တ်ာ၀န္သစ
ိ ြ်ာအသုီးျပဳျခင္ီးႏွင့္ တ်ာ၀န္မြဲစ
့ ြ်ာအသုီးၿပဳျခင္ီးဥပမ်ာမ ်ာီး
က။ တ်ာ၀န္သစ
ိ ြ်ာအသုီးျပဳျခင္ီး
၁။ ေက ်ာင္ီးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသ်ာေဆ်ာင္ရြက္ခ က္တြင္သ်ာ ေက ်ာင္ီး၏နည္ီးပည်ာမ ်ာီးကို အသုီးၿပဳၿခင္ီး။
၂။ အြန္လုိင္ီးေပၚ၌ ရွိသည္ၿဖစ္ေစ/မရွိသည္ျဖစ္ေစတ်ာ၀န္ယမ
ူ ႈႏွင့္ ေလီးစ်ာီးမႈတုိ႔အတြက္လမ္ီးညြန္စည္ီးကမ္ီးမ ်ာီးကိုလိုက္န်ာၿခင္ီး။
၃။ ေက ်ာင္ီး၏သင္ေထ်ာက္ကူပစၥည္ီးမ ်ာီးကို ဂရုတစိုက္ ကိုင္တယ
ြ ္ၿပီီးၿပသန်ာတစုတခုရွိလွ င္ေက ်ာင္ီး၀န္ထမ္ီးကိုအသိေပီးၿခင္ီး။
၄။ ဆက္သယ
ြ ္ေရီး (သု)ိ႔ စုေပါင္ီးလုပ္ေဆ်ာင္ေသ်ာနည္ီးပည်ာမ ်ာီးတြင္ အျပဳသေဘ်ာေဆြီးေႏြီးမႈမ ်ာီးကို အ်ာီးေပီးျခင္ီး။
၅။ ၿခိမ္ီးေၿခ်ာက္မႈမ ်ာီး၊ မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ(သိ)ု႔ အြန္လုိင္ီးမွ ထိခိုင္နစ္န်ာေစမည့္ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးကိုေက ်ာင္ီး၀န္ထမ္ီးကုသ
ိ တိေပီးၿခင္ီး။
၆။ ေက ်ာင္ီး၏နည္ီးပည်ာမ ်ာီးကိုသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ အခ ိန္၊ ခြင့္ၿပဳထ်ာီးေသ်ာ ေနရ်ာမ ်ာီး၌ပည်ာေရီးအတြက္သ်ာအသုီးၿပဳၿခင္ီး။
၇။ အြန္လုိင္ီးစ်ာမ က္ႏွ်ာမ ်ာီးအသုီးၿပဳလွ င္၄င္ီး၊ သုေတသနအတြက္အသုီးျပဳလွ င္၄င္ီး မူရင္ီးကိုီးက်ာီးခ က္မ ်ာီးထြဲ့သင
ြ ္ီးေဖ်ာ္ျပပါ။
၈။ ေက ်ာင္ီး၏နည္ီးပည်ာအသုီးၿပဳခြင့္ရၿခင္ီးကို အခြင့္ထူီးတစ္ရပ္အၿဖစ္အသိအမွတ္ၿပဳရန္ႏွင့၄
္ င္ကိေ
ု လီးစ်ာီးၿပဳစုကုိင္တယ
ြ ္ၿခင္ီး။
၉။ လူတုိင္ီး၏လုၿခဳေရီးအတြက္ က်ာကြယေ
္ ပီးရန္သတိၿပဳပါ။
၁၀။မမွနမ
္ ကန္ေသ်ာ(သိ)႔ု တရ်ာီးမ၀င္လုပ္ေဆ်ာင္မႈမ ်ာီးအ်ာီးအသိေပီးမွတ္တမ္ီးျပဳလုပ္၍ ေက ်ာင္ီးအရင္ီးအျမစ္မ ်ာီး၏လုၿခဳေရီးကိုက်ာကြယ္
ရန္ကူညီၿခင္ီး။

ခ။ တ်ာ၀န္မစ
ြဲ့ ြ်ာအသုီးၿပဳျခင္ီး
၁။ နည္ီးပည်ာကုိအသုီးျပဳျပီီးလူပုဂိဳလ္တဦီးႏွင့္တဦီး (သိ)ု႔ ကိုယ္ခႏၶ်ာကုိ နစ္န်ာထိခုိက္ေစသည့္ နည္ီးလမ္ီး အသုီးျပဳျခင္ီး။
၂။ မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ရုပ္ပမ
ု ်ာီး (သု)ိ႔ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးကုႀိ ကိဳီးစ်ာရွ်ာေဖြၿခင္ီး (သိ)ု႔ တီထြင္ၿပဳလုပ္ၿခင္ီး။
၃။ ဆိက
ု ္ဗ်ာေပၚတြင္အႏုိင္အထက္ျပဳလုပ္ေႏွ်ာက္ယွက္ျခင္ီးမ ်ာီးတြင္ပါ၀င္ျခင္ီး (သိ)႔ု အျခ်ာီးသူမ ်ာီးကုိပုဂိဳလ္ေရီးေလီးစ်ာီးမႈမရွိျခင္ီး။
၄။ ေက ်ာင္ီးလုၿခဳေရီးအစီအစဥ္မ ်ာီးႏွင့္ စီစစ္စစ္ေဆီးျခင္ီးမ ်ာီးကို ေရွ်ာင္တိမ္ီးရန္ နည္ီးလမ္ီးမ ်ာီးႀကိဳီးစ်ာီးရွ်ာေဖြၿခင္ီး။
၅။ မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ၀က္ဆိက
ု ္စ်ာမ က္ႏွ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္ီးသတိေပီးခ က္ကုိလစ္လႈရႈျပီီး ညစ္ၿငမ္ီးေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးကိုေဒါင္ီးလုပ္လုပ္ၿခင္ီး။
ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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၆။ ေက ်ာင္ီး၏အင္တ်ာနက္နည္ီးပည်ာအသုီးၿပဳ၍ေၾက်ာ္ၿင်ာမ ်ာီး(သိ)႔ု အလုိမရွိေသ်ာေၾက်ာ္ျင်ာမက္ေဆ့(spam) အြန္လုိင္ီးမက္ေဆ့ခ ္မ ်ာီးပို႔ၿခင္ီး။
၇။ အြန္လုိင္ီးေပၚမွအခ က္အလက္မ ်ာီးျဖစ္ေၾက်ာင္ီးရည္ညန
ြ ္ီးကိုီးက်ာီးျခင္ီးမၿပဳပြဲ မိမိကိုယ္ပိင
ု ္အၿဖစ္ကူီးယူေဖ်ာ္ျပျခင္ီး။
၈။ မိမိ၏ကုိယ္ေရီးကုိယ္တ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးႏွင့္ အၿခ်ာီးသူမ ်ာီး၏အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးကုိေဖၚၿပၿခင္ီး။
၉။ အြန္လုိင္ီးေပၚတြင္ ေတြ႔ဆသူ
ု ႏွင့သ
္ ်ာြ ီးေရ်ာက္ေတြ႔ဆုရန္ သေဘ်ာတူၿခင္ီး။
၁၀။ စက်ာီးေျပ်ာျခင္ီး(chat) သုေတသနစ်ာတမ္ီး (term papers)မ ်ာီး၊ စ်ာအုပ္ရီပိ႔စ
ု ္မ ်ာီး (book reports) ႏွင့္ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၏သင္ခန္ီးစ်ာ
ဆုိင္ရ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးကို ေရ်ာင္ီးသည့္အင္တ်ာနက္စ်ာမ က္ႏွ်ာအသုီးၿပဳၿခင္ီး။
၁၁။ ေက ်ာင္ီး၏အင္တ်ာနက္၀န္ေဆ်ာင္မႈကို ျမိဳ ႔နယ္၏သင္ယျူ ခင္ီး စီမခန္႔ခေ
ြြဲ ရီးစနစ္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီးတြင္အသုီးၿပဳၿခင္ီး။
၁၂။ တရ်ာီးမ၀င္ေသ်ာအင္တ်ာနက္၀က္ဆုိက္မ ်ာီးကုိေဒါင္ီးလုပ္ကူီးယူၿခင္ီး၊ ပုႏွိပ္ခြင့ၿ္ ပဳခ က္မူပိုင္ရေ
ွိ သ်ာအရ်ာမ ်ာီးကိုထုတ္လႊင့္ျခင္ီး။
၁၃။ အြန္လုိင္ီးေပၚတြင္အသုီးျပဳသည့္ ဘ်ာသ်ာစက်ာီးမ ်ာီးကုိ သင္ခန္ီးအတြင္ီးအသုီးၿပဳၿခင္ီး။
၁၄။ ေက ်ာင္ီး၏အင္တ်ာနက္နည္ီးပည်ာကို အသုီးၿပဳျပီီး တရ်ာီးမ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ ်ာီးႏွင့္(သိ)ု႔ ထုိေဆ်ာင္ရက
ြ ္ခ က္မ ်ာီး၏အခ က္အလက္မ ်ာီး
ရွ်ာေဖြရ်ာတြင္သုီးၿခင္ီး။
၁၅။ ဆက္သယ
ြ ္ေရီးဆ်ာဗ်ာ(Server) (သိ)ု႔ အင္တ်ာနက္၀က္ဆုိက္မ ်ာီးမွအေၾက်ာင္ီးအ၇်ာမ ်ာီးကုိတရ်ာီးမ၀င္ခုိီးယူရန္ ႀကိဳီးစ်ာီးအ်ာီးထုတ္ၿခင္ီး။
၁၆။ အၿခ်ာီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးတဦီး၏အေက်ာင့္၊ ဖုိင္မ ်ာီးႏွင့္ (သိ)ု႔ ကိန္ီးဂဏန္ီး/အခ က္အလက္မ ်ာီးအ်ာီး၀င္ေရ်ာက္ခိုီးယူရန္ ႀကိဳီးစ်ာီးၿခင္ီး။
၁၇။ “ညစ္ျငမ္ီးမႈအတိအက ျပည့္စုစြ်ာေဖ်ာ္ျပထ်ာီးသည္” ဟူ၍ အမည္ေပီးထ်ာီးေသ်ာ မိီဒီရ်ာမ ်ာီး၊ သတင္ီး၊ စ်ာအုပ္မ ်ာီးကုိ န်ာီးေထ်ာင္ၿခင္ီး (သိ)႔ု
ၾကည့္ရႈၿခင္ီး။
* အထက္ပါအခ က္မ ်ာီးမွ်ာ အင္တ်ာနက္လျခ
ု ဳေရီး၏အခ ဳိ ႔အ၀က္ကိသ
ု ်ာသိီးီ သန္႔တိက စြ်ာ ဥပမ်ာမ ်ာီးျဖင့္ေဖ်ာ္ျပျခင္ီးျဖစ္ျပီီးအလုီးစု မပါ၀င္ေသီးပါ

ဎ။ တ်ာ၀န္ရျွိ ခင္ီး၏ ကန္႔သတ္ခ က္
၁။ လူပုဂိဳလ္မ ်ာီး၊ ဖုိင္မ ်ာီး၊ ကိန္ီးဂဏန္ီးအခ က္အလက္မ ်ာီး၊အေၾက်ာင္ီးအရ်ာမ ်ာီး(သိ)ု႔ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးကိရိယ်ာမ ်ာီး ပ က္စီီးၿခင္ီး (သု)ိ႔
ထိခုိက္နစ္နစ္မႈမ ်ာီးအတြက္ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) မွတ်ာ၀န္မယူပါ
၂။ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) သည္ စိီစစ္/စစ္ေဆီးလုပ္ေဆ်ာင္ၿခင္ီးႏွင့္ လုျခဳအႏ ၱရ်ာယ္ကင္ီးေရီးႏွင့္ နည္ီးပည်ာမ ်ာီး၊ စက္ပစၥည္ီးကိရိယ်ာမ ်ာီး၏
ပုမွန္လည္ပတ္ျခင္ီးမ ်ာီး ၊ ေက်ာင္ီးမြန္ထိေရ်ာက္ေသ်ာအက ဳိီးေက ီးဇူီးရွိျခင္ီးတိ႔အ
ု တြက္ (CIPA) ကုိခန္႔အပ္ထ်ာီး ေသ်ာ္လည္ီး အ်ာမခၿခင္ီး(တ်ာ၀န္ယူ
ၿခင္ီး) မျပဳပါ
၃။ ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိေသ်ာ ေငြေၾကီးဆုိင္ရ်ာကိစၥမ ်ာီး (သိ)ု႔ အၿခ်ာီးလုပ္ေဆ်ာင္မႈမ ်ာီးကုိ ေက ်ာင္ီး၏အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ေရီးမွတဆင္႔ ျပဳလုပ္ျခင္ီးကုိ

(EACS)မွတ်ာ၀န္မယူပါ။ (ေက ်ာင္ီး၏အုိင္ပက္(iPad)ေပၚတြင္ ေက ်ာင္ီးသ်ာီး၏ (Apple ID)ႏွင့္ ခရက္ဒစ္ မ ်ာီး ပူီးတြြဲမထ်ာီးရန္ႏွင့္ အကယ္၍ၿပဳ
လုပ္ခြဲ့လွ င္ (EACS) မွ ၄င္ီးကုန္က စရိတ္မ ်ာီးအတြက္ တ်ာ၀န္မယူပါ)

ဏ။ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးအတြက္ ဆိရ
ု ယ
ွ မ
္ ဒ
ီ ယ
ီ ်ာ (လူမသ
ႈ တင္ီးဆက္သြယေ
္ ရီး) အသုီးျပဳမႈစည္ီးကမ္ီးမ ်ာီး
လူမႈသတင္ီးဆက္သယ
ြ ္ေရီးမ ်ာီးမီဒီယ်ာမ ်ာီးၿဖစ္ေသ်ာေဖ့စ္ဘုတ္(Facebook) တီတ
ြ ်ာ(Twitter) ယူက ဳ ႔(YouTube) စကုိက္(Skype) ဘေလ်ာက္(blogs)
စသည့္နည္ီးပည်ာျဖင့္ေက ်ာင္ီးသ်ာီးအျခင္ီးျခင္ီးႏွင့္ ၀န္ထမ္ီးမ ်ာီးကုိ ပည်ာေရီးဆုိငရ
္ ်ာ ရည္ရြယခ
္ က္မ ်ာီး (သုိ႔) တြဖ
ြဲ က္သင္ရိီးု ညြနီး္ တမ္ီးေရီး ဆြျြဲ ခင္ီးမ ်ာီး (သုိ႔)
လႈပရ
္ ်ာွ ီး/ပူီးေပါင္ီးေဆ်ာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ာီးအတြကသ
္ ်ာ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးအ်ာီး ပါ၀င္ၾကရန္ တုိက္တန
ြ ္ီးအ်ာီးေပီးသည္
၁။ ဆိုရွယ္မီဒီယ်ာ (လူမွူသတင္ီးဆက္သယ
ြ ္ေရီး) မ ်ာီးသည္ လူထုၾက်ာီးတြင္ အလြန္ေနရ်ာယူလွ က္ရွိသည္။ သင္၏လုပ္ေဆ်ာင္ခ က္ကုိဖ က္လုိက္
ေသ်ာ္လြဲအင္တ်ာနက္ကြန္ယက္တင
ြ ္သိမ္ီးဆည္ီးျပီီးျဖစ္သည့္အတြက္သက္ေသခတခုအျဖစ္က န္ေနမည္၊ သူငယ္ခ င္ီးမ ်ာီး၊ ရန္သူမ ်ာီး၊ မိဘမ ်ာီး၊
ဆရ်ာမ ်ာီး(သိ)ု႔ အန်ာဂါတ္တြင္ သင္႔အလုပ္ရွင္ ျဖစ္လ်ာမည္႔သူမ ်ာီးကုိ သင္မျမင္ေစလိုပါကထုိအရ်ာမ ိဳီးကို ပို႔စ္အျဖစ္ မတင္ပါႏွင္႔။ သင္တင္လိုက္
ေသ်ာပို႔စ္သည္ တကမ်ာၻလုီးအတြက္ ပုရိပ္ေက်ာင္ီးတခုသ်ာျဖစ္ပါေစ။
၂။ အြန္လိုင္ီးတြင္ျပဳလုပ္ေဆ်ာင္ရြကခ
္ က္မ ်ာီးကုိ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) ၏ က င္႔ဝတ္စည္ီးမ ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ ်ာီးအတုိင္ီးလိုက္န်ာပါ။ တစုတဦီးႏွင့္သ
ေဘ်ာထ်ာီး ကြြဲလမ
ြြဲ ႈရွိႏုိင္ျပီီး လက္မခႏုိင္သည့္အခါ တဖက္လူကေ
ုိ လီးစ်ာီး ေက်ာင္ီးမြန္စြ်ာဆက္ဆပါ
၃။ အြန္လိုင္ီးတြင္ လုျခဳမွုရွိပါေစ။ ေန်ာက္ဆုီးအမည္၊ ဖုန္ီးနပါတ္မ ်ာီး၊ လိပ္စ်ာမ ်ာီး၊ ေမြီးသကၠရ်ာဇ္မ ်ာီး၊ ႏွင္႔ ဓါတ္ပုမ ်ာီးအပါအဝင္ မိမိ၏ကိုယေ
္ ရီး
ကုိယ္တ်ာအခ က္အလက္မ ်ာီးအ်ာီး မည္သည္႔အခါမွ မေပီးပါႏွင႔။္ သင္၏ လွ ိဳ႕ဝွက္သေကၤတ-ပါ႔စ္ဝါ႔ဒ္ (Password)ကုသ
ိ င္႔မိဘမ ်ာီးႏွင႔္ ဆရ်ာ မ ်ာီးမွလြြဲ၍
မည္သူ႔မွ မေပီးပါႏွင္႔။
၄။ သင္႔အေတြီးအေခၚႏွင္႔ စိတ္ကူီးမ ်ာီးကုအ
ိ ေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစမည္႔ အျခ်ာီးေသ်ာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ ်ာီးႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ျခင္ီးအ်ာီးေထ်ာက္ခေသ်ာ္လြဲ
ထုဝ
ိ က္ဘ္ဆိုဒ္မ ်ာီးအ်ာီးမဖြင့္မီ ၄င္ီးတုိ႔သည္ေက ်ာင္ီးပည်ာေရီးကုိအေထ်ာက္အကူျဖစ္မျဖစ္ ေသခ ်ာစြ်ာေလ့လ်ာၾကည့္ရႈ ႔ရန္လုိသည္
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၅။ သင္႔ အလုပ္ကိသ
ု င္လုပ္ပါ! ဓါတ္ပုမ ်ာီးအပါအဝင္ အျခ်ာီးသူမ ်ာီးဖန္တီီးထ်ာီးေသ်ာ ၄င္ီးတု႔၏
ိ မူပုိင္ႏွင့ပ
္ ိုင္ဆိုင္မႈကို ခြင္႔ျပဳခ က္မရပြဲအသုီးမျပဳပါႏွင့္၊
တစုတဦီးဖန္တီီးထ်ာီးေၾက်ာင္ီးကုိေဖ်ာ္ျပရည္ညႊန္ီးမႈမရွိပြဲကူီးယူသုီးစြျြဲ ခင္ီးသည္ မူပိုင္ခြင႔္ ဥပေဒအ်ာီး ခ ိဳီးဖ က္ရ်ာေရ်ာက္သည္၊ အျခ်ာီးသူ၏ဖန္တီီး
မႈကုိေဖ်ာ္ျပသည့္အခါ တိက ေသ်ာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အမည္လင့္ခ္ႏွင္႔အတူ သတင္ီးအခ က္အလက္အရင္ီးအျမစ္အ်ာီး ေသခ ်ာစြ်ာေဖ်ာ္ျပပါ၊ ၄င္ီးကုိအသုီး
ျပဳရန္ ခြင္႔ျပဳခ က္ရွိ/မရွိ စစ္ေဆီးပါ (သိ)ု႔ အမ ်ာီးအသုီးျပဳရန္ ေဖ်ာ္ျပထ်ာီးျခင္ီး ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆီးပါ
၆။ အြန္လိုင္ီးတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ္ မည္သို႔တင္ျပမည္ဆိုသည္အခ က္မွ်ာ မိမိ၏ခ ြဲ႕ထြင္ျပသမႈ ျဖစ္သည္၊ အျခ်ာီးသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသ်ာီးထြဲတင
ြ ္
မိမိကိုယ္ကို ထြဲ့ျပီီးမွ်ာီးယြင္ီးစြ်ာ မတင္ျပမိပါေစႏွင္႔။
၇။ ဘေလ်ာ႔ခ္မ ်ာီး(Blogs)၊ ဝီကီစ္မ ်ာီး (wikis) ကုိကူီးယူေဖ်ာ္ျပပါကသင့္ေလွ ်ာ္စြ်ာေဖ်ာ္ျပရမည္၊ဆီေလ ်ာ္ေသ်ာသဒၵါအထ်ာအသုိ (Grammer)၊ စ်ာလီးု
အၾကီီးအေသီး (capitalization)၊ အျဖတ္အေတ်ာက္မ ်ာီး (punctuation) အပါအဝင္စ်ာေရီးျခင္ီးနည္ီးစနစ္မ ်ာီးကိုလိုက္န်ာပါ၊ တစုတဦီး၏ျပဳလုပ္
ခ က္ကုိျပင္ဆင္ရန္သင္႔တင
ြ ္ခြင္႔ျပဳခ က္ရွိပါက ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္ီးမွ်ာအေရီးအသ်ာီးတိုီးတက္ေက်ာင္ီးမြန္လုိေသ်ာစိတ္ျဖင့္ျပင္ဆင္ျခင္ီးသ်ာျဖစ္ရမည္
၈။ သင္႔အ်ာီး စိတ္အေႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ မသင္႔ေတ်ာ္သည္႔ (သိ)ု႔ ေလီးစ်ာီးမႈမရွိသည့္အေၾက်ာင္ီးအရ်ာတခုခုအ်ာီးအမွတ္မထင္ေတြ႔ရလ
ွိ ွ င္
ဆရ်ာမ ်ာီး (သိ)ု႔ ေက ်ာင္ီးအုပ္ခ ဳပ္ေရီးမွ်ဴီးထ ခ က္ခ င္ီးသတင္ီးပို႔ပါ။
၉။ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သယ
ြ ္ေရီးကုအ
ိ သုီးခ ၍ဆုိက္ဗ်ာမွ အႏိုင္က င္႔မႈ (Cyberbullying)ကုိ သည္ီးမခသင္႔ပါ။ မိမိကိုယ္ကို အတိုက္ခိုက္ခရသူ/
သ်ာီးေက်ာင္ဟုယူဆပါက ဆိုက္ဗ်ာ (Cyberbullying)အႏုိင္က င့္မႈကန
ုိ ည္ီးလမ္ီးတက တု႔ျပန္အေရီးယူရန္ ထုိဆုိက္ဗ်ာ(Cyberbullying)အႏုိငက
္ င့္
မႈကသ
ုိ က္ေသခအေထ်ာက္အထ်ာီး အခ က္အလက္မ ်ာီးျဖင့္ မွတ္တမ္ီးတင္ျပီီး ပါဝင္သူအ်ာီးလုီးအ်ာီး အေရီးယူရန္ေက ်ာင္ီးသ်ာီးနည္ီးပည်ာလက္စြြဲ
စ်ာအုပ္ထတ
ြဲ င
ြ ္ ထင္ရွ်ာီးစြ်ာေဖ်ာ္ျပသည္
၁၀။ ဤစည္ီးကမ္ီးသတ္မွတ္ခ က္မ ်ာီးအ်ာီး မလိုက္န်ာေသ်ာ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ နည္ီးပည်ာမ ်ာီး အသုီးျပဳခြင့အ
္ ခြင္႔အေရီး ဆုီးရွုီးမည္

ထ။ အသုီးျပဳရ်ာတြငတ
္ ်ာ၀န္ရေ
ွိ ၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညခ
ီ က္အ်ာီး ခ ဳိီးေဖ်ာက္ၿခင္ီး။
ဤေဖၚလစီကို ခ ဳိီးေဖ်ာက္ရ်ာတြင္ စည္ီးကမ္ီးပုိင္ီးဆုိင္ရ်ာမ ်ာီး ႏွင့ဆ
္ ုိင္ေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက ဳိီးဆက္မ ်ာီးကုိ ေက ်ာင္ီးအုပ္ခ ဳပ္စီမခန္႔ခြေ
ြဲ ရီးတုိ႔၏ ဆုီးၿဖတ္
သည့္ အတုိင္ီး ေအ်ာက္ပါအခ က္တုိ႔ပါ၀င္ျပီီး ထုိအခ က္မ ်ာီးျဖင့္သ်ာ ကန္႔သတ္ထ်ာီးျခင္ီးမဟုတ္ပါ၁။ အုိင္ပက္(iPads) (သု)ိ႔ ကြန္ပ ်ဴတ်ာမ ်ာီးကို ကန္႔သတ္ထ်ာီးၿခင္ီး
၂။ မိဘတို႔ကို အသိေပီးအေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးၿခင္ီး
၃။ ေက ်ာင္ီး(သိ)ု႔ ေက ်ာင္ီးႏွင့္စပ္ဆိင
ု ္သည့္ ေလ့က င့္မႈမ ်ာီးတို႔မွ ထိန္ီးသိမ္ီးထ်ာီးၿခင္ီး (သိ)ု႔ ဆုိင္ီးင့ထ်ာီးၿခင္ီးမ ်ာီး
၄။ အုိင္ပက္ (iPads) အခြင့္ထူီးမ ်ာီး ရုပ္သိမ္ီးလိုက္ၿခင္ီး။
၅။ ဥပေဒအရ အေရီးယူၿခင္ီးႏွင့္ (သု)ိ႔ စြခ
ြဲ က္တင္ၿခင္ီး။
၆။ ေငြေၾကီးဆုိင္ရ်ာ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က ဳိီးမ ်ာီး

ဒ။ အသုီးျပဳရ်ာတြငတ
္ ်ာ၀န္ရေ
ွိ ၾက်ာင္ီး သေဘ်ာတူညခ
ီ က္အ်ာီးခ ဳိီးေဖ်ာက္ၿခင္ီးအတြကေ
္ ၿဖရွငီး္ ခ က္နည္ီးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ
အက ဳိီးဆက္မ ်ာီး
အသုီးျပဳရ်ာတြင္တ်ာ၀န္ရွိေၾက်ာင္ီးသေဘ်ာတူညီခ က္အ်ာီး ခ ဳီးိေဖါက္ရ်ာတြင္ ျဖစ္ပြ်ာီးသည့္ျပသန်ာ၏ၾကီီးမ်ာီးဆုိီးရြ်ာီးမႈေပၚမူတည္ၿပီီး တရ်ာီးဥပေဒျဖင့္အေရီးယူ
ေဆ်ာင္ရြက္ၿခင္ီး ႏွင့/္ သုမ
ိ႔ ဟုတ္ တရ်ာီးစြဆ
ြဲ ုိႏိုင္သည္၊ ၾကီီးမ်ာီးေသ်ာဆုိီးရြ်ာီးသည္က
့ ်ဴီးလြန္မႈေပၚမူတည္၍ေၿဖရွင္ီးရန္ အၾကၿပဳသည့္ နည္ီးလမ္ီး အဆင့္ဆင့္
တုတ
ိ႔ င
ြ ္၁။ ေက ်ာင္ီးသူ/သ်ာီးထမွ ပစၥည္ီးမ ်ာီးအ်ာီးလုီးကုၿိ ပန္သိမ္ီးမည္။ ပစၥည္ီးမ ်ာီးကို ေက ်ာင္ီးတြင္သိမ္ီးထ်ာီးမည္
၂။ ေက ်ာင္ီးလုျခဳေရီးပုလိပ္အရ်ာရွိ Resource Officer (SRO) ထတြင္၄င္ီး(သု)ိ႔ ေက ်ာင္ီးအုပ္ခ ဳပ္ေရီးမွ်ဴီးထတြင္၄င္ီးအပ္ႏွထ်ာီးမည္၊ အုပ္ခ ဳပ္ေရီး
မွ်ဴီးက မိဘမ ်ာီးကုိ အသိေပီးအေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးမည္။
၃။ ေက ်ာင္ီးလုျခဳေရီးပုလိပ္အရ်ာရွိ (SRO) အ်ာီးအသိေပီးတုိင္ၾက်ာီးၿပီီး၊ ထုိအီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးထြဲမွ အခ က္အလက္မ ်ာီးကုိမိတၱ်ဴကူီးယူျပီီး
၄င္ီးတုိ႔ကုိဖ က္သိမ္ီးမည္။
၄။ ဥပေဒအေရီးယူရန္ (သု)ိ႔ တရ်ာီးစြဆ
ြဲ ုိရန္အတြက္ အခ က္အလက္္မ ်ာီးကို ေက ်ာင္ီးလုျခဳေရီးပုလိပ္အရ်ာရွိ (SRO) ထတြင္သိမ္ီးထ်ာီးမည္။
၅။ ေက ်ာင္ီး၏နည္ီးပည်ာကၽြမ္ီးက င္သူသည္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥညီး္ ထြဲမွကိန္ီးဂဏန္ီးအခ က္အလက္မ ်ာီးအ်ာီးလုီး၊ အေၾက်ာင္ီးအရ်ာအ်ာီးလုီး
ကုိအျမြဲတမ္ီးဖ က္သိမ္ီးမည္။
၆။ ထုေ
ိ က ်ာင္ီးသူ/သ်ာီးအ်ာီး အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥညီး္ ကုိ ေက ်ာင္ီးတက္ေနသည့္အေတ်ာအတြင္ီး ၿပန္ေပီးမည္မဟုတ္ပါ။ (ေက ်ာင္ီးအုပ္ၾကီီး (သုိ႔)
ဒုေက ်ာင္ီးအုပ္ခ ဳပ္ေရီးမႈီးၾကီီး/လက္ေထ်ာက္စူပါအင္တင္ီးဒင့္ တုိ႔ကဆုီးၿဖတ္ေပီးမည္)
၇။ သက္ဆုိင္ရ်ာ ဆရ်ာ/ဆရ်ာမ အ်ာီးလုီးတုိ႔ကို ေက ်ာင္ီးသ်ာီးထမွအီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီး သိမ္ီးယူလိုက္ေၾက်ာင္ီး အသိေပီးအေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးမည္။
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၃။ အုိငပ
္ က္ (iPad) ေဖၚလစီ
က။ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ်ာီး
၁။ သူငယ္တန္ီးမွ (၆) တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီး မိဘမ ်ာီးအတြက္- အုိင္ပက္မ ်ာီးကို အိမ္သုိ႔ယူသြ်ာီးႏုိင္ျပီီးယူသ်ာြ ီးလုိေသ်ာေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္
(ေဒၚလ်ာ ၃၀) ျဖင့္အ်ာမခကုိႏွစ္စဥ္၀ယ္ရန္ကမ္ီးလွမ္ီးမည္၊ သုိ႔ေသ်ာ္ မေတ်ာ္တဆထိခုိက္ပ က္စီီးမႈအတြက္ကုန္က ေငြ၏အခ ိဳ ႔အ၀က္ကုိ
သတ္မွတ္ခ က္အတုိင္ီးမိဘမ ်ာီးက အခ ဳိီးက (deductible) ေပီးေျခရမည္
၂။ (၇) တန္ီးမွ (၁၂) တန္ီး ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမိဘမ ်ာီးအတြက-္ ၄င္ီးတုိ႔၏ iPad မ ်ာီး ကုိ (Apple Care+ warranty) ေအ်ာက္တြင္ SY2020-2021
မွ SY2022-2023အထိျပင္ဆင္လလ
ြဲ ွယ္ခြင့္အ်ာမခရရွိမည္။ (Apple Care+ warranty) အတြက္ေငြေၾကီးကုိ ဖတ္စ်ာအုပ္ ငွ်ာီးရမ္ီးခမ ်ာီး
နွင့အ
္ တူ ထြဲ့သင
ြ ္ီးႏိုင္သည္
၃။ ႏွစ္စဥ္အ်ာမခေၾကီးေငြမွ်ာ တစ္ႏွစ္အတြကႏ
္ ွင့္ မေတ်ာ္တဆထိခုိက္မႈအတြက္အခ ဳိီးက ေပီးရသည့္ ေငြေၾကီးမ ်ာီးပါ၀င္သည္၊အသုီးျပဳသူ
သည္ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) နည္ီးပည်ာ လက္စစ
ြြဲ ်ာအုပ္၏စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီးကို အခ ိန္တုိင္ီး လိုက္န်ာရမည္။ လိုက္န်ာရန္ ပ က္ကြက္လွ င္၊
သုီးစြသ
ြဲ ူအခြင့္အေရီးျဖစ္သည့္လက္၀ယ္ပုိင္ဆိင
ု ္ခြင့က
္ ခ
ုိ က္ခ င္ီးရပ္ဆုိင္ီးၿပီီးျမဳိ ႔နယ္မွ ထုပ
ိ စၥည္ီးကို ၿပန္သိမ္ီးမည္၊ ေပ ်ာက္ဆီးၿခင္
ု
ီး၊ ခိီးု ယူ ခရၿခင္ီး
(သုိ႔) ပ က္စီးီ ၿခင္ီးမ ်ာီးကို ေက ်ာင္ီးအုပခ
္ ဳပ္ေရီးမႈီးမ ်ာီးထသိ႔ု ခ က္ခ င္ီးအေၾက်ာင္ီးၾက်ာီးရမည္၊ ေန်ာက္တစ္ရက္အခ န
ိ မ
္ ေစ်ာင့္ရ။

ခ။ တရ်ာီး၀င္ပိင
ု ဆ
္ ိင
ု မ
္ ႈ (Title) အမည္
ပစၥည္ီး၏တရ်ာီး၀င္ပို္င္ဆုိင္သူသည္ ျမိဳ ႔နယ္ျဖစ္ျပီီး ျမိဳ ႔နယ္တြင္ အျမြဲရွိရမည္၊ အသုီးျပဳသူ၏ ပိုင္ဆုိင္ခြင့ႏ
္ ွင့္ အသုီးၿပဳၿခင္ီးတြင္ကန္႔သတ္ခ က္မ ်ာီးရွိၿပီီး၊
ဤသေဘ်ာတူညီခ က္ႏွင့္ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS)အင္တ်ာနက္ နည္ီးပည်ာလက္စြစ
ြဲ ်ာအုပ္စည္ီးမ ဥ္ီးမ ်ာီးကို အၿပည့္အ၀လိုက္န်ာေစ်ာင့္ထိန္ီးၿခင္ီး
ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ဂ။ ေပ ်ာက္ဆီးၿခင္
ု
ီး၊ အခုိီးခရၿခင္ီး၊ (သုိ႔) ပ က္စီးီ ၿခင္ီး
အကယ္၍ အုိင္ပက္ ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး (သိ)ု႔ အခုိီးခရၿခင္ီး (သု)ိ႔ တခုလုီးပ က္စီီးသြ်ာီးလွ င္၄င္ီးအတြက္ေလ ်ာ္ေၾကီးကိုအသုီးျပဳသူကတ်ာ၀န္ယူရမည္။
ေအ်ာက္ေဖၚၿပထ်ာီးေသ်ာ (၄က-င) (4a-e) တြင္ ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး၊ အခုိီးခရၿခင္ီးႏွင္ ပ က္စီီးေသ်ာအုိင္ပက္မ ်ာီးအတြက္အေသီးစိတ္အေၾက်ာင္ီးအ၇်ာ
မ ်ာီးကိုၾကည့္ပါ

ဃ။ ၿပန္လည္သမ
ိ ္ီးယူၿခင္ီး
အကယ္၍ေတ်ာင္ီးဆုိသည့္အခ ိန္၌ အခ ိန္မွီၿပန္လည္အပ္ႏွၿခင္ီးအပါအ၀င္၊ သတ္မွတ္ခ က္စည္ီးမ ဥ္မ ်ာီးႏွင့္ အီီးေအစီအက္စ္ (EACS) နည္ီးပည်ာ
လက္စစ
ြြဲ ်ာအုပ္၏ သေဘ်ာတူညီခ က္မ ်ာီးကိုအျပည့္အစုမလိုက္န်ာပါကျမိဳ ႔နယ္က ေက ်ာင္ီးသ်ာီးအိမ္တြင္၄င္ီး (သို႔)ပစၥည္ီးရွိသည့္အၿခ်ာီးေနရ်ာသုိ႔
သြ်ာီး၍ သိမ္ီးယူမည္။

င။ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္သေဘ်ာတူညခ
ီ က္
ျမိဳ ႔နယ္မွၾကိဳတင္ရပ္ဆိင
ု ္ီးမႈမရွိလွ င္ေန်ာက္ဆုီးေက ်ာင္ီးတက္ရက္အထိ၄င္ီး၊ ျမိဳ ႔နယ္မွ ေက ်ာင္ီးထြက္ျခင္ီး၊ အၿခ်ာီးနည္ီးပရုိဂရမ္ျဖင့္ ထုိေက ်ာင္ီးသိ႔ု
ေျပ်ာင္ီးေရြႊ ႔တက္ေရ်ာက္ရၿခင္ီး(သုိ႔) ေက ်ာင္ီးၿပင္ပဆုိင္ီးင့ထ်ာီးၿခင္ီး (OSS) တုိ႔တြင္ အသုီးျပဳသူ၏အခြင့္အေရီးၿဖစ္သည့္ သုီးစြခ
ြဲ ြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့တ
္ ုိ႔ အရ
ေက ်ာင္ီးသ်ာီး၏လက္တင
ြ ္ထ်ာီးရွိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သည္၊ ၿခြင္ီးခ က္ - ေႏြရ်ာသီပရုိဂရမ္၌ စ်ာရင္ီးသြင္ီးေသ်ာ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးကိေ
ု ႏြရ်ာသီက်ာလ
အတြင္ီးအသုီးျပဳရန္ျမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ ဳပ္ေရီးအဖြ႔ြဲ မွဆုီးၿဖတ္ခ က္ခြင့ၿ္ ပဳမည္

စ။ တရ်ာီးမ၀င္ေသ်ာ ရယူပင
ို ဆ
္ ိင
ု ၿ္ ခင္ီး
အီလက္ထေရ်ာနစ္ပစၥည္ီးမ ်ာီးကုိအခ ိန္မီၿပန္အပ္ရန္ ပ က္ကြက္ၿခင္ီးႏွင့္ ျမိဳ ႔နယ္၏သေဘ်ာတူညီခ က္မပါပြဲ ေက ်ာင္ီးသင္ခန္ီးစ်ာမ ်ာီးအတြက္မဟုတ္ပြဲ
ထုပ
ိ စၥည္ီးကိုဆက္လက္အသုီးၿပဳၿခင္ီးသည္ တရ်ာီးမ၀င္ အသုီးၿပဳၿခင္ီးဟူ၍ သတ္မွတျ္ ပီီး ဤသေဘ်ာတူညီခ က္အ်ာီး ပယ္ဖ က္၍ တရ်ာီးဥပေဒအရ
အေရီးယူမည္

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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၄။ (မုိဘိင
ု ီး္ ) ေၿပ်ာင္ီးေရႊ ႔သယ္ယႏ
ူ ုိငသ
္ ည့္ နည္ီးပည်ာဆုိငရ
္ ်ာပစၥညီး္ မ ်ာီးသုီးစြၿြဲ ခင္ီး၏ ေငြေၾကီးဆုိငရ
္ ်ာစည္ီးမ ဥ္ီး သတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ်ာီး
က။ သုီးစြၿြဲ ခင္ီးႏွင့္ ထိနီး္ သိမီး္ ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ၿခင္ီး အခေၾကီးေငြမ ်ာီး
က။ အုိင္ပက္မ ်ာီးကို အိမ္သုိ႔ယူေဆ်ာင္သ်ာြ ီးမည့္ သူငယ္တန္ီးမွ (၆) တန္ီးအထိ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးအတြက္ - မိဘအုပ္ထိန္ီးသူမ ်ာီးသည္အိမ္သုိ႔
အုိင္ပက္အ်ာမခအျဖစ္ (ေဒၚလ်ာ၃၀) ကုိ ႏွစ္စဥ္၀ယ္ရန္ကမ္ီးလွမ္ီးမည္၊ သု႔ေ
ိ သ်ာ္ မေတ်ာ္တဆၿဖစ္ပြါီးမႈအတြက္ကုန္က ေငြ၏အခ ိဳ ႔အ၀က္ကုိ
သတ္မွတ္ခ က္အတုိင္ီးမိဘမ ်ာီးကအခ ဳိီးက ေပီးေခ ရမည္၊ အိုိ္င္ပက္မ ်ာီးကုိလက္မခမီ အ်ာမခ၀ယ္မည္/မ၀ယ္မည္ကို မိဘ/အုပ္ထိန္ီးသူတုိ႔
က ဆုီးၿဖတ္ရမည္၊ အ်ာမခခ က္ႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ အေသီးစိတ္အခ က္မ ်ာီးကု ိေအ်ာက္ပါ အပုိင္ီး(ဂ) စ်ာပုိဒ္ (င)ႏွင့္(စ)တြင္ဖတ္ရႈ ႔ပါ
ခ။ (၇) တန္ီးမွ (၁၂) တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမိဘမ ်ာီးအတြက္ (Apple Care+ အ်ာမခခ က္) ရရွိမည္၊ ၄င္ီးအေၾက်ာင္ီးအရ်ာအေသီးစိတ္ကိုလည္ီး
ဤ၀က္ဆုိက္၌ (http://www.apple.com/support/products/ipad.html) ၌ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။
ဂ။ အ်ာမခေငြေၾကီးမွ်ာ- ထုိအုိင္ပက္၏ စက္ပစၥည္ီးကိရိယ်ာမ ်ာီးလွ ပ္စစ္ဓ်ာတ္အ်ာီးေၾက်ာင့္ၿဖစ္ၿခင္ီး၊ ေအ်ာက္သုိ႔ ၿပဳတ္က ၿခင္ီး (သု႔)ိ အုိင္ပက္ေပၚ
သုိ႔ အရည္မ ်ာီးဖိတ္က ၿခင္ီးႏွင့္အုိင္ပက္၏ အစိတ္အပုိင္ီးတခုခုပ က္စီီးၿခင္ီး အတြက္ အ်ာမခထ်ာီးျခင္ီးျဖစ္သည္
ဃ။ အခ ဳိီးက သတ္မွတ္ခ က္အတုိင္ီးေပီးရျခင္ီးမွ်ာ မေတ်ာ္တဆျဖစ္မမ
ႈ ်ာီးအတြက္ၿဖစ္သည္။ ဥပမ်ာ-ပထမဆုီး ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ထခ
ိ ိုက္ျခင္ီး။
င။ အကယ္၍ အသုီးျပဳသူ၏လ စ္လ ်ဴရႈမႈေၾက်ာင့္ျဖစ္ေစ (သု)ိ႔ မွ်ာီးယြင္ီးမႈေၾက်ာင့္ျဖစ္ေစ ေပ ်ာက္ဆုီးျခင္ီး၊ ပ က္စီီးျခင္ီးအတြက္ေလ ်ာ္ေၾကီးေငြ
အျပည့္အ၀ကုိ မိဘက တ်ာ၀န္ယူေပီးေျခရမည္။ အကယ္၍ ၀ယ္ထ်ာီးေသ်ာအ်ာမခေၾကီးကုိ အသုီးျပဳလုလ
ိ ွ င္ကုန္က စရိတ္မ ်ာီးကုအ
ိ ်ာမခ၏
သေဘ်ာ တူညီခ က္မ ်ာီးအတိုင္ီးလိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ပါ။
စ။ အုိင္ပက္ေပၚတြင္အသုီးျပဳသည့္ကိန္ီးဂဏန္ီးမ ်ာီးကုိ (သု)ိ႔ ထုိပစၥည္ီးေပၚမွအခ က္အလက္မ ်ာီးကုိက်ာကြယ္ရန္ျမိဳ ႔နယ္သည္ အေ၀ီးထိန္ီးစနစ္
ျဖင့္ ထိန္ီးခ ဳပ္ပိတ္ပင္ႏုိင္သည္
ဇ။ စီနီယ်ာေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ ေအ်ာင္လက္မွတ္မယူမွီ၄င္ီးတုအ
ိ႔ သုီးျပဳထ်ာီးေသ်ာအေၾက်ာင္ီးအရ်ာမွတ္တမ္ီးမ ်ာီး အ်ာီးလုီးကိအ
ု ုိင္ပက္ေပၚ၌
ရွင္ီးလင္ီးထ်ာီးၿပီီးေပီးရန္ရေ
ွိ သ်ာေငြေၾကီးမ ်ာီး အ်ာီးလုီးကုိေပီးေဆ်ာင္ရမည္။

ခ။ အုိငပ
္ က္တန္ဖီးို - ေပ ်ာက္ဆီးၿခင္
ု
ီး၊ ခုိီးခရၿခင္ီး (သုိ႔) ပ က္စီီးၿခင္ီးအတြက္ (Apple Care+) အ်ာမခက မေပီးေလွ ်ာ္လွ င္တန္ဖိီးု အၿပည့္ကိေ
ု ပီးေလွ ်ာ္ရမည္၁။ သူငယ္တန္ီးမွ (၆) တန္ီးမ ်ာီးအတြက္ - iPad (32 GB) - $294.00 (ေဒၚလ်ာ ၂၉၄.၀၀)
၂။ (၇) တန္ီးမွ (၁၂) တန္ီးမ ်ာီးအတြက္ - iPad Air 2 (64 GB) - $399.00 (ေဒၚလ်ာ ၃၉၉.၀၀)

ဂ။ သူငယ္တန္ီးမွ (၆) တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၏ အုိငပ
္ က္မ ်ာီး ပ က္စီးီ လွ င္၁။ မည္သည့္ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး (သုိ႔) ပ က္စီးီ ၿခင္ီးမဆုိ ေက ်ာင္ီးအုပခ
္ ဳပ္ေရီးသုိ႔ ခ က္ခ င္ီး (သုိ႔) ေန်ာက္တစ္ရက္တြင္ တုိငၾ္ က်ာီးရမည္။
၂။ အကယ္၍ မိဘ-အုပ္ထိန္ီးသူမ ်ာီး (သု)ိ႔ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးသည္ ေပ ်ာက္ဆုီးသြ်ာီးသည္ၿဖစ္ေစ၊ အခုိီးခရသည္ၿဖစ္ေစ၊ ပုလိပ္ (သု)ိ႔ ေက ်ာင္ီး၏
လုျခဳေရီးအရ်ာရွိ (အက္စ္အ်ာရ္အုိ)ႏွင့္ ေက ်ာင္ီးရုီးခန္ီးသုိ႔ ခ က္ခ င္ီး (သု)ိ႔ ေန်ာက္တစ္ရက္တြင္ တုိင္ၾက်ာီးရမည္။
၃။ ေပ ်ာက္ဆုီးၿခင္ီး၊ အခုိီးခရၿခင္ီး (သု)ိ႔ ပ က္စီီးခြဲ့ေသ်ာ အုိ္င္ပက္အ်ာီးသြင္ီးစက္မ ်ာီး၊ ၾကိဳီးမ ်ာီးႏွင့္ အဖုီးမ ်ာီးအတြက္ ဆရ်ာထသုိ႔ အသိေပီးတုိင္ၾက်ာီးၿပီီး
တူညီေသ်ာပစၥည္ီးအမ ဳိီးအစ်ာီးၿဖင့္ အစ်ာီးထုိီးေပီးမည္။ ေအ်ာက္ပါဇယ်ာီးကုိၾကည့္ပါ။
၄။ ေရြီးခ ယ္ႏိုငေ
္ သ်ာ အ်ာမခခ က္ - အီီးေအစီအက္စ္သည္အုိင္ပက္မ ်ာီးကုိအိမ္သုိ႔ ယူသ်ာြ ီးမည့္ မူလတန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၏မိဘမ ်ာီးအေနျဖင့္
အ်ာမခ၀ယ္ယူျခင္ီးကုိ ေရြီးခ ယ္ႏိုင္ေစရန္ ကမ္ီးလွမ္ီးထ်ာီးသည္၊ မိဘမ ်ာီးသည္ တစ္ႏွစ္စ်ာအ်ာမခေငြ (ေဒၚလ်ာ ၃၀) ကိအ
ု ုိင္ပက္ပ က္စီီးမႈ
အတြက္ ၾကဳိတင္သင
ြ ္ီးထ်ာီးႏိုင္သည္။ မိဘ/အုပ္ထိန္ီးသူတုိ႔မွ အုိင္ပက္မယူမွီ အ်ာမခ၀ယ္မည္၊ မ၀ယ္မည္ကို ဆုီးျဖတ္ရမည္၊ ပုိမုိန်ာီးလည္ရန္
ရွင္ီးျပရလွ င္ေအ်ာက္ပါ ဥပမ်ာႏွစ္ခုကိုၾကည့္ပါ (ၿဖစ္ႏိုင္ေခ ၿပဳၿပင္ခမ ်ာီးကို အပိုင္ီး (ဃ) တြင္ အခ ဳိ ႔ကုိရွင္ီးလင္ီးေဖ်ာ္ျပထ်ာီးသည္)
၁။ အကယ္၍ မိဘတုိ႔မွ ေရြီးခ ယ္ႏိုင္ေသ်ာ အ်ာမခခ က္ (ေဒၚလ်ာ ၃၀) ၀ယ္ထ်ာီးၿပီီး ပ က္စီီးခြဲလ
့ ွ င္
က။ အုိင္ပက္၏ ဖန္သ်ာီးမ က္ႏွ်ာၿပင္ကြဲသ
ြ ြ်ာီးလွ င္ မိဘက (ေဒၚလ်ာ ၉၀) ေပီးရမည္။
ခ။ အုိင္ပက္၏(Homebutton)ပ က္စီးီ သြ်ာီးလွ င္ မိဘက (ေဒၚလ်ာ ၇၅) ေပီးရမည္။
ဂ။ အုိင္ပက္တခုလုီးပ က္စိီီးသြ်ာီးလွ င္ မိဘက (ေဒၚလ်ာ ၁ဝ၀) ေပီးရမည္။
၂။ အကယ္၍ မိဘမ ်ာီးက ေရြီးခ ယ္ႏိုင္ေသ်ာအ်ာမခ (ေဒၚလ်ာ ၃၀) ကုိ

၀ယ္မထ်ာီးဘြဲ ပ က္စီီးခြဲ့လွ င္၊

က။ အုိင္ပက္ ဖန္သ်ာီးမ က္ႏွ်ာၿပင္ကြဲသ
ြ ြ်ာီးလွ င္ မိဘတုိ႔မွ (ေဒၚလ်ာ ၉၀) ေပီးရမည္။
ခ။ အုိင္ပက္၏(Homebutton)ပ က္စီးီ သြ်ာီးလွ င္ မိဘက (ေဒၚလ်ာ ၇၅) ေပီးရမည္။
ဂ။ အုိင္ပက္ တခုလုီး လုီး၀ပ က္စီီးသြ်ာီးလွ င္ မိဘတို႔မွ ေလ ်ာ္ေၾကီးအၿပည့္အ၀ (ေဒၚလ်ာ ၂၉၄) ေပီးရမည္။

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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၃။ အကယ္၍ အ်ာမခ၀ယ္ထ်ာီး၍အ်ာမခရွိလွ င္ - မေတ်ာ္တဆ ပ က္စီီးၿခင္ီးအတြက္ စုိက္ထုတ္ကုန္က ေငြမွ်ာ၁။ ပထမ အႀကိမ္ မေတ်ာ္တဆပ က္စီးီ ၿခင္ီး - ေက ်ာင္ီးသ်ာီးအတြက္ အုိင္ပက္ကုိ ၿပဳၿပင္ေပီးရန္ (သု)ိ႔ အစ်ာီးထုိီးေပီးရန္တင္ၿပၿပီီး၊
ၿပဳၿပင္ခ ေပီးရန္အတြက္ ေငြေတ်ာင္ီးခလႊ်ာပုိ႔မည္ (ၿဖစ္ႏိုင္ေခ ၿပဳၿပင္ခမ ်ာီးအတြက္ ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပသည့္ အပိုင္ီး(ဃ)တြင္
ၾကည့္ရႈပါ)
၂။ ဒုတယ
ိ အၾကိမ္ မေတ်ာ္တဆပ က္စီးီ ၿခင္ီး - ေက ်ာင္ီးသ်ာီးအတြက္ အုိင္ပက္ကုိၿပဳၿပင္ေပီးရန္ (သု)ိ႔ အစ်ာီးထုိီးေပီးရန္တင္ၿပၿပီီး၊
ၿပဳၿပင္ခ ေပီးရန္အတြက္ ေငြေတ်ာင္ီးခလႊ်ာပုိ႔မည္ (ၿဖစ္ႏိုင္ေခ ၿပဳၿပင္ခမ ်ာီးအတြက္ ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပသည့္ အပိုင္ီး(ဃ)တြင္
ၾကည့္ရႈပါ)
၃။ တတိယအႀကိမ္ မေတ်ာ္တဆပ က္စီးီ ၿခင္ီး - ေက ်ာင္ီးသ်ာီးအတြက္အုိင္ပက္ကုိ ၿပဳၿပင္ေပီးရန္ (သု)ိ႔ အစ်ာီးထုိီးေပီးရန္တင္ၿပၿပီီး၊
ၿပဳၿပင္ခ ေပီးရန္အတြက္ ေငြေတ်ာင္ီးခလႊ်ာပုိ႔မည္ (ၿဖစ္ႏိုင္ေခ ၿပဳၿပင္ခမ ်ာီးအတြက္ ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပသည့္ အပိုင္ီး(ဃ)တြင္
ၾကည့္ရႈပါ) ေက ်ာင္ီးအုပ္ၾကီီးမွ အုိင္ပက္ကို အိမ္သုိ႔ယူေဆ်ာင္ အသုီးျပဳခြင့္ အခြင့္ထူီးမ ်ာီးအ်ာီး ရုပ္သိမ္ီးႏုိင္သည္

ဃ။ အိမသ
္ ိ႔ု အုိငပ
္ က္ယူသြ်ာီးမည့္ (၄) တန္ီးမွ (၆) တန္ီးမ ်ာီးအတြကႏ
္ ွင့္ (၇) တန္ီး မွ (၁၂) တန္ီးမ ်ာီး တတိယအဆင့္ ပ က္စီးီ မႈအတြက္
ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခ ၿပဳၿပင္ခတန္ဖီးို ဇယ်ာီး
ေပ ်ာက္ဆီးၿခင္
ု
ီး၊ ဖ က္စီးီ ၿခင္ီး (သုိ႔) လ စ္လ ်ဴရႈၿခင္ီး

ခန္႔မန
ွ ီး္ ၿပဳၿပင္ရန္ခန္႔မန
ွ ီး္ ကုနက
္ ေငြ
ေလ ်ာ္ေၾကီးက သင့္ေငြ

မ က္ႏွ်ာၿပင္ဖန္သ်ာီး (screen)

$၉၀

အသအတုိီးအေလ ်ာ့ခလုတ္ (Rocker Switch) ၿပဳၿပင္ျခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၇၅

န်ာီးၾကပ္ခလုတ္ (Headphone Jack) ၿပဳၿပင္ျခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၇၅

ကင္မရ်ာ (Camera) (ေရွ ႔-ေန်ာက္) ၿပဳၿပင္ျခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၇၅

အလူမန
ီ ယ
ီ အိမ္ (Aluminum Housing) အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၁၀၀

အ်ာီးသြင္ီးသည့္ေနရ်ာ (Charge Port) ပ က္စီီးၿပဳၿပင္ျခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၁၀၀

(Home Button) ခလုတ္ပ က္စီီး ၿပဳၿပင္ခ/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၇၅

(Power Button) ပါ၀ါ ဖြင့ပ
္ ိတ္ခလုတ္ ပ က္စီီး ၿပဳၿပင္ျခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၇၅

အယ္လ္စီဒီ (LCD) ပ က္စီၿခင္ီး/အစ်ာီးထုိီးၿခင္ီး

$၁၁၀

အ်ာီးသြင္ီးကိရယ
ိ ်ာ (power adapter) (Charging Brick)

$၁၉

အ်ာီးသြင္ီးၾကိဳီး (Charging cable)

$၁၉

ျမဳိ ႔နယ္မထ
ွ ုတေ
္ ပီးထ်ာီးေသ်ာအုိင္ပက္အဖုီး - သူငယ္တန္ီး မွ (၆) တန္ီး

$၁၉

အစ်ာီးထုိီးေလ ်ာ္ေၾကီး -32 GB အတြက္ - သူငယ္တန္ီး မွ (၆) တန္ီး

$၂၉၄

ျမဳိ ႔နယ္မထ
ွ ုတေ
္ ပီးထ်ာီးေသ်ာအုိင္ပက္အဖုီး - (၇) တန္ီး မွ (၁၂) တန္ီး

$၂၆

အစ်ာီးထုိီးေလ ်ာ္ေၾကီး- 64 GB iPad Air 2 အတြက္- (၇) တန္ီး မွ (၁၂) တန္ီး

$၃၉၉

*အထက္ေဖ်ာ္ျပခ က္တုိ႔မွ်ာ ခန္႔မွန္ီးကုန္က မည့္ နမူန်ာကုန္က စရိတ္ မ ်ာီးၿဖစ္ျပီီး အတိအက အေသီးစိတ္ၿပည့္စုေသ်ာစ်ာရင္ီးတစ္ခုမဟုတ္ပါ

င။ (၇) တန္ီးမွ (၁၂) တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီး၏ ပ က္စီးီ သည့္ အုိငပ
္ က္မ ်ာီးအတြက္ (Apple Care+ Warranty) အ်ာမခခ က္
က။ ေပ ်ာက္ဆုီးေသ်ာ (သု)ိ႔ ပ က္စီီးေသ်ာအုိင္ပက္မ ်ာီးကို ေက ်ာင္ီးအုပ္ခ ဳပ္ေရီးမႈီးမ ်ာီး ထသုိ႔ ခ က္ခ င္ီး (သု)ိ႔ ေန်ာက္ေန႔ေက ်ာင္ီးတက္ရက္တြင္
အသိေပီးရမည္။ (၇) တန္ီးမွ(၁၂)တန္ီးေက ်ာင္ီးသ်ာီးမ ်ာီးသည္ မီဒီယ်ာစပါယ္ရွယ္လစ္မ ်ာီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုပါ
ခ။ အကယ္၍ ေပ ်ာက္ဆုီးျခင္ီးႏွင့္အခုိီးခရျခင္ီးမ ်ာီးအတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္ီးသူတ႔ုိ (သု)ိ႔ ေက ်ာင္ီးသ်ာီးကပုလိပ္ (သု)ိ႔ ေက ်ာင္ီး၀န္ေဆ်ာင္မႈရုီးခန္ီး
သုိ႔ ခ က္ခ င္ီး (သု)ိ႔ ေန်ာက္ေက ်ာင္ီးတက္ရက္တြင္ အသိေပီးတုိင္ၾက်ာီးရမည္
ဂ။ ပ က္စီီးသြ်ာီးေသ်ာ အ်ာီးသြင္ီးစက္ႏွင့္ ၾကိဳီးမ ်ာီးအတြက္ (Apple Care+) မွအစ်ာီးထုိီးေပီးရန္ မီဒီယ်ာ စပါယ္ရွယ္လစ္မ ်ာီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုပါ
ဃ။ အကယ္၍ အဖုီးက်ာဗ်ာကုိရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ဖ က္စီီးခြဲ့သည္ကုိ သိရပါက၄င္ီးအတြက္ ဒဏ္ေၾကီး/ေလ ်ာ္ေၾကီးမွ်ာ (ေဒၚလ်ာ ၂၆) ၿဖစ္သည္။
မီဒီယ်ာစပါယ္ရွယ္လစ္မ ်ာီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုပါ
င။ မေတ်ာ္တဆၿဖစ္ပြါီးၿခင္ီး အဆင့္မ ်ာီး က်ာကြယ္ရ်ာတြင္ (Apple Care+)ႏွင့္ မိဘစုိက္ထုတ္ရမည္ေငြေၾကီးတြင္၁။ ပထမအၾကိမ္ မေတ်ာ္တဆပ က္စီီးၿခင္ီး - ေလ ်ာ္ေၾကီးေငြ(ေဒၚလ်ာ ၄၉)ကုေ
ိ က ်ာင္ီးသ်ာီးထမွေတ်ာင္ီးခၿပီီးအုိင္ပက္အစ်ာီးထုိီးထုတ္ေပီးမည္
၂။ ဒုတိယအၾကိမ္ မေတ်ာ္တဆပ က္စီီးၿခင္ီး - ေလ ်ာ္ေၾကီးေငြ(ေဒၚလ်ာ၄၉)ကုေ
ိ က ်ာင္ီးသ်ာီးထမွေတ်ာင္ီးခၿပီီးအုိင္ပက္အစ်ာီးထုိီးထုတ္ေပီးမည္
၃။ တတိယအၾကိမ္ ႏွင့္ ေက ်ာင္ီးစ်ာသင္ႏွစ္အတြင္ီးမေတ်ာ္တဆထပ္မပ က္စီီးၿခင္ီးတခုစီေပၚမူတည္ၿပီီး ၿပဳၿပင္ခအၿပည့္ေပီးရမည္
ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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(ခန္႔မွန္ေျခ ၿပဳၿပင္ခမ ်ာီးကို အပိုင္ီး (ဃ) တြင္ၾကည့္ပါ) (သု႔)ိ အစ်ာီးထုိီးေလ ်ာ္ေၾကီးအၿပည့္ ($၃၉၉) ကုိေတ်ာင္ီးဆုိမည္္၊ ေက ်ာင္ီးအုပ္
ၾကီီးမွ အုိင္ပက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အခြင့္ ထူီးမ ်ာီးရုပ္သိမ္ီးႏိုင္သည္
၆။ ေတ်ာင္ီးခေငြမ ်ာီးကို ေက ်ာင္ီးသုိ႔ ရက္ (၉၀) အတြင္ီး မေပီးသြင္ီးလွ င္ မိဘမ ်ာီးအ်ာီး အီီးေအစီအက္စ္အေၾကြီးေတ်ာင္ီးခသည့္ ဠ်ာနသုိ႔ လြြဲေျပ်ာင္ီးေပီးမည္

၅။ (မုိဘိင
ု ီး္ ) သယ္ယေ
ူ ၿပ်ာင္ီးေရႊ ႔ႏိုငသ
္ ည့္ နည္ီးပည်ာဆုိငရ
္ ်ာပစၥည္ီးမ ်ာီးသုီးစြြဲၿခင္ီးကုိ ႀကိဳတင္က်ာကြယေ
္ ရီးမ ်ာီး
က။ အုိငပ
္ က္ (iPad) ကိင
ု တ
္ ြယၿ္ ခင္ီးႏွင့္ ထိနီး္ သိမီး္ ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ၿခင္ီး
အသုီးျပဳသူသည္ျမိဳ ႔နယ္မွေပီးထ်ာီးေသ်ာ အုိင္ပက္အဖုီးၿဖင့္ (သု)ိ႔ ျမိဳ ႔နယ္မွခြင့ၿ္ ပဳေသ်ာ အၿခ်ာီးအဖုီး က်ာဗ်ာမ ်ာီးၿဖင့္အုိင္ပက္ကုိဖုီး/က်ာထ်ာီးရမည္။
(အၿခ်ာီးအတည္ျပဳေသ်ာအဖုီး က်ာဗ်ာအတြက္ ေက ်ာင္ီးအတြင္ီးေရီးမွ်ဴီး (သု)ိ႔ မီဒီယ်ာစပါယ္ရွယ္လစ္မ ်ာီးႏွင့ေ
္ တြ႔ဆုပါ) (၇) တန္ီးႏွင့္ (၁၂) တန္ီးမ ်ာီးအတြက္
အျခ်ာီးအစ်ာီးထုိီးအဖုီးက်ာဗ်ာမရွိပါ၊ အုိင္ပက္သည္ (Logitech keyboard case) ထြဲတင
ြ ္အျမြဲထြဲ့ထ်ာီးရမည္
၁။ iPads မ ်ာီးႏွင့၄
္ င္ီးအဖုီးမ ်ာီးေပၚတြင္ေရီးၿခစ္ၿခင္ီး၊ ပုဆြြဲၿခင္ီး၊ ကပ္ခြ်ာ/စတစ္က်ာကပ္ၿခင္ီးမ ်ာီး(သု)ိ႔ အီီးေအစီအက္စ္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသ်ာ တဆိပ္မ ်ာီး
မကပ္ရ။
၂။ iPad ကုိ ၿပန္႔ေသ်ာ၊ တည္ၿငိမ္ေသ်ာ မ က္ႏွ်ာၿပင္ေပၚတြင္ အသုီးၿပဳပါ။
၃။ iPad ေပၚတြင္ စ်ာအုပ္မ ်ာီး မတင္ထ်ာီးပါႏွင့။္
၄။ iPad အနီီးအန်ာီးတြင္ အစ်ာစ်ာီးၿခင္ီး၊ အရည္မ ်ာီးေသ်ာက္ၿခင္ီးမၿပဳလုပ္ပါႏွင့။္
၅။ အုိင္ပက္၏စခရင္ မ က္ႏွ်ာၿပင္ကို သန္႔ရွင္ီးၿပီီး၊ ႏူီးည့သည့္ အ၀တ္မ ်ာီးၿဖင့္ သုတ္ေပီးပါ။
၆။ မ က္ႏွ်ာၿပင္ကို ခြဲတမ ်ာီး (သိ)ု႔ ေဘ်ာပင္မ ်ာီးႏွင့္ တုိ႔ ထိၿခင္ီးမွ ေရွ်ာင္ၾကဥ္ပါ။
၇။ iPad မ ်ာီးကုိ တုိက္ရုိက္ေနေရ်ာင္ၿခည္ထြဲ၌ ထ်ာီးၿခင္ီး(သိ)႔ု အပူ(သု႔)ိ အစုိဓါတ္ၿပန္ေသ်ာေနရ်ာမ ်ာီးတြင္ အခ ိန္ၾက်ာရွည္စြ်ာမထ်ာီးပါႏွင့္။

ခ။ စြမီး္ အင္ အုိငပ
္ က္ဘက္ထရီ သုီးစြမ
ြဲ ႈ စီမေဆ်ာင္ရြကၿ္ ခင္ီး
၁။ ေန်ာက္တစ္ေန႔ ေက ်ာင္ီးတက္ရက္မတိုင္မွီ အုိင္ပက္ကုိ အ်ာီးသြင္ီးထ်ာီးရန္မွ်ာအသုီးျပဳသူ၏ တ်ာ၀န္ၿဖစ္သည္။
၂။ အ်ာီးမျပည့္သည္အ
့ ုိင္ပက္ မ ်ာီးကို စ်ာၾကည့္တုိက္ထတ
ြဲ င
ြ ္ အ်ာီးသြင္ီးႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသ်ာ္ ဘကၳရီအ်ာီးသြင္ီးခ ိန္မ ်ာီးကိုအလြြဲသုီးစ်ာီးလုပ္လွ င္
ထုေ
ိ က ်ာင္ီးသ်ာီးသည္အုိင္ပက္အသုီးျပဳ ခြင့္ဆုီးရႈီးမည္၊ အုိင္ပက္ယူရန္ဆိသ
ု ည့္အခ က္ႏွင့္ စ်ာသင္ခန္ီးထြက္ခြ်ာျခင္ီးကုိ ခြင့္မျပဳပါ၊
အတန္ီးဆင္ီးခ ိန္၊ အတန္ီးလႊေ
ြဲ ၿပ်ာင္ီးခ ိန္ မ ်ာီးတြင္သ်ာသြ်ာီး၍ ယူခြင့္ၿပဳမည္
၃။ အသုီးျပဳသူအ်ာီးလုီးသည္ ေႏြရ်ာသီေက ်ာင္ီးပိတ္ခ ိန္က်ာလ၌ အ်ာီးသြင္ီးစက္ႏွင့္ ႀကိဳီးမ ်ာီးအတြက္ တ်ာ၀န္ ယူရမည္။
၄။ မၿပီီးသည့္ (ေန်ာက္က ေနသည္)့ သင္ခန္ီးစ်ာမ ်ာီး ကုိ ေက ်ာင္ီးသ်ာီး၏ ကုိယ္ပိုင္အခ ိန္မ ်ာီးတြင္ျပဳလုပ္ရမည္
၅။ အုိင္ပက္ ကိုေက ်ာင္ီး၌ရွိေနခ ိနတ
္ င
ြ ္ “ON” ဆုိသည့္ အဖြင့္ေနရ်ာတြင္ (awake or sleep mode) ထ်ာီးရမည္။

ၿခြငီး္ ခ က္မ ်ာီးမရွပ
ိ ါ။

ဂ။ သယ္ယပ
ူ ိ႔ေ
ု ဆ်ာင္ၿခင္ီး
၁။ အုိင္ပက္ iPad တြင္ သလုိက္ဓ်ာတ္ပါသည့္ က်ာဗ်ာအဖုီးၿဖင့္ဖုီးအုပ္သယ္ေဆ်ာင္ရမည္။
၂။ အုိင္ပက္ iPad မ ်ာီးကို က်ာီးထြဲတင
ြ ္ အခ ိန္ၾက်ာၿမင့္စြ်ာထ်ာီးၿခင္ီး (သု)ိ႔ ညအိပ္ထ်ာီးၿခင္ီးမ ်ာီး မၿပဳရ။
၃။ အုိင္ပက္ iPad မ ်ာီးကို က်ာီးထြဲတင
ြ ္ထ်ာီးခြဲ့မည္ဆုိလွ င္လူၿမင္ႏိုင္သည့္ ေနရ်ာတြင္မထ်ာီးပါႏွင့္။

ဃ။ ေစ်ာင့္ၾကည့္ၿခင္ီးႏွင့္ ၾကီီးၾကပ္ၿခင္ီး
၁။ အုိင္ပက္ iPad မ ်ာီးကိုေသ်ာ့ခတ္မထ်ာီးေသ်ာ အတန္ီးထြဲတြင္(သု)ိ႔ အိမ္သ်ာ (သု)ိ႔ ၿပင္ပေလ့က င့္မႈမ ်ာီး ၿပဳလုပ္ေနစဥ္၊ ပိုင္ရွငမ
္ ြဲ့ (ၾကည့္ရႈသူမရွိပြဲ)
ခ န္မထ်ာီးပါႏွင့္။
၂။ မိမိအတန္ီးေဖၚ မိတ္ေဆြ (သိ႔)ု မိသ်ာီးစု၀င္မ ်ာီးကို မိမိ ၏ အုိင္ပက္ကုိ (iPad) မငွ်ာီးရမ္ီးရပါ
၃။ အုိင္ပက္(iPad) လုၿခဳမႈ၊ အ်ာမခခ က္ႏွင့္ ပစၥည္ီး ကရိယ်ာေပၚတြင္ ၿပဳလုပ္ခ က္မ ်ာီးအတြက္၊ သင့္တင
ြ ္တ်ာ၀န္ရွိသည္

ဇန္န၀ါရီ (၁)၂၀၂၂ ေန႔တြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္
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