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အ  ော်စတငော် ISD သညော် စကော်မှုနညော််းပည မ  ်း ဖြနော် ့်အေအပ်းရနော်လုပော်အ  ငော်အနသညော်။ 

အက  ငော််းေငော််းမ  ်းပိတော်ထ ်းစဉ်က လတွငော် AISD ေနော်ထမော််းမ  ်းသညော် အက  ငော််းသ ်း အက  ငော််းသူမ  ်း ၊ အန မိော်မ  ်းနငှော့်် ရပော်ကွကော်မ  ်း 

တတော်နိငုော်သမျှ ကွနော်ဖပြူတ မ  ်းရနိငုော်ရနော်နငှော့််  ငော်တ နကော်မ  ်းသ ု်းနိငုော်ရနော်  စီ စဉ်တစော်ခုကို တီထငွော်ခ ့်ပါသညော်။ ၎ငော််း စီ စဉ်သညော်  မိော် 

တွငော်ကွနော်ဖပြူတ မ  ်းနငှော့််  ငော်တ နကော်ကို  လွယော်တကူလကော်လှမော််းမမှီအသ  မိသ ်းစမု  ်း   ်း ကူညရီနော် ရညော်ရွယော်ပါသညော်။ ထို ့် ဖပငော် 

AISD ၏  ကော်မဖပတော်သငော်ကက ်းမှုပဏ မအဖခလှမော််းမ  ်း တွကော်လ  ကူညပီါလိမော့််မညော်။ ကျွနော်ပုော်တို ့် စီ စဉ်နငှော့်် လိုခ ငော်အသ ရလ ဒော် 

မ  ်း အကက ငော််းမိသ ်းစမု  ်း  ်း  သအိပ်းရနော် အ  ကော်ပါ ခ ကော် လကော်စ ရွကော်ကို ကျွနော်ပုော်တို ့်ြနော်တီ်းခ ့်ပါသညော်။ 

● ဤ စီ စဉ်သညော် ခရုနော််းဘုတော်ခော် (Chromebook) ဟုအခေါ်အသ  ကွနော်ဖပြူတ နငှော့်် ေိုငော်ြိုငော်အဟ ့်စအပါ ့် (Wi-Fi hotspot) တို ့်ကို 

တစော်ခု သို ့်မဟုတော် နစှော်ခုစလ ု်း လို ပော်အနအသ  ၆တနော််း နငှော့်် ၇တနော််း အက  ငော််းသ ်း အက  ငော််းသူမ  ်း  ်းဖြနော် ့်အေအပ်း ပါသညော်။ 

● ပါေငော်သူ  ်းလ ု်း၏က နော််းမ အရ်းနငှော့််  နတရ ယော်ကငော််းရှငော််းအရ်းတို ့်ကို ရရှိရနော် ကူညအီသ  အနဖြငော့်် ဖြနော် ့်အေအသ   ခါတွငော် ေနော် 

ထမော််းမ  ်းနငှော့်် မိသ ်းစတုို ့် ကက ်း ခနဓ ကိုယော်တိုကော်ရုိကော်ထအိတွွေ့ မှု မရှိပါ။ 

● ၈တနော််း မှ ၁၂တနော််း ထကိို အ  ော်စတငော် ISD မ ှပစစညော််း ၁ ခု- အက  ငော််းသ ်း အက  ငော််းသူ-၁ အယ ကော်  စီ စဉ်ထ ်းရှိသညော့်် 

 အလျှ ကော် ထိ ုတနော််းမ  ်းမှ အက  ငော််းသ ်း အက  ငော််းသူမ  ်း စကော်ပစစညော််း သစော်အတ ငော််းခ ရနော် မလို ပော်ပါ။ 

● အရှ ွေ့အဖပ်းစမော််းသပော်မှု အ  ငော်ဖမငော်ပပီ်းအသ  ခါ အ  ော်စတငော် ISD သညော် ဧပပီလ ၆ ရကော်အန ့်  ပတော်တွငော် ဖခ ်း တနော််းမ  ်း   

တွကော်ပါတို်းခ  ွေ့ရနော် စီစဉ်အနပါသညော်။ 

● ခရုနော််းဘုတော်ခော် (Chromebook) နငှော့်် ေိုငော်ြိုငော်အဟ ့်စအပါ ့် (Wi-Fi hotspot) မ  ်းရရှိလိုအသ  ၆တနော််းနငှော့်် ၇တနော််းမှ မိသ ်းစုမ  ်း 

သညော် ၎ငော််း ရ မ  ်းရရနော်အတ ငော််း ိုမှုကို မညော်သို ့်အပ်းပို ့်ရမညော်ကို  အီမ်းလော် ညွှနော်ကက ်းမှု ရရှိပါလိမော့််မညော်။ 

● ဤ စီ စဉ်မှ ဖြနော် ့်အေအပ်းအသ  စကော်ပစစညော််း  ်းလ ု်းသညော် အ  ော်စတငော်သ်ီးဖခ ်းလွတော်လပော်အသ  အက  ငော််းခရုိငော်မ ှလကော်ခ နိငုော် 

အသ   သ ု်းဖပြုလမော််းညွှနော် the Austin Independent School District Acceptable Use Guidelines (ဒလီငော့််ခော်သညော် PDF 

ြွငော့််ပါသညော်) အ  ကော်တွငော် က  ြု်းေငော်ပါသညော်။ 

● စကော်မှုနညော််းပည  ိုငော်ရ ကွ ဟခ ကော်ကို ပိမိုဖုြညော့်် ညော််းအပ်းရနော် တွကော် AISD သညော် ၎ငော််းအက  ငော််းဘတော်စော်က ်းမ  ်းကို အပ 

၂၀၀  ကွ အေ်း ထိ ေိငုော်ြိုငော် (Wi-Fi) စွမော််းရညော်မ  ်းဖြငော့်် ဖပနော်လညော်တပော် ငော်မွမော််းမ ထ ်းပါသညော်။ AISD သညော် ထိဘုတော်စော်က ်း 

မ  ်းကို  လို ပော်  ု်းဟုသတော်မှတော်ထ ်းအသ တိုကော်ခနော််းမ  ်း နငှော့်် ရပော်ကွကော်မ  ်းတွငော် နညော််းဗ ြူဟ က စ ွ အနရ ခ ထ ်းပါမညော်။ 

ဧပပီလ ၆ ရကော်အန ့်  ပတော်တွငော်ထို စီ စဉ်ကို အက ငော် ထညော်အြ ော်နိငုော်မညော်ဟု အမျှ ော်မှနော််းပါသညော်။ 

● စကော်မှုနညော််းပည  ိုငော်ရ  ေနော်ထမော််းမ  ်းက မိသ ်းစုမ  ်း  ်းတတော်နိငုော်သအလ ကော် ကူညအီ  ငော်ကကဉ််းအပ်းရနော်  စမွော််းကုနော် 

ကကိြု်းစ ်းအပ်းပါမညော်၊ သို ့်အသ ော်လညော််း စကော်ပစစညော််းမ  ်းမ ှ  ကနော် ့် သတော်ရှိအက ငော််းရှိနိငုော်သညော်။  

ခရုနော််းဘုတော်ခော် (Chromebook) လိုခ ငော်အသ  အက  ငော််းသ ်း အက  ငော််းသူ  ်းလ ု်း  ်း ေနော်အ  ငော် မှုအပ်းအနစဉ် ကျွနော်ပုော်တို ့်၏ မိသ ်းစုမ  ်း 

နငှော့်် ေနော်ထမော််းမ  ်း  နတရ ယော်ကငော််းရှငော််းနိငုော်သအလ ကော်ကငော််းရှငော််းအစဖခငော််းသညော် ကျွနော်ပုော်တို ့် ခရုိငော်၏ ထ်ူးတ ေနော် ဖြစော်သညော်။ 

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/technology/docs/policies/AU_Guidelines_05.23.18_updated.pdf



