EACS

ေက ်ာင္းသ်္း စကငမန
ႈ ညင္း ည် လကငစစြဲစ်အု င

6-13-17 တစာငၿ

နငလညငၿ ာငဆာင္သ
ြဲဲ့ ညင

မ်တိက်
1. စကငမနႈ ညင္း ည် ရညငရယ
စ ္
င ကငမ ်္း
2. တ်၀နငရရရိ ရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သေဘ်တူည္ီ ကင
A.

နိဒါနင္း

B.

စကငမႈနညင္းစနစငမ ်္း က်ကစယငမႈ (အ်မ္္ ကင)

C.

အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း ေ ဖလစီ (စညင္းမ ်င္းမ ်္း)

D.

အာငတ်နကငဆကငသစယငေရ္း (၀ာင္စာငဲ့)

E.

၀ကငဘင 2.0 (အီ္းေမ္းလင္၊ စုစညင္းထ်္းေသ် အေၾက်ာင္းအရ်)

F.

ကိုယင ိုာငစကင စၥညင္းမ ်္း ေ ဖလစီ (စညင္းမ ်င္းမ ်္း)

G.

လုၿ္ဳေရ္း

H.

ကူ္းယူၿ္ာင္းမ ်္း (dowlaods)

I.

လု ငရ္၊ မလု ငရမညငဲ့ အရ်မ ်္း (Netiquette)

J.

္ုိ္းယူ-ကူ္းယူၿ္ာင္း

K.

ကုိယင ိုာငလုၿ္ဳမႈ

L.

ဆိုာငဗ် ႏိုိုာငလုိမာင္းထကင ၿ ဳက ာငဲ့ၿ္ာင္း

M.

တ်၀နငသိေသ်္၊ တ်၀နငမြဲဲ့ေသ် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သ်ဓကမ ်္း

N.

က်ကစယငမႈ (အ်မ္) ကနင႔သတင္ ကင

O.

လူမႈေရ္းမီဒီယ် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း

P.

တ်၀နငရရိရရိ အသု္းၿ ဳရနင သေဘ်တူညီ္ ကင ္ ဳိ္းေ ်ကငၿ္ာင္းမ ်္း

Q.

တ်၀နငရရိရရိအသု္းၿ ဳရနင သေဘ်တူညီ္ ကင္ ဳိ္းေ ါကငၿ္ာင္းအတစကင
ေၿ ရရာင္းၿ္ာင္းနညင္းလမင္းအဆာငဲ့ဆာငဲ့ႏိုာ
ရ ငဲ့ ေန်ကငဆကငတမ
စြဲ ်္း

3. iPad ေ ဖလစီ(မူ)
A.

စညင္းကမင္းသတငမရတင္ ကငမ ်္း

B.

ေ္ါာင္းစ်င (အမညင)

C.

ေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း (သု)ိ႔

D.

ၿ နငလညငသိမင္း ိုကငရယူၿ္ာင္း

E.

သေဘ်တူညီ္ ကင စညင္းမ ်င္းမ ်္း

F.

တရ်္းမ၀ာငေသ်္၊ ် ေဒႏိုရာငဲ့ မကိုကငညီ္ ကငမ ်္း

ကငစီ္းၿ္ာင္း

4. သယငေဆ်ာငမၿႈ ဳႏိုိုာေ
င သ် စကငကရ
ိ ယ
ိ ်မ ်္း သု္းရနင ောစေၾက္းဆုိာရ
င ် စညင္းမ ်င္းသတငမတ
ရ ္
င ကငမ ်္း
A.

အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င ၿ ဳၿ ာငထိနင္းသိမင္းၿ္ာင္း ၀နငေဆ်ာင္

B.

iPad တနင ုိ္းမ ်္း ေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း္၊ အ္ုိ္း္ရၿ္ာင္း (သိ)႔ု

C.

ကငစီ္းၿ္ာင္းအတစကင ကုနငက ောစအၿ ညငဲ့အ၀္၊

ကငစီ္းသစ်္းေသ် iPads မ ်္း

D.

4-6 တနင္းအတစကင အိမငသုိ႔ယူေဆ်ာငသ်စ ္းမညငဲ့ iPads မ ်္းအၾကမင္း ာင္း ္နင႔မရနင္းထ်္းေသ် ၿ ဳၿ ာငမႈ ကုနငက ောစ ဇယ်္း

E.

7-12 တနင္းေက ်ာင္းသူ-သ်္းမ ်္းအတစကင Apple Care+ warranty အ်မ္္ ကင

5. သယငေဆ်ာငမႈ ၿ ဳႏိုိုာေ
င သ် စကငမက
ႈ ရ
ိ ယ
ိ ်မ ်္း ႀကိဳတာငသတိေ ္း္ ကငမ ်္း
A.

iPad ကုိာငတယ
စ ငၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င ထိနင္းသိမင္းေစ်ာငဲ့ေရရ်ကငၿ္ာင္း

B.

စစမင္းအာင စီမ္နင႔္ေ
စြဲ ရ္း

C.

သယငယူ ုိ႔ေဆ်ာငၿ္ာင္း

D.

ေစ်ာငဲ့ၾကညငဲ့ ေလဲ့လ်ၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င ကစ ငကြဲ ၾကညင္းၾက ငၿ္ာင္း
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1.

စကငမန
ႈ ညင္း ည်ဆုိာရ
င ် ရညငမန
ရ ္းင ္ ကငမ ်္း
A. ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းအ်္းလု္း မိမိတုိ႔နီ္းန်္း တင၀နင္းက ာငကမက်ႏိုရာငဲ့ အၿ နငအလရနင ထိေတစ႔ၿ ီ္း္၊ အက ဳိ္းၿ ဳေစရနင္၊
လုၿ္ဳစစ်စကငမႈနညင္း ည်သု္းရ်ာ၌ ၿ ာငဆာငေ ္းရနင္။
B.

လူမႈက ာဲ့င၀တငႏိုရာဲ့င ကုိကငညီေသ် စကငမႈနညင္း ည် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းကို သာငၾက်္းေ ္းရနင္။

C.

ေလဲ့လ်သာငယူမႈ အရညငအေသစ္း ေက်ာင္းမစနငလ်ေအ်ာင ေဆ်ာငရစကေ
င ္းရနငႏိုရာဲ့္၊င ည်ေရ္း ေအ်ာငၿမာငမႈမ ်္းအတစကင
ို၍ၿမာငဲ့တာငေ ္းရနင

D.

21 ရ်စု ေလဲ့လ်သာငယူသူတုိ႔အတစကင ေတ်ာင္းဆုိလ်ေသ် စကငမႈ (digital) အစစမင္းအစသစငမ ်္း

E.

နညင္း ည် သာငယူမႈအတစကင္၊ မညငသညငဲ့အ္ ိနငအ္ါႏိုရာငဲ့ ေနရ်မဆို အသု္းၿ ဳအသု္း္ ၿ္ာင္းၿ ာငဲ့္၊ ည်ေရ္းဆုိာငရ်

စ႔ၿ ိဳ္းတညငေဆ်ကငေ ္းရနင္၊
အ္စာငဲ့အေရ္းမ ်္း္၊ အေထ်ကင အကူမ ်္းႏိုရာငဲ့ ကစြဲၿ ်္းေသ် သာငၾက်္း ႔္
ို မႈမ ်္းအ်္း ို၍ လကငလရမင္းရယူႏိုိုာငေရ္းအတစကင
ဲ့ ိ္းု ကူညီေ ္းရနင္။
F.

ဆရ်-ေက ်ာင္းသူ/သ်္းႏိုရာငဲ့ မိဘမ ်္းၾက်္းာ၌ ထိေတစ႔မႈအၿ နငအလရနင နညင္းလမင္းမ ်္း တုိ္း္ ြဲ ႔ၿ္ာင္းၿ ာငဲ့္၊ ဆကငသစယငေရ္းႏိုရာငဲ့
လူထုရ ငရစ်ေရ္းစိတင ဓါတငမ ်္း ိုမို ႔ၿစ ိဳ္းတုိ္းတကငလ်ေစရနင္။

G.

2.

စကငမႈနညင္း ည်ဆုိာငရ် အေထ်ကငအကူမ ်္းႏိုရာငဲ့ ႏိုရီ္းေႏိုရ်အကီစမင္း၀ာငမႈုမ ်္း တုိ္း္ ြဲ ႔ေ ္းရနင္၊

ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းအတစက္၊င တ်၀နငရရ
ရိ ရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သေဘ်တူည္
ီ ကင

A. နိဒါနင္း
ေက ်ာင္းစကငမႈ စၥညင္းမ ်္း အသု္းၿ ဳရ်တစာင္၊

ိုာငရာ
ရ ငတုိ႔မရ ညစနၾင က်္း္ ကငမ ်္းႏိုရာငဲ့ အၿ ဳအမူမ ်္း လိုကငန်ၾကရနင ဆႏိုၵၿ ဳထ်္းသညငဲ့

အဆုိ ါါဤ တ်၀နငရရိရရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သေဘ်တူညီမႈ စညင္းကမင္း္ ကငမ ်္း ေ ဖၿ ထ်္း ါသညင္။ ါဤသေဘ်တူညီ္ ကငအၿ ာင္၊ ္ရုိာမ
င ရ
ဲ့ ို္းထ်္းေသ် မညငသညငဲ့စကငမႈ

စၥညင္း မ ်္းမဆုိ္၊ ေက ်ာင္းသ်္းႏိုရာငဲ့ ၀နငထမင္းတုိ႔မ္၊ရ EACS လကင္ႏိုိုာငေသ် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း

ေ ဖလစီမ ်္းအ်္း လိုကငန်ၾကရနင ေတ်ာင္းဆုိထ်္း ါသညင္။
a)

EACS စကငမႈနညင္း ည်မ ်္းသညင ည်ေရ္းဆုိာငရ် ရညငရစယင္ ကငအတစကငသ် အသု္းၿ ဳရနင ရညငရစယငထ်္း ါသညင္။

b)

ကစနငယကငဆကငသယ
စ ငေရ္းေ ဖမရၿ စငေစ္၊ (သု)ိ႔ ္ရုိာငစကငမႈနညင္း ည်မ ်္း အသု္းၿ ဳေနစ်ငၿ စငေစ္၊
လု ငေဆ်ာင္ ကငမ ်္းအ်္းလု္းတုိ႔ကို ၾကညင္းၾက င ၾကညငဲ့ရႈထ်္း ါသညင္။

c)

EACS ကစနငယကငမရတဆာငဲ့ အစနငလိုာင္းအဆကငအသစယငၿ ာငဲ့္၊ အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္း ရယူရ်တစာင္၊ ကီစႏိုုင ငတုိ႔ေ ဖလစီမ ်္းႏိုရာဲ့္၊င
ႏိုိုာငာေတ်ငစညင္း မ ်င္းစညင္းကမင္းမ ်္း္၊ (CIPA) ကေလ္းႏိုရာငဲ့စ ငဆုိာငသညငဲ့ အာငတ်နကင က်ကစယငေရ္း ် ေဒအတုိာင္း္၊
စီစစငစစငေၾက်လိမဲ့မ
င ညင္။

d)

အာငတ်နကငသု္းသညငဲ့အ္ါၿ စငေစ္၊ မသု္းသညငၿ စငေစ္၊ သု္းစစသ
ြဲ ူမ ်္းအေနၿ ာငဲ့္၊ အၿ ဳအမူေက်ာင္းႏိုရာဲ့င ေလ္းစ်္းမႈရရိသညငဲ့
စညင္းမ ်င္းမ ်္းလုိကငန် ရမညင္။

e)

ေက ်ာင္း၀နငေဆ်ာငမမ
ႈ ်္း အလႊသ
ြဲ ု္းလရ ာင္၊ ဆု္းမသစနငသာင အေရ္းယူၿ္ာင္း ္ရႏိုိုာငသညင္။

f)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္း အႏိုၱရ်ယငကာင္းေရ္းႏိုရာဲ့င အာငတ်နကငအေ ဖတစာင လုၿ္ဳမႈအတစကင EACS မရ္၊ သာငဲ့ေလ ်ငသညငဲ့
အတုိာင္းအတ်တစင္ုအထိ္၊ ေဆ်ာငရစကငသ်စ ္းမညင္။ သုိ႔ေသ်င္၊ ေက ်ာင္း ုိာင စၥညင္းမ ်္းကို အသု္းၿ ဳရ်မရ ၿ စငေ ဖလ်သညငဲ့
မညငသညငဲ့ထိ္ုိကငဒ္ငရ်ရမႈ္၊ နစငန်မႈမ ်္းကို တ်၀နငယူမညင မဟုတင ါ္။

g)

္ရုိာငဆကငသယ
စ ငေရ္းကစနငယကင (သုိ႔) အၿ္်္းစကငမႈ စၥညင္းမ ်္းအသု္းၿ ဳသူတုိ႔အေနၿ ာငဲ့္၊ ေဘ္းကာင္းေရ္းႏိုရာငဲ့ လုၿ္ဳေရ္းအတစကင
မညငသညငဲ့စို္းရိမငမႈ မဆုိ ္ရုိာင အမႈထမင္းမ ်္းအ်္း ္ ကင္ ာင္း သတိေ ္းရနင (အသိေ ္းရနငတ်၀နင) ယူၾကရနင္၊ ဆႏိုၵၿ ဳ ါသညင္။

B. စကငမႈ စၥည္းင မ ်္း က်ကစယမင ႈ (အ်မ္္ ကင)
EACS

မရ္၊

အာငတ်နကငဆကငသစယငေရ္း္၊

စ် ေ
စြဲ ဖတာငကစနင ်တ်မ ်္း္၊

iPad

မ ်္း္၊

ရု ငၿမာငစညင္းေ၀္းက ာင္း ႏိုိုာငေရ္းႏိုရာငဲ့္၊

အစနငလုိာင္းစုေ ါာင္းေဆ်ာငရစကမ
င ႈမ ်္းၿ ဳ လု ငေရ္း္၊ သတာင္းအေၾက်ာင္းအရ် သာင ုနင္းမ ်္း္၊ အီ္းေမ္းလငမ ်္းၿ ာငဲ့
စကငမႈနညင္း ည်

အသစငေ ဖထစနင္းလ်သညငႏိုရာငဲ့အမရ ္၊

EACS

မရဆကငသယ
စ ငေရ္း ဲ့ ို္းေ ္းရနင

ဲ့ ို္းကူညီထ်္း ါသညင္။

ႀကိဳ္း မင္းအ်္းထုတငသ်စ ္းမညင္။

ါဤစ်အု ငထတ
ြဲ ာ
စ င ေ ဖၿ ထ်္းေသ် ေ ဖလစီမ ်္းသညင စကငမႈနညင္း ည် အ်္းလု္းႏိုရာငဲ့ သကငဆုိာငၿ ီ္း္၊ စ်အု ငထတ
ြဲ ာ
စ င သီ္းသနင႔
ေ ဖၿ ထ်္းသညငဲ့ အရ်မ ်္းအတစကငသ် မဟုတင ါ္။

C. အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း ေ ဖလစီ စညင္းမ ်င္းမ ်္း

3

္ရုိာငမရ္၊

ဲ့ ုိ္းထ်္းေသ် စကငမႈနညင္း ည်အ်္းလု္းသညင

ည်ေရ္းႏိုရာဲ့စ
င ငဆုိာငေသ် အရ်မ ်္းအတစကငသ် ရညငရစယငထ်္း ါသညင္။

အသု္းၿ ဳသူအ်္းလု္း တုိ႔မရ္၊ ေက်ာင္းမစနငစစ် ္ ိနငဆအသု္းၿ ဳရနငႏိုာ
ရ ဲ့္၊င ါဤစ်အု ငမရ အ္ ကငအလကငမ ်္းကို္၊ လုိကငန်ရုသ်မက္၊ အဓိက
ရညငရစယင္ ကငမ ်္းၿ စငသညငဲ့

အႏိုၱရ်ယင

ကာင္းရရာင္းေရ္း္၊

သဲ့ာငေလ ်ငမႈ္၊

ၾကာငန်ၿ္ာင္း္၊

ုမရနငအသိတရ်္းၿ ာငဲ့

အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င

မသိန်္းမလညငလရ ာင္၊ ေမ္းၿမနင္းၿ္ာင္းတုိ႔ကုိ ါ လုိကငန်ရနင ဆႏိုၵၿ ဳ ါသညင္။
a)

အသု္းၿ ဳသူတုိ႔အေနၿ ာငဲ့ ၿ ာင ာ၌ ေက ်ာင္းကစနငယကငဆကငသယ
စ ငေရ္းလုိာင္းမရရိ ြဲ ေက ်ာင္း ိာ
ု ငစကင စၥညင္း အသု္းၿ ဳသညငဲ့အ္ါ္၊
တ်၀နငရရိရရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း စညင္းမ ်င္းေ ဖလစီမ ်္းအတိာ
ု င္း ၄ာင္းတုိ႔ကိုလိုကငႏိုိုာငက ာဲ့ငသု္းရမညင္။

b)

အဆုိ ါ ထုိ စၥညင္းမ ်္းသညင တနင ုိ္းၾကီ္းမ်္းၿ ီ္း သာင၏ေစ်ာငဲ့ေရရ်ကငမႈေအ်ကငာ၌ ေက ်ာင္းမရ ယုၾကညငအ ငႏိုရထ်္းသညငဲ့အတစကင
အသု္းၿ ဳသူမ ်္းအ်္း လု္း ၄ာင္းတုိ႔ကို သတိႀကီ္းစစ်ၿ ာငဲ့ ကိုာငတယ
စ င အသု္းၿ ဳရနင ဆႏိုၵၿ ဳ ါသညင္။

c)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္းမရ မညငသညငဲ့ စကင စၥညင္းေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း္၊

ကငစီ္းၿ္ာင္း္၊ ္ ဳိ ႔ယာ
စ င္းမႈမဆုိ္၊ ေက ်ာင္းတ်၀နငရရိသူအ်္း

္ ကင္ ာင္းအေၾက်ာင္းၾက်္းရမညင္။
d)

လ စငလ ်ရႈထ်္းၿ္ာင္း (သိ႔)ု မရ်္းယစာ္းင စစ် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းေၾက်ာငဲ့ မညငသညငဲ့ ကငစ္းီ မႈမဆိ္၊ု အသု္းၿ ဳသူမရ ောစေၾက္းဆုိာရ
င ် တ်၀နင
ယူရမညင္။

D. အာငတ်နကငဆကငသယ
စ ေ
င ရ္း
္ရိာ
ု မ
င ရ ဲ့ ္းို ထ်္းေသ် ဆကငသယ
စ ေ
င ရ္း - EACS မရ္၊ အာငတ်နကင္၊ ၀ကငဘငဆုိကငမ ်္း္၊ ရာင္းၿမစငမ ်္း္၊ အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္းႏိုရာငဲ့ အစနငလုိာင္းမ ်္း
ရ၀ု္ငအတစာင္း ရရိေနစ်င ၄ာင္းတုိ႔ကို

ဲ့ ို္းထ်္း ါသညင္။ ၄ာင္းဆကငသယ
စ ငေရ္းကို္၊ CIPA စညင္းမ ်င္းမ ်္းႏိုရာငဲ့ ေက ်ာင္းေ ဖလစီမ ်္းအတိုာင္း

္ ဳ ငကိုာင တ်္းဆီ္းထ်္းလိမငဲ့မညင္။ အာငတ်နကင လု ငေဆ်ာင္ ကငကို အကနင႔အသတငမရရိ ၾကညင္းၾက င၍ မရတငတမင္းရယူထ်္းၿ ီ္း
္ ဳ ငကိုာငထ်္းႏိုုိာငသညင္။
a)

အာငတ်နကင သနင႔စာငစစငေၾက်ၿ္ာင္းသညင မၿ စငမေန ေတ်ာင္းဆုိထ်္းသညငဲ့ အရ်တစင္ုၿ စငၿ ီ္း္၊ အေရ္းႀကီ္းေသ် လုၿ္ဳေရ္း
ႀကိဳတာငက်ကစယငမႈ ၿ စငေၾက်ာင္း အသု္းၿ ဳသူတို႔မရ န်္းလညငထ်္းရမညင္။

b)

အာငတ်နကင သနင႔စာငစစငေၾက်ၿ္ာင္းကို အသု္းၿ ဳသူတိ႔အ
ု ေနၿ ာငဲ့ လရညဲ့င တငေရရ်ာငၾကညငၿ္ာင္း မၿ ဳလု ရ
င ္။

c)

အကယင၍ ္စာငဲ့ၿ ဳသာငဲ့ေသ် စ်မ ကငႏိုရ်တစင္ုကို တ်္းၿမာငဲ့ထ်္း ါက အသု္းၿ ဳသူအေနၿ ာငဲ့ ္ရိုာငမရ လု ငထု္းလု ငနညင္းမ ်္းအတုိာင္း
သကငဆုိာငရ်အု င ္ ဳ ငေရ္းတ်၀နငရသ
ရိ ူမ ်္းကို အသိေ ္းရမညင္။ သို႔မဟုတငလရ ာင ိတငစုိ႔္ရသညငဲ့ စ်မ ကငႏိုရ် (Site)
ကိုၿ နငလညငသု႔သ ငရနင တာငၿ ရမညင္။

d)

အသု္းၿ ဳသူမရ ိတင ာငသာငဲ့လ ကငႏိုရာငဲ့ ၀ာငေရ်ကငႏိုိုာေ
င သ်၀ကငဘငဆိုကငအတစကင တုိာငၾက်္းရနင
္ရုိာငလု ငထု္းလု ငနညင္းမ ်္းအတုိာင္းလိုကငန်ရမညင္။

E.

Web 2.0 (အီ္းေမ္းလင္၊ စုစညင္းထ်္းေသ် အ္ ကငအလကင)
a)

္ရိုာငမရ ေ ္းထ်္းေသ် အီ္းေမ္းလငစ်ရာင္းမ ်္းကို ဂရုတစိုကင အသု္းၿ ဳရမညင္။

b)

ကုိယင ုိာငအီ္းေမ္းလင္၊ ိုာငတြဲမ
စ ်္း္၊ ဓါတင ုမ ်္း္၊ app အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္၊ အစရရိသၿ ာငဲ့..တရ်္း၀ာင စညင္းကမင္းမ ်္းအတိုာင္း
ၾကညင္းၾက ငေစ်ာငဲ့ၾကညငဲ့ၿ ီ္း္၊ မရတင တမင္းစုစညင္းသိမင္းယူထ်္းမညင္။

c)

ုိာငရရာငသညင အစနငလိုာင္းမရ မိမိကိုယငေရ္းကုိယငတ် အ္ ကငအလကငမ ်္း လရယငၿ္ာင္းမၿ ဳရနင သတိၿ ဳရမညင္။ မ ယ
စ မ
င ရ်
မိမက
ိ ယ
ို ေ
င ရ္းကိယ
ု တ
င ်အ ္ ကငအလကငမ ်္း ေ၀ာရၿ္ာင္းကို တာင္းၾက စ
င ်စ တ်္းၿမစငထ်္း ါသညင္။

d)

မသိေသ် (သိ)ု႔ မယုရေသ် မူရာင္း၀ကငဘငဆုိကငဆကငႏိုစယငမႈမ ်္း (links or files) (သု)ိ႔ ုိာငမ ်္း စာငဲ့ၾကညငဲ့သညငဲ့အ္ါ သတိၿ ဳ ါ္။

e)

တစငၿ္်္းသူမ ်္းကို ဆကငသယ
စ ငရ်တစာင အႏိုၱရ်ယငကာင္းၿ ီ္း သာဲ့ငေလ ်ငေသ် ယ််ငေက ္းသညငဲ့ အၿ ဳအမူမ ်္းၿ ာငဲ့
ဆကငဆရ ါမညင္။

f)

စ် ႔ၿို ္ာင္းႏိုရာဲ့္၊င မညငသညငဲ့နညင္းၿ ာငဲ့မဆုိ အဆကငမၿ တင စ်ရုိကေ
င ္း ႔ၿို ္ာင္းမ ်္းကို ထ်္းၿမစငထ်္း ါသညင္။

g)

တာငဆကငၿ္ာင္း္၊ ေဆစ္းေႏိုစ္းမႈမ ်္းႏိုရာငဲ့ ေ၀ာရ လရယငၿ္ာင္းမ ်္းကို ဆရ်တုိ႔မရ ္ရိုာငသာငယူၿ္ာင္း စီမအု င္ ဳ ငေရ္းစနစငေ ဖမရ
ၾကညင္းၾက ငသ်စ ္းမညင္။

h)

ိုာငရရာမ
င ရ တတိယလူ္၊ cloud-based စုေဆ်ာင္းၿ္ာင္း ကိရိယ်မ ်္းၿ စငသညငဲ့ - iCloud Drive, Google Drive ႏိုရာငဲ့္၊ Canvas
တုိ႔သညင EACS မရ မ ုိာငေၾက်ာင္းႏိုရာဲ့င မထိနင္း္ ဳ ငထ်္းေၾက်ာင္းကို သတိၿ ဳ ါ္။

F.

မိမက
ိ ယ
ို င ာ
ို င စကင စၥည္းင ကိရယ
ိ ်မ ်္း ေ ဖလစီ (စညင္းမ ်င္းမ ်္း)
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အေရ္းေ ဖ

(သု)ိ႔

ည်ေရ္းအတစကင

မိမိကုိယင ိာ
ု ငစကင စၥညင္းမ ်္းၿ စငေသ်

ဆရ်
(iPads,

(သိ)ု႔

၀နငထမင္းတုိ႔၏

Tablets,

smart

ညစနငၾက်္း္ ကငမရလ၍
ႊြဲ
phones,

ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းသညင

ႏိုရာဲ့လ
င ကငကိုာင ုနင္း)

မ ်္းကို

ိတငထ်္းၿ ီ္း ေက ်ာင္းတကင္ ိနငတာ
စ င သိမင္းထ်္းရ ါမညင္။ ကုိယင ာ
ို လ
င ကငကိာ
ု င န
ု ္းင (သိ)႔ု hotspots မ ်္းၿ ာငဲ့္၊ ေက ်ာင္းအာငတ်နကင
ဆကငသယ
စ ေ
င ရ္းကို အသု္းမၿ ဳရ္။
G.

လုၿ္ဳေရ္း
အသု္းၿ ဳသူတုိ႔အေနၿ ာငဲ့ ေက ်ာင္းဆကငသယ
စ ငေရ္းကစနငယကငမရတဆာငဲ့ လုၿ္ဳေရ္း ၿ္ိမင္းေၿ္်ကငမႈမ ်္းၿ စငသညငဲ့ (viruses, worms,
spyware, အစရရိသ၍) မၿ နင႔ႏိုရ႔သစ်္းေစရနင က ဳိ္းေၾက်ာင္းဆီေလ ်ငေသ် စညင္းမ ်င္းက်ကစယငမႈမ ်္း လကင္က ာငဲ့သု္းရနင ဆႏိုၵၿ ဳ ါသညင္။
၄ာင္းထြဲာ၌ ကူ္းစကင္ရသညငဲ့
မ စာဲ့ၾင ကရနင

ါ၀ာငသညင္။

ုိာငမ ်္း (သိ)ု႔ Programs မ ်္းႏိုရာငဲ့္၊ မသိန်္းမလညငေသ် (သိ)ု႔ မယုရေသ် မူရာင္း
အကယင၍

မိမိအသု္းၿ ဳေသ်

စၥညင္းကိရိ

ယ်သညင

အ ကင ိုင္း

ရုိဂရမင စနစငမ ်္း

ဗုိာင္းရ ငစရ
င ရိေနသညငဟု

ယူဆလရ ာင ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ ေက ်ာင္းတ်၀နင္အ်္း ္ ကင္ ာင္းသတိေ ္း ါ္။ အသု္းၿ ဳသူသညင ကိုငယငတုိာင ဗုိာင္းရ ငစင ကငၿ္ာင္း (သု)ိ႔
ဗုိာင္းရ ငစင ကငရနင ရုိငဂရမငမ ်္း ႀကိဳ္းစ်္းအ်္းထုတငကူ္းယူၿ္ာင္းမ ်္း မၿ ဳလု ငသာငဲ့ ါ္။
H.

ကူ္းယူၿ္ာင္း (downloads)
အသု္းၿ ဳသူတုိ႔မရ

ုိာငအမ ဳိ္းမ ဳိ္းၿ စငသညငဲ့ ရု င ုမ ်္း (သိ)ု႔ ဗီဒီယုိမ ်္း ရယူေက်ာင္း ရယူႏိုိုာငမညငၿ စငေသ်ငလညင္း္၊ ္ရုိာငဆကငသယ
စ ငေရ္း

လုၿ္ဳမႈအတစကင

အမ ်္းဆု္း

အသု္းၿ ဳသညငဲ့

၀ကငဘငဆုိကငမ ်္း

( ည်ေရ္း

ရညငရစယင္ ကငမ ်္းအတစကငသ်)

ကူ္းယူသာဲ့င ါသညင္။ ေက ်ာင္းတကင္ န
ိ က
င ်လတစာင ေက ်ာင္းႏိုရာဲ့င မသကငဆိာ
ု သ
င ညငဲ့ ဗီဒယ
ီ မ
ို ်္းႏိုရာဲ့င အသမ ်္း ကူ္းယူၿ္ာင္းကို တာင္းၾက စ
င ်စ
တ်္းၿမစင တ
ိ င ာငထ်္း ါသညင္။
အမရတတ
င မြဲဲ့

ေက ်ာင္းသ်္းတုိ႔အ်္း

ေရစ္း္ ယင္ရႏိုိုာသ
င ညင္။

မိမတ
ိ ိ႔၏
ု

ာ
ို ရ
င ာ
ရ တ
င ိ႔အ
ု ေနၿ ာငဲ့

စကင စၥည္းင မ ်္းကို

စစငေဆ္းရနငႏိုာ
ရ ဲ့င

္ရိာ
ု င ာ
ို ဆ
င ိာ
ု ေ
င သ်စကင စၥည္းငထသ
ြဲ ိ႔ု

ၾကညင္းၾက ရ
င နငအတစကင
ကူ္းယူ

(download)

ရနငၾကိဳ္းစ်္းအ်္းထုတၿင ္ာင္း (သုိ႔) Vertual Private Network (VPN) Apps သုိ႔မဟုတင software မ ်္းအသု္း မၿ ဳရ္။ အဆုိ ါ software
သညငသသ
ိ သ
ိ ်

သ်

ကစနယ
င ကငဆကငသယ
စ မ
င ႈ

္ ဳိ္းေ ါကငရ်ေရ်ကငသညင္။

ကူ္းယူၿ္ာင္း

စစငေဆ္းၿ္ာင္းမ ်္းကို
ႏိုရာဲ့င

Apps

သစယ၀
င က
ို ေ
င ရရ်ာငၾကညငရနငႏိုာ
ရ ဲ့င
အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းကို

CIPA

အ ာ
ို ္းင

စညင္းကမင္းကိလ
ု ညင္း
P

ႏိုရာဲ့င

Q

ာ၌ေ ဖၿ ထ်္းေသ် ေန်ကငဆကငတအ
ြဲစ က ဳိ္းဆကငမ ်္းၿ ာငဲ့ ေၿ ရရာ္းင ေဆ်ာငရက
စ မ
င ညငၿ စငသညင္။
I.

စကငမန
ႈ ညင္း ည်မ ်္း အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း စညင္းကမင္း္ ကင (ေဆ်ာငရနင္၊ ေရရ်ာငရနင) (Netiquette)
a)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္းသညင အၿမြဲတေစ္၊ အာငတ်နကင္၊ ဆကငသစယငမႈကန
စ ငယကငမူရာင္းမ ်္းႏိုရာငဲ့္၊ အစနငလိုာင္း၀ကငဘငဆုိကင စ်မ ကငႏိုရ်မ ်္းကို
ရုိေသေလ္းစ်္း ေသ် အၿ ဳအမူၿ ာငဲ့ အသု္းၿ ဳရမညင္။

b)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္းသညင္၊ အစနငလုိာင္းမရ တနင ုိ္းရရိအ္ ကငအလကငမ ်္းရရိသလုိ္၊ စီစစငမၿ ဳထ်္းေသ်အရ်္၊ မဟုတငမမရနငေသ် (သိ)႔ု
မသာငဲ့ေလ ်ငေသ်အ ရ်မ ်္း ရရိသညငကိုလညင္း သိရရိမရတငသ်္းထ်္းရမညင္။

J.

(Plagiarism) (္ုိ္းယူက္းူ ္ ၿ္ာင္း)
a)

အာငတ်နကငေ ဖမရ စ်သ်္း္၊ ဓါတင ုမ ်္း စသညငတုိ႔အ ါအ၀ာင မူရာင္း ိာ
ု ငရရာငအ်္း ကို္းက်္း္ ကငမၿ ဳ ြဲ မိမိ၏ကိုယင ိုာငအၿ စင
္ုိ္းယူသု္းစစၿြဲ ္ာင္းမရတ်္းၿမစင ထ်္းသညင္။

b)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္းသညင္၊ မိမိကိုယင ုိာင နငတီ္းထ်္းသညငမဟုတငေသ် အရ်မ ်္းမရ အက ဳိ္းအၿမတင္စ်္းၿ္ာင္း္၊ (သုိ႔)
မိမိကိုယငတုိာငစ်ေရ္းသူတစငေယ်ကင ၿ စငေၾက်ာင္း မဟုတငမမရနငေသ် ကုိယငစ်္းၿ ဳၿ္ာင္းမ ်္း မၿ ဳလု ငသာငဲ့ ါ္။

c)

အာငတ်နကငေ ဖမရ္၊ သုေတသနၿ ဳစုရ်တစာင မူရာင္းၿ ဳစုသူအ်္း ကို္းက်္း/အသိအမရတငၿ ဳၿ ီ္း္၊
သာဲ့ငတာငဲ့ေလ ်ကင တငစစ်ေဆ်ာငရက
စ ငသာငဲ့သညင္။

d)

ေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းအတစကင မိမိကိုယင ိုာငစ်မ ်္းအၿ စငၿ ာငဲ့ တာငသာ
စ င္းရနင ၾကိဳတာငၿ ဳလု ငထ်္းေသ် အေၾက်ာင္းအရ်တုိ႔ၿ ာငဲ့
္ုိ္းယူသု္းစစၿြဲ ္ာင္းကို အ်္းေ ္းအ်္းေၿမ်ကငေစသညငဲ့ ဆကငသယ
စ ငမႈ၀ဘငကငဆုိကင အသု္းၿ ဳသူတုိ႔အ်္း တ်္းၿမစင ိတင ာငထ်္း ါသညင္။
၄ာင္း၀ကငဘငဆိုကငမ ်္းကို ေက ်ာင္းတ် ၀နငရရိသူမ ်္းအ်္း တာငၿ ၿ ီ္း တုိာငၾက်္းသာဲ့င ါသညင္။

K.

ကိယ
ု င ာ
ို င လုၿ္ဳေရ္း
a)

အသု္းၿ ဳသူမရ္၊ အာငတ်နကငဆကငသစယငေရ္းသညင မ ကငႏိုရ်္ ာင္းဆုိာငထိေတစ႔မႈ ေလ ်ဲ့နညင္းေစေၾက်ာင္း ၄ာင္းႏိုရာငဲ့ တငသကငေသ်
အႏိုၱရ်ယငမ ်္း ယူေဆ်ာငလ်ေၾက်ာင္း သတိၿ ဳသာငဲ့သညင္။

b)

မိမိႏိုရာငဲ့ တစင ါ္းသူတုိ႔၏ ကိုယငေရ္းကိုယငတ် အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္းကို သတိႀကီ္းစစ် က်ကစယင ေစ်ာငဲ့ထိနင္းသာငဲ့သညင္။

c)

အသု္းၿ ဳသူမ ်္းမရ္၊ မိမိကုိယင ိုာင အ္ ကငအလကငမ ်္းၿ စငေသ် ( တယငလီ ုနင္းန ါတင္၊ လိ ငစ်္၊ ဆုိရရယငန ါတင္၊ ေမစ္းေန႔သကသရ်ဇင္၊

5

သုိ႔မဟုတင ောစေၾက္းဆုိာငရ် အ္ ကငအလကငမ ်္းကို) အာငတာငနကငမရတဆာငဲ့္၊ ္စာငဲ့ၿ ဳ္ ကငမရရိ ြဲ္၊ လရယငေ၀ာရၿ္ာင္း မၿ ဳလု ငသာငဲ့ ါ္။
d)

ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းအေနၿ ာငဲ့္၊ အစနငလုိာင္းမရ ေတစ႔ေသ်သူမ ်္းႏိုရာဲ့င ဘယငေသ်အ္ါမရ္၊ အၿ ာငဘ၀တစာင ေတစ႔ဆုရနင
သေဘ်မတူသာငဲ့ ါ္။

e)

အသု္းၿ ဳသူသညင္၊ အစနငလုိာင္းမရ္၊ အေၾက်ာင္းအရ်္၊ အၾကၿ ဳ္ ကင္၊ ရု င ု (သိ)ု႔ မညငသညငဲ့အရ်မဆုိ္၊ သူ-သူမ လုၿ္ဳေရ္းအတစကင
စုိ္းရိမင စယငရေ
ရိ သ်င္၊ ေက ်ာင္းအမႈထမင္း (သိ)ု႔ မိဘတုိ႔အ်္း ္ ကင္ ာင္း အသိေ ္း အေၾက်ာင္းၾက်္းသာငဲ့ ါသညင္။

L.

(ဆုိာဗ
င ်) မရတဆာငဲ့ ႏိုုာ
ိ ထ
င ကငစ္းီ နာင္းၿ ဳၿ္ာင္း (Cyber-bullying)
အမ ဳိ္းသ်္းရ်ဇ၀တငမႈ တ်္းစီ္းေရ္းေက်ာငစီမရ ဆိုာငဗ်ႏိုုိာငလိုမာင္းထကငမႈၿ ဳၿ္ာင္းကို “အာငတ်နကင္၊ လကငကိုာင ုနင္းႏိုရာဲ့င အၿ္်္းေသ်
စကငမႈ စၥညင္းအသု္း္ ၿ ီ္း

အ္ ကငအလကင

(သိ)ု႔

ရု င ုမ ်္းကို္၊

အၿ္်္းသူတစငစုတစငေယ်ကငအ်္း

ထိ္ိုကငနစငန်ေစရနငသေဘ်ၿ ာငဲ့္၊ ေ ္း ို႔ၿ္ာင္း” ဟူ၍အဓိ ါယင စာငဲ့ဆုိထ်္း ါသညင္။
ဆိာ
ု ဗ
င ် ႏိုုာ
ိ ထ
င ကငဆ္းီ နာင္း ၿ ဳ က ာငဲ့ၿ္ာင္း အမ ဳိ္းအစ်္းမ ်္း - ဆုိာငဗ် ႏိုုိာငလုိမာင္းထကငမႈၿ ဳၿ္ာင္းသညင နညင္းမ ဳိ္းစုၿ ာငဲ့ၿ စငေ ဖႏိုိုာငသညင္။
စနစငတက သိရိရမရတငသ်္း

ၿ္ာင္းႏိုရာဲ့္၊င

ဆိုာငဗ်ႏိုိုာငထကငဆီ္းနာင္း

က်ကစယငေရ္းအတစကင

အၿ္်္းသူအ်္း

ထိ္ုိကငနစငန်ေစမညငဲ့

စကငမႈနညင္း ည်မ ်္းအ်္း အသု္းၿ ဳေသ် နညင္းမ ဳိ္းစုကို သိရရိန်္းလညငထ်္းရနင ေတ်ာင္းဆုိထ်္း ါသညင္။
a)

ေအ်ငႀကီ္းဟစငက ယင လု ၿင ္ာင္း - စကငမႈအသု္းၿ ဳ၍ ေဒါသ (သိ)ု႔ ဆုိ္းသစမင္းေသ် စက်္းမ ်္းၿ ာငဲ့ အစနငလုိာင္းမရတဆာငဲ့ ္ုိကငရနငၿ ဳၿ္ာင္း္။

b)

အရရကရ
င ေစၿ္ာင္း - ညစငညမင္းေသ်္၊ သေဘ်ထ်္းေသ္းသိမငေသ်္၊ ဆြဲေရ္းတိုာင္းထစ်စက်္းမ ်္းကို ထ ငတလြဲလြဲ ေ ္း ို႔ၿ္ာင္း္။

c)

ဂု္သ
င ေရ ကငၿ္ာင္း - အစနငလုိာင္းမရ တစငစုတစငေယ်ကငအ်္း ရုိာင္း ၿ္ာင္း္။ တစငေယ်ကငေသ်သူ၏ ဂု္ငသေရ
(သိ)ု႔ ေ ါာင္းသာင္းဆကငဆေရ္းကို

d)

ကငဆီ္းရနင္၊ အတာင္းေၿ ်စက်္းမ ်္း (သိ)ု႔ ေက်လဟ်လသတာင္းမ ်္း ေရ္းသ်္းေ ဖၿ ၿ္ာင္း္။

အေယ်ာငေဆ်ာငၿ္ာင္း - တစငစုတစင်္းီ အၿ စင ဟနငေဆ်ာငၿ ီ္း္၊ ထုိသူ ဒုကၡေရ်ကငေအ်ာင္၊ (သိ)ု႔ ဂု္ငသေရ ကငဆီ္းရနင္၊
အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္း ေ ်ငၿ ေ ္း ိ႔ၿု ္ာင္း္။

e)

ထုတေ
င ဖၿ ၿ္ာင္း - တစငစုတစင်ီ္း၏ လရ ဳိ ႔၀ရကင္ ကင (သိ)ု႔ ရရကင စယငေက်ာင္းေသ် အရ်မ ်္း (သု)ိ႔ ရု င ုမ ်္းအ်္း အစနငလုိာင္းသုိ႔

f)

ေထ်ာငေ္ ်ကငဆာငၿ္ာင္း - တစငစုတစင်ီ္းကို လိမငလညငလရညငဲ့ ်္းၿ ီ္း္၊ ထုိသူ၏လရ ဳိ ႔၀ရကင္ ကင (သု)ိ႔ ရရကင စယငရ်အေၾက်ာင္းအရ်ကို

လရယငေ၀ာရၿ္ာင္း္။
အစနငလုိာင္းမရ ေ ဖၿ ၿ္ာင္း္။
g)

၀ိာ
ု ္းင ယငထတ
ု ၿင ္ာင္း - တစငစုတစငေယ်ကငအ်္း ဆႏိုၵအေလ ်ကငႏိုရာငဲ့ ရကငရကငစကငစကင ၀ိုာင္း ယငထတ
ု ငထ်္းၿ္ာင္း္။

h)

ဆိာ
ု ဗ
င ် ၿ္ိမ္းင ေၿ္်ကငမာင္းမူၿ္ာင္း - ထ င္ါတလြဲလြဲ္၊ ၿ ာင္းထနငေသ် ေႏိုရ်ကငယရကငၿ္ာင္းႏိုရာဲ့္၊င ဂု္ငသေရ ကငစီ္းၿ္ာင္းအ ါအ၀ာင္၊
ၿ္ိမင္းေၿ္်ကငမႏို
ႈ ရာငဲ့္၊ ႀကီ္းမ်္းေသ် ေၾက်ကငလနင႔မႈမ ်္း ၿ စင စါ္းေစၿ္ာင္း္။

*”An Educator’s Guide to Cyber-bullying and Cyber-threats,” Nancy Willard မရေရ္းသ်္းေ ဖၿ ထ်္းသညင္။
EACS မရ္၊ ဆုိာဗ
င ်ေႏိုရ်ကငယက
ရ ၿင ္ာင္းႏိုရာဲ့င စကငမန
ႈ ညင္း ည်မ ်္းဆုိာရ
င ် ႏိုိာ
ု ာ
င သ်္းအတစကင ရ တ
င ညငမႈ
a)

ေက ်ာင္းသ်္းတုိ႔မရ အကနင႔အသတငမရရိ သာဲ့ငေလ ်ငသညငဲ့ အစနငလုိာင္းမရ လူမႈဆကငဆေရ္း စ်မ ကငႏိုရ် (sites) မရအၿ ဳအမူမ ်္း္၊
စက်္းေၿ ်ဆကငသယ
စ ငမႈ (chatroom)္၊ စကငမႈနညင္း ည်ဆကငသစယငေရ္းမ ်္း္၊ အစရရိသၿ ာငဲ့ အစနငလိုာင္းမရ ကိုယင ုိာငသိရရိႏိုိုာငေသ်
အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္း

ထုတငေ ဖၿ သၿ္ာင္းမရ

ဆကငႏိုစယင တငသကငေသ်

အႏိုၱရ်ယငမ ်္းႏိုရာငဲ့္၊

တရ်္းမ၀ာငလု ငေဆ်ာငမႈ ေန်ကငဆကငတမ
စြဲ ်္း္၊ ဆိုာငဗ်သိမရတငၿ္ာင္းအ ါအ၀ာင္၊ အၿ္်္းေသ် တရ်္းမ၀ာင (သုိ႔) မသာငဲ့ေလ ်ငေသ်
အစနငလုိာင္းမရ အၿ ဳအမူမ ်္းႏိုရာငဲ့ တငသကငေသ် ည်ရ ငမ ်္း ေလဲ့လ်ရရရိၾကမညငၿ စငသညင္။
b)

ဆိာ
ု ဗ
င ်ႏိုိုာလ
င ိမ
ု ာင္းထကင ၿ ဳက ာငဲ့မက
ႈ ို လု္း၀သီ္း္မညင မဟုတင ္၊ြဲ တာင္းၾက စ
င ်စ တ
ိ င ာငတ်္းၿမစငထ်္းသညင္။ (ေက ်ာင္းသ်္းအၿ ဳအမူ
စညင္းကမင္း္ ကင စ်မ ကငႏိုရ် 19-21 ၾကညငဲ့ ါ)

c)

တစငစုတစငေယ်ကငအ်္း (ရု င ိုာင္းဆုိာငရ်္၊ စိတင ိုာင္းဆုိာငရ်) ထိ္ိက
ု ငနစငန်ေစရနင္၊ ဆုိာငဗ်ႏိုုိာငလုိမာင္းထကငၿ ဳက ာငဲ့ၿ္ာင္းတစာင္၊
ါ၀ာငမႈကို ၿ ာင္းထနင ေသ်ဆု္းမသစနသ
င ာင အေရ္းယူၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င အ္စာငဲ့ထူ္းမ ်္း ရု ငသိမင္းၿ္ာင္း ္ရမညငၿ စငသညင္။

d)

အ္ ဳိ ႔ေသ် အေၿ္အေနမ ်္းတစာင္၊ ဆုိာငဗ်ႏိုုိာငလုိမာင္းထကင ၿ ဳက ာငဲ့ၿ္ာင္းသညင ရ်ဇ၀တငမႈအထိ ၿ စငႏိုိုာငသညင္။

e)

အသု္းၿ ဳသူတုိ႔မရ စကငမႈနညင္း ည်မရတဆာငဲ့ လု ငေဆ်ာင္ ကငမ ်္းတုိ႔ကို ၾကညင္းၾက ငေစ်ာငဲ့ၾကညငဲ့ၿ ီ္း ထိနင္းသိမင္းထ်္းသညငကုိ
မေမ႔သာငဲ့ ါ္။

f)

ေက ်ာင္းအမႈထမင္းသိ႔ ု ဆုိာဗ
င ်ႏိုိုာလ
င ိမ
ု ာင္းထကင ၿ ဳက ာငဲ့မက
ႈ ို ္ ကင္ ာင္းသတာင္း ိ႔ု အေၾက်ာင္းၾက်္းရမညင္။

M. တ်၀နငသေ
ိ သ်္၊ တ်၀နငမေ
ြဲဲ့ သ်အသု္းၿ ဳ ု သ်ဓကမ ်္း
a.

တ်၀နငသၿိ ္ာင္း္၊ (ေက ၿ န
စ ေ
င သ်)
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1.

ေက ်ာင္းႏိုရာဲ့သ
င ကငဆုိာငေသ် လု ငေဆ်ာငမႈမ ်္းအတစကင္၊ ေက ်ာင္းစကငမႈ နညင္း ည်မ ်္းကို အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္။

2.

အစနငလုိာင္းေ ဖာ၌ (ရရိ္၊မရရိ) ၿ စငေစ္၊ တ်၀နငယူမႈႏိုရာဲ့င ေလ္းစ်္းမႈတုိ႔အတစကင ္ မရတငထ်္းေသ် လမင္းညစနငစညင္းကမင္းမ ်္းကို
လိုကငန်ၿ္ာင္း္။

3.

ေက ်ာင္းေထ်ကငကူ စၥညင္းမ ်္းကို ဂရုတစိုကင ကိုာငတယ
စ ငၿ ီ္း္၊ လု ငေဆ်ာငမႈတစငစုတစငရ်ႏိုရာငဲ့
ၿ သန်ရရိလရ ာင္၊ ေက ်ာင္း၀နငထမင္းကို အသိ ေ ္းၿ္ာင္း္။

4.

ဆကငသယ
စ ငေရ္း (သု)ိ႔ စုေ ါာင္းလု ငေဆ်ာငေသ် စကငမႈနညင္း ည်မ ်္း အသု္းၿ ဳသညငဲ့အ္ါ္၊ အက ဳိ္းရရိၿ ီ္း
တညငေဆ်ကငစရ်ၿ စငေစေသ် ေဆစ္းေႏိုစ္းမႈမ ်္းကို အ်္းေ ္းအ်္းေၿမ်ကငၿ္ာင္း္။

5.

ၿ္ိမင္းေၿ္်ကငမမ
ႈ ်္း္၊ မ စယငမရ်မ ်္း (သိ)ု႔ အစနငလုိာင္းမရ ထိ္ိုာငနစငန်ေစေသ် အေၾက်ာင္းအရ်မ ်္းကို ေက ်ာင္းအမႈထမင္းအ်္း
သတိေ ္းၿ္ာင္း္။

6.

ေက ်ာင္းစကငမႈနညင္း ည်မ ်္းကို္၊ သာငဲ့ေတ်ငေသ် အ္ ိနင္၊ ္စာငဲ့ၿ ဳထ်္းေသ် ေနရ်မ ်္းာ၌္၊
ည်စညင္း ူ္းေလဲ့လ်ေရ္းအတစကင္၊ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္။

7.

အစနငလုိာင္းစ်မ ကငႏိုရ်မ ်္း အသု္းၿ ဳလရ ာငၿ စငေစ္၊ သုေတသနအတစကင အေထ်ကငအကူၿ စငေစ္၊ မူရာင္းကို္းက်္း္ ကငမ ်္း
တ ငေ ္း ါ္။

8.

ေက ်ာင္းစကငမႈနညင္း ည်အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းကို အ္စာငဲ့ထူ္းတစငရ ငအၿ စင အသိအမရတငၿ ဳရနငႏိုရာဲ့္၊င ထုိနညင္းအတုိာင္း
ၿ ဳစုကုိာငတယ
စ ငၿ္ာင္း္။

9.

လူတုိာင္း လုၿ္ဳေရ္းအတစကင က်ကစယငရနင သတိၿ ဳ ါ္။

10. မမရနငမကနငေသ် (သို႔) တရ်္းမ၀ာငလု ငေဆ်ာငမႈမ ်္းအ်္း တုိာငတနင္းၿ္ာင္းၿ ာငဲ့္၊ ေက ်ာင္းအေထ်ကငအကူမ ်္း၏ လုၿ္ဳေရ္းကို
က်ကစယငရနင ကူညီၿ္ာင္း္။
b.

တ်၀နငမေ
ြဲဲ့ သ် (တ်၀နင မေက ေသ်) အသု္းၿ ဳ ု
1.

ေက ်ာင္းစကငမႈနညင္း ည်အ်္း ဂ
ု ိဳလငေရ္းအ်္းၿ ာငဲ့ (သိ)ု႔ ကိုယငက်ယအ်္းၿ ာငဲ့ နစငန်ထိ္ုိကငေစေသ် နညင္းလမင္း
အသု္း္ ၿ္ာင္း္။

2.

မသာဲ့ငေတ်ငေသ် ရု င ုမ ်္း (သု)ိ႔ အ္ ကငအလကငမ ်္း ႀကိဳ္းစ်ရရ်ေ စၿ္ာင္း (သိ)ု႔ တီထစာငၿ ဳလု ငၿ္ာင္း္။

3.

အၿ္်္းသူမ ်္းအ်္း္၊ ဆိုာငဗ်နုိာငထကငစီ္းနာင္း ၿ ဳမူရ်တစာင္၊ ေႏိုရ်ကငယရကငၿ္ာင္း (သိ)ု႔ မရုိေသေလ္းစ်္းေသ် အၿ ဳအမူတာ
စ င

4.

ေက ်ာင္းလုၿ္ဳေရ္းဆုိာငရ် အစီအမမ ်္းႏိုရာငဲ့္၊ စီစစငစစငေၾက်ၿ္ာင္းမ ်္းကို ေရရ်ာငတိမင္းရနင နညင္းလမင္း ရရ်ေ စႀကိဳ္းစ်္းၿ္ာင္း္။

5.

အဆာငဲ့ 12+ (သိ)ု႔ ုိ၍ၿမာငဲ့မ်္းေသ် Apps မ ်္း္၊ (သု)ိ႔ ညစငၿာမင္းေသ် အရ်မ ်္းကို ကူ္းယူၿ္ာင္း္။

6.

ေက ်ာင္းစကငမႈ နညင္း ည် အသု္းၿ ဳၿ ီ္း္၊ ေၾက်ငၿာ်မ ်္း (သိ)ု႔ အမႈိကငသရုိကငစ်မ ်္း ေ ္း ို႔ၿ္ာင္း္။

7.

အစနငလုိာင္းေ ဖမရ္၊ အ္ ကငအလကငမ ်္းကို ကို္းက်္း္ ကငမၿ ဳ ြဲ မိမိကိုယင ုိာငအၿ စင အသု္းၿ ဳ ကူ္းယူၿ္ာင္း္။

8.

မိမိ ုဂိဳလငေရ္းဆုိာငရ် အေၾက်ာင္းအရ်ႏိုရာငဲ့္၊ အၿ္်္းသူမ ်္းအေၾက်ာင္းကို တာငဆကငေ ဖၿ ၿ္ာင္း္။

9.

အစနငလုိာင္းမရ ေတစ႔ဆသညင
ု
ဲ့လူႏိုရာငဲ့ အၿ ာငဘ၀တစာင သစ်္းေရ်ကငေတစ႔ဆုရနင သေဘ်တူၿ္ာင္း္။

ါ၀ာငၿ္ာင္း္။

10. စက်္း လရယင္နင္း္၊ ႏိုရစငဆု္းသုေတသနစ်တမင္း္၊ စ်အု ငေ၀ နင္ ကငႏိုရာဲ့္၊င အၿ္်္းေက ်ာင္းစ်ႏိုရာငဲ့ဆုိာငသညငဲ့
အရ်မ ်္းကို ေရ်ာင္းသညငဲ့အာငတ် နကငစ်မ ကငႏိုရ် အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္။
11. ္ရိုာငအဆာငဲ့ သာငယူမႈ စီမ္နင႔္ေ
စြဲ ရ္း စနစင၏ ၿ ာင မရ အေၾက်ာင္းအရ်ေ ္း ို႔ရနင ၀နငေဆ်ာငမႈကို အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္။
12. တရ်္းမ၀ာင ကူ္းယူသု္းၿ္ာင္း္၊ ုႏိုရိ င္စာဲ့ၿင ဳ္ ကင မူ ိုာငရထ်္းေသ် အရ်မ ်္းကို လႊေ
ြဲ ၿ ်ာင္းၿ္ာင္း္။
13. စ်သာင္နင္းအထြဲာ၌္၊ ္စာဲ့မ
င ၿ ဳေသ် စက်္းမ ်္းကို အစနငလိုာင္းတစာင အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း္။
14. တရ်္းမ၀ာင လု ငေဆ်ာင္ ကငမ ်္းအတစကင္၊ ေက ်ာင္းစကငမႈနညင္း ည်ကို အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း (သိ)ု႔ ထုိအေဆ်ာငရစကင္ ကငမ ်္းတုိ႔မရ
အ္ ကငအလကင မ ်္းအ်္း ရရ်ေ စရယူၿ္ာင္း္။
15. ဆကငသယ
စ ငေရ္း (Server) (သိ)ု႔ ါ၀ာငေသ် အ္ ကငအလကငမ ်္းကို ၀ာငယူ္ုိ္းရနင ႀကိဳ္းစ်္းအ်္းထုတငၿ္ာင္း္။
16. အၿ္်္းေက ်ာင္းသ်္းတစင်ီ္း၏ စုေဆ်ာင္းထ်္းေသ် စ်ရာင္း္၊ ုိာငမ ်္း (သိ)ု႔ အ္ ကငအလကငမ ်္းအ်္း ၀ာငေရ်ကင္ို္းယူရနင
ႀကိဳ္းစ်္းၿ္ာင္း္။
17. “ညစငၿာမင္းေသ်” ဟူ၍ အမညငတ ငထ်္းေသ် သတာင္း္၊ စ်အု ငမ ်္းကုိ န်္းေထ်ာငၿ္ာင္း (သိ)ု႔ ၾကညငဲ့ရႈၿ္ာင္း္။
* ါဤသညငမ်ရ ္၊ လုေလ်ကငေသ်အ္ ကငအလကငစ်ရာင္းမ ်္းမဟုတင ါ္။ အ္ ဳိ ႔သ္းီ သနင႔ သ်ဓကမ ်္းသ်
ၿ စင ါသညင္။
N.

က်ကစယေ
င ရ္း ကနင႔သတင္ ကင
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a)

ုဂိဳလငမ ်္း္၊ ုိာငမ ်္း္၊ အ္ ကငအလကင (သိ)ု႔ ကိရိယ်မ ်္း

ကငစီ္းၿ္ာင္း (သု)ိ႔ ထိ္ုိကငနစငနစငမႈမ ်္းအတစကင္၊ EACS

မရ္၊တ်၀နငမယူ ါ္။
b)

EACS မရ္၊ CIPA တုိာငၾက်္းမႈမရရိရနင စစငေဆ္းလု ငေဆ်ာငၿ္ာင္းႏိုရာဲ့္၊င တစငၿ္်္းအႏိုၱရ်ယငကာင္းေရ္းႏိုရာငဲ့ နညင္း စၥညင္းကိရိယ်မ ်္း
လုၿ္ဳေရ္းႏိုရာငဲ့္၊ သာဲ့င တာငဲ့စစ် လု ငေဆ်ာငမႈရရိေစရနင ႀကိဳ္း မင္းေန ါသညင္။ သုိ႔ေသ်ငလညင္း အက ဳိ္းမ ်္းကို အ်္းမ္ထ်္းၿ္ာင္း
(တ်၀နငယူၿ္ာင္း) မရရိ ါ္။

c)

ေက ်ာင္းဆကငသယ
စ ငေရ္းမရတဆာငဲ့္၊ ္စာဲ့မ
င ၿ ဳေသ် ောစေၾက္းဆုိာငရ် (သိ)ု႔ အၿ္်္းလု ငေဆ်ာငမႈမ ်္းအတစကင္၊ EACS မရ္၊
တ်၀နငမယူ ါ္။ (ေက ်ာင္း ိုာင iPad မရ္၊ ေက ်ာင္းသ်္း Apple ID ေ ဖတစာင ္ရကငဒစငကဒငစ်ရာင္းမ ်္း ူ္းတစြဲမထ်္းရနင ကီစႏိုုင ငတုိ႔

ဆႏိုၵၿ ဳလုိၿ ီ္း္၊ ၿ ဳလု င္ြဲဲ့လရ ာင္၊ EACS မရ္၊ ၄ာင္းကုနငက စရိတငမ ်္းအတစကင တ်၀နငမယူ ါ).
O.

ေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းအတစကင ဆိရ
ု ယ
ရ မ
င ဒ
ီ ယ
ီ ် (လူမသ
ႈ တာင္းဆကငသယ
စ ေ
င ရ္း) ဆိာ
ု ရ
င ် လမင္းညႊန္
င ကငမ ်္း
ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းအ်္း အၿ္်္းေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္း (သု)ိ႔ ၀နငထမင္းမ ်္းကို လူမႈသတာင္းဆကငသစယငေရ္းမ ်္းၿ စငေသ် Facebook ္၊
Twitter ္၊ YouTube ္၊ Skype ္၊ blogs အစရရိသညငဲ့ စကငမႈနညင္း ည် အသု္း ဳေသ် ဆကငသယ
စ ငေရ္းမ ်္းကို ည်ေရ္းဆုိာရ
င ်
ရညငရယ
စ ္
င ကငမ ်္း (သု)ိ႔ တစြဲ ကငသာငရိ္းု ညစန္းင တမင္း ေရ္းဆစမ
ြဲ မ
ရု ်္း (သုိ႔) ္းူ ေ ါာင္းေဆ်ာငရက
စ မ
င မ
ႈ ်္း အတစကင အသု္းၿ ဳသညငဲ့ အ္ါမ ်္းာ၌ သ်
ါ၀ာငၾကရနင တုိကငတစနင္းအ်္းေ ္းလုိ ါသညင္။
1.

ဆိုရရယငမီဒီယ် (လူမရူသတာင္းဆကငသယ
စ ငေရ္း) မ ်္းသညင လူထုမ ်္းၾက်္းတစာင အလစနငေရ နင္းစ်္းလရ ကင ရရိ ါသညင္။ သာင
လု ငေဆ်ာငလိုကငေသ် အရ်မ ်္းသညင ၎တို႔အ်္း

ကင ီ္းသညင႔တိုာငေအ်ာင အာငတ်နကငကစနငယကငတာ
စ င

သိမင္းဆညင္းထ်္း ေသ် သကငေသ္ အ္ ကငအလကင တ္ုအ စင အ မြဲတမင္း က နငရရိေန ါမညင္။ သူာယင္ ာင္းမ ်္း္၊ ရနငသူမ ်္း္၊
မိဘမ ်္း္၊ ဆရ်မ ်္း္၊ သို႔မဟုတင အန်ဂါတငတစာင သာင႔အလု ငရရာင

စငလ်မညင႔သူမ ်္းအ်္း သာင မ မာငေစလိေ
ု သ်

မညငသညင႔အရ်မ ိဳ္းကိမ
ု ဆို ို႔စင မတာင ါႏိုရာင႔္။ သာင တာင လိုကငေသ် ို႔စငသညင လူ႔ေလ်ကအတစကင ုရိ ငေက်ာင္းတ္ု
ထာငဟ ငလ်ေစရနင ေသ္ ် ါေစ္။
2.

အစနငလိုာင္းတစာင ေရ္းသ်္းေသ်အ္ါ EACS ၏ က ာင႔ဝတငစညင္းမ ်င္းစညင္းကမင္းမ ်္းအ်္း လိုကငန်ေဆ်ာငရစကင ါ္။ ါဤအရ်သညင
တစုတ်ီ္း၏ သေဘ်ထ်္းႏိုရာင႔ ကစြဲလစြဲမရုမ ်္းရရိ ါက လကင္ႏိုိုာငမရု ရရိ ါသညင္။ မညငသို႔ဆိုေစက်မူ ေလ္းစ်္းမရုထ်္း၍ အ ဳသေဘ်
ႏိုရာ႔င လု ငေဆ်ာင ါ္။

3.

အစနငလိုာင္းတစာင လု ္ဳမရု ရရိ ါေစ္။ ေန်ကငဆု္းအမညင္၊ ုနင္းန ါတငမ ်္း္၊ လိ ငစ်မ ်္း္၊ ေမစ္းသကသရ်ဇငမ ်္း္၊ ႏိုရာင႔ ဓါတင ုမ ်္းအ ါအဝာင
မိမိ၏ကိုယင ိုာငအ္ ကငအလကငမ ်္းအ်္း မညငသညင႔အ္ါမရ မေ ္း ါႏိုရာ႔္။င သာင၏ လရ ိဳ႕ဝရကငသေကၤတ - ါ႔စငဝါ႔ဒင (Password) အ်္း
လိုအ င ါက သာင႔မိဘမ ်္းႏိုရာင႔ ဆရ်/မမ ်္းမရလြဲစ၍ မညငသူ႔မရ မေ ္း ါႏိုရာင႔္။

4.

သာင႔အေတစ္းအေ္ဖ ႏိုရာင႔ စိတငကူ္းမ ်္းအ်္း အေထ်ကငအကူ စငေစမညင႔ အ ္်္းေသ် ဝကငဘငဆိုဒငမ ်္းႏိုရာင႔
ဆကငသယ
စ င ္ာင္းအ်္း ေထ်ကင္ ါသညင္။ မညငသို႔ ာင စငေစ အ္ ကငအလကငမ ်္းအ်္းလု္းသညင ေက ်ာင္းအတစကင
သာင႔ေတ်ငမရုရရိေၾက်ာင္း ေသ္ ်ေစရနင ၎ ဝကငဘငဆိုဒငမ ်္းအ်္း မဆကငသယ
စ င္ာင အေၾက်ာင္းအရ်တ္ုလု္းအ်္း ေသ္ ်စစ်
တငရရု ါ္။

5.

သာင႔ ကိုယင ိုာငအလု ငအ်္း လု ငေဆ်ာင ါ္။ ဓါတင ုမ ်္းအ ါအဝာင အ ္်္းသူ၏ ််္ငအစစမင္းအစ ာင႔ နငတီ္းထ်္းေသ် သူတ ါ္း
တို႔၏ ိုာငဆိုာငမရု႔မ ်္းအ်္း သူတို႔၏ ္စာင႔ ဳ္ ကင မရ ြဲ အသု္းမ ဳ ါႏိုရာ႔္။င ၎သညင တစုတေယ်ကင နငတီ္းထ်္းေၾက်ာင္း
သာင႔ေလ ်င ေသ် ထုတငေ ်ငညႊနင္းဆိုမရု မရရိ ြဲ အ ္်္းသူမ ်္း၏ အေတစ္းမ ်္းအ်္း ကူ္းယူသု္းစစေ
ြဲ သ် မူ ိုာင္စာ႔င ် ေဒအ်္း
္ ိဳ္း ကငရ်ေရ်ကင ါ သညင္။ တ ္်္းသူ၏ အၾက််္င/မ ်္းအ်္း

နငလညငေရ္းသ်္းေသ်အ္ါ တိက ေသ် ဝကငဘငဆိုဒင ႏိုရာင႔အတူ

သာင၏ သတာင္းရရရိ ေသ် အရာင္းအ မစငအ်္း ေသ္ ်စစ် ေ ်င ေရ္းသ်္း ါ္။ ၎အရ်အ်္း အသု္း ဳရနင သာင႔တာ
စ င ္စာင႔ ဳ္ ကငရ္၊
မရ အ်္း စမင္းစစင ါ္၊ သို႔မဟုတင အမ ်္းအသု္း ဳရနင ေ ်င ထ်္းေသ် နငတီ္းမရုလကငရ် ဟုတငမဟုတင စမင္းစစင ါ္။
6.

အစနငလိုာင္းတစာင မိမိကိုယငကိုမိမိင မညငသို႔ တာင မညငဆိုသညငမရ် မိမိ၏္ ြဲ႕ထစာင သမရု

စင ါသညင္။ တ ္်္းသူ၏

ကိုယင ိုာငအမရတငအသ်္း အ်္း အသု္း ဳ၍ မိမိကိုယငကို မရ်္းယစာင္း မတာင မိ ါေစႏိုရာင႔္။
7.

ဘေလ်႔္ငမ ်္း (Blogs)္၊ ဝီကီစငမ ်္း-ဝကငဘငဆဒ
ို ငတာ
စ င ါဝာငသညငတို႔ကို ကူ္းယူ ဳ ာင္စာ႔ေ
င ္းေသ် ဝကငဘဆ
င ိုဒငမ ်္း (Wikis)္၊

8

အ ္်္းအစနငလိုာင္း ို႔စငမ ်္း ကို ေက်ာင္းမစနငစစ် ေရ္းသ်္းသာင႔ ါသညင္။ ဆီေလ ်ငေသ် သဒၵါ (Grammer) ္၊ စ်လု္းအၾကီ္းအေသ္း
(capitalization)္၊ အ တငအေတ်ကငမ ်္း (punctuation)အ ါအဝာင စ်ေရ္း ္ာင္း နညင္းစနစငထု္းစမ ်္း ကိုလိုကငန် ါ္။
တ်ီ္းတေယ်ကင၏အလု ငအ်္း

ဳ ာငရနင သာင႔တာ
စ င္စာင႔ ဳ္ ကငရရိ ါက ၎သညင အေရ္းအသ်္းတို္းတကငလိုေသ်

စိတငဓါတငထ်္းရရိရနင ေသ္ ် ါေစ္။
8.

သာင႔အ်္း စိတငမသကငမသ်

စငေစေသ် မသာင႔ေတ်ငသညင႔ ္၊ သို႔မဟုတင္၊ မေလ္းစ်္းသညင႔ အေၾက်ာင္းအရ်တ္ု္ု အ်္း

အမရတငမထာင ၾကဳေတစ႔ရ ါက ဆရ်/မ သို႔မဟုတင ေက ်ာင္းအု င္ ဳ ငေရ္းမရ်္းထ ္ ကင္ ာင္း သတာင္း ို႔ ါ္။
9.

အီလကငထေရ်နစင ဆကငသယ
စ ငေရ္းအ်္းအသု္း္ ၍ အႏိုိုာငက ာင႔မရု (Cyberbullying)အ်္း သညင္းမ္သာင႔ ါ္။ မိမိကိုယငကို အတိုကင
္ိုကင္ရသူ/သ်္းေက်ာငဟု ယူဆ ါက Cyberbullying အ်္းနညင္းလမင္းတက တု႔ နငအေရ္းယူရနင သာငလု ငသာင႔သညငမရ်
Cyberbullying အ်္း သကငေသႏိုရာင႔တကစ မရတငတမင္းတာငသာင႔ ီ္း ါဝာငေသ်သူအ်္းလု္းအ်္း
အေရ္းယူမရုမ ်္းအ်္း ေက ်ာင္းသူ/သ်္း စကငမရုနညင္း ည်လကငစစစ
ြဲ ်အု င ထြဲတာ
စ င ထာငရရ်္းစစ် ေ ်င

ီ္း

စင ါသညင္။

10. ါဤ စညင္းကမင္းသတငမရတင္ ကငမ ်္းအ်္း မလိုကငန်ေသ် ေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းသညင နညင္း ည်အသု္း္ ကိရိယ်မ ်္း
သု္းစစႏို
ြဲ ိုာငသညင႔ သူတို႔၏ အ္စာင႔အေရ္း ဆု္းရရု္းမညင စင ါသညင္။
P.

တ်၀နငရရ
ရိ ရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သေဘ်တူည္
ီ ကငအ်္း ္ ဳိ္းေ ်ကငၿ္ာင္း္။
ါဤေ ဖလစီကို ္ ဳိ္းေ ်ကငရ်တစာင္၊ ဆု္းမသစနငသာငေရ္းႏိုရာငဲ့ဆုိာငေသ် ေန်ကငဆကငတမ
စြဲ ်္းကို္၊ ေက ်ာင္းအု င္ ဳ ငစီမ္နင႔္ေ
စြဲ ရ္းတုိ႔မရ္၊
ဆု္းၿ တငသညငဲ့ အတုိာင္း္၊ ါ၀ာငေသ်အရ်တုိ႔မရ်္၊

Q.

a)

iPads (သု)ိ႔ ကစနင ်တ်မ ်္းကို ကနင႔သတငထ်္းၿ္ာင္း

b)

မိဘတို႔ကို အသိေ ္းအေၾက်ာင္းၾက်္းၿ္ာင္း္၊

c)

ေက ်ာင္း(သိ)ု႔ ေက ်ာင္းႏိုရာငဲ့စ ငဆိာ
ု ငသညငဲ့ ေလဲ့က ာငဲ့မႈမ ်္းတို႔မရ္၊ ထိနင္းသိမင္းထ်္းၿ္ာင္း (သိ)ု႔ ဆုိာင္းာဲ့ထ်္းၿ္ာင္းမ ်္း

d)

iPads အ္စာငဲ့ထူ္းမ ်္း ရု ငသိမင္းလိုကငၿ္ာင္း္။

e)

် ေဒအရ အေရ္းယူၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င (သု)ိ႔ စစ္
ြဲ ကငတာငၿ္ာင္း္။

f)

ောစေၾက္းဆုိာငရ် ေန်ကငဆကငတအ
စြဲ က ဳိ္းမ ်္း

တ်၀နငရရ
ရိ ရိ အသု္းၿ ဳၿ္ာင္း သေဘ်တူည္
ီ ကငအ်္း ္ ဳိ္းေ ါကငၿ္ာင္းအတစကင ေၿ ရရာ္းင ္ ကငနညင္းအဆာငဲ့ဆာငဲ့ႏိုာ
ရ ဲ့င ေန်ကငဆကငတမ
ြဲစ ်္း
တ်၀နငရရိရရိအသု္းၿ ဳၿ္ာင္းသေဘ်တူညီ္ ကငအ်္း ္ ဳ္းိေ ါကငရ်တစာင ဆုိ္းရစ်္းမႈအေ ဖမူတညငၿ ီ္း တရ်္း် ေဒအရ
အေရ္းယူေဆ်ာငရစကငၿ္ာင္း (သု)ိ႔ တရ်္းဆစႏို
ြဲ ိုာငသညင္။ က ်္းလစနငမႈ အတိုာင္းအတ်ေ ဖမူတညင၍ ေၿ ရရာင္းရနင
အၾကၿ ဳထ်္းသညငဲ့နညင္းလမင္းအဆာငဲ့ဆာငဲ့တုိ႔မရ်a)

ေက ်ာင္းသူ/သ်္းထမရ စၥည္းငမ ်္းအ်္းလု္း ၿ နငသိမင္းမညင္။ စၥညင္းမ ်္းကို ေက ်ာင္းအရ်ရရိ ုလိ င School Resource Officer
(SRO) ထာ၌ (သု)ိ႔ အု င္ ဳ ငေရ္းးါနမရ်္းႏိုရာငဲ့ အ ငႏိုရထ်္းမညင္။ မိဘတုိ႔ကို အု င္ ဳ ငေရ္းးါနမရ်္းမရ
အသိေ ္းအေၾက်ာင္းၾက်္းရမညင္။

b)

SRO ုလိ ငအရ်ရရိအ်္းအသိေ ္းတုိာငၾက်္းၿ ီ္း္၊ အ္ ကငအလကငမိတၱ်ကူ္းယူ၍္၊
စကင စၥညင္းထြဲမရအ္ ကငအလကင ကငသိမင္းမညင္။

c)

အ္ ကငအလကငငမ ်္းကို ် ေဒအေရ္းယူရနင (သု)ိ႔ တရ်္းစစဆ
ြဲ ုိရနငအတစကင ုလိ ငလကငထတ
ြဲ ာ
စ င သိမင္းထ်္းမညင္။

d)

ေက ်ာင္းနညင္း ည်ကီစမင္းက ာငသူမရ စကင စၥည္းငထာ၌
ြဲ အ္ ကငအလကငမ ်္းအ်္းလု္းကို တစငသကငလု္း ကငသိမင္းလိုကငမညင္။

e)

ေက ်ာင္းတကငသညဲ့ငက်လ တငလု္း စကင စၥည္းငကို ေက ်ာင္းသူ/သ်္းအ်္းၿ နငေ ္းမညငမဟုတင ါ္။ (ေက ်ာင္းအု င သုိ႔မဟုတင
္ရိုာငၾကညင္းၾက င ေရ္းမရ်္းလကငေထ်ကငမရ ဆု္းၿ တငေ ္းမညင)

f)

သကငဆုိာငရ် ေက ်ာင္းဆရ်-မ အ်္းလု္းတုိ႔ကို စကင စၥည္းငသိမင္းယူလိုကငေၾက်ာင္း အသိေ ္းအေၾက်ာင္းၾက်္းမညင္။

3. iPad ေ ဖလစီ (မူ)
A. သတငမတ
ရ ္
င ကငမ ်္း
a.

iPads မ ်္းကို အိမငသုိ႔ယူေဆ်ာငသ်စ ္းသညငဲ့ မူလတနင္းမ ်္း - မူလတနင္းမရ ေက ်ာင္းသ်္း မိဘတို႔အ်္း္၊ အိမငသုိ႔ iPad
မ ်္းယူေဆ်ာငသ်စ ္းႏိုိုာငမညငဲ့

ေရစ္း္ ယငႏိုိုာငေသ်

iPad

အ်မ္္ ကငကို

ကမင္းလရမင္းလိမငဲ့မညငၿ စငၿ ီ္း

ထုိႏိုရစငအတစကငအ်မ္္ ကငောစ $30 ႏိုရာဲ့မ
င ေတ်ငတဆၿ စင စါ္းမႈ အတစကင အိတငစိုကငထုတငောစမ ်္း ါ၀ာငသညင္။
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၄ာင္းထြဲတာ
စ င

b.

7-12 တနင္းအတစကင iPad မ ်္း - 7-12 တနင္းေက ်ာင္းသ်္းတုိ႔၏ မိဘမ ်္းကို 2016-2017 မရ 2018-2019 ္ုႏိုရစငအတစကင
Apple Care+ အ်မ္ ္ ကင-၀ရမငထီ ေအ်ကငတစာင ရရိၾကလိမငဲ့မညင္။ Apple Care+ အ်မ္္ ကင (warranty) ကုနငက မႈကို
ႏိုရစငစ်င ုႏိုရိ ငစ်အု ငာရါ္း္မ ်္းႏိုရာငဲ့ သကငဆုိာငသညင္။

c.

ႏိုရစငစ်င အ်မ္္ ကငာ၌္၊ တစငႏိုရစငအတစကင ႀကိဳတာငသာ
စ င္းောစႏိုရာငဲ့ မေတ်ငတဆအတစကင အိတငစုိကငထုတငေၾက္း

ါ၀ာငသညင္။

ိုာငရရာငတိ႔မ
ု ရ္၊ EACS စကငမႈနညင္း ည် လကငစစ
စြဲ ်အု င စညင္းမ ်င္းမ ်္းကို အ္ ိနငတုိာင္း လိုကငန်ရမညင္။ လိုကငန်ရနင
ကငကစကငလရ ာင္၊ သု္းစစသ
ြဲ ူအ္စာငဲ့အေရ္းၿ စငေသ် လကင၀ယင ုိာငဆုိာငၿ္ာင္းကို္၊ ္ ကင္ ာင္းရ ငဆုိာင္းေစၿ ီ္း္၊ ္ရုိာငမရ္၊
ၿ နငလညငသိမင္း ိက
ု ငႏိုိုာငသညင္။ ေ ်ကငဆ္းၿ္ာင
ု
္း္၊ ္ိ္းု ယူ္ရၿ္ာင္း္၊ (သု)ိ႔

စၥညင္းကို

ကငစ္းီ ၿ္ာင္းမ ်္းကို ေက ်ာင္းအ်္် ိာ
ု မ
င ်္းထသိ႔ု

္ ကင္ ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်္းရမညငၿ စငၿ ္းီ ္၊ ေန်ကငတစငရကငထကင မေန်ကငက ေစရ္။
B.

ေ္ါာင္းစ်င
္ရိုာငသညင

စၥညင္း၏တရ်္း၀ာင ငာ
ို ငဆုိာငသူၿ စငၿ ီ္း္၊ ္ရိုာငတာ
စ င တစင္ ိနလ
င ု္းရရိေနရ ါမညင္။ သု္းစစသ
ြဲ ူ၏

ိုာဆ
င ုိာငသညငဲ့အ္စာငဲ့အေရ္းႏိုရာဲ့င

အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းသညင ကနင႔သတင္ ကငမ ်္းရရိၿ ီ္း္၊ ါဤသေဘ်တူညီ္ ကငႏိုရာငဲ့ EACS စကငမႈနညင္း ည်လကငစစစ
ြဲ ်အု င စညင္းမ ်င္းမ ်္းကို
အၿ ညငဲ့အ၀ လိုကငန်ေစ်ာငဲ့ထိနင္းၿ္ာင္း အေၿ္အေနေ ဖတစာင္၊ မူတညင ါသညင္။
C.

ေ ကငဆ္းၿ္ာင
ု
္း္၊ ္ုိ္း္ရၿ္ာင္း္၊ (သုိ႔)

ကငစ္းီ ၿ္ာင္း

အကယင၍ iPad ေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း (သိ)ု႔ အ္ုိ္း္ရၿ္ာင္း္၊ (သု)ိ႔ တစင္ုလု္း ကငစီ္းသစ်္း ါက္၊ အစ်္းထုိ္းေလ ်ငေၾက္းကို

ုိာငရရာငမ္၊ရ

တ်၀နငယူရမညင္။ ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ ေအ်ကငေ ဖၿ ထ်္းေသ် 4a-e မရ္၊ အေသ္းစိတငအ္ ကငအလကငမ ်္းၿ စငသညငဲ့ ေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း္၊
အ္ုိ္း္ရၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င
D.

ကငစီ္းေသ် iPad မ ်္းကိုၾကညငဲ့ ါ္။

ၿ နငလညငသမ
ိ ္းင ယူၿ္ာင္း
အကယင၍

ုိာငရရာငသညင္၊ ေတ်ာင္းဆုိသညငဲ့အ္ ိနငာ၌ အ္ ိနငမရီၿ နငလညငအ ငႏိုရၿ္ာင္းအ ါအ၀ာင္၊ သတငမရတင္ ကငစညင္းမ ်ငမ ်္းႏိုရာငဲ့ EACS

စကငမႈနညင္း ည်

လကငစစ
စြဲ ်အု င

သေဘ်တူညီ္ ကငမ ်္းကို

ကငကစကငသညငဟုေၾကၿာ်ၿ ီ္း္၊ ေက ်ာင္းသ်္းအိမငသုိ႔ သစ်္းၿ္ာင္း္၊ (သိ)ု႔

ၿ ညငဲ့ၿ ညငဲ့၀၀

မလိုကငန် ါက္၊

္ရိုာငအေနၿ ာငဲ့

စၥညင္းရရိသညငဲ့ အၿ္်္းေနရ်မ ်္းသုိ႔ လ်ေရ်ကငၿ ီ္း္၊

သိမင္းယူမညင္။
E.

သေဘ်တူည္
ီ ကငက်လ
ုိာငရရာငအ္စာဲ့အ
င ေရ္းၿ စငသညငဲ့

သု္းစစၿြဲ ္ာင္းႏိုရာဲ့င

ေက ်ာင္းတကငရကငက်လအတစာင္း

ေန်ကငဆု္းေက ်ာင္းတကငရကငမတုိာငမရီ္၊

ိုာငဆုိာငၿ္ာင္းကို္၊
္ရုိာငမရ

ေစ်စီ္း

စစ်သု္းစစ္
ြဲ စာဲ့င

ရ ငတနင႔

ၿ္ာင္းမၿ ဳမ္ ာင္းၿ စငေစ္၊ ္ရိုာမ
င ရ ေက ်ာင္းထစကငလုိကငၿ္ာင္းၿ စငေစ္၊ အၿ္်္းေက ်ာင္းသို႔ ေနရ်ေရႊ ႔ေၿ ်ာင္းၿ္ာင္းၿ စငေစ္၊ (သု)ိ႔ ေက ်ာင္း
ၿ ာင ဆုိာင္းာဲ့ထ်္းၿ္ာင္းမၿ ဳမရီ္၊
စ်ရာင္းသစာင္း္ြဲဲ့ေသ်

ရ ငဆုိာင္းမညင

ေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းကို

ၿ စငသညင္။
ေႏိုစရ်

ၿ္စာ္းင ္ ကင

သီက်လအတစာင္း

-

ေႏိုစရ်သီေက ်ာင္းသာငတနင္းာ၌

ေက ်ာင္းအု ငႏိုရာငဲ့

စကငမႈနညင္း ည်းါနတုိ႔မရ

ဆု္းၿ တင္ ကငအတုိာင္း စကင စၥညင္းကို အသု္းၿ ဳရနင ္စာငဲ့ၿ ဳလိမငဲ့မညင္။
F.

တရ်္းမ၀ာငေသ် ရယူ ာ
ို ဆ
င ိာ
ု ၿင ္ာင္း
အ္ ိနငမရီစကင စၥညင္းၿ နငအ ငရနင

ကငကက
စ ငၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င ္ရိုာငသေဘ်တူညီ္ ကငမ ါ ြဲ္၊ ေက ်ာင္းရညငရစယင္ ကငအတစကငမဟုတင ြဲ

စၥညင္းကိုဆကငလကငအ သု္းၿ ဳၿ္ာင္းသညင ္ရိုာင စၥညင္းမ ်္းကို တရ်္းမ၀ာင အသု္းၿ ဳၿ္ာင္းဟူ၍ သတငမရတငလိမငဲ့မညငၿ စငၿ ီ္း္၊
ါဤသေဘ်တူညီ္ ကငအ်္း ယင ကင၍ တရ်္း၀ာငအ ေရ္းယူမညင္။

4. ေၿ ်ာင္းေရႊ ႔ႏိုိုာသ
င ညငဲ့ စကငမန
ႈ ညင္း ည်သု္းစစၿြဲ ္ာင္း၏ ောစေၾက္းဆုိာရ
င ် သတငမတ
ရ ္
င ကငမ ်္း္။
A. သု္းစစၿြဲ ္ာင္းႏိုရာဲ့င ထိန္းင သိမ္းင ေစ်ာငဲ့ေရရ်ကငၿ္ာင္း အ္ေၾက္းမ ်္း
a.

iPads မ ်္းကို အိမငသုိ႔ယူေဆ်ာငသ်စ ္းမညငဲ့ မူလတနင္း ေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းအတစကင - မိဘအု ငထိနင္းသူမ ်္းအေနၿ ာငဲ့္၊
ႏိုရစငစ်ငအ်မ္္ ကင တစာင ါ၀ာငေသ် $30 တစငႏိုရစငစ်အ်မ္သစာင္းောစႏိုရာဲ့င မေတ်ငတဆထိ္ိုကငရ်မရ
အိတငစုိကငထုတငေ ္းၿ္ာင္းအစီအစ်ငကို ေရစ္း္ ယငႏိုိုာငသညင္။ iPad မယူမရီ္၊ အ်မ္္ ကင ယူမညင မယူမညငကို
မိဘ/အု ငထိနင္းသူတုိ႔မရ ဆု္းၿ တငရမညငၿ စငသညင္။ ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ အ်မ္္ ကင အေသ္းစိတငအ္ ကင
အလကငမ ်္းႏိုရာငဲ့ တငသကင၍ ေအ်ကငတစာင အ ုိဒင C ထြဲမရ အ ိုာင္း e-f အထိၾကညငဲ့ရႈၾက ါ္။

b.

7-12 တနင္းေက ်ာင္းသ်္း မိဘမ ်္းအေနၿ ာငဲ့ Apple Care+ အ်မ္္ ကငလု္းလု္းလ ်္းလ ်္းေအ်ကငတစာင
ရရိေနမညင္။ ေအ်ကငေ ဖၿ

ါ ေန်ကင ထ ငအေၾက်ာင္းအရ် အေသ္းစိတငကို
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http://www.apple.com/support/products/ipad.html. ာ၌ေတစ႔ရရိႏိုိုာငသညင္။
c.

အ်မ္သစာင္းောစမရ်္၊ စကင စၥညင္းကိရိယ်္၊ လရ ငစစငေၾက်ာငဲ့ၿ စငၿ္ာင္း္၊ ၿ ဳတငက ၿ္ာင္း (သု)ိ႔ အရညင ိတငက ၿ္ာင္းႏိုရာငဲ့
တစငစိတငတစင ိာ
ု င္း ကငစီ္းၿ္ာင္း အတစကင အ်မ္ထ်္း ါသညင္။

d.

အိတငစုိကငထုတငောစသညင မေတ်ငတဆအတစကငၿ စငသညင္။ ် မ် - ထမဆု္းအၾကိမငႏိုရာဲ့င ဒုတိယအၾကိမင
မေတ်ငတဆၿ စင၍

e.

ကငစီ္းၿ္ာင္း္။

အကယင၍ ိုာငရရာငအ ိုာင္းမရ္၊ လ စငလ ်ရႈၿ္ာင္း (သု)ိ႔ မရ်္းယစာင္းစစ်အသု္းၿ ဳရ်မရ iPad ေ ်ကငဆု္းလရ ာငၿ စငေစ္၊
ကငစီ္းသစ်္းလရ ာငၿ စငေစ္၊ ေလ ်ငေၾက္းအၿ ညဲ့ငအ၀ကို မိဘတုိ႔မရ တ်၀နငယူရမညင္။ အကယင၍
အ်မ္္ ကငအသု္းၿ ဳမညငဆုိလရ ာင္၊ ကုနငက စရိတငမ ်္းအတစကင အ်မ္ သေဘ်တူညီ္ ကငမ ်္းအတိုာင္း
လိုကငန်ေဆ်ာငရစကင ါ္။

f.

စကငကိရိယ်ႏိုရာငဲ့ (သု)ိ႔ ကိရိယ်တစာငရရိေသ် အ္ ကငအလကငမ ်္းအ်္း က်ကစယငရနင္၊ ္ရိုာငမရ္၊ iPad ကို္၊ အေ၀္းမရ
ထိနင္း္ ဳ င ိတင ာငႏိုုိာငသညင္။

g.

ေန်ကငဆု္းႏိုရစငေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းသညင ဘစြဲ႔မယူမရီ္၊ မရတငတနင္းမ ်္းအ်္းလု္းကို ရရာင္းထ်္းၿ ီ္း
အ္ေၾက္းမ ်္းအ်္းလု္းေ ္းေဆ်ာငရမညင္။

B. iPad တနင ္းို - Apple Care+ မရ အ်မ္္ ကငမရထ်္းလရ ာင္၊ ေ ်ကငဆ္းၿ္ာင
ု
္း္၊ ္ုိ္း္ရၿ္ာင္း္၊ သုိ႔မဟုတင

ကငစ္းီ ၿ္ာင္းအတစကင

အၿ ညဲ့ငအ၀တနင ္းို မရ်
a. မူၾကိဳ - 6 တနင္းမ ်္းအတစကင - iPad (32 GB) - $294.00
b. 7-12 တနင္းမ ်္းအတစကင - iPad Air 2 (64 GB) - $399.00
C. မူလတနင္းေက ်ာင္းသူ/သ်္းမ ်္းအတစကင အိမသ
င ိ႔ယ
ု ေ
ူ ဆ်ာငသ်စ ္းေသ် iPad မ ်္း
a. မညငသညငဲ့ ေ ်ကငဆ္းၿ္ာင
ု
္း (သုိ႔)

ကငစ္းီ လရ ာင္၊

ကငစ္းီ ၿ္ာင္းမဆုိ္၊ ေက ်ာင္းအ်္် ာ
ို သ
င ိ႔ု ္ ကင္ ာင္း (သုိ႔) ေန်ကငတစငရကငတာ
စ င

တုိာၾင က်္းရမညင္။
b. အကယင၍ ေ ်ကငဆု္းသစ်္းသညငၿ စငေစ္၊ အ္ုိ္း္ရသညငၿ စငေစ္၊ မိဘ-အု ငထိနင္းသူမ ်္း (သု)ိ႔ ေက ်ာင္းသူ/သ်္း အေနၿ ာငဲ့
ုလိ င (သု)ိ႔ ေက ်ာင္း ၀နငေဆ်ာငမႈရ္း္နင
ု ္းသုိ႔ ္ ကင္ ာင္း (သု)ိ႔ ေန်ကငတစငရကငတစာင တုိာငၾက်္းရမညင္။
c. ေ ်ကငဆု္းၿ္ာင္း္၊ အ္ုိ္း္ရၿ္ာင္း (သု)ိ႔

ကငစီ္း္ြဲဲ့ေသ် iPad အ်္းသစာင္းစကငမ ်္း္၊ ၾကိဳ္းမ ်္းႏိုရာငဲ့ အ ု္းမ ်္းအတစကင ဆရ်ထသုိ႔

အသိေ ္းတုိာငၾက်္းၿ ီ္း တူညီေသ် စၥညင္းအမ ဳိ္းအစ်္းၿ ာငဲ့ အစ်္းထုိ္းေ ္းမညင္။ ေအ်ကငာ၌ ဇယ်္းကုိၾကညငဲ့ ါ္။
d. K-6 တနင္းအတစကင iPads ကုနင စၥညင္းအ်မ္္ ကင (warranty) တစငႏိုရစငအ်မ္ထ်္း ါသညင္။ ၀ယငယူသညငဲ့ေန႔မရ
တစငႏိုရစငအတစာင္း iPad အလု င မလု ငသညငၿ စငေစ္၊ (သု)ိ႔

ကငစီ္းလရ ာင Apple မရအစ်္းထုိ္း-ၿ ဳၿ ာငေ ္းမညင္။

အဆုိ ါ warranty

အ်မ္္ ကငသညင မေတ်ငတဆ ကင စီ္းမႈ္၊ ေ ်ကငဆ္းမႈ
ု ႏိုရာဲ့င အ္ိ္းု ္ရၿ္ာင္းမ ်္းအတစကင အ်မ္္ ကင
မေ ္း ါ္။
e. ေရစ္း္ ယငႏိုာ
ို ေ
င သ် အ်မ္္ ကင - EACS မရမိဘမ ်္းအ်္း iPads မ ်္းကို အိမငသုိ႔ယူေဆ်ာငသ်စ ္းမညငဲ့
မူလတနင္းမ ်္းအတစကင ေရစ္း္ ယငႏိုိုာငေသ် အ်မ္္ ကငကို ကမင္းလရမင္းထ်္း ါသညင္။ မိဘတုိ႔အေနၿ ာငဲ့ တစငႏိုရစငစ်
အ်မ္္ ကငသစာင္းောစ $30 ကို iPad

ကငစီ္းမႈအတစကင ၾကဳိတာငသာ
စ င္းထ်္း ႏိုိုာငသညင္။ မိဘ/အု ငထိနင္းသူတုိ႔မရ iPad မယူမရီ

အ်မ္္ ကငယူမညင-မယူမညငကို လကင္ရနင ေရစ္း္ ယငရမညင္။ ရရာင္းၿ ္ ကငအတစကင္၊ ် မ်ႏိုရစင္ုကို ေ ဖၿ ေ ္းထ်္းမညင္။
(ၿ စငႏိုိုာငေ္ ၿ ဳၿ ာင္မ ်္းကို အ ိုာင္း D သု႔ိရညငညန
စ င္းၾကညငဲ့ရႈ ါ)
1. အကယင၍ မိဘတုိ႔မရ ေရစ္း္ ယငႏိုိုာငေသ် အ်မ္္ ကင $30 ေ ္းၿ ီ္း

ကငစီ္းမႈၿ စင စါ္းလရ ာင္၊

a. iPads နငသ်္းမ ကငႏိုရ်ၿ ာငကြဲသ
စ စ်္းလရ ာင္၊ မိဘတုိ႔မရ $90 ေ ္းရမညင္။
b. iPads မူလမ ကငႏိုရ်ၿ ာင စာဲ့င ိတင္လု င ကငစီ္းလရ ာင္၊ မိဘတုိ႔မရ $75 ေ ္းရမညင္။
c. iPads လု္းလု္းလ ်္းလ ်္း ကငစီ္းသစ်္းလရ ာင္၊ မိဘတို႔မရ $100 ေ ္းရမညင္။
2. အကယင၍ မိဘတုိ႔မရ ေရစ္း္ ယငႏိုိုာငေသ် အ်မ္္ ကင $30 မေ ္း ါက

ကငစီ္းမႈၿ စင စါ္းလရ ာင္၊

a. iPads နငသ်္းမ ကငႏိုရ်ၿ ာငကြဲသ
စ စ်္းလရ ာင္၊ မိဘတုိ႔မရ $90 ေ ္းရမညင္။
b. iPads မူလမ ကငႏိုရ်ၿ ာင စာဲ့င ိတင္လု င ကငစီ္းလရ ာင္၊ မိဘတုိ႔မရ $75 ေ ္းရမညင္။
c. iPads လု္းလု္းလ ်္းလ ်္း ကငစီ္းသစ်္းလရ ာင္၊ မိဘတို႔မရ အစ်္းထုိ္းေလ ်ငေၾက္းအၿ ညငဲ့အ၀ $294 ေ ္းရမညင္။
f. အကယင၍ အ်မ္္ ကငရရိလရ ာင - မေတ်ငတဆ

ကငစီ္းၿ္ာင္းအတစကင အိတငစုိကငထုတငကုနငက မႈမရ်
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1.

ထမ အႀကိမင မေတ်ငတဆ

ကငစ္းီ ၿ္ာင္း - ေက ်ာင္းသ်္းအတစကင iPads ၿ ဳၿ ာငေ ္းရနင (သုိ႔)

အစ်္းထုိ္းေ ္းရနငတာငၿ ၿ ီ္း္၊ ၿ ဳၿ ာင္ ေ ္းရနငအတစကင ၿ တင ိုာင္း (bill) ုိ႔ေ ္းမညင္။ (ၿ စငႏိုိုာငေ္
ၿ ဳၿ ာင္မ ်္းအတစကင ေအ်ကငမရ အ ိုာင္း D ကိုၾကညငဲ့ရႈ ါ)
2.

ဒုတယ
ိ အၾကိမင မေတ်ငတဆ

ကငစ္းီ ၿ္ာင္း - ေက ်ာင္းသ်္းအတစကင iPads ၿ ဳၿ ာငေ ္းရနင (သုိ႔)

အစ်္းထုိ္းေ ္းရနငတာငၿ ၿ ီ္း္၊ ၿ ဳၿ ာင္ ေ ္းရနငအတစကင ၿ တင ိုာင္း (bill) ုိ႔ေ ္းမညင္။ (ၿ စငႏိုိုာငေ္
ၿ ဳၿ ာင္မ ်္းအတစကင ေအ်ကငမရ အ ိုာင္း D ကိုၾကညငဲ့ရႈ ါ)
3.

တတိယအႀကိမင မေတ်ငတဆ

ကငစ္းီ ၿ္ာင္း - ေက ်ာင္းသ်္းအတစကင iPads ၿ ဳၿ ာငေ ္းရနင (သုိ႔)

အစ်္းထုိ္းေ ္းရနငတာငၿ ၿ ီ္း္၊ ၿ ဳၿ ာင္ ေ ္းရနငအတစကင ၿ တင ိုာင္း (bill) ုိ႔ေ ္းမညင္။ (ၿ စငႏိုိုာငေ္
ၿ ဳၿ ာင္မ ်္းအတစကင ေအ်ကငမရ အ ိုာင္း D ကိုၾကညငဲ့ရႈ ါ) ေက ်ာင္းအု ငမရ iPad ရယူ ိုာငဆုိာငၿ္ာင္း
အ္စာငဲ့ထူ္းမ ်္းအ်္း ရု ငသိမင္းသစ်္းမညင္။
D. အိမသ
င ိ႔ု iPad ယူေဆ်ာငသ်စ ္းမညငဲ့ 4-6 တနင္းအတစကႏို
င ာ
ရ ဲ့င 7-12 တနင္း တတိယအဆာငဲ့

ကငစ္းီ မႈ အတစကင အႀကမင္း ာင္း ၿ ဳၿ ာင္ တနင ္းို

ဇယ်္း
ေ ်ကငဆ္းၿ္ာင
ု
္း္၊

ကငစ္းီ ၿ္ာင္း (သုိ႔) လ စငလ ်ရႈၿ္ာင္း

အၾကမင္း ာင္း
ၿ ဳၿ ာငၿ္ာင္း္၊ ေလ ်ငေၾက္းက သာငဲ့ောစ

မ ကငႏိုရ်ၿ ာင နငသ်္း (screen)
အသတုိ္းေလ ်ဲ့္လုတင-Rocker Switch ၿ ဳၿ ာင္္၊ အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း
န်္းၾက က
င ိရယ
ိ ် headphone Jack ၿ ဳၿ ာင္-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း
ကာငမရ် Camera (ေရရ ႔-ေန်ကင) ၿ ဳၿ ာင္-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း
Aluminum Housing အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း
Charge Port

ကငစီ္းၿ ီ္း ၿ ဳၿ ာင္-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း

Home Button ္လုတင

ကငစီ္း၍ ၿ ဳၿ ာင္-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း

Power Button စာဲ့င ိတင္လုတင

ကငစီ္း၍ ၿ ဳၿ ာင္-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း

LCD ကငစီၿ္ာင္း-အစ်္းထုိ္းၿ္ာင္း
အ်္းသစာင္းစကင (power adapter) Charging Brick
အ်္းသစာင္းႀကိဳ္း (charging cable)
္ရိာ
ု ငထတ
ု ေ
င ္းထ်္းေသ် iPad အ ု္း (K-6) တနင္း
32 GB iPad အတစကင အစ်္းထုိ္းေလ ်ငေၾက္း (K-6) တနင္း
္ရိာ
ု ငထတ
ု ေ
င ္းထ်္းေသ် iPad အ ု္း (7-12) တနင္း
64 GB iPad Air 2 အတစကင အစ်္းထုိ္းေလ ်ငေၾက္း (7-12) တနင္း

$90
$75
$75
$75
$100
$100
$75
$75
$110
$19
$19
$19.00
$294
$26.00
$399

*ါဤအရ်မ ်္းသညင ုမရနင ကငစီ္းမႈ ် မ်မ ်္းၿ စငၿ ီ္း္၊ ၿ ညငဲ့စုေသ် စ်ရာင္းတစင္ု မဟုတင ါ္။

E. 7-12 တနင္းေက ်ာင္းသ်္းမ ်္း၏
a. ေ ်ကငဆု္းသစ်္းေသ် (သု)ိ႔

ကငစ္းီ ေသ် iPad မ ်္းအတစကင Apple Care+ Warranty အ်မ္္ ကင
ကငစီ္းသစ်္းေသ် iPad မ ်္းကို ေက ်ာင္းအ်္် ိုာငမ ်္းထသုိ႔ ္ ကင္ ာင္း

(သု)ိ႔ ေန်ကငတစငရကင ေက ်ာင္းတကငရကငတစာင အသိေ ္းရမညင္။ 7-12 တနင္းေက ်ာင္းမ ်္းအတစကင မီဒီယ်ကီစမင္းက ာငသူႏိုရာငဲ့ ေတစ႔ဆု ါ္။
b. အကယင၍ ေ ်ကငၿ္ာင္း္၊ ္ုိ္း္ရလရ ာင္၊ မိဘ-အု ငထိနင္းသူတုိ႔ (သု)ိ႔ ေက ်ာင္းသ်္း အေနၿ ာငဲ့ ုလိ င (သု)ိ႔ ေက ်ာင္း၀နငေဆ်ာငမႈရု္း္နင္းသုိ႔
္ ကင္ ာင္း (သု)ိ႔ ေန်ကငတစငရကငတစာင အသိေ ္းတုိာငၾက်္းရမညင္။
c.

ကငစီ္းသစ်္းေသ် အ်္းသစာင္းစကငႏိုရာဲ့င ၾကိဳ္းမ ်္းအတစကင Apple Care+ မရအစ်္းထုိ္းေ ္းရနင္၊ ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ မီဒီယ်
ကီစမင္းက ာငသူႏိုရာငဲ့ ေတစ႔ဆု ါ္။

d. အကယင၍ အ ု္း္ ဳ ငရုိ္းကစ်္ြဲဲ့လရ ာင္၊ (သု)ိ႔ မေက်ာင္း ါက္၊
အ ု္းကို ဆႏိုၵၿ ာငဲ့ တမာင သကငသကင

ကငစီ္းသစ်္းေသ် အ ု္းမ ်္းကို အ္မြဲဲ့ အစ်္းထုိ္းေ ္းမညင္။ အကယင၍

ကငစီ္းသညငဟု သိရရိ ါက္၊ အစ်္းထုိ္းေလ ်ငေၾက္းမရ် $26 ၿ စငသညင္။ ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ မီဒီယ်

ကီစမင္းက ာငသူႏိုရာငဲ့ ေတစ႔ဆု ါ္။
e. Apple Care+ ႏိုရာငဲ့ အိတငစုိကငထုတငောစေၾက္းႏိုရာငဲ့ တငသကင၍ မေတ်ငတဆ ၿ စင စါ္းၿ္ာင္း အဆာငဲ့မ ်္းက်ကစယငမႈ္၊ 2016-2017 မရ
2018-2019 အထိ1. ထမအၾကိမင မေတ်ငတဆ ကငစီ္းၿ္ာင္း - ေက ်ာင္းသ်္းအ်္း ေလ ်ငေၾက္း $49 ေတ်ာင္း္ၿ ီ္း iPad အစ်္းထုိ္းထုတငေ ္းမညင္။
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2. ဒုတိယအၾကိမင မေတ်ငတဆ ကငစီ္းၿ္ာင္း - ေက ်ာင္းသ်္းအ်္း ေလ ်ငေၾက္း $49 ေတ်ာင္း္ၿ ီ္း iPad အစ်္းထုိ္းထုတငေ ္းမညင္။
3. တတိယအၾကိမင ႏိုရာငဲ့ ေန်ကငထ င မေတ်ငတဆ ကငစီ္းၿ္ာင္းတစင္ုစီတာ
ို င္းအတစကင - ၿ ဳၿ ာင္ အၿ ညငဲ့အ၀ ( ကငစီ္းမႈ
အတိုာင္းအတ်ေ ဖမူတညငၿ ီ္း ၿ စငႏိုာ
ို ငေ္ ၿ ဳၿ ာင္မ ်္းကို အ ိုာင္း D တစာငၾကညငဲ့ ါ) သုိ႔မဟုတင အစ်္းထုိ္း ေလ ်ငေၾက္းအၿ ညင႔အ၀
$399 ေလ ်င္ိုာင္းမညင္။ ေက ်ာင္းအု ငမရ iPads အ္စာငဲ့ ထူ္းမ ်္းရု ငသိမင္းႏိုိုာငသညင္။
f. ေတ်ာင္း္ောစမ ်္းကို ရကင 90 အတစာင္း မလကင္ရရရိ ါက္၊ မိဘမ ်္းအ်္း EACS ေၾကစ္းေတ်ာင္း္းါနသုိ႔ ုိ႔မညင္။

5. သယငယေ
ူ ၿ ်ာင္းေရႊ ႔ႏိုိုာသ
င ညငဲ့ စကငမန
ႈ ညင္း ည် သု္းစစၿြဲ ္ာင္း၏ ႀကိဳတာင က်ကစယေ
င ရ္းမ ်္း
A. iPad ကိာ
ု တ
င ယ
စ ၿင ္ာင္းႏိုရာဲ့င ထိန္းင သိမ္းင ေစ်ာငဲ့ေရရ်ကငၿ္ာင္း
a.

ိုာငရရာမ
င ရ္၊ ္ရိုာငေ ္းထ်္းေသ် iPad အ ု္းၿ ာငဲ့ (သု)ိ႔ ္ရိုာင္စာဲ့ၿင ဳေသ် အၿ္်္းအ ု္းမ ်္းၿ ာငဲ့ ၄ာင္းကို ု္း-က်ထ်္းရမညင္။
(ေက ္းဇူ္းၿ ဳ၍ အၿ္်္းအတညင ၿ ဳထ်္းေသ် အ ု္းမ ်္းအတစကင ေက ်ာင္းအတစာင္းေရ္းမရ်္း သုိ႔မဟုတင
မီဒီယ်ကီစမင္းက ာငသူႏိုရာငဲ့ ေတစ႔ဆု ါ္။)

b.

iPads မ ်္းႏိုရာငဲ့ ၄ာင္းအ ု္းမ ်္းေ ဖတစာင္၊ ေရ္းၿ္စငၿ္ာင္း္၊ ုဆစြဲၿ္ာင္း္၊ စကသ်က ငၿ္ာင္းမ ်္း (သု)ိ႔ EACS မရမသကငဆုိာငေသ်
တဆိ ငက ငၿ္ာင္းမ ်္း မၿ ဳရ္။

c.

iPad ကုိ္၊ ၿ နင႔ေသ်္၊ တညငၿာိမငေသ် မ ကငႏိုရ်ၿ ာငေ ဖတစာင အသု္းၿ ဳ ါ္။

d.

iPad ေ ဖတစာင္၊ စ်အု ငမ ်္း မတာငထ်္း ါႏိုရာငဲ့္။

e.

iPad အနီ္းအန်္းတစာင္၊ အစ်စ်္းၿ္ာင္း္၊ အေရေသ်ကငၿ္ာင္းမ ်္း မၿ ဳလု င ါႏိုရာငဲ့္။

f.

မ ကငႏိုရ်ၿ ာငကို္၊ သနင႔ရရာင္းၿ ီ္း္၊ ႏိုူ္းညဲ့သညငဲ့ အ၀တငမ ်္းၿ ာငဲ့ သုတငေ ္း ါ္။

g.

မ ကငႏိုရ်ၿ ာငကို ္ြဲတမ ်္း (သို႔) ေဘ် ာငမ ်္းႏိုရာငဲ့ ထိၿ္ာင္းတို႔မရ ေရရ်ာငၾက ါ္။

h.

iPad မ ်္းကုိ တုိကငရုိကငေနေရ်ာငၿ္ညငထြဲာ၌ ထ်္းၿ္ာင္း္၊ (သိ)ု႔ အ ူ (သု)ိ႔ အစုိဓါတငၿ နငႏိုိုာေ
င သ် ေနရ်မ ်္းတစာင အ္ ိနငၾက်ရရညငစစ်
မထ်္း ါႏိုရာဲ့္။င

B. စစမ္းင အာင သု္းစစမ
ြဲ ႈ စီမေဆ်ာငရက
စ ၿင ္ာင္း
a.

ေန်ကငတစငေန႔ ေက ်ာင္းတကငရကငမတိာ
ု မ
င ္၊ရီ iPad အ်္းသစာ္းင ထ်္းရနငမ်ရ ္၊ ာ
ို ရ
င ာ
ရ ၏
င တ်၀နငၿ စငသညင္။
1.

အ်္းမရရိသညငဲ့ iPad မ ်္းကို စ်ၾကညငဲ့တုိကငထတ
ြဲ ာ
စ င အ်္းသစာင္း (ၿ ညငဲ့)ရမညင္။ ဘကၳရီအ်္းၿ ညငဲ့သညငဲ့ အ္ ိနငမ ်္းကို
အလႊသ
ြဲ ု္းစ်္းၿ ဳမညငဆုိလရ ာင္၊ ေက ်ာင္းသ်္းသညင iPad သု္း္စာငဲ့ ဆု္းရႈ္းမညင္။ iPad ယူရနင အတနင္းမရ္၊ ္စာငဲ့ၿ ဳ္ ကငမေ ္း ါ္။ iPads
မ ်္းကို အတနင္းဆာင္း္ ိနင္၊ အတနင္းလႊြဲ ေၿ ်ာင္း္ ိနင မ ်္းတစာငသ်္၊ သစ်္းယူရနင ္စာဲ့ၿင ဳမညငၿ စငသညင္။

2.

7-11 တနင္း ုိာငရရာငတုိ႔မရ္၊ ေႏိုစရ်သီေက ်ာင္း ိတင္ ိနငက်လာ၌ အ်္းသစာင္းစကငႏိုရာဲ့င ႀကိဳ္းမ ်္းအတစကင တ်၀နင ယူရမညင္။
ၾသဂုတငလတစာင္၊

ိုာငရရာငမ ်္း ထမရ္၊ အ်္းသစာင္းစကငႏိုရာငဲ့ ႀကိဳ္းမ ်္းကို ၿ နငယူေဆ်ာငလ်ရနင ေတ်ာင္းဆုိလိမငဲ့မညငၿ စငၿ ီ္း္၊

(သု)ိ႔ ေက ်ာင္းစ်ရာင္းကိုာငထမရ္၊ သုိ႔မဟုတင လကငက်္း ဆုိာငာ၌ ေက ်ာင္းတကငေနစ်င အသု္းၿ ဳရနငအတစကင ၄ာင္းတစင္ု္ုကို
၀ယငယူႏိုိုာင ါသညင္။
3.
b.

မၿ ီ္းသညငဲ့ (ေန်ကငက သညငဲ့) အတနင္းစ်မ ်္း ၿ ဳလု ငရနငမရ် ေက ်ာင္းသ်္း၏ ကုိယင ိုာငအ္ ိနငမ ်္းတစာင္၊ ေဆ်ာငရစကငရမညင္။

iPad ကို္၊ ေက ်ာင္းာ၌တစင္ ိနငလု္း စာငဲ့္၊ (awake or sleep mode) ထ်္းရမညင္။

ၿ္စာ္းင ္ ကငမ ်္းမရရိ ါ္။

C. သယငယူ ိ႔ေ
ု ဆ်ာငၿ္ာင္း
a.

iPad ကို္၊ ႀကိဳ္းအတို္းအေလရ ်ဲ့ ါၿ ီ္း္၊ က်ကစယငသညငဲ့ အ ု္းၿ ာငဲ့ သယငေဆ်ာငရမညင္။

b.

iPad မ ်္းကို္၊ က်္းထြဲတာ
စ င အ္ ိနငၾက်ၿမာငဲ့စစ် ထ်္းၿ္ာင္း္၊ (သု)ိ႔ တစငညသိမငဲ့ထ်္းၿ္ာင္း္၊ မၿ ဳရ္။

c.

iPad မ ်္းကို္၊ က်္းထြဲတာ
စ င္၊ ္ နငထ်္း ါက္၊ လူသူၿမာငႏိုိုာငသညငဲ့ ေနရ်တစာ္၊င မထ်္း ါႏိုရာငဲ့္။

D. ေစ်ာငဲ့ၾကညငဲ့ၿ္ာင္းႏိုရာဲ့င ၾကညင္းၾက ၿင ္ာင္း
a.

iPad မ ်္းကိ္၊ု ေသ်ဲ့မ္တငထ်္းေသ် အတနင္းထြဲတာ
စ ္၊င (သုိ႔) အိမသ
င ် (သု)ိ႔ ၿ ာင ေလဲ့က ာငဲ့မမ
ႈ ်္း ၿ ဳလု ေ
င နစ်င္၊ ာ
ို ရ
င ာ
ရ မ
င ြဲဲ့ (ၾကညငဲ့ရသ
ႈ ူ
မရရိ )ြဲ မ္ နငထ်္း ါႏိုရာဲ့္။င

b.

မိမိအတနင္းေ ဖ္၊ မိတငေဆစ (သိ)ု႔ မိသ်္းစု၀ာငမ ်္းကို မိမိ iPad ာရါ္းရမင္းၿ္ာင္း မၿ ဳ ါႏိုရာဲ့္။င

c.

iPad လုၿ္ဳမႈ္၊ အ်မ္္ ကငႏိုာ
ရ ဲ့င စကငကရ
ိ ယ
ိ ်ေ ဖတစာ္၊င ၿ ဳလု ေ
င သ် မညငသညငဲ့အ္ န
ိ ာ၌
င မဆုိ္၊ အရ်မ ်္းအတစက္၊င
သာငတ်၀နငယရ
ူ မညင္။
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