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PERMISSION FORMS                 

ခငွ့််ပပြုချက ်ဖဖောငစ်ောရွကမ်ျောျား 

Student-Parent Handbook ၌                       

မ ဘ/အိုပ်ထ န်ျားသမူျောျား ပပန်ဆန်ျားစစ်ရန်နငှ့်် 

တ ို ့်ပပန်ရန် လ ိုအပ်ဖသောဖဖောငစ်ောရွကမ်ျောျား 

ပါ၀ငသ်ည။် ၄ငျ်ားဖဖောငမ်ျောျားက ို ဖသောကကောဖန ့်၊ 

စကတ်ငဘ်ော ၁၀ ၊၂၀၂၁ ဖနောကဆ် ိုျားထောျား၍ 

permissions.mnps.org ၌ အပ်နှ ပါ။ 

 က  ျောင ်းသျော်း-မိဘ လ  စ ွဲစျောအုပ  ို 

က ည ့်ရှုနိငု ကသျောအခ င ့်အက ်းနငှ ့် 

အသအိမှတ ပပြုပခင ်း 

 က  ျောင ်းတ  ပခင ်းနငှ ့် က  ျောင ်းကပပ်းပခင ်း 

က ျောင စျော     

 COVID-19 စစ က ်းပခင ်း  

 FERPA DIRECTORY  
INFORMATION OPT-OUT 

 PERMISSION PREFERENCES  

(က ်းစစ ပခင ်းမ ျော်း၊ navigator ပရုိဂ မ ၊ 

နည ်းပညျော၊  န ပပြူတျော/ ိ ိယျောအသ ု်းပပြုပခင ်း

နငှ ့် က  ျောင ်းလူမှု၀န က ျောင မှုမ ျော်း)  

 မီဒယီျော ခ င ့်ပပြုခ   မ ျော်း 

 မ  ထရုိ ပပည သူ ့်  န ်းမျောက ်း  

2021 YOUTH RISK BEHAVIOR 
SURVEY OPT-OUT 

 က  ျောင ်းအကပခအကန  ျောက ်း ို 

စိတ မ၀င စျော်းကက ျောင ်း OPT-OUT 

FORM  

 မိဘမ ျော်းနငှ ့်တ ျော်း၀င အုပ ထနိ ်းသမူ ျော်း၏ 

စစ မှုထမ ်းသည ့်အကပခအကန  
 

*မိသျော်းစုမ ျော်းသည  သတူို ့် ကလ်း၏က  ျောင ်း 

၌ သို ့်မဟတု   MNPS Family Information 

Center ၌ ပ င ့်ထတု ထျော်းကသျော အ ိပုါ 

ခ င ့်ပပြုခ   က ျော ပီက ျောင စျော    မ ျော်း ို 

ကတျောင ်း ိနုိငု ပါသည ။ 

ပပန လည  န ်းစစ သ ်ုးသပ  န  သင နငှ ့်သင ့် ကလ်းတို ့်အတ    အက ်းက ်ီးသည ့်အကက ျောင ်းအ ျောမ ျော်း 

ပါ၀င ကသျော MNPS Student-Parent Handbook  ိ ုwww.mnps.org/handbook ၌ ကတ ွေ့ ရှိ 

နိငု  ပါသည ။  

က  ျောင ်းသျော်း - မိဘလ  စ ွဲစျောအုပ  ို အလ ယ တ ူ ရှျောက  နိငု ပခင ်း၊လုပ က ျောင ပခင ်းနငှ ့်ပပန လည  န ်းစစ  န  

အတ    လ ယ  ူပါသည ။ စျောသင နစှ  တို်းတ  မှုမ ျော်းအပ စ  သင တို ့်အသ ်ုးပပြုနိငု သည့် လမ ်းညွှန အပ စ  ၄င ်း ို 

ဒဇုိီင ်းပပြုလုပ ထျော်းပါသည ။   

HANDBOOK/လကစ်ွွဲစောအိုပ်၌ သငတ် ို ့်ဖတွွေ့ ရှ ရမည့််အရောမျောျားမှော 

ပါ၀င သည ့်အ ျောမ ျော်းအျော်းလ ု်းသည  သင နငှ ့်သင တို ့်က  ျောင ်းသျော်းအတ    အသ ်ုးမ၀င နိငု ကသျော လည ်း ၊ သင တို ့် 

က  ျောင ်းသျော်း၏ပညျောက ်း လိုအပ မှုမ ျော်းအတ    သင တို ့် ကလ်း၏က  ျောင ်းပ င ့်   သ ယ  ျော၌ အက ျောင ်း  ်ုး 

 ူညကီပ်းမည ့် လ  စ ွဲစျောအုပ ထွဲတ င  အက ်းက ီ်းကသျောအကက ျောင ်းအ ျောမ ျော်း ပါရှိပါသည ။ ၄င ်းတို ့်မှျော - 

  န ပမြူနတီ မီှပငမ ်းစ ျောမ ျော်းနငှ ့် 

ပရုိဂ မ မ ျော်း 

က  ျောင ်းသျော်းအျော်းလ ု်းအတ    

 ူညပီ ့်ပုိ်းမှုမ ျော်း 

စည ်း မ ်းထနိ ်းသမိ ်းအပပစ ကပ်းသည ့် 

အကက ျောင ်းအ ျော 

အကထ ကထ ကပေါ်လစီမ ျော်းနငှ ့် 

ပရုိစီဂ ျောမ ျော်း 

HANDBOOK က ို အန်ွလ ိုငျ်ား WWW.MNPS.ORG/HANDBOOK တငွ ်ဖတပ်ါ။  

FOLLOW MNPS 

www.mnps.org 

facebook.com/ 

MetroSchools 

@MetroSchools 

@MetroSchools 

MNPS သ ို ့် ဆကသ်ယွရ်န် 

FAMILY INFORMATION CENTER 

615-259-INFO (4636) 

familyinfor@mnps.org 

2601 Bransford Ave. 

Nashville, TN 37204 

(use Berry Rd entrance) 

Monday-Friday          တနလလျော - ကသျောက ျော 

7:30 a.m.-4:30 p.m.  မန   ၇်း၃၀ - ညကန ၄်း၃၀ နျော ီ 

Metro Nashville Public Schools (MNPS) 2020-2021 Student-Parent Handbook  ိ ုMNPS Board of Public Education အစို်း ပညျောက ်းဘုတ အ  ွဲွေ့၏ကပေါ်လစီမ ျော်း 

နငှ ့် Tennessee Department of Education တင နင စီပညျောက ်းဌျောန၏စည ်းမ ဥ ်းမ ျော်းအတိငု ်း က ်းသျော်းထျော်းပါသည ။  
Metropolitan Nashville Public Schools (MNPS) သည  ၄င ်း၏အစီအစဥ မ ျော်း၊၀န က ျောင မှုမ ျော်း သို ့်မဟတု  က ျောင     မှုမ ျော်း၌ ၀င ခ င ့် ရှ ိန ၊လပု က ျောင အသ ်ုးပပြု န  သို ့်မဟတု  

အက ျောင အထည က ျော  န အတ    လမူ ိြု်း၊ဘျောသျော၊အယ၀ူါဒ၊လငိ ၊လငိ သတ မှတ မှု၊ဇျောတိနိငု  င ၊အသျော်းအက ျောင ၊အသ  အ  ယ  နငှ ့်/သို ့်မဟတု  မသန စ မ ်းမှု ိ ုအကပခခ ပပီ်း ခ ွဲပချော်း 

     ပခင ်း မရှပိါဘူ်း။  MNPS သည  အလပု ခန ့်အပ ပခင ်း သို ့်မဟတု  လပု ငန ်းပိုင ်းက ျောင     မှုမ ျော်း၌လည ်း ခ ွဲပချော်း     ပခင ်း မရှိပါဘူ်း။ 
 

BURMESE 

ခငွ့််ပပြုချက ်ဖဖောငစ်ောရွကမ်ျောျားက ို PERMISSIONS.MNPS.ORG တငွ ်ပဖည့််ပါ။ 

http://www.mnps.org/handbook

