Burmese

ပညာေရ းအတြ္ က G SUITE
မိဘ၊းုပထ
က န
ိ က သ္  ြ
တ ့္ကက ပ ပြက္ းအတြ္ က က ညက့္ဖြ
တ ရ
က နက္ ပရုဖ(ရ FORM)
မိဘ၊းုပကထိနက သမပာ ထရ
ေးာြကပပ တြက့္ကပ ပြက္ ပရုဖရဖာသညက္ Google Suite ပရိုဂရမက္ းသရု ကပ ေသာ္ ေြပာြက သာ ၊သမပာ းအတြက္ အအို္ ္ 
ြိုယကေရ ္ ြိုယကအား ပြကးအြကမပာ ြို္ ြကတနကေအာကအို္္ းြားြတယကေပ ထာ ေ ြာြက ္ သြကအို္္ သိရိရနက္ အိုးပက
ပပသညက။္ သြက၌္ ေမ ကမနက အိုလေသာကအညက ေြာြက ၊ဖို ရိမကဖရာရိလ္ ေသာကအညက ေြာြက ္ သြက့္ေြပာြက းုပကထရ္ ္ြကသတယက
ပပ။္ ပညာေရ းအတြက္ းသရု ကပ ေသာ္ Google Suite သညက္ း မ့္က ဖကကပ ္ အရုက ရ ေသာ္ း ေမ ဖနဖက၊ဖာရတြကဖာအမက ္ သိမက
္ညက ရနက နကအ က ြက ၊္ ကပြျပိနကိြက့္္ ပ ေပပြက ေ္ာြကရတြကိိုြကရနက္ းသရု ကပ ိိုြကေသာ္ ြိရိယာမပာ ္ ပပ္ြကသညက။္ သြက ့္ြ
ေအ

္ရာ၊မ္ သညက္ G Suite ြိုးသရု ကပ ကပ ္ ေြပာြက သြက နက ဖာမပာ ၊္ အုပကေ္ာြကရမညက့္ေြပာြက ဖာမပာ ိြက့္္ ္ြက

သတယကမႈမပာ ္ ဖသညကအို္ြိုအုပကေ္ာြကမညက။္ G Suite သညကပညာေရ းအတြကသာအပြကက ဖကကပ ္ းိမက၊္ ဖာ ြညက့္အိုြက္ ဖ
သညက့္္ းြကအာနြကရိေသာ္ ေနရာအိုြက အတြက္ းသရု ကပ ိိုြကသညက။္ ေြပာြက ရိုြကသညက္ အက ာ ္ြကအသညက့္္ ပညာေရ ိြက့္
္ြကိတယကေသာ္ ပရိုဂရမကမပာ းအတြကအညက ္ G Suite ြိုးသရု ကပ မညက။္ ြိုယကေရ း ပြကးအြက္ အရုက ရ မႈ္ိုြကရာ္ မ္ပ
ပိြက့္းအ္ ကပညက့္ဖရုဖတာပပ္ြကေသာ္ ပရိုဂရမကမပာ ြို္ ေြပာြက ရိုြက ္ ္ြက္ိုပကမပာ မအ္ြက့္္ ္ြကေရာြကလ္ းသရု ကပ ိိုြကသညက။
ြကတနကေအာကအို္္ G Suite အုပကေ္ာြကးသရု ကပ က ြက ိြက့္္ ပအကသြကလ္ ကပညကေထာြကဖုးဖို ရမ္ (FERPA) မိသာ ဖုပညာေရ
္ိုြကရား တြက့္းေရ ိြက့္သ သနက္အရုက ရ ေရ းြကံဳပေပိြက့္္ (COPPA)္ ြေအ သြယကမပာ

းတနကအိုြက ္ိုြကရာသ သနက္အရုက ရ

ေရ ြာြတယကေဖာြက့္ေရာြကမႈးြကံဳပေပ္ ဖသညက့္္ ံဳပေပမပာ ္ ကပ်ာနက ထာ သညက။္ (FERPA) သညကေြပာြက သာ မပာ
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ပညာေရ ္ိုြကရာမအကအမက မပာ ြို္ းြားြတယကေပ ထာ က ြက ိြက့္္ မိဘမပာ းာ ္ မိမိအို္ေြပာြက သာ မပာ

္ မအကအမက

မပာ းာ ကပနကအညကဖဖကေ္ ိိုြကရနက္ း ြ
တ ့္း
က ေရ ေပ ထာ သညက။္ ေြပာြက းေနက ြက့္္ ေြပာြက သ၊သာ မပာ းာ ္ ္ြကသတယက
ိိုြကမညက့္္ သအြက း ပြကးအြကမပာ ြို္ ေ ာကကပိိုြကေသာကအညက ္ မိဘမပာ းေနက ြက့္္ မေ ာကကပပပရနက္ ေအာြက ္ိုိိုြကသညက။
ပိုမိုသိရိအိုပပြ္ http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa သို္္ ္ြကေရာြက ြညက့္ရႈိိုြကသညက။
(COPPA) သညက္ ဖ ပတပ ေရ ္ ေ ြာကကြာ္ ြုမကမပာ မ္ းမ္ ိဖကေးာြကြေအ မပာ

္ ြိုယကေရ း ပြကးအြကမပာ ြို္ း

သရု ကပ က ြက မ္ ြနက္သအကရနက္ းြားြတယကေပ ထာ သညက။္ ထို္ေ ြာြက့္္ G Suite ၌ေ ြာကကြာက ြက မပာ ြို္ ပိအကထာ သညက။
ဤ တြက့္ကပ ပြကပရုဖရဖာရတြကသညက္ ေြပာြက းာ ္ မိဘြိုယကဖာ အယကးေနက ြက့္္ ေြပာြက းအတြက ္ သအြက ဖုေ္ာြက က ြက မပာ
းအတြက္  တြက့္ေပ သညက။္ ေြပာြက းေနက ြက့္္ ေြပာြက သ၊သာ မပာ

္ သအြက း ပြကးအြကမပာ းာ ္ းသရု ကပ က ြက သညက

ပညာေရ းအတြကသြကသြက္ သာအပြကက ဖကသညက။ Google (ဂဂယကအက) းေနက ြက့္္ ေြပာြက သ၊သာ မပာ ိြက့္္ ္ိုြကသညက့္္ ဖု
ေ္ာြက ေသာ္ း ပြကးအြကမပာ ြို္ ဖမရြိနက ၊ဖာရတြကဖာအမက ၊း ေမ ၊ ိုြကမပာ ၊္ းသရု ကပ သးမညက၊္ အပိ ည္ြကနရပပအက္ း
ြျရာမပာ ္ ဖသညကအို္းေနက ြက့္္ ေ ာကကပထာ သညက။္ http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm.
ေြပာြက ရိုြကးာ ္ ေြပာြက သ၊သာ မပာ ြိုယကဖာ ္ အအို္ ္ ြိုယကေရ ြိုယကအာ္ိုြကရာ္ း ပြကးအြကမပာ ္ ဖုေ္ာြက
တြက့္ေပ က ြက းာ က ြက့္္ မိဘမပာ းေနက ြက့္္ ္ြက္ိုပက္ ေးာကပေရအာထရသို္္ အိုြကရိုြက တြက့္ေပ ရနက္ အိုးပကမႈြို္ ေရာြကရာ ိိုြက
ရနက္ ံဳပေပးရ္  တြ့္ကက ပ ထာ သညက။္ G Suite းေြာြကဖကးာ ္ ေြပာြက ရိုြကမဖမရြပ
တ ကြေသာေ ြာြက့္္ ပိုမိုေြာြက မတနက
ေသားြားြတယကေပ မႈမပာ ိြက့္္ ြိုယကေရ ြိုယကအား ပြကးအြကမပာ းေပး္ အြက ြပပကထာ မညက။္ ေြပာြက သ၊
သာ မပာ ္ း ေမ းေြာြကမပာ မ္ း ေမ ပို္ရနက္  ြ
တ ့္ကက ပ ပြက္ အြက ြပပကထာ ကပ ္ ေြပာြက ရိုြကမ္ း ေမ မပာ ္ အြက ရိိုြက
ရနကးအတြကသာ္ ကပ အုပကထာ သညက။္ G Suite သညက္ ေြပာြက သ၊သာ မပာ

္ ြိုယကေရ ြိုယကအာ္ း ပြကးအြကမပာ

အရုက ရ ေးာြက သိမက ္ညက ထာ သညက။
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ဤေးာြကပပ္ form (ေ ာြကမက) းာ က ညက့္ဖတြကကပ ္ ေြပာြက ရိကြ
ု ကမ္ အြက ရရရိအပြက္ ေြပာြက ရိုြကးာ ္ ေြပာြက သ၊သာ
မပာ

္ နာမညက၊္ း ေမ ၊္ ေနရြကအိပကဖာ္ ိြက့္္ Username(းသရု ကပ ေသာ္ နာမညက) ဖသညကအို္းာ ္ Web operators

(္ြကဘကေးာကပေရအာ) ထရသို္္ ပညာေရ းအတြက္ G Suite္ ိြက့္္ Web(္ြကဘက) းေက

ရသညက့္္ အာမညက့္ေြပာြက ပညာ

သြကိဖကအြ
တ က္ ထညက့္သြ
တ က ိိုြကသညက့္္ အက ာ ေသာ္ ပညာေရ းဖးဖံဳကမပာ ိြက့္္ ္နကေ္ာြကမႈမပာ ္ ဖသညကအို္းအတြက္ ေပ
းပကိိုြကသညက့္္ အရာ ္ြက္ အုပကပိုြက တြက့္ြို္ ေပ းပကပပသညက။္ G Suite းသရု ကပ ေသာေြပာြက သာ ၊သမပာ သညက္ ေအ ဖာ
က ြက ိြက့္းအ္ းကပ သေဘာေ္ာြကကပ ္ ေြပာြက ရိုြက ဖညက မပာ ဖညက ြမက မပာ ြို္ အိုြကနာရပပမညက။္ သြက့္၌္ ေမ ကမနက ဖ
ရာရိပပြ္ သြက့္ေြပာြက းုပကထရသို္္ ္ြကသတယကပပ။ ထပကမရသိအိုေသာ္ းေ ြာြက းရာမပာ းအတြက္ ေြပာြက ရိုြက ္ 
္ြကဘက္ိုပကအြ
တ က္  ြကရႈိိုြကသညက။

မိဘ္ အြကမအက ________________________________________________
မိဘ္ းမညက __________________________________________________
ေြပာြက သ၊သာ ္ းမညက ____________________________ ္ ေြပာြက သာ ၊သမအကပရုအြက္ __________
ေန္ဖတ္  _________________ ေြပာြက ္  ______________________________
သြက ြေအ ္ ပညာေရ ္ိြ
ု ရ
က ာ္ G Suite းေြာြက္ ရရိ
ိ ိုြရ
က နက္ ေြပ က ကပ လ္ ဤဖားာ က ညက့္ဖြ
တ ကက ပ ္ သြက ေြပာြက
းုပထ
က သ
ရ ္္ ို း၀္ ရြကးအတြက ္ ေပ ပိ္ပ
ု ပ။
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