
 

 

Vermont ရ ှိ ပြညသ် ူ့စာကြညူ့တ်ှိိုြမ် ာျား 

 

ပြညသ် ူ့စာကြညူ့တ်ှိိုြဆ်ှိိုတာဘာလ။ဲ 

ပြည်သ ူ့စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားသည် အသ ြညာ၊ စ တ်ကြည်န ျားပြ ာ်ရွှငမ်ှုနငှူ့ ်ြ ိုယ်ထ ြ ိုယထ် ပေရာမ ာျားပြစ်ပြ ျား 

အသြ်အရွယ်မပရွျား၊ ပောြ်ခံမပရွျား လ တ ိုငျ်ား သငယ် ပလူ့လာ၍ ြ ိုယ်တ ိုငတ် ိုျားတြ်မှုြ ို ဆည်ျားြ ျားန ိုငရ်ေ ်

အခွငူ့အ်လမ်ျားမ ာျား ပြျားြါသည်။ စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားတွင ်လာပရာြ်သ မ ာျား ကြညူ့်ရှုန ိုငပ်သာ 

ြစစည်ျားမ ာျားရှ သညူ့်အပြင ်အပဆာြ်အဦျားအသံိုျားခ မှုြ ို ပလူ့လာန ိုငပ်ြ ျား သြသ်ာအဆငပ်ပြပစပသာ 

ြစစည်ျားမ ာျားြ ို ပြျားစွမျ်ားထာျားြါသည်။ စာကြညူ့်တ ိုြ်ဝေထ်မ်ျားမ ာျားသည် သ လ ိုသည်မ ာျားြ ို ပပြကြာျားပြျားရေန်ငှူ့ ်

လာပရာြ်သ မ ာျားအာျား စာကြညူ့်တ ိုြ်အသံိုျားပြြုရာတွင ်ြ ည ပြျားရေ ်အသငူ့ရ်ှ ြါသည်။ 

 

ပြညသ် ူ့စာကြညူ့တ်ှိိုြမ် ာ ဘာတတွေရနှိိုငမ်လ။ဲ 

စာကြညူ့်တ ိုြ်ရှ  ြစစည်ျားအမ ာျားစိုြ ို ပလူ့လာအာျားပြျားသ မ ာျားြ အခ  ေတ်စ်ခိုကြာ ငာှျားရမ်ျားန ိုငပ်ြ ျား 

ပငပွကြျားြိုေြ် မှုမရှ ဘ ဲစာကြညူ့်တ ိုြ်သ ို ူ့ ပြေလ်ည်အြ်နှနံ ိုငြ်ါသည်။ ြစစည်ျားမ ာျားတွင ်ပအာြ်ြါတ ို ူ့ြါဝငသ်ည်- 

• လ ကြ ျားနငှူ့ြ်ပလျား စာပြမ ာျား  • အသသံငွျ်ားစာအိုြ်မ ာျားနငှူ့ ်သ ခ ငျ်ား 

• သတငျ်ားစာ  • မဂ္ဂဇငျ်ား 

• ြ ရ ယာြစစည်ျားမ ာျား  • ရိုြ်ရငှ ်

မ ာျားစွာပသာ စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားတွင ်လာပရာြ်သ မ ာျားအတွြ် အခမဲူ့ြဲွပတာ်မ ာျား ရှ ြါသည်။ 

စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားမှ ပြြုလိုြ်ပြျားပသာ ြွဲအမ  ြုျားအစာျား မ ာျားစွာရှ သည်- 

• လ ကြ ျားမ ာျားနငှူ့ ်ြပလျားမ ာျားအတွြ် 

ြညာပရျားြွဲမ ာျား 

 • ြံိုပပြာခ  ေန်ငှူ့ ်ြပလျားမ ာျားအတွြ် 

အပခာျားအစ အစဉ်မ ာျား 

• အနိုြညာြွဲွဲပတာ်မ ာျား  • ဂ္ တြွဲပတာ်မ ာျား 



 

မ ာျားစွာပသာ စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ူ့ထ ံလာပရာြ်သ မ ာျားအတွြ် ေည်ျားြညာဆ ိုငရ်ာ 

အပထာြ်အြံူ့မ ာျားြ ိုလည်ျား ပြျားစွမျ်ားထာျားြါသည်။ ေည်ျားြညာအမ  ြုျားအစာျားမ ာျားတွင ်ပအာြ်ြါတ ို ူ့ြါဝငသ်ည်- 

• အငတ်ာေြ်သံိုျားစွဲန ိုငပ်သာ 

ြွေြ် ျူတာမ ာျား 

 • မ တတ ျူစြ်မ ာျားနငှူ့ ်စြငေ်ြ်တ်စြ်မ ာျား 

• အခမဲူ့ wi-fi  • အွေလ် ိုငျ်ားအရငျ်ားအပမစ်မ ာျားနငှူ့ ်

သငတ်ေျ်ားမ ာျား 

• အ လြ်ထပရာေစ်ြံိုစံပြငူ့ ်စာအိုြ်မ ာျား   

စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားတွင ်လာပရာြ်သ မ ာျားအတြွ် သြသ်ာအဆငပ်ပြပစပသာ အပပခခံြစစည်ျားမ ာျား ရှ ြါသည်− 

• ထ ိုငစ်ရာ  • အလိုြ်နငှူ့ ်

အ မ်စာမ ာျားလိုြ်ပဆာငန် ိုငသ်ညူ့် စာျားြွဲမ ာျား 

• ောျားပေခေျ်ားနငှူ့ ်ပသာြ်ပရသေ ူ့ ်  • အစည်ျားအပဝျားခေျ်ားမ ာျား သ ို ူ့မဟိုတ် 

ဆ တ်ပင မ်စာကြညူ့်ပေရာမ ာျား  

 

စာကြညူ့တ်ှိိုြတ်ွေင ်အဖွေဲွဲ့ဝငရ်န် ဘယလ်ှိိုလိုြ်ရမလ။ဲ 

စာကြညူ့်တ ိုြ်ရှ ရာပမ ြုြို့တွင ်ပေထ ိုငသ် ပြစ်ြါြ စာကြညူ့တ် ိုြ်အြဲွြို့ဝငပ်ခငျ်ားသည် အခမဲူ့ပြစ်ြါသည်။ 

စာကြညူ့်တ ိုြ်အမ ာျားစိုသည် သင၏် အမည်၊ ပေရြ်လ ြ်စာနငှူ့ ်ြိုေျ်ားေြံါတ် သ ို ူ့မဟိုတ် အ ျားပများလ်လ ြ်စာတ ို ူ့ြ ို 

ပတာငျ်ားြါလ မူ့်မည်။ အခ  ြုြို့စာကြညူ့်တ ိုြ်မ ာျားြ သင၏် ID ြတ်ြ ို ပတာငျ်ားြါမည်။ စာကြညူ့်တ ိုြ်သည် သင၏် 

ြိုဂ္ဂ ြုလ်ပရျားအခ ြ်အလြ်မ ာျားြ ို ဥြပေအရမလ ိုအြ်ြါြ မည်သ ူ့ြ ိုမှ မပြျားြါ။ မ ာျားပသာအာျားပြငူ့ ်

စာကြညူ့်တ ိုြ်သ ို ူ့ သွာျားပရာြ်ရေအ်တွြ ်စာကြညူ့်တ ိုြအ်ြဲွြို့ဝငပ်ြစရ်ေ ်မလ ိုအြ်ြါ။ 


