လေးစားအပ်ပါသော Carleton ၏မိ ဘများနှ င့် မိ သားစုများခင်ဗျာ၊
Carleton အဖွဲ ့အစည်းမှ ကြိုဆို ပါသည်။ သင်သည် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် အရေးကြီ းသော အခန်းကဏ္ဍမှ
ပါဝင်လျက်ရှိကာ Northfield သို ့ ပြောင်းလာသည့် သင့်ကျောင်းသားအတွ က် ကျွနု ်ပ်တို့က သင်နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ရန်
လွ န်စွာ စိ တ်အားထက်သန်နေပါသည်။ ဤစာသည် ဤနွေရာသီ အတွ င်း သင် နောက်ဆုံး လက်ခံရရှိမည့် စာပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသားသစ် သတင်းပတ် (မိ တ်ဆက်တွေ ့ဆုံပွဲ ) ကို 2021 ခုနှ စ်၊ စက်တင်ဘာလ 9 ရက်တွင် စတင်ကျင်းပရန်
စီ စဉ်ထားပါသည်။ ဤနွေရာသီ တွင် ကျင်းပမည့် မိ ဘတွေ ့ဆုံပွဲ အစီ အစဉ်ကို go.carleton.edu/newparents တွ င် နောက်မှ
စစ်ဆေးကြည့်ရှု ပါ။
ထို ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှာပင် တင်ထားသည့် ကျွနု ်ပ်တို့၏ မိ ဘများအကြံ ပေးကောင်စီနှင့် ပူ းပေါင်းပြင်ဆင်ထားသော
မိ သားစုလမ်းညွှ န်ကိုလည်း ဖတ်ရှု ရန် တို က်တွန်းလို ပါသည်။ ဤလမ်းညွှ န်တွင် ကျောင်းသားများ၏ ကို ယ်ရေးအချက်အလက်
လုံ ခြုံ ရေး ရပို င်ခွင့်များ၊ မိ ဘများအတွ က် အသိ ပေးချက်နှင့် ကောလိ ပ်မူဝါဒများအပါအဝင် မိ ဘများနှ င့်
ကျောင်းသားများအတွ က် အရေးကြီ း အချက်အလက်အသစ်များ ပါရှိပါသည်။ Carleton တွ င် ကျွနု ်ပ်တို့သည်
ကျောင်းသားများကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူ များအဖြစ် သဘောထားလု ပ်ဆောင်ပြီး ကျွနု ်ပ်တို့၏အဖွဲ ့အစည်းထဲ သို့
သင့်ကျောင်းသား ပြောင်းလာပြီ းနောက်ပိုင်း သင် မျှော်လင့်ထားနို င်သည့် အရာများကို သိ စေလို ပါသည်။
အချက်အလက်များကို မျှဝေရန်နှင့် Carleton အကြောင်း သင် မေးလို သည်များ၊ ကျောင်းသားအတွေ ့အကြုံ နှ င့် COVID-19
ကပ်ရောဂါအတွ က် ကောလိ ပ်ကျောင်း၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ကို င်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်မှုများအကြောင်းကို
ဖြေဆို ပေးနို င်ရန် 2021 ခု နှ စ်၊ ဇွ န်လ 14 ရက်၊ ညနေ ၆ နာရီ တွင် ကျွန်ုပ်၊ Art Rodriguez ’96 ၏ ဒု တိ ယဥက္က ဌနှ င့်
ဝင်ခွင့်နှင့် ငွေကြေးအကူ ဌာန၏ ဌာနမှူးတို က
့ မိ ဘအသစ်များ၊ မိ သားစု အသစ်များနှ င့် တွေ ့ဆုံ ကြမည့် Zoom
ဆွေးနွေးပွ ဲကို တက်ရောက်ရန် သင့်အား ဖိ တ်ကြားလို ပါသည်။ မေလကုန်၌ ဤဆွေးနွေးပွဲ အတွ က်
စာရင်းသွ င်းရန်လင့်ခ်ပါဝင်မည့် အီ းမေးလ်ဖိတ်ကြားစာကို သင် လက်ခံရရှိပါလိ မ့်မည် (go.carleton.edu/newparents တွ င်
သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို အတည်ပြုရန် မမေ့ပါနှ င့်)။
လာမည့် လေးနှ စ်အတွ င်း သင့်ကျောင်းသား ဖွံ ့ဖြိုးတို းတက်လာစေရန် ကျွနု ်ပ်၏ လု ပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှ င့် ကျွနု ်ပ်က
ကူ ညီ လိုပါသည်။ ထို သို ့ လု ပ်ဆောင်ရန်အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို့အပေါ် ယုံကြည်ပေးသည့်အတွ က် ကျေးဇူ းတင်ပါသည်။ သင်
သိ လိုသည့်အရာကို ဆွေးနွေးရန် ကောလိ ပ်၏ တာဝန်ရှိသူကို ဖုန်းခေါ်သင့်၊ မခေါ်သင့် မသေမချာဖြစ်နေလျှင် ဖုန်းခေါ်ဆို ရန်
တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှ င့်။
လာမည့်လေးနှ စ်အား အမှန်တကယ် သိ သိသာသာပြောင်းလဲ ရန်အတွ က် အတူ တကွ လု ပ်ဆောင်ကြပါစို ့။
အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်လျက်၊
Carolyn H. Livingston, Ph.D.
ကျောင်းသားဘဝအတွ က် ဒု ဥက္က ဌနှ င့် ကျောင်းသား ဌာနမှူး

လေးစားအပ်ပါသော Carleton ကောလိ ပ် ကျောင်းသားမိ ဘများခင်ဗျာ၊
Carleton ကောလိ ပ်၏ 2025 အတန်းသို ့ သင်နှင့် သင့်ကျောင်းသားကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆို အပ်ပါသည်။ ကျွနု ်ပ်တို့ အကြောင်းကို
မိ တ်ဆက်ပြီး Carleton ကောလိ ပ်အဖွဲ ့အစည်းနှ င့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းအချို ့ကို မျှဝေရန် ဤစာကို ရေးသားလို က်ရပါသည်။
ကျွနု ်ပ်တို့သည် ကောလိ ပ်ကျောင်းကို အကြံ ပြုရန်နှင့် အခြား မိ ဘများအတွ က် ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် မိ မိတို့၏
အချိန်ကိုပေးပြီ း စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် မိ ဘများဖြင့် ဖွဲ ့စည်းထားသော မိ ဘ အကြံ ပေးကောင်စီ၏
လက်ရှိသဘာပတိ များ ဖြစ်ပါသည်။ လာရောက်လေ့လာရန် အခွ င့်အရေးမရခဲ့ သည့်တို င် ဤပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကြား
Carleton ကောလိ ပ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းက သင်နှင့် သင့်ကျောင်းသားတို ့အတွ က် ယုံကြည်မှုကို စွ န့် စားရာရောက်ကြောင်း
ကျွနု ်ပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ တတ်နိုင်သမျှ အလွ ယ်တကူ ဆက်သွယ်ပြီး သင်လိုအပ်သော အချက်အလက်ကို ရှာဖွေနို င်ရန်
ကျွနု ်ပ်တို့ဘက်က ဆောင်ရွက်ပေးနို င်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်
ပထမဦးစွ ာ သင်သည် go.carleton.edu/parents ရှိ မိ ဘ/မိ သားစုဂိ တ်ဝေးနှ င့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင် လု ပ်သင့်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သင် သို ့မဟုတ် သင့်ကျောင်းသားအတွ က် လို အပ်နိုင်သည့် အဓိ က တက္က သိုလ်ရုံးများသို ့ ဆက်သွယ်နိုင်သော
လင့်ခ်များ ပါဝင်သောကြောင့် သင်မေးလို သည်များရှိသောအခါ ဂိ တ်ဝေးသည် စတင်ရှာဖွေသင့်သည့် နေရာကောင်းတစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွ င် တက္က သိုလ်နှင့် ပတ်သက်သော အရေးကြီ းအပ်ဒိတ်များနှ င့် ရက်ချိန်းဇယားများ၊ မိ ဘသတင်းလွှ ာများ၊
ဆွေးနွေးပွဲ များ စသည်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။
ဂိ တ်ဝေးတွ င် “အချက်အလက်နှင့် မူ ဝါဒများ” အောက်၌ မိ သားစုလမ်းညွှ န်သို့ သွ ားနို င်သည့် လင့်ခ်ကိုလည်း တွေ ့နို င်ပါသည်။
ဤလမ်းညွှ န်ကို ကောလိ ပ်ကျောင်းသားအသစ်များ၏ မိ ဘများ/အုပ်ထိန်းသူ များ ဖတ်ရှု ရန် တို က်တွန်းလို ပါသည်။ အထူ းသဖြင့်
Carleton ကောလိ ပ်တွင် တက်ရောက်နေသည့်ကာလတစ်လျှေက် ကျောင်းသားတွ င် တို းတက်လာမည်ဟု
မျှော်လင့်ထားနို င်သည့်အရာများအကြောင်း အကြံ ပြုချက်များ ပေးထားသည့် “မိ ဘများအတွ က် အကြံ ပြုချက်” ခေါင်းစဉ်အပို င်းကို
ဖတ်ရှု သင့်ပါသည်။ ကျောင်းသား၏ ကို ယ်ရေး အချက်အလက် လုံ ခြုံ ရေး လု ပ်ပိုင်ခွင့်များနှ င့် မိ ဘများအတွ က်
အသိ ပေးချက်အပို င်းကို ကျေးဇူ းပြု၍ အထူ းဂရု စို က် ဖတ်စေလို ပါသည်။ ကျောင်းသားများနှ င့်ပတ်သက်ပြီး ကောလိ ပ်က မိ ဘများ၊
မိ သားစုများနှ င့် မျှဝေနို င်သည့်အရာများကို ကန့် သတ်ထားပါသည်။ ထို ့ကြောင့် မည်သို့ အပြန်အလှ န် ဆက်သွယ်ပြောဆို ကြမည်၊
၎င်းတို ့ ဆောင်ရွက်နေသည့် လက်ရှိ အခြေအနေများကို မည်သို့ အသိ ပေးမည်ကို သင့်ကျောင်းသားနှ င့် သေချာ ဆွေးနွေးထားရန်
တို က်တွန်းလို ပါသည်။
သင်သည် ဂိ တ်ဝေးမှတစ်ဆင့် (“မိ ဘ ဝန်ဆောင်မှုများ” အောက်တွင်ရှိသော) မိ သားစု လမ်းညွှ န်ကိုလည်း ဝင်ရောက်
ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွ င် မိ ဘများ/အုပ်ထိန်းသူ များ၏ လိ ပ်စာ၊ ကျောင်းသားများ၏ အမည်များနှ င့် အတန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရန်
အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အချက်အလက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှ င့် စိ တ်ဝင်စားသည့် အရာများကို မျှဝေနို င်မည့်
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ Carleton မိ သားစုများကို ရှာဖွေရာတွ င် ဤအချက်အလက်များက အကူ အညီ ဖြစ်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော လမ်းညွှ န်စာအုပ်ကို ဇူ လို င်လ ၁ ရက်နောက်ပိုင်းတွ င် သုံးစွဲ သူအမည် parents နှ င့် စကားဝှက် knights2021
ဖြင့် ဝင်ရောက်သုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။
Carleton အဖွဲ ့အစည်းတွ င် မိ ဘများနှ င့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှ န်စာအုပ် အချက်အလက်များကို “အများပြည်သူ အချက်အလက်”
ဟု ယူ ဆသော်လည်း ကျွနု ်ပ်တို့သည် ကို ယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံ ခြုံ စွ ာ ထားရှိလိုသည့် အများ၏ဆန္ဒ ကို အလေးထားပါသည်။
အွ န်လိုင်း လမ်းညွှ န်စာအုပ်မှ သင့်အချက်အလက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်လိုလျှင် နှ င့်/သို ့မဟုတ် ဖယ်ရှားလို လျှင် ကျေးဇူ းပြု၍ ဤလင့်ခ်သို့
သွ ားပါ- apps.carleton.edu/parents/update။
အဖော်မိဘများ/အုပ်ထိန်းသူ များကို အီ းမေးလ် သို ့မဟုတ် အွ န်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်လိုလျှင်● apps.carleton.edu/parents/list တွ င် မိ ဘအချင်းချင်း အီ းမေးလ်အဖွဲ ့သို ့ ဝင်ရောက်ပါ
● Facebook ရှိ တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်း သီ းသန့် အုပ်စုဖြစ်သည့် Carleton College Parents Group သို ့
ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆို ပါ

သင့်ကျောင်းသားအတွ က် Carleton သည် သင်ကြားခြင်းနှ င့် သင်ယူခြင်းတွ င် အရည်အသွေးပြည့်မီ ပြီး အထောက်အပံ့ ပေးနို င်သော
ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြောင်းကို သင် သိ လာလိ မ့်မည်ဟု ကျွနု ်ပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ သင့်တွ င် မေးလို သည်များ သို ့မဟုတ်
သိ လိုသည်များ ရှိလျှင် ကျောင်းသား ဌာနမှူးရုံးသို ့ (507) 222-4075 တွ င် ဆက်သွယ်ပေးပါ သို ့မဟုတ် ပထမနှ စ်ကျောင်းသားများ၏
အတန်းပို င် Joe Baggot ကို jbaggot@carleton.edu တွ င် ဆက်သွယ်ပါ။
လေးစားစွ ာဖြင့်၊
Karen Handelman နှ င့် Marc Hirshma၊ လက်ထောက်သဘာပတိ များ
Carleton ကောလိ ပ် မိ ဘများ အကြံ ပေး ကောင်စီ
Abby Hirshman ’20 နှ င့် Emily Hirshman ’23 ၏ မိ ဘများ

