
ေလးစားအပ်ပါေသာ Carleton ၏မိဘများ�ှင့် မိသားစ� များခင်ဗျာ၊

Carleton အဖဲွအ့စည်းမှ �ကိဆိ� ပါသည်။ သင်သည် အဖဲွဝ့င်တစ်ေယာက်အြဖစ် အေရး�ကီးေသာ အခန်းက�မှ
ပါဝင်လျက်�ိှကာ Northfield သိ� ့ ေြပာင်းလာသည့် သင့်ေကျာင်းသားအတွက် က��်� ပ်တိ� ့က သင်�ှင့်အတ�  လက်တဲွလ� ပ်ရန်
လွန်စွာ စိတ်အားထက်သန်ေနပါသည်။ ဤစာသည် ဤေ�ွရာသီအတွင်း သင် ေနာက်ဆ�ံ း လက်ခံရ�ိှမည့် စာပင် ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသားသစ် သတင်းပတ် (မိတ်ဆက်ေတွဆ့� ံ ပဲွ) ကိ�  2021 ခ� �ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 9 ရက်တွင် စတင်ကျင်းပရန်
စီစဥ်ထားပါသည်။ ဤေ�ွရာသီတွင် ကျင်းပမည့် မိဘေတွဆ့� ံ ပဲွ အစီအစဥ်ကိ� go.carleton.edu/newparents တွင် ေနာက်မှ
စစ်ေဆး�ကည့်��ပါ။

ထိ� ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာမှာပင် တင်ထားသည့် က��်� ပ်တိ� ့၏ မိဘများအ�ကံေပးေကာင်စီ�ှင့် ပ� းေပါင်းြပင်ဆင်ထားေသာ
မိသားစ� လမ်း��န်ကိ� လည်း ဖတ်��ရန် တိ� က်တွန်းလိ� ပါသည်။ ဤလမ်း��န်တွင် ေကျာင်းသားများ၏ ကိ� ယ်ေရးအချက်အလက်
လ�ံ �ခံေရး ရပိ� င်ခွင့်များ၊ မိဘများအတွက် အသိေပးချက်�ှင့် ေကာလိပ်မ� ဝါဒများအပါအဝင် မိဘများ�ှင့်
ေကျာင်းသားများအတွက် အေရး�ကီး အချက်အလက်အသစ်များ ပါ�ိှပါသည်။ Carleton တွင် က��်� ပ်တိ� ့သည်
ေကျာင်းသားများကိ�  အ�ွယ်ေရာက်�ပီးသ�များအြဖစ် သေဘာထားလ� ပ်ေဆာင်�ပီး က��်� ပ်တိ� ့၏အဖဲွအ့စည်းထဲသိ� ့
သင့်ေကျာင်းသား ေြပာင်းလာ�ပီးေနာက်ပိ� င်း သင် ေမ�ာ်လင့်ထား�ိ� င်သည့် အရာများကိ�  သိေစလိ� ပါသည်။

အချက်အလက်များကိ�  မ�ေဝရန်�ှင့် Carleton အေ�ကာင်း သင် ေမးလိ� သည်များ၊ ေကျာင်းသားအေတွအ့�ကံ�ှင့် COVID-19
ကပ်ေရာဂါအတွက် ေကာလိပ်ေကျာင်း၏ �ကိတင်ြပင်ဆင်မ��ှင့် ကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်းရန် ြပင်ဆင်မ�များအေ�ကာင်းကိ�
ေြဖဆိ� ေပး�ိ� င်ရန် 2021 ခ� �ှစ်၊ ဇွန်လ 14 ရက်၊ ညေန ၆ နာရီတွင် က��်� ပ်၊ Art Rodriguez ’96 ၏ ဒ� တိယဥက�ဌ�ှင့်
ဝင်ခွင့်�ှင့် ေငွေ�ကးအက�ဌာန၏ ဌာနမ�းတိ� က့ မိဘအသစ်များ၊ မိသားစ� အသစ်များ�ှင့် ေတွဆ့� ံ �ကမည့် Zoom
ေဆွးေ�ွးပဲွကိ�  တက်ေရာက်ရန် သင့်အား ဖိတ်�ကားလိ� ပါသည်။ ေမလက� န်၌ ဤေဆွးေ�ွးပဲွအတွက်
စာရင်းသွင်းရန်လင့်ခ်ပါဝင်မည့် အီးေမးလ်ဖိတ်�ကားစာကိ� သင် လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည် (go.carleton.edu/newparents တွင်
သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကိ�  အတည်�ပရန် မေမ့ပါ�ှင့်)။

လာမည့် ေလး�ှစ်အတွင်း သင့်ေကျာင်းသား ဖံွ�့ဖိးတိ� းတက်လာေစရန် က��်� ပ်၏ လ� ပ်ေဖာ်ကိ� င်ဖက်များ�ှင့် က��်� ပ်က
က�ညီလိ� ပါသည်။ ထိ� သိ� ့ လ� ပ်ေဆာင်ရန်အတွက် က��်� ပ်တိ� ့အေပ� ယ�ံ �ကည်ေပးသည့်အတွက် ေကျးဇ� းတင်ပါသည်။ သင်
သိလိ� သည့်အရာကိ�  ေဆွးေ�ွးရန် ေကာလိပ်၏ တာဝန်�ိှသ� ကိ� ဖ� န်းေခ�သင့်၊ မေခ�သင့် မေသမချာြဖစ်ေနလ�င် ဖ� န်းေခ�ဆိ� ရန်
တ� ံ ့ဆိ� င်းမေနပါ�ှင့်။

လာမည့်ေလး�ှစ်အား အမှန်တကယ် သိသိသာသာေြပာင်းလဲရန်အတွက် အတ�တကွ လ� ပ်ေဆာင်�ကပါစိ� ့။

အေကာင်းဆ�ံ းကိ�  ေမ�ာ်လင့်လျက်၊

Carolyn H. Livingston, Ph.D.
ေကျာင်းသားဘဝအတွက် ဒ� ဥက�ဌ�ှင့် ေကျာင်းသား ဌာနမ�း



ေလးစားအပ်ပါေသာ Carleton ေကာလိပ် ေကျာင်းသားမိဘများခင်ဗျာ၊

Carleton ေကာလိပ်၏ 2025 အတန်းသိ� ့ သင်�ှင့် သင့်ေကျာင်းသားကိ� ဝမ်းေြမာက်စွာ �ကိဆိ� အပ်ပါသည်။ က��်� ပ်တိ� ့ အေ�ကာင်းကိ�
မိတ်ဆက်�ပီး Carleton ေကာလိပ်အဖဲွအ့စည်း�ှင့် ချိတ်ဆက်�ိ� င်မည့် နည်းလမ်းအချို ့ကိ�  မ�ေဝရန် ဤစာကိ�  ေရးသားလိ� က်ရပါသည်။
က��်� ပ်တိ� ့သည် ေကာလိပ်ေကျာင်းကိ�  အ�ကံ�ပရန်�ှင့် အြခား မိဘများအတွက် ရင်းြမစ်တစ်ခ� အြဖစ် ေဆာင်�ွက်ေပးရန် မိမိတိ� ့၏
အချိန်ကိ� ေပး�ပီး ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် ေဆာင်�ွက်ေနသည့် မိဘများြဖင့် ဖဲွစ့ည်းထားေသာ မိဘ အ�ကံေပးေကာင်စီ၏
လက်�ိှသဘာပတိများ ြဖစ်ပါသည်။ လာေရာက်ေလ့လာရန် အခွင့်အေရးမရခ့ဲသည့်တိ� င် ဤပ�ံ မှန်မဟ� တ်ေသာ အေြခအေနများ�ကား
Carleton ေကာလိပ်ကိ�  ေ�ွးချယ်လိ� က်ြခင်းက သင်�ှင့် သင့်ေကျာင်းသားတိ� ့အတွက် ယ�ံ �ကည်မ�ကိ�  စွန့်စားရာေရာက်ေ�ကာင်း
က��်� ပ်တိ� ့ နားလည်ပါသည်။ တတ်�ိ� င်သမ� အလွယ်တက�  ဆက်သွယ်�ပီး သင်လိ� အပ်ေသာ အချက်အလက်ကိ�  �ှာေဖွ�ိ� င်ရန်
က��်� ပ်တိ� ့ဘက်က ေဆာင်�ွက်ေပး�ိ� င်မည်ဟ�  ေမ�ာ်လင့်ပါသည်

ပထမဦးစွာ သင်သည် go.carleton.edu/parents �ိှ မိဘ/မိသားစ� ဂိတ်ေဝး�ှင့် အက�မ်းတဝင်ြဖစ်ေအာင် လ� ပ်သင့်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိ� က်တွင် သင် သိ� ့မဟ� တ် သင့်ေကျာင်းသားအတွက် လိ� အပ်�ိ� င်သည့် အဓိက တက�သိ� လ်��ံ းများသိ� ့ ဆက်သွယ်�ိ� င်ေသာ
လင့်ခ်များ ပါဝင်ေသာေ�ကာင့် သင်ေမးလိ� သည်များ�ိှေသာအခါ ဂိတ်ေဝးသည် စတင်�ှာေဖွသင့်သည့် ေနရာေကာင်းတစ်ခ�
ြဖစ်ပါသည်။  ၎င်းတွင် တက�သိ� လ်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အေရး�ကီးအပ်ဒိတ်များ�ှင့် ရက်ချိန်းဇယားများ၊ မိဘသတင်းလ�ာများ၊
ေဆွးေ�ွးပဲွများ စသည်တိ� ့လည်း ပါဝင်ပါသည်။

ဂိတ်ေဝးတွင် “အချက်အလက်�ှင့် မ� ဝါဒများ” ေအာက်၌ မိသားစ� လမ်း��န်သိ� ့ သွား�ိ� င်သည့် လင့်ခ်ကိ� လည်း ေတွ�ိ့� င်ပါသည်။
ဤလမ်း��န်ကိ�  ေကာလိပ်ေကျာင်းသားအသစ်များ၏ မိဘများ/အ� ပ်ထိန်းသ�များ ဖတ်��ရန် တိ� က်တွန်းလိ� ပါသည်။ အထ� းသြဖင့်
Carleton ေကာလိပ်တွင် တက်ေရာက်ေနသည့်ကာလတစ်ေလ�က် ေကျာင်းသားတွင် တိ� းတက်လာမည်ဟ�
ေမ�ာ်လင့်ထား�ိ� င်သည့်အရာများအေ�ကာင်း အ�ကံ�ပချက်များ ေပးထားသည့် “မိဘများအတွက် အ�ကံ�ပချက်” ေခါင်းစဥ်အပိ� င်းကိ�
ဖတ်��သင့်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၏ ကိ� ယ်ေရး အချက်အလက် လ�ံ �ခံေရး လ� ပ်ပိ� င်ခွင့်များ�ှင့် မိဘများအတွက်
အသိေပးချက်အပိ� င်းကိ�  ေကျးဇ� း�ပ၍ အထ� းဂ�� စိ� က် ဖတ်ေစလိ� ပါသည်။ ေကျာင်းသားများ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး ေကာလိပ်က မိဘများ၊
မိသားစ� များ�ှင့် မ�ေဝ�ိ� င်သည့်အရာများကိ�  ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထိ� ့ေ�ကာင့် မည်သိ� ့ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေြပာဆိ� �ကမည်၊
၎င်းတိ� ့ ေဆာင်�ွက်ေနသည့် လက်�ိှ အေြခအေနများကိ�  မည်သိ� ့ အသိေပးမည်ကိ�  သင့်ေကျာင်းသား�ှင့် ေသချာ ေဆွးေ�ွးထားရန်
တိ� က်တွန်းလိ� ပါသည်။

သင်သည် ဂိတ်ေဝးမှတစ်ဆင့် (“မိဘ ဝန်ေဆာင်မ�များ” ေအာက်တွင်�ိှေသာ) မိသားစ�  လမ်း��န်ကိ� လည်း ဝင်ေရာက်
�ကည့်�� �ိ� င်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မိဘများ/အ� ပ်ထိန်းသ�များ၏ လိပ်စာ၊ ေကျာင်းသားများ၏ အမည်များ�ှင့် အတန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရန်
အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အချက်အလက်များ၊ ထင်ြမင်ချက်များ�ှင့် စိတ်ဝင်စားသည့် အရာများကိ�  မ�ေဝ�ိ� င်မည့်
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ Carleton မိသားစ� များကိ�  �ှာေဖွရာတွင် ဤအချက်အလက်များက အက�အညီြဖစ်ေစမည်ဟ�  ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။
အပ်ဒိတ်လ� ပ်ထားေသာ လမ်း��န်စာအ� ပ်ကိ�  ဇ� လိ� င်လ ၁ ရက်ေနာက်ပိ� င်းတွင် သ� ံ းစဲွသ�အမည် parents �ှင့် စကားဝှက် knights2021
ြဖင့် ဝင်ေရာက်သ�ံ းစဲွ�ိ� င်ပါသည်။

Carleton အဖဲွအ့စည်းတွင် မိဘများ�ှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်း��န်စာအ� ပ် အချက်အလက်များကိ�  “အများြပည်သ�  အချက်အလက်”
ဟ�  ယ�ဆေသာ်လည်း က��်� ပ်တိ� ့သည် ကိ� ယ်ေရးအချက်အလက်များကိ� လ� ံ �ခံစွာ ထား�ိှလိ� သည့် အများ၏ဆ��ကိ�  အေလးထားပါသည်။
အွန်လိ� င်း လမ်း��န်စာအ� ပ်မှ သင့်အချက်အလက်ကိ�  အပ်ဒိတ်လ� ပ်လိ� လ�င် �ှင့်/သိ� ့မဟ� တ် ဖယ်�ှားလိ� လ�င် ေကျးဇ� း�ပ၍ ဤလင့်ခ်သိ� ့
သွားပါ- apps.carleton.edu/parents/update။

အေဖာ်မိဘများ/အ� ပ်ထိန်းသ�များကိ�  အီးေမးလ် သိ� ့မဟ� တ် အွန်လိ� င်းမှ ဆက်သွယ်လိ� လ�င်-
● apps.carleton.edu/parents/list တွင် မိဘအချင်းချင်း အီးေမးလ်အဖဲွသိ့� ့ ဝင်ေရာက်ပါ
● Facebook �ိှ တရားဝင်မဟ� တ်ေသာ်လည်း သီးသန့် အ� ပ်စ� ြဖစ်သည့် Carleton College Parents Group သိ� ့

ဝင်ေရာက်ခွင့်ေပးရန် ေတာင်းဆိ� ပါ



သင့်ေကျာင်းသားအတွက် Carleton သည် သင်�ကားြခင်း�ှင့် သင်ယ� ြခင်းတွင် အရည်အေသွးြပည့်မီ�ပီး အေထာက်အပ့ံေပး�ိ� င်ေသာ
ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ေ�ကာင်းကိ�  သင် သိလာလိမ့်မည်ဟ�  က��်� ပ်တိ� ့ ယ� ံ �ကည်ပါသည်။ သင့်တွင် ေမးလိ� သည်များ သိ� ့မဟ� တ်
သိလိ� သည်များ �ိှလ�င် ေကျာင်းသား ဌာနမ�း��ံ းသိ� ့ (507) 222-4075 တွင် ဆက်သွယ်ေပးပါ သိ� ့မဟ� တ် ပထမ�ှစ်ေကျာင်းသားများ၏
အတန်းပိ� င် Joe Baggot ကိ�  jbaggot@carleton.edu တွင် ဆက်သွယ်ပါ။

ေလးစားစွာြဖင့်၊

Karen Handelman �ှင့် Marc Hirshma၊ လက်ေထာက်သဘာပတိများ
Carleton ေကာလိပ် မိဘများ အ�ကံေပး ေကာင်စီ
Abby Hirshman ’20 �ှင့် Emily Hirshman ’23 ၏ မိဘများ


