
 

FAMILY ENGAGEMENT SURVEY 
Frequently Asked Questions (FAQs) 

ဆာေဗ းကို ဘယလ်ကို ေ  ဆကိုိုသာ ားလမလဲ။  

ဤအသန်လကိုင် ဆာေဗ းကိုုေ  ာနအ်နသး်  website:  bit.ly/MNPSfamilysurveyုုိုကိုို့ုိုသာ ပါလဲ။ုအငန်ာနး်ာာ ကေိုာ စးန ်ိုန် ၊ 

းသန် ပုူနာုိုကိုို့းမိုန်ု tabletုုနး်ဘလးန်ကိုို့  င်ို့ုုဆာေဗ းကိုု ေ  ပါလဲ။ုုအင်နာနး်းာ ကပါးုိုငန်ကိုို့အန  အနာ ာ ကုစာ းည်ို့နကိုး်ုု

ိုကိုို့းမိုန်ုု2601 Bransford Avenue ာ ကုFamily Information Center ိုကိုို့ုိုသာ ပါလဲ။ုအးူအည းကိုု လိုကအပပ်ါးုုFamily 

Information Center ိုကိုို့ု615-259-INFO (4636) ိုကိုို့ု ိုန ်ဆး်ပါုုိုကိုို့းမိုန်ုfamilyinfo@mnps.orgုိုကိုိုု့ အ  ေး လ်ပကိုို့ပါလဲ။ 

ဤဆာေဗ း  ေ  ဆကိုိုာူမို့နားညး်ကို  ေ ာ ်ပပာ း ာလာ လဲ။ 

ဆာေဗ ေ  ိုည်ို့ိုူ့နားည်ုးပါဘမု၊ု င် နားည်းကိုုးားသယ်ာန်း ာုပပးပ  စာ ေပ ု  စ်ပါနယ်လဲ။ုးကိုာ စိုုဆာေဗ  family survey 

ိုည်ုေ  ဆကိုိုူ့နားည်ုးပါေိုာုိုင်နကိုို့့ေ  ဆကိုးဖဆးမာ ေ းာင်ို့ုိုင်င င်ို့ိုငန်ကိုို့့ိုာ ိုး  းမာ းကိုု ေ ရာာရာ ပ  ုးိုကာ ကငိုကင်ပါလဲ။ုုေ နာ 

အရမးအ်လး်းမာ နသင်ုအရး်အရမးမာ ုးာ ကေစာန်င င်ို့ လိုာ ရာ ိုုးဖဆ ာ ကေစာနအ်နသး်  Panorama Education း ု ဆာေဗ းကိုုု း   းပ် 

းသပ်းမပါိုညလ်ဲ။ုေ နာလိုာ ရာ ိုုော   င်ို့ုပနိ်ုး် ပ  ုေး ရသန် ေး လကိုပါး support+nashville@panoramaed.comုုိုကိုို့ုုေးမ းူ  

 ပ ိုု ုဆး်ိုသယ်ပါလဲ။ု  

ဤဆာေဗ းကို  ဘာေ းာင်ို့ ေ  ာနာလမလဲ။  

MNPSုိုည်ုုးျွငို်ပ်နကိုို့့ု းကို ပး် းဖဆးမာ င င်ို့ု၊ုးကဘးမာ င င်ို့အိုပပ်ကန် ိုးူမာ အာ ုုိုနူကိုို့့ိုာ ိုး  းမာ ့ေးမာင် (းမာ )   င်ိုု့ ု

ပနိ်ုး် ပ  ုုအလိုာ စိုာစကန်ေးမနပ်းဖဆာ ကးာ ကုုိုနူကိုို့့ေ  ဆကိုနိုာို့ ပနး်ဖဆးမာ းကိုုု းာ ိုကလကိုပါိုညလ်ဲ။ုးကိုာ စိုပါစငး်ဖဆ ၊ ေ ပာဆကိုဆး်ိုသယ် 

 ရင် င င်ို့ုိုင်ို့ိုာ ိုး  ့ေးမာင် နသင်ာ ကေိုာုလိုာ ရာ ိုုော စိုည်ို့အာားမာ းကို ုိုင်နကိုို့ုေ  ဆကိုိုသာ ပါာန်ုုးျွငို်ပ်နကိုို့ုုအလကိုာ ကပါိုညလ်ဲ။ ု

ိုကိုို့း ိုာု  းျွငို်ပ်နကိုို့ း်း ုဆးလ်း် ပ  ုနကို နး်ေအာင်ု ပ ိုုလိုပ်ိုသာ ငိုကင်ပါးညလ်ဲ။ 

းျွငို်ပ်ို့ိုာ ိုး  ေနသး  နးေ်နနမို့ေးမာင ်ေနသး းနဘူ ူ ဆကိုလမငေ်းာလဲ။ 

းကဘးမာ င င်ို့အိုပပ်ကန် ိုူးမာ ိုည်ုုိုူနကိုို့့ိုာ ိုး  းမာ းကိုုအပ်င ာပာ ေိုာ MNPS ေးမာင် နစေ်းမာင် စ အနသး် ုဆာေဗ နစရ်ို 

ပမးကိုိုာုုေ  ိုသာ ာန်ုုနကိုး်နသန် လကိုပါိုညလ်ဲ။ 

းျွငို်ပ်ို့ိုး  း charter ရမာနာေးမာင ်း ာ နးေ်နာငလ်ည ်  ဆာေဗ းကို ေ  ား ာလာ လဲ။ 

ဤေငသပ   spring နသင ် family survey ိုည်   းက ိုို့နယရ််ကိုငး်   း   းပေ်ိုာေးမာင ်းမာ အနသးိ်ုာ    စပ်ါိုညလ်ဲ။

အဂလ်ကပဘ်ာိုာစးာ   င်ို့းမိုနဘ်မ  အအရာ ေနားပ်ပဘ်ာိုာစးာ   င်ို့  အသနလ်ကိုင ်ဆာေဗ းကို  ေ  လကိုို့ာငိုကငး်လာ လဲ။ 

ေ  လကိုို့ာပါိုညလ်ဲ။ုဆာေဗ းကိုုအဂလ်ကပဘ်ာိုာစးာ အအပင်ုုစပကန် ၊ အာာပ် ၊ းာ  စ် ၊ ဆကိုးာလ  ၊ န ပါလ င င်ို့  းနး်ာဘာိုာနကိုို့  င်ို့ ု

ေ  ငိုကင်ပါိုည်လဲ။ုsurvey websiteုု၌ုးကဘ/အိုပ်ပကန် ိုးူမာ ိုည်ုုဘာိုာစးာ းကိုုုောသ ရမယ်ာန်အနသး် ုးသန် ပုူနာ  နိ်ုာ  ပင် 

့ဘယ် း်ေပာင်ို့-ပကပ် း်နသင်ုုdrop-down menu းကိုုုုေနသို့ာ ကငိုကင်ပါိုညလ်ဲ။ုနစ် ရာ ုဘာိုာစးာ းမာ   င်ို့ုုပနိ်ုး် ပ  ုု

အးူအည းကိုုုလကိုအပပ်ါးုTranslation and Interpretation Services း ု Clemencia Donovanုးကိုုု615-259-3282 ext. 

858019   င်ို့ုေးမ းူ  ပ ိုု ုဆး်ိုသယ်ပါလဲ။ 

ေ  ဆကိုရမငစ်ကန်ု းာ ကေိုာုေး ရသန ်းမာ ုာ ကပါးလဲ။ 

အဆကိုပါေး ရသန် းမာ းကိုုုေးမာ် ပ  ုေ  ိုသာ လကိုို့ာပါနယ်လဲ။

မိသ ားစု ပါ၀ငလ်ှုပ်ရ  ားမှု ဆ ဗ ားစစတ်မ်ား 

ရဏရေဏး  းန ်လသန ်ေိုာေး ရသန ်းမာ  

BURMESE 

http://bit.ly/MNPSfamilysurveyBurmese

