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ပညာေရ းအတြက္ G SUITE 

မဘိ၊းပုကထနိက သ ္  တြက့္ကပ  ပြက္ းအတြက္ က ညက့္ဖတြကရနက္ ပရုဖရ(FORM) 
 

မိဘ၊းုပကထိနက သ မပာ ထရ 

ေးာြကပပ တြက့္ကပ  ပြက္ ပရုဖရဖာသညက္ Google Suite ပရိုဂရမက္ းသရု ကပ ေသာ္ ေြပာြက သာ ၊သ မပာ းအတြက္ အအို္ ္  

ြိုယကေရ ္ ြုိယကအား ပြကးအြကမပာ ြုိ္ ြကတနကေအာကအ္ုိ္ းြားြတယကေပ ထာ ေ ြာြက ္ သြကအို္္ သိရ ိရနက္ အုိးပက 

ပပသညက။္ သြက၌္ ေမ ကမနက အိုလေသာကအညက ေြာြက ၊ဖို ရိမကဖရာရ ိလ္ ေသာကအညက ေြာြက ္ သြက့္ေြပာြက းုပကထရ္ ္ြကသတယက 

ပပ။္ ပညာေရ းအတြက္ းသရု ကပ ေသာ္ Google Suite သညက္ း မ ့္က ဖကကပ  ္ အရုက ရ ေသာ္ း  ေမ ဖနဖက၊ဖာရတြကဖာအမက ္ သိမက  

္ညက ရနက နကအ  က ြက ၊္ ကပြျပိနကိ ြက့္္ 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 ္ ဖသညကအို္ြုိအုပကေ္ာြကမညက။္ G Suite သညကပညာေရ းအတြကကသာအ ပြကက ဖကကပ  ္ းိမက၊္ ဖာ ြညက့္အုိြက္ ဖ 

သညက့္္ းြကအာနြကရ ိေသာ္ ေနရာအိုြက အတြက္ းသရု ကပ ိိုြကသညက။္ ေြပာြက  ရိုြကသညက္ အက ာ ္ြကအ သညက့္္ ပညာေရ  ိြက့္ 

္ြကိတယကေသာ္ ပရိုဂရမကမပာ းအတြကအညက ္ G Suite ြိုးသရု ကပ မညက။္ ြုိယကေရ း ပြကးအြက္ အရုက ရ မႈ္ိုြကရာ္ မ ္ပ 

ပ  ိြက့္းအ ္ ကပညက့္ဖရုဖတာပပ္ြကေသာ္ ပရိုဂရမကမပာ ြို္ ေြပာြက  ရိုြက ္ ္ြက္ုိပကမပာ မ အ္ြက့္္ ္ြကေရာြကလ္ းသရု ကပ ိိုြကသညက။ 

ြကတနကေအာကအ္ုိ္ G Suite အုပကေ္ာြကးသရု ကပ က ြက ိ ြက့္္ ပအကသြကလ္ ကပညကေထာြကဖုးဖို ရမ ္ (FERPA) မိသာ ဖုပညာေရ  

္ိုြကရား တြက့္းေရ  ိြက့္သ  သနက္အရုက ရ ေရ းြကံဳပေပိ ြက့္္ (COPPA)္ ြေအ သ ြယကမပာ  းတနကအုိြက ္ိုြကရာသ  သနက္အရုက ရ  

ေရ ြာြတယကေဖာြက့္ေရ ာြကမႈးြကံဳပေပ္ ဖသညက့္္ ံဳပေပမပာ ္ ကပ်ာနက ထာ သညက။္ (FERPA) သညကေြပာြက သာ မပာ   
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ပညာေရ ္ိုြကရာမ အကအမက မပာ ြို္ းြားြတယကေပ ထာ က ြက ိ ြက့္္ မိဘမပာ းာ ္ မိမိအ္ုိေြပာြက သာ မပာ  ္ မ အကအမက  

မပာ းာ ကပနကအညကဖဖကေ္ ိိုြကရနက္ း တြက့္းေရ ေပ ထာ သညက။္ ေြပာြက းေနက ြက့္္ ေြပာြက သ ၊သာ မပာ းာ ္ ္ြကသတယက 

ိိုြကမညက့္္ သအြက း ပြကးအြကမပာ ြို္ ေ ာကကပိိုြကေသာကအညက ္ မိဘမပာ းေနက ြက့္္ မေ ာကကပပပရနက္ ေအာြက ္ိုိိုြကသညက။ 

ပိုမိုသိရ ိအိုပပြ္ http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa သို္္ ္ြကေရာြက ြညက့္ရႈိိုြကသညက။ 

(COPPA) သညက္ ဖ  ပတပ ေရ ္ ေ ြာကကြာ္ ြုမ က မပာ မ ္ းမ္ ိ ဖကေးာြကြေအ မပာ  ္ ြိုယကေရ း ပြကးအြကမပာ ြုိ္ း 

သရု ကပ က ြက မ ္ ြနက္သအကရနက္ းြားြတယကေပ ထာ သညက။္ ထ္ုိေ ြာြက့္္ G Suite ၌ေ ြာကကြာက ြက မပာ ြို္ ပိအကထာ သညက။ 

ဤ တြက့္ကပ  ပြကပရုဖရဖာရတြကသညက္ ေြပာြက းာ ္ မိဘြိုယကဖာ အ ယကးေနက ြ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 သာအ ပြကက ဖကသညက။ Google (ဂ ဂယကအက) းေနက ြက့္္ ေြပာြက သ ၊သာ မပာ ိ ြက့္္ ္ုိြကသညက့္္ ဖု 

ေ္ာြက ေသာ္ း ပြကးအြကမပာ ြုိ္ ဖ မရြိနက ၊ဖာရတြကဖာအမက ၊း  ေမ ၊ ိုြကမပာ ၊္ းသရု ကပ သ းမညက၊္ အ ပိ ည္ ြကနရပပအက္ း 

ြျ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 အုိးပကမႈြို္ ေရ ာြကရ ာ ိုိြက 

ရနက္ ံဳပေပးရ္  တြက့္ကပ ထာ သညက။္ G Suite းေြာြကဖကးာ ္ ေြပာြက  ရိုြကမ ဖ မရြတပကြ ေသာေ ြာြက့္္ ပိုမိုေြာြက မတနက 

ေသားြားြတယကေပ မႈမပာ ိ ြက့္္ ြုိယကေရ ြိုယကအား ပြကးအြကမပာ းေပး္ အြက ြပပကထာ မညက။္ ေြပာြက သ ၊ 

သာ မပာ ္ း  ေမ းေြာြကမပာ မ ္ း  ေမ ပို္ရနက္  တြက့္ကပ  ပြက္ အြက ြပပကထာ ကပ  ္ ေြပာြက  ရိုြကမ ္ း  ေ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  ရိုကြကမ ္ အြက ရရရ ိအ ပြက္ ေြပာြက  ရိုြကးာ ္ ေြပာြက သ ၊သာ  

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

(္ြကဘကေးာကပေရအာ) ထရသ္ုိ္ ပညာေရ းအတြက္ G Suite္ ိ ြက့္္ Web(္ြကဘက) းေက  ရသညက့္္ အာမညက့္ေြပာြက ပညာ 

သြကိ ဖကအတြက္ ထညက့္သတြက ိိုြကသညက့္္ အက ာ ေသာ္ ပညာေရ းဖ းဖံဳကမပာ  ိြက့္္ ္နကေ္ာြကမႈမပာ ္ ဖသညကအို္းအတြက္ ေပ  

 းပကိိုြကသညက့္္ အရာ ္ြက္ အုပကပိုြက တြက့္ြုိ္ ေပ းပကပပသညက။္ G Suite းသရု ကပ ေသာေြပာြက သာ ၊သ မပာ သညက္ ေအ ဖာ  

က ြက ိ ြက့္းအ ္ းကပ သေဘာေ္ာြကကပ  ္ ေြပာြက  ရိုြက ဖညက မပာ ဖညက ြမက မပာ ြို္ အိုြကနာရပပမညက။္ သြက့္၌္ ေမ ကမနက ဖ 

ရာရ ိပပြ္ သြက့္ေြပာြက းုပကထရသ္ုိ္ ္ြကသတယကပပ။  ထပကမရသိအိုေသာ္ းေ ြာြက းရာမပာ းအတြက္ ေြပာြက  ရိုြက ္  

္ြကဘက္ိုပကအတြက္  ြကရႈိိုြကသညက။ 

 

မိဘ္ အြကမ အက ________________________________________________ 

မိဘ္ းမညက __________________________________________________ 

ေြပာြက သ ၊သာ ္ းမညက ____________________________ ္ ေြပာြက သာ ၊သ မ အကပရုအြက္ __________                             

ေန္ဖတ ္  _________________  ေြပာြက ္  ______________________________ 

သြက ြေအ ္ ပညာေရ ္ိြုကရာ္ G Suite းေြာြက္ ရရ ိိ ိုြကရနက္ ေြပ က  ကပ လ္ ဤဖားာ က ညက့္ဖတြကကပ  ္ သြက ေြပာြက  

းပုကထရသို္္ း၀္ ရြကးအတြက ္ ေပ ပို္ပပ။ 
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