Burmese version
မိသ ားစုမ ားရှင ့်
ကျွနမ
့် ၏

စ သင့်ခန့်ားမှ

ကကိြိုဆိုပါတယ့်။

ကက င့်ားသ ားအ ား

ယခုနစ
ှ ပ
့် ည သင့်ယူကရားအတွက့်

ကူညီရ တွင ့်

လူကကီားမင့်ားတိုနှင ့် လက့်တွွဲကဆ င့်ရွက့်နင
ို ရ
့် န့် ကမ ့်လငပ
့် ါသည့်။ လူကကီားမင့်ားတိုကိုဆက့်သယ
ွ ့်ရ တွင ့်

TalkingPoints

သားု ပပီား စ ပိုခခင့်ား သိမဟု
ု
တ့် မိုဘင
ို ား့် အက့်(ပ့်)တစ့်ခခု ြင ့် ဆက့်သယ
ွ ့်ပါမည့်။ လူကကီားမင့်ားတိုတွင ့် မိုဘင
ို ား့် ြုနား့် တစ့်လုားရှိရု ခြင ့်
သငက
့် က င့်ားသ ား၏ စ သင့်ခန့်ားဆိုငရ
့် က ကခင ခ က့်မ ား၊ မက့်ကဆ(ခ ့််)မ ားကို ကျွနမ
့် ထမှ ရရှိပါမည့်။
အလုပ့်လုပ့်ပုကို တင့်ခပပါမည့်။ ကျွနမ
့် က အင်္ဂလိပ့်ဘ သ ခြင ့် စ တစ့်ကစ င့်ပိုလိုက့်လ င့် သင့်တိုက ၎င့်ားစ ကို ခမန့်မ
ဘ သ ခြင ့်

ရရှိပါမည့်။

သင့်က

ခမန့်မ

ဘ သ ခြငပ
့် င့်

ကျွနမ
့် ထ

စ ခပန့်နင
ို ပ့် ပီား

၎င့်ားစ က

ကျွနမ
့် ထသို

အင်္ဂလိပ့်ဘ သ ခြင ့် ကရ က့်လ ပါမည့်။ TalkingPoints က သငစ
့် ကို အင်္ဂလိပ့်ဘ သ သို ခပန့်ကပားမည့်ခြစ့်သည့်။
အင်္ဂလိပ့်ဘ သ ခြင ့် သိမဟု
ု
တ့် အီမိုင်္ ီသားု ၍လည့်ား သင့်ခပန့်နင
ို သ
့် ည့်။☺ ကက ားဇူားခပြို၍ စမ့်ားသားု ကည့်ပါ။
-

TalkingPoints

သည့်

အခမွဲခြစ့်သည့်။

သငတ
့် ွင့်

အကနအ
့် သတ့်မွဲ

စ ပိုပလန့်ယူထ ားပါက ကငွက ကားကုနက
့် ခခင့်ား လားု ဝမရှိပါ။ ပလန့် မရှိပါက
သ မန့်စ ပိုနှုနား့် အတိုငား့် က သငပ
့် ါမည့်။
-

GOODBYE

ဟု

စ ပိုပပီား

စ ရင့်ားသွငား့် ရယူမှုကို

အခ ိနမ
့် ကရွ ား

ခပန့်ခြြိုတ့်နင
ို သ
့် ည့်။

-

iPhone သိမဟု
ု
တ့် Android ြုနား့် မ ားတွင့် TalkingPoints for Parents Mobile
အက့်(ပ့်)ကဒါင့်ားလုဒလ
့် ပ
ု ့်ပပီား ကျွနမ
့် ၏ စ သင့်ခန့်ားအြွွဲွဲ့ကလ
ို ည့်ား ဝင့်နင
ို သ
့် ည့်။

စ ရင့်ားသွငား့် ရန့် ကအ က့်ပါအခ က့်အလက့်မ ားကို ခြညပ
့် ါ။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စ ရင့်ားသွငား့် ဇယ ား
ကက င့်ားသ ားအမည့် -____________________________

ဆရ အမည့် - ___________________________________

မိဘ/အုပ့်ထန
ိ ား့် သူအမည့် - ________________________

မိဘ/အုပ့်ထန
ိ ား့် သူအမည့် - __________________________

ကတ ့်စပ့်ပု - __________________________________

ကတ ့်စပ့်ပု - ____________________________________

ဆွဲ(လ့်)ြုနား့် နပါတ့် - _____________________________

ဆွဲ(လ့်)ြုနား့် နပါတ့် -________________________________

အိမ့်သားု ဘ သ စက ား - __________________________

အိမ့်သားု ဘ သ စက ား -____________________________

