အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရးရာၱ္ိုလက
Full Remote Academy
မဘမ ကး္ရရနက အခ ာကအလာက
မညက္ညက့ဝနကေ

ကသကမမ
္ ကးာို အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို မ
က ေပး္နညကး။

အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို ရ
က သ
ြ က ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို မညက္႔ ို ော ကသကးေလ ကာက

ကးြႏိုသ္
က နညကး။

ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလး္ညက ္ူရ႔ပ
ို ယခိုလာကရ
ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးပ ရစရကရေဒ္ျဖစကနသ
ို ပ
က ါေ္း္လကး။
ာၽြြႏကိုပာ
က ေလးပ ရစကေန႔ရက္ညက မညက္႔ျို ဖစကမညကနညကး။
မညက္ာ
ူ ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို ္သက္ာကးေပးမညကနညကး။
အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို ္
က ညက အျခကးေ္က ္သက္ာကးမ္ပိုစ
ံ မ
ံ ကးြႏသက့ မညက္႔ာ
ို ကြ ျခကး္နညကး။
ကဤော ကသကး္ညက ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးြႏသက့ ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မညက္႔္
ို ရြႏိုသမ
က ညကနညကး။ (EC, ESL, & TDြႏသက့
ပရက္ရကေ္က အခ ာကအလာကမ ကး ပါဝသက္ညက)
ဤြႏစကအရြသးက အေျပကသကးအလအရစကစိုရ
ံ စကရက ရခအလ
့ သက အမကရသ
ြ ္
က သက္ာကးျခသကး ္႔မ
ို ဟိုရက
ရျခကးေရြးခ ယက

ကးေ္က ော ကသကး္႔ ို ေျပကသကးေရ္း္သက္ာကးြႏိုသ္
က လကး။ ဤအရက္ညက

အနကဂရကရသ
ြ က ေရြးခ ယကစရကရခို ျဖစကလကြႏိုသပ
က ါ္လကး။
ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို Magnet ္သကရနကးရြသက

မညက္ညက့ဝနကေ
●

ကးရပါာ အေျခအေန မညက္႔ရ
ို မညကနညကး။

ကသကမမ
္ ကးာို အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို မ
က ေပး္နညကး။

ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက ရသကးာ ပကေ္က အခ ရကအ

ာကရ္ညက့ ္သကရိုးည္နကးရမကးမ ကးနသက့ ပို႔ခ ခ ာကမ ကးာို

အမကမပသက အျပညက့အဝ ္သကယူရရနိုသကမညကျဖစက္ညက။
●

အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရးရာတ္ိုလကမ ္သက္ာကးေပးေနေ္က ္သကရိုးည္နကးရမကး္ညက
ာၽြြႏကိုပကရို႔ော ကသကး္ကးမ ကးာို လူာိုယကရိုသက္သက္ာကးပို႔ခ ေပးခအ့ေ္က ္သကရိုးည္နကးရမကးနသက့
အရူရူပသကျဖစက္ညက။

●

“အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကး” ြႏသက့ “ရိုပကျပ္သက္ာကးျခသကး” - ရိုပကျပ္သက္ာကးျခသကး္ညက ော ကသကးရြသက္က
္သက္ာကးနိုသက္ညက။ ြႏ္သကးယ္းက္ာညက့ပါာ “အေဝးေရကာက”္သက္ာကးျခသကးရြသက ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက
္သကယူေလ့လကျခသကးျပ္လိုပကနိုသကရနက ော ကသကး္ို႔ လကေရကာကစရက မလိုပါ။

အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို ရ
က သ
ြ က ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို မညက္႔ ို ော ကသကးေလ ကာက
●

CMS website နသက့ CMS လူမ္ာန
ြ ကရာကရ ေ္ာကကျသကခ ာကမ ကးမ ရ

စကရသကး္ြသကးေလ ကာက
●

ကးြႏိုသ္
က နညကး။

သက့ ဝသကေရကာက

ကးနိုသကပါ္ညက။

စကရသကး္ြသကးမ္မ ကးာို ဇူလိုသကလ ၁၇ ရာက (ေ္က္ာကေန႔) ရြသက စရသကျပ္လိုပကြႏိုသက ပင္ၿပး ဇူလိုသကလ ၂၆ ရာက
(ရနဂၤေြႏြေန႔) ည ၁၁ နကရင္ၿပ ၅၉ မနစကရသ
ြ က စကရသကးပရကမညကျဖစက္ညက။

●

ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက CMS ော ကသကး္ို႔ စကရသကးမ္ြသကးမင္ၿပ အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ိုလကရြသက
စကရသကး္ြသကးေလ ကာက

ကး ပင္ၿပး ျဖစကရမညက။

ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလး္ညက ္ူရ႔ပ
ို ယခိုလာကရ ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးပ ရစရကရေဒ္ျဖစကနသ
ို ပ
က ါေ္း္လကး။
●

ဟိုရကာ့။အ ္သက့ာေလး္ညက ယခိုလာကရ ော ကသကးရြသက

ာကလာကရာကေရကာကြႏိုသကပါေ္း္ညက။

ဤအခြသက့အေရးပ အာ ္းရလဒကမ ကးာို ရယူြႏိုသကရနက ္သက့ာေလးပ ယခသကမရကပံိုရသက

ကးျခသကးာို

ဖယကရကးလိုာကရနက မလိုအပကပါ။
ာၽြြႏကိုပာ
က ေလးပ ရစကေန႔ရက္ညက မညက္႔ျို ဖစကမညကနညကး။
●

္သက့ာေလး္ညက ေန႔စ္းကပံိုေ္အခ နကဇယကးြႏသက့ ရစက ပ္သကနာက္သကယူျခသကးစနစကျဖသက့
္သက္ာကးေစမညကျဖစက္လို ္သက့မ္ကးစိုြႏသက့ အ

မရူညင္ၿပေ္ကအခ နကမ ကးရြသက ျပ္လိုပကရမညက့ လိုပကေ
○

ရစက ပ္သကနာက္သကယျူ ခသကးစနစက္ညက
ရက၊

ရက၊

သကေျပြႏိုသကမညက့ အခ နကဇယကးြႏသက့

ကသကခ ာကမ ကးျဖသက့ ္သက္ာကးေစမညကျဖစက္ညက။
ရကမမ ရိုာက႐ိုိုာကလမကး

္နက္သက္ာကးေပးျခသကးျဖစက္ညက။

ရကမြႏသက့ ရိုာက႐ိုိုာက္သက္ာကးျခသကး္ညက ခန႔ကမနကးေျခအကးျဖသက့ ္သက့ာေလး ရစကေန႔ရကပ ၃၀-

၄၀% (၂နကရင္ၿပဝနကးာ သက)အ
္ာကရူရြယကရူမ ကးြႏသက့ ေျပက
ပိုဂ္လကေရး

ိုသကရက အေ

အခ နကယူမညကျဖစက ပင္ၿပး
ို

ာက

ာက

ံေရးရညကေ

ကာကျခသကး၊

ံြႏိုသကရနက အခြသက့အေရးမ ကးြႏသက့ အ္စက္သကယူေလ့လကျခသကး၊ ြႏသက့

ကာကအပံ့မ ကးာို အ

ူးအေလးေပး္ညက။

○

ရစက ပ္သကနာက္သကယူျခသကးစနစကရသ
ြ က ေအကာကရြသက ေဖကကျပ
သသက့မ္ကးစိုြႏသက့ အ

ကးေ္က အခ ာကအလာကမ ကး စိုေပါသကးပါဝသက ပင္ၿပး

သကေျပြႏိုသက္ညက့ အခ နကဇယကးျဖသက့ ရစကေန႔အရြသကး ပင္ၿပးစင္ၿပးြႏိုသက္ညက။

ဤအခ ာကအလာကမ ကးာို အ္ာကအရြယကမေရြး ော ကသကး္ကးမ ကးအကးလံိုးအရြာက ္သက့ေရကကေ္က
ဖြံ႔ ဖ္းမ္

ိုသကရက နညကးလမကးမ ကးျဖသက့ ျပ္လိုပကေပးမညကျဖစက္ညက။

မရူညင္ၿပေ္ကအခ နကမ ကးရြသက ေလ့လက္သကယူျခသကး္ညက ခန႔ကမနကးေျခအကးျဖသက့ ္သက့ာေလး ရစကေန႔ရကပ
၆၀-၇၀% (၄နကရင္ၿပဝနကးာ သက) အ

အခ နကယူ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက္ညက။

မရူညင္ၿပေ္ကအခ နကမ ကးရြသက ေလ့လက္သကယူျခသကး အခြသက့အေရးရြသက:
■ ္သက့ာေလးပ

ရကမ ္ို႔မဟိုရက CMS ပါရဂူမ ကးမ ေပးေ္က လမကး

အ္ံ္ြသကးမရက္ကး

္နက္သက္ာကးခ ာကမ ကးာို

ကးျခသကး၊

■ ာၽြမကးာ သကမ္မ ကး ္ို႔မဟိုရက အ္ပညက ္ို႔မဟိုရက ေလ့ာ သက့မ္ြႏသက့
ပိုမိုောကသကးမြနကစြက ေလ့လက္သကယူျခသကးမ ကးျပ္လိုပကြႏိုသကရနက ရကဝနကေပး
လိုပကေ

ကးေ္က

ကသကခ ာကမ ကး (ဒင္ၿပဂ စကရယက ္ို႔မဟိုရက လာကေရ႔ြ)

■ စကဖရကျခသကး (ရကဝနကေပး

ကးေ္က စကဖရကျခသကးြႏသက့ ာိုယကရိုသကစရကႀာ္ာကစကဖရကရ္ျခသကး)

မညက္ာ
ူ ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို ္သက္ာကးေပးမညကနညကး။
●

K-8 အရနကးရြသက အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကး ရာတ္ိုလကမ

ရက၊

ရကမမ ကးာ

ေ္ခ ကရကဝနကယူ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက ပင္ၿပး ္ူရို႔ပ အဓာရကဝနကမက ္သကပာေလးအကး
လမကး
●

္နက္သက္ာကးေပးျခသကးပသက ျဖစက္ညက။

မ ကးေ္ကအကးျဖသက့ ္သက့ာေလးပ

ရကမ္ညက ယခိုလာကရရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးမ

ရက၊

ရကမပသက

ျဖစကလမက့မညက။
●

အာယက၍ ္သက့ာေလးပ ော ကသကး/အရနကးမ ော ကသကး္ကးအနညကးသယက္က
ရာကေရကာကရနက ေလ ကာက

ကးပါာ ္သက့ာေလး္ညက အျခကးော ကသကးမ

ရက၊

ရကမြႏသက့

္သက္ာကးရမညကျဖစက္ညက။ ္သက့ာေလး္ညက ယခိုလာကရရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးရြသကလညကး
ာကလာကစကရသကးဝသကေနမညကျဖစက္ညက - ာေလးမ ကး္ညက ္ူရို႔ာို ရကဝနကယူ္သက္ာကးေပးမညက့
ရကမမ ကးြႏသက့ ခ ရက
●

ာကြႏိုသကရနက္က

ပကမံေလ ကာက

ရက၊

ကးရျခသကးျဖစက္ညက။

အာယက၍ ္သက့ာေလး္ညက ္ူပ အရနကး/ော ကသကးမ အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ိုလက္ို႔
ရာကေရကာကမညက့ ရစက္းင္ၿပးရညကးေ္က ော ကသကး္ကးျဖစကေနျခသကး စေ္က ္ာံ္ခအေ္ကာစိမအပ
္သက့ာေလး္ညက လာကရရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကးမ
အရနကးေဖကကမ ကးြႏသက့အရူ္က

အ မအရာကေရကာက္သကယူရမ
ာေလးမ ကးာို ေြႏြးေ
ာက

းြ စြက ႀာ္

မညကျဖစက္ညက။ အာယက၍ ယခိုလို ာစိမ ္းျဖစကပြကးခအ့လ သက ္သက့ာေလးပ
ရက၊

ရကမာ

ိုျခသကးြႏသက့ ပါဝသကြႏိုသကျခသကးာို ခံစကးမေစရနက ္ူြႏသက့ ာေလး္ာကးရ

ံေရးာို ောကသကးမြနကစြက ရညကေ

ကာကမညကျဖစက္ညက။

အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာၱ္လ
ို ္
က ညက အျခကးေ္က ္သက္ာကးမ္ပိုစ
ံ မ
ံ ကးြႏသက့ မညက္႔ာ
ို ကြ ျခကး္နညကး။
●

အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္လ
ို ္
က ညက အျခကးအရပကေဒ္မ ပံိုစမ
ံ ကးအကးလံိုးပ အေ္ာကသကးအရက၊

လမကး
●

္နကျပ္ခ ာက၊ ြႏသက့ ခ သက့ခ နက

ံိုးျဖရကျခသကးမ ကးြႏသက့ အျပညက့အဝ ခ ရက

ာက

ကး္ညက။

ာ နကရစကေ္က ေနရကေဒ္မ ကး္ညက ပံိုစံ A, B, C အ္ာကး ေျပကသကးလအမမ
္ ကးရြႏိုသေ
က ္ကကလညကး
အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္လ
ို ္
က ညက အေဝးမ ္သက္ာကးျခသကးာ္
ို က

ာကလာကျပ္လိုပမ
က ညကျဖစက္ညက။

ော ကသကး္ညက ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးြႏသက့ ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မညက္႔္
ို ရြႏိုသမ
က ညကနညကး။
● ္သက့မ္ကးစိုပ ာ နကးမကေရးြႏသက့ ရစက္းင္ၿပးခ သကး ရိုးရာကလကမ္မ ကးာို ္ံိုး္ပကပါ။
● ္သက့ာေလးပ လူမ္
လိုာကေလ ကညင္ၿပေ

ာက

ေ
ြ န

ံေရး

ိုသကရက လိုအပကခ ာကမ ကး၊ ေလ့လက္သကယူမ္ ပရကဝနကးာ သကြႏသက့

ိုသကြႏိုသကမ္၊ ္ညကးခံြႏိုသကမ္ ြႏသက့ ္သက္ာကးေနခ နကအရြသကး အကရံိုစိုာကြႏိုသကမ္

ို္ညကမက

အဘယကနညကး။
● ဤေဒ္ရြသက ္သက့ာေလးပ လိုအပကမ္မ ကးေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး ျဖစကြႏိုသကေျခရေ္က ာူညင္ၿပေ
္သက့ာေလးပ

ရက၊

ရကမ၊ ပညကေရးပံ့ပိုး္ူ၊ ြႏသက့

ကာကပံ့မ္မ ကး ရရရနက

ူးျခကးေ္က ာေလးမ ကး (EC)၊

ဒိုရယဘက္ကစာကးအျဖစက အဂၤလပကစက (ESL)၊ ြႏသက့ ပသကာိုစြမကးရညကဖြံ႔ ဖ္းမ္ (TD) အ္သကးမ ကးအ္ာကး
ရသကးာ ပကေ္က ပူးေပါသကးေ
EC အရသကးအျမစက ဝနကေ

ကသကရြာကမ္ျဖသက့ ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက္ညက။ ္းပမကအေနျဖသက့ကသကမ္ာို ရရေ္က ော ကသကး္ကးရစကေယကာက္ညက ္ူရို႔ပ IEP

ရညကမနကးခ ာကမ ကးေပပၚမူရညက ပင္ၿပး မညက့္ညက့ ေဖကကျပပါ နညကးလမကးမ ကးြႏသက့မ

ို ဝနကေ

ကသကမ္မ ကးာို

ခံစကးရရြႏိုသက္ညက● IEP

ရ
အ သ
ြ က ္ရကမရက

ကးေ္က ေနရကအရြာက ေ္းသယကေ္က အဖ႔အ
ြအ ျဖစက ခြအေပးမညက့ EC

ရကမ၊
● အပို

ပကေ

ကသကးာူညင္ၿပေပးျခသကးာို ျပ္လိုပကေပးြႏိုသကရနက ပညကေရး

ရစက ပ္သကနာက ္သက္ာကးပို႔ခ ေပးမညက့ EC

ရက၊

ိုသကရက

ရက၊

ရကမမ ကးြႏသက့

ရကမ၊

● ္သက့ာေလးပ ရညကမနကးခ ာက္ို႔ ေရကာကေအကသက ေလ့ာ သက့မ္မ ကး အ

ပက

ပကျပ္လိုပကြႏိုသကရနက

ပိုမိုောကသကးမြနကေ္က ္ို႔မဟိုရက မရူညင္ၿပေ္က အခ နကမ ကးရြသက ္သက္ာကးေပးေ္က အလညက့ာ
္သက္ာကးပို႔ခ ေပးမညက့ EC

ရက၊

ရကမ။

ရက၊

● အာယက၍ ဤော ကသကး္ညက ္သကြႏသက့ ္သက့ာေလးအရြာက ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မေ္ခ ကပါာ ္သက့ာေလးပ
လာကရရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကးရြသက္က

ာကလာကရာကေရကာကေစ ပင္ၿပး အရသက္သက္ာကးခအ့ေ္က

ရကမ၊ အ္ာံေပး၊ အိုပကခ ္ပကေရးမ း၊ ္ို႔မဟိုရက ္သက့ာေလးြႏသက့ အနင္ၿပးာပကေန

ိုသကဖူးေ္က ္ူမ ကး

အ္ာံညဏကေရကသကးျခသကးမ ကး ျပ္လိုပကရနက အ္ာံျပ္ပါ္ညက။
အာယက၍ စက္သကြႏစကအရြသးက အေျပကသကးအလအ ရစကစိုရ
ံ စကခို ျဖစကခေ
အ့ ္ကက အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္လ
ို မ
က
ာ
ြ ၍
က လူာယ
ို ရ
က သ
ို က ရာ
ို ႐ို
က ာ
ို ္
က သက္ာကးေပးေ္က္သကရနကး္႔ ို ျပနကလညကရာကေရကာကြႏသ
ို ပ
က ါ္လကး။
● ဟိုရကာ့။အ အာယက၍ စက္သကြႏစကအရြသကး အေျပကသကးအလအ ရစကစံိုရစကခို ျဖစကခအ့ေ္ကက ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက
အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ိုလကမ မမအမကရသ
ြ က္သက္ာကးျခသကး ္ို႔မဟိုရက
အျခကးေရြးခ ယက

ကးေ္ကော ကသကးျဖသက့ လူာိုယကရိုသက ရိုာက႐ိုိုာက္သက္ာကးေပးေ္က္သကရနကးမ ကး္ို႔

ျပနကလညကေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူြႏိုသက္ညက။

ို႔နညကးရူ စက္သကြႏစကအရြသကး ော ကသကး္ကး္ညက လူာိုယကရိုသက

ရိုာက႐ိုိုာက္သက္ာကးေပးေ္က ္သကရနကးမ
အေဝးေရကာက္သကယူျခသကးရာတ္ိုလက္ို႔ ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူလိုလ သကလညကး ေျပကသကးေရ႔ြြႏိုသက္ညက။
မညက္ညက့ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူျခသကးမ ကးာိုမ
အ

ို စက္သကြႏစကရစကဝာက၊ ပ

မြႏစကဝာကအ

ျပ္လိုပကခြသက့ရ္ညက။ ော ကသကး္ကးမ ကးြႏသက့ ော ကသကးမ ကး

အ

သကေျပေခ ကေမ႔ြစြက ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူျခသကးမ ကး ျပ္လိုပကြႏိုသကေစရနက လိုပကေ

အ

သက့

● လမကး

ံိုး (ဒင္ၿပဇသကဘက ၂၁)

သက့ ေ

ကသကခ ာကမ ကးာို

ြးေြႏြး္ြကးြႏိုသက္ညက။

္နက္သက္ာကးမ္မ ကး္ညက လူာိုယကရိုသက္သက္ာကးျခသကးစနစကြႏသက့ေ္ကကလညကးောကသကး၊

ြႏစကမ ္းစပက္သက္ာကးျခသကးစနစကြႏသက့ေ္ကကလညကးောကသကး ခ ရက

ာကေ

ကသကရြာက

ကး္ညက့အရြာက

္သက့ာေလး္ညက စက္သကျခသကးအကး အေြႏကသက့အယာကမရ ောကသကးမြနကစြက ္သကယူြႏိုသကမညကျဖစက္ညက။
● စက္သကြႏစကာိုနက

ံိုး္ြကးခ နကရြသက ္သက့ာေလး္ညက လာကရရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကး (အမကရသ
ြ က

္သက္ာကးျခသကးျဖစကေစ၊ အျခကးေရြးခ ယက

ကးေ္ကော ကသကးျဖစကေစ) ္ို႔

ျပနကလညကေရကာကရမညကျဖစက္ညက။
ဤအရက္ညက အနကဂရကရသ
ြ က ေရြးခ ယကစရကရခို ျဖစကလကြႏိုသပ
က ါ္လကး။
● ဤစနစက္ညက မ္ကးစိုမ ကးာ ာ နကးမကေရး
အ္ရရကးေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး ေရြးခ ယက

ိုသကရက ေရြးခ ယကစရကရစကခိုာို လိုခ သက္ညက

ိုေ္က

ကးျခသကးျဖစက္ညက။ Covid-19 အြႏၲကရယကမ ျဖရကော ကကလကြႏိုသကေ္က

အခ နကရသ
ြ က ာၽြြႏကိုပကရို႔္ညက “ော ကသကးအရြသကးမ ော ကသကး” ဟူေ္ကမူာို
ာ သက့္ံိုးြႏိုသကခြသက့ ေလ က့နညကး္ြကးမညကျဖစက္ညက။ မညက္ို႔ပသကျဖစကေစ
ာၽြြႏကိုပကရို႔ပ ေ

ကသကရြာကမ္မ ကး္ညက ေနကာကြႏစက္ို႔ ေရကာကရ္ြကးလ သက Virtual Magnet ္ညက

အရနကးအသယကမ ကးအရြာက လာကရ CMS ္႐ိုိုပကျပအ

ာကရနကးော ကသကးမ ကးပ အေျခခံမ္မ ကးြႏသက့ ရူညင္ၿပစြက

ခ မရကေပး္ာအ့္ို႔ရမညက။ ာၽြြႏကိုပကရို႔္ညက မ္ကးစိုမ ကးြႏသက့ ော ကသကးမ ကးမ ရစကြႏစကအရြာက
အ္ာံျပ္ခ ာကမ ကးာို ္ရြႏိုသကရနက ၂၀၂၀-၂၁ ရြသက ျပ္လိုပက္ကြ းမညက့ ေ
အေ္ာကသကး္ာကးေပး္ညက္ကမာ ေရး

ကသကရြာကခ ာကမ ကးာို

ာက၍ ာ သက့္ံိုး္ြကးမညက့ ေရြးခ ာကခ ာကမ ကးာိုလညကး

အ္ေပး္ြကးမညကျဖစက္ညက။
ာၽြြႏကိုပပ
က ာေလးာို Magnet ္သကရနကးရြသက

ကးရပါာ အေျခအေန မညက္႔ရ
ို မညကနညကး။

ရက၊
ံမ

● ္သကရနကး္ို႔ ဝသကေရကာက္သက္ာကးေနေ္က ္သကရနကး္ကးမ ကး
ရရ္ညကအ

ံမ အခ ာကအလာက အျပညက့အစံို

ာၽြြႏကိုပကရို႔အေနျဖသက့ ဤ္သကရနကးပ ျပညက့စံိုေ္ကပံိုစံာို ျပ္ြႏိုသကမညကဟို မယူ

ြႏိုသကပါ။

လံိုေလကာကေ္က ္သကရနကး္ကး အေရအရြာက ္သကရနကး္ကး အခ ္းအစကးရခိုမ ရာကေရကာကမညက

ိုပါာ

ာၽြြႏကိုပကရို႔အေနျဖသက့ Montessori lens ္ို႔မဟိုရက အပိုဝဇက္သကရနကး၊ STEAM ္႔မ
ို ဟိုရက
ဘက္ကစာကး္သကရနကးမ ကးာို ္သကရနကးပို႔ခ ေပးြႏိုသကမညကဟို ခနက႔မနကး္ညက။ မညက္ို႔

ိုေစ ္သကရနကး္ကးြႏသက့

ရကအေရအရြာကအေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး လူာိုယကရိုသက္သက္ာကးေပးေ္က magnet ္သကရနကး္ို႔ ျပနကလညက၍
ပါဝသကမညကျဖစက္ညက။
● အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာတ္ိုလကရသ
ြ က စကရသကး္ြသကးျခသကး္ညက ္သက့အေနျဖသက့ ဤရာတ္ိုလကရြသက
ရာကေရကာကေန္ညက့ အခ နကအေရကအရြသကး အခ း္ေ္က အေရ႔အ
ြ ္ာံ္မ ကး
မညက္ို႔

ိုေစ Magnet ော ကသကးရြသက အပကြႏံ

ာကလာကရေနမညကျဖစက ပင္ၿပး ြႏစက

ံိုးရ္ံးေပလမက့မညက။

ကးေ္က ္သက့ာေလးပ မရကပံိုရသက

ံိုး္ို႔ေရကာကခ နကရသ
ြ က ္သကြႏ္ရကမ

ကးျခသကး္ညက

ာ
ြ ကရေ္းပါာ ္ူရို႔ပ Magnet

စကရြာကစကရမကးမ ကးာို ျပနကလညကဖ ာက္မကးလိုာကမညကျဖစက္ညက။
● ၂၀၂၁-၂၂ စက္သကြႏစက ္သကရနကးမ ကး ဖြသက့လစကခ နကရြသက ္သက့အေနျဖသက့ CMS စနစကမ ဝနကေ

ကသကမ္ေပးေ္က

အခြသက့အေရးအကးလံိုးာို အျခကးော ကသကးမ ကးမ နညကးရူ အျပညက့အဝခံစကးရမညကျဖစက္ညက။
● ော ကသကး္ကးမ ကးအရြာက ေလ့ာ သက့မ္ြႏသက့ အေရ႔အ
ြ ္ာံ္မ ကးာို
အ

နကး္မကးြႏိုသကရနက ရစကခ း္္သကရနကးမ ကး

ူး္ျဖသက့ အေျခခံဘက္ကစာကး ္သကရနကးမ ကး လိုအပကေ္ာကသကး ္ရရပါ္ညက။ Magnet ္သကရနကးမ ကးြႏသက့

္သကရနကးော ကသကးေရြးခ ယကမ္
ပူးေပါသကးေ

ိုသကရက ဌကနြႏသက့ရာြ ္သက့ာေလးပော ကသကးြႏသက့ ာၽြြႏကိုပကရို႔အေနျဖသက့

ကသကရြာက္ကြ းမညက ျဖစကပါ္ညက။

