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သုိ့ BCPS မိသ ားစုမ ားရွင့္၊
ဤအခ ိန္က လသည္ COVID-19 ေျ က င့္၊့္ုိင္ငႏအိငင္ားရွိေျက င္ားသ ားမ ား ့္ွင့္ ဆရ /မမ ားအ ားလုႏား၊ ၿကိုိင္မ မင္
့္ငိင္ ေျသ စိန္ေျခေမၚမ ား့္ွင့္ရင္ဆုိင္ေျနရိငသည္ရပါသည္။ သုိ့ရ ိငင္ BCPS မွ ေျိ ့ဤကက့သုိ့စိန္ေျခေမၚမ ားရင္ဆုိင္ေျနခ ိနမ
္ ွ ိက၊
ကင ့္ု္ိ္ ိုိ့

စစ္မွန္ေျသ ေျစိန ၊ေျမိေ မ ားကုိ ိသ့္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။ က ့္
င ု္ိိ
္ ိ့ု

ေျက င္ားသ ားမ ားသည္ စိိဓ
္ ိ္ၿကႏခ
့ ိၿု ိပား၊

ခႏ့္ငိင္ ရည္ခန
င အ
္ ားအ ိည့္ရေျ
ွိ န ကိငသည္ရပါသည္။ ထုိနည္ားိင ဆရ /မမ ားသည္လည္ား့္ငင
ိ င
္ အ
ႏ ိငငား္ အေျက င္ားဆုားႏ ိုဆုလ္မ ား စ္ ကိင
သည္ရပါသည္။ ရိ္မရ
ိ ိ္ ိည္သမ
င ားကလည္ားက ့္
င ု္ိိ
္ ိ့့္
ု င
ွ ့အ
္ ိငရိ္ိည္ေျိားေျန ကိငသည္ရပါသည္။
ဤရက္သိေိိ္ိငင္ Battle Creek အစုိားရစ သင္ေျက င္ားအေျန င့္၊ ေျနအိမ္ိငင္သင္ က ား ခင္ားအစပအစစ္ကို ိရ ားဝင္
စိင္ခက့ၿိပ စ္ိငသည္ရပါသည္။ ေျက င္ားသ ားမ ား

ဤိည သင့္္ွစ္

က န္ေျနေျသားေျသ ေျန့ရက္မ ား အိငက္ေျမားခငန္ားမ ားရွိေျန

လိမ့္မည္္ုကင ့္ု္ိ္သိိငသည္ရပါသည္။ သင္ေျ ိ လုိေျသ စက ားမ ားကုိ ကင ့္ု္ိ္ိုိ့သိေျန၊ က ားေျနိငသည္ရပါသည္။ ထုိ့ေျ က င့္သင့္ကုိကငညပရန္
ရွိေျန ကိငသည္ရပါသည္။
ေျက င္ားသ ားမ ားအိငက္ ဒပလုိေျမ ္လင့္ထ ားိငသည္ရပါသည္။

ေျနအိမိ
္ င
င သ
္ င္ က ား ခင္ားရပါသည္။At-Home Learning
ဤ အစပအစစ္သည္ ေျက င္ားသ ားမ ားအိငက္ သင္ က ား ခင္ားမရိ္စကရေျအ င္၊ ေျနအိမ္ိငင္ဆက္လက္ိည သင္ က ား့္ငိင္
ရန္ အိငက္ေျရားဆငထ
က
ား ခင္ား စ္ၿိပား၊ ၎မွိဆင့္ ေျက င္ားသ ား ့္ွင့္ ဆရ /မမ ား သုိ့မ္ုိ္ အ ခ ားိ ဝန္ရွိသငမ ား့္ွင့္
ခ ိိ္ဆက္၊ ဆက္သငယ္၍ရေျသ ေျနရ လည္ား စ္ိငသည္ရပါသည္။ ဆရ /မမ ားသည္ ရက္သိေိိ္ိငင္ ိစ္ၿကိမ္ ေျက င္ားသ ား
မ ားအိငက္ ေျလ့က င့္ခန္ားမ ား၊ အိမ္စ မ ားကုိ အငန္လုိင္ားသင္ ခန္ားစ ့္ွင့္ စ ရငက္အထုိ္၌၎ ေျိားမွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။ ထုိသိ္

မွိ္ထ ား ေျသ အိမ္စ မ ား၊ ေျလ့က င့္ခန္ားမ ားအိငက္ ိစ္ိိ္ိငင္ ိစ္ၿကိမ္ဆရ /မမ ားမွ ုန္ား င့္ဆက္သငယ္ၿိပား၊ သင္
ခန္ားစ ့္ွင့ိ
္ ိ္သက္ေျသ အေျ က င္ားအရ မ ားကုိ ိန္လည္ေျဆငားေျ့္ငားေျိားမွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။

၆-၈ ိန္ား အထိေျက င္ားသ ားမ ားအိငက္ သင္ခန္ားစ မ ားကုိ စ ိုိက္မွိဆင့္ စ ရငက္(paper packets) င့္ိုိ့ေျိား ေျနိ
စ္ိငသည္ရပါသည္။ ဧၿိပလ ၁၃ ရက္အိိ္ိငင္ိထမိစ္ၿကိမ္လက္ခရ
ႏ ရွိၿိပ စ္ၿိပား၊ ဒုိိယအၿကိမ္ကို ဧၿိပလ ၂၇ အိိ္ိငင္ိိ့ေျ
ု ိား
မွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။ အကယ္၍ ိထမအၿကိမ္အိငက္ လက္ခႏမရေျသားိငက၊သုိ့မ္ုိ္ ဆရ /မမ ား ထႏမွ မည္သည့္စက ားသႏမွ

မ က ားရေျသားေျသ ္၎ သင့္ရက့ ေျနရိ္လိိ္စ သုိ့မ္ုိ္ ုန္ားနႏိငိ္ ိန္ၿိပားစစ္ေျဆားေျိားိငရပါသည္။ ိန္လည္ ို ိင္ (update) ရန္လုိ
အိ္ိငက၊ ိန္ေျရားေျိားိငေျန ္ရပါသည္။ battlecreekpublicschools.org/learningathome.
အကယ္၍ ဧၿိပလ ၂၄ ရက္ိငင္ ုန္ားလက္ခႏရရွိ ခင္ားမရွိိငက၊ သင့္ကေျလားေျက င္ား

ေျက င္ားအုိ္ၿကပားထႏ ဆက္သငယ္ေျိားိငရပါသည္။
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ဆရ /မမ ားမွ ေျက င္ားသ ားမ ားအိငက္ သခ ်ာၤိ သ ရိ္ ့္ွင့္ အဆ်ာၤလိိ္ိ သ ရိ္ မ ားကုိ ေျလ့က င့္ခန္ားလုိ္ရန္ စ ရငက္
၌အိိ္စစ္ ိုလုိ္သင ားေျိားမွ

စ္ေျသ ေျ က င့္မိသ ားစုမ ားအေျန င့္အ ခ ိန္ရွိိိင
ု ္ားေျလ့က င့္ေျိားသင ား ုိ့အ ားေျိားလုိိငသည္ရပါသည္။

အလယ္ိန္ားဆရ /မမ ားအေျန င့္ ေျက င္ားသ ားမ ားအိငက္ စ ရငက္ င့္ိုိ့ေျိားရုႏသ မက၊ အငနလ
္ ုိင္ားမွိဆင့္
Google Classroom ့္ွင့္ Clever စ မ က့္္ွ ိုိ့ကုိအသုႏား ိုၿိပားသင္ က ားေျိားသင ားမွ
အိိ္စစ္အိမ္စ ရွိမွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။ ေျက င္ားသ ားမ ားသည္

စ္ိငသည္ရပါသည္။ အေျသားစိိ္ကုိေျလ့လ လုိိငက၊ battlecreekpublicschools.org/learningathome

သုိ့ေျလ့လ ိငရပါသည္။ အငန္လုိင္ားသင္ခန္ား စ မ ား့္ွင့ိ
္ ိ္သက္ၿိပား၊ အခက္ အခကရွိိငက၊ helpdesk@battle-creek.k12.mi.us
သုိ့ဆက္သငယ့္္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။
အငန္လုိင္ားမွိဆင့္ိည သင္ က ား့္ငိင္ရန္အိငက္ Chromebook ကုိေျဝေျိားေျနိငသည္ရပါသည္။ သိ္မိ
ွ ္ထ ားေျသ ရက္ ့္ွင့္
အခ ိန္ိငင္ မထုိ့္္ငိငိ
္ ငက၊ (၂၆၉) ၂၄၅- ၆၁၂၉ သုိ့အေျ က င္ား က ားေျိား့္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။ အကယ္၍ wifi မရွိိငက၊ Comcast
သုိ့မ္ုိ္ AT&T ိုိ့မွ အခမက့ိိ္ဆင္ေျိားမွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။ သင္ေျနထုိင္ေျသ ဧရိယ အိငင္ားအင္ိ နက္ခ ိိ္ဆက္မၚ

မရွိ ေျသားိငားဆုိရင္ ကင ့္ု္ိ္ိုိ့ကုိဆက္သငယ္ေျိား့္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။

အစ ားအစ (Meals)
စ သင္ေျက င္ား

စပစစ္ေျိားထ ားေျသ နႏနက္သေျရစ ့္ွင့္ ေျန့လည္စ သည္ ေျက င္ားသ ားမိသ ားစုမ ား

အေျရားၿကပားေျသ ေျ က င့္၊ ၎အစပအစစ္ကို ဤစ သင့္္ွစ္ကုန္ ေျမလကုန္ အထိဆက္လက္ေျဝေျိားသင ားမွ
အစ ထုိ္ထုိ္ယငရမည့္အေျသားစိိ္ေျ

အ္ ရ အိငက္
စ္ိငသည္ရပါသည္။

္ ိထ ားေျသ ေျနရ ကုိ့္ွိိ္ေျိားိငရပါသည္။ battlecreekpublicschools.org/news

အဆင့္မ ားသိ္မိ
ွ ိ
္ ိင
ု ား္ ိ ခင္ားိုိားိက္မ(ၚ Measuring Progress)
ဤအခ ိန္ိငင္ကင ့္ု္ိ္ိိ့အ
ု ေျန င့္၊ ေျက င္ားသ ား့္ွင့မ
္ ိသ ားစုမ ားအိငက္အေျရားၿကပားဆုႏားလုိ္ေျဆ င္လုိသည္ မွ ဒပအခ ိန္
ိငင္ၿကုႏေျိင့ေျနေျသ စိိ္ ိစပားမၚမ ားေျလွ ့ခ ေျိားရန္ စ္ိငသည္ရပါသည္။ ယခုလုိိစ္ကမ ာလုႏားဆုိင္ရ ကိ္ေျရ ဆငဆုိက္
ကိ္စစ္ိငင္ ေျက င္ားသ ားမ ား ိည ေျရားရမွိ္ အဆင့္သိ္မွိ္ခ က္မ ားသည္စပားစ ားေျိားလုိ္ရမည့္အရ မ္ုိ္ိငဆုိ
ိ ကင ့္ု္ိ္ိုိ့ န ားလည္ိငသည္ရပါသည္။
ေျက င္ားသ ားအ ားလုႏားသည္ အငန္လုိင္ားသင္ က ားေျရားအစပအစစ္မွ သိ္မွိ္ထ ားေျသ သင္ခန္ားစ မ ား၊
အိမ္စ မ ားလုိ္ ေျဆ င္ ရန္ရွိေျနမွ

စ္ေျသ ္လည္ား၊ ဤေျက င္ားိိိ္ရက္အိငင္ား ၎ိုိ့

အဆင့္သိ္မွိ္ခ က္မွိ္ိမ္ား

(Report Card) ရရွိလိမ့မ
္ ည္မ္ုိ္ိငရပါသည္။ အေျဝားမွသင္ယင ခင္ားအ ား င့္ ေျက င္ားသ ားိုိင္ား ေျအ င္ မင္မရ
ၚ ရွိ ိ့ု
လုိအိ္ေျသ အရ မရွိ ေျ က င္ား ကင ့္ု္ိ္ိုိ့န ားလည္ိငသည္ရပါသည္။ အိယ့္ေျ က င့္ဆုိေျသ ္ဤအေျဝားမွသင္ယင ခင္ားသည္
အငန္လုိင္ားမွသင္ယင ခင္ားၿ စ္ၿိပား၊ အင္ိ နက္၊ ေျနရ ့္ွင့္ မိမိသင္ခန္ားစ ကုိအိမ္မွ ရွေျ
ိ သ မိိမ ားမွ
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ကငညပလုိ္ေျဆ င္ေျိား ခင္ားိုိ့ေျ က င့္ စ္ိငသည္ရပါသည္။ ဤ အရ ကခက္ခကေျ က င္ား ့္ွင့္
ကင ့္ု္ိ္ိုိ့န ားလည္ိငသည္ရပါသည္။အထက္ိန္ားေျက င္ားသ ားမ ား

စ့္္ငိငေျ
္ ခမရွိေျ က င္ား

သင္ခန္ား

စ မ ားကုိဤအေျဝားသင္ယင ခင္ား င့္သင္ခန္ားစ မ ားအမွန္ိကယ္သင္ယင့္ငိင္ ခင္ားခက္ခကမွ
ရက္ေျန့ိငင္ ၎ိုိ့ ရမွိ္မ ားေျရားထ ားေျိားမွ

စ္ေျသ ေျ က င့္၊ မိ္လ ၁၁

စ္ိငသည္ရပါသည္။ ထုိ့ေျ က င့္ေျက င္ားသ ားမ ားသည္၎ိုိ့ အဆင့္္ သိ္မွိ္

ခ က္ ေျက င္ားေျက င္ားရရွိလိိ
ု ငက၊ ဆရ /မမ ားမွ သိ္မွိ္ထ ားေျသ အိမ္စ မ ားၿိပားေျ မ က္ရန္လုိအိ္ိငသည္ရပါသည္။
ဆရ /မမ ားမွ ေျက င္ားသ ားမ ား

ရမွိ္အဆင့့္္ွင့ိ
္ ိ္သက္၍၊ ိုိားိက္မၚရွိမရွိကုိ ေျက င္ားမိိိ္မွပ မိ္လ ၁၁ ရက္ေျန့

ိငင္ ုန္ား င့္ မိသ ားစုမ ားကုိဆက္သငယ္မွ

စ္ိငသည္ရပါသည္။

ိစ္စပားခ င္ားမိသ ားစုမ ား့္ွင့္ဆက္သငယ္သက ားေျ ိ ဆုိ ခင္ားသည္ ေျက င္ားသ ားမ ား

ိုိားိက္မၚအိငက္

အခငင့အ
္ ေျရားိစ္ရိ္ိင္ စ္ိငသည္ရပါသည္။

သင့္ကိက
ု ည
င ရ
ပ န္ကင ့္ုိ
ိ ိ
္ ိ့ရ
ု ေျ
ွိ နိငသည္ရပါသည္။ (We are Here to Support You)


နည္ားိည အကငအညပအိငက္အကငအညပလုိအိ္ိငက၊ helpdesk@battlecreekpublicschools.org
သုိ့ဆက္သငယ္ေျိား့္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။



နည္ားိည ကိရိယ ၊ အစ ထုိထ
္ ုိ္ယငခ ိန္ ့္ွင့္ အ ခ ားကိစၥ အရိ္ရိ္ိိ့အ
ု ိငက္အကငအညပလုိအိ္ိငက၊
(၂၆၉)၂၄၅-၆၁၂၉ သုိ့ဆက္သငယ့္္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။



စိိန္ိ သ စက ားအိငက္အကငအညပလုိအိ္ိငက (၂၆၉) ၄၁၉-၁၉၇၈ သုိ့၎၊
မန္မ ိ သ စက ားအိငက္အကငအညပလုိအိ္ိငက (၂၆၉) ၆၀၁-၆၀၂၉ သုိ့၎ဆက္သငယ့္္ငိင္ိငသည္ရပါသည္။

ယခုလုိခက္ခကေျသ အခ ိန္က လိခု ိ္သန္ားေျနစစ္ိငင္သင့္ရက့ၿကႏ့ခုိင္မၚအိငက္ ့္ွင့္ အိမ္ိငင္ေျနေျရားလမ္ားညန္ခ က္ကုိ
လုိက္န ေျိားေျသ ေျ က င့္ေျက ားငငားအထငားိင္ရွိိငသည္ရပါသည္။ BCPS မွသင့္ကုိကငညပေျိားရန္ရွိေျနသည္ဆုိိ မေျမ့ိင့္ွင့ေျ
္ န ္ရပါသည္။
ကင ့္ု္ိ္ိုိ့သည္ BCPS ့္ွင့္ Battle Creek ိုိ့အေျိေယုႏ ကည္မၚရိ
ွိ ငသည္!
က န္ားမ ရင္လန္ား ကိငေျစရပါသည္။
Kimberly Carter, ၿမို့နယ္ိည ေျရားမွ ားရပါသည္။
Battle Creek အစုိားရစ သင္ေျက င္ားရပါသည္။

3 West Van Buren Street • Battle Creek, MI 49017
Phone 269.965.9500 • Fax 269.965.9490 • battlecreekpublicschools.org • facebook.com/bcpsbearcats

