
Battle Creek အစ  ိုးရစာသငက်  ာငိ်ုး၏ သငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး အရငိ်ုးအမမစအ်တ ွ ်လထူ အသ  ငိ်ုး 

အဝ  ငိ်ုး၏ ထည ်သငွိ်ုးမှု (Battle Creek Public Schools Curriculum Resource Community 

Input)  

 

Battle Creek အစ  ိုးရစာသငက်  ာငိ်ုးသည ်ဤက ွေရာသတီွေင ်သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမိ်ုးအရငိ်ုးအမမစ် အမ   ိုးမ   ိုး    

အသ  ိုးမ   ပ ီိုး၊ ဘရ် တက်  ာငိ်ုးသာိုးအာိုးလ  ိုး၏ အသ က်မွေိုးဝမိ်ုးက  ာငိ်ုးအတွေ ဘ်ွေ ွဲ့ရ   ငရ်န၊် က ာလ  ်  ငှ  ်

ရ ်ရွေ ာလထူ  အတွေ  ်အဆငသ်င မ်ြစ်ြ    ကသခ ာကစရန ်ဒဇီ  ငိ်ုး  ငှ  ်ကစ စ ်ထာိုးကသာသငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုး    

အသ  ိုးမ  ပ ီိုး၊ ဆ လ်  ်ြွေ ွဲ့ ပြ  ိုးြ   ရနအ်တွေ  ်အတညမ်  ကရွေ ိုးခ ယထ်ာိုး ါသည။်   

 

 ူိုးက ါငိ်ုးကဆာငရ်ွေ  မ်ခငိ်ုး၏ စွေမ်ိုးအာိုး     ျွ ်  ်တ    ယ  က ည ်ါသည။် ၎ငိ်ုးအမ င ် ျွ ်  ်တ   တစ်ဦိုး ဘ  

ပ ီိုးစိီုးကအာင ်မလ  ်   ငဘ်ိူုးဆ  တာ   လညိ်ုး သ  ါသည။် ထ   ကက ာင  ်က  ိုးဇူိုးမ  ၍ သင အ်တွေ  ်

ဤသငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမိ်ုး အရငိ်ုးအမမစ် မ ာိုးအတွေ  ်မညသ်ည အ်ရာ  သင အ်တွေ အ်ကရိုးက ိီုးသည ်   

ခွေ မခာိုးသတမ်ှတ ်  ငရ်န ် ဤစစ်တမ်ိုး    ပ ီိုးဆ  ိုး ကအာငမ်ြည စ်ွေ ်က ိုး ါ။    

 

To ဤသငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအရငိ်ုးအမမစစ်ာအ ပ်မ ာိုး    အန်ွလ  ငိ်ုးမှ သ  ိုးသပ်မညဆ်  ပါ ၊ review resources for 

individual courses virtually, ကအာ တ်ွေငက်ြာ်မ ထာိုးကသာ 

သငရ်  ိုးအရငိ်ုးအမမစ်ဘာသာရ ်မ ာိုး   က ည  ်ါ။ အ   ငိ်ုးတစ်ခ စီရှ  စစ်တမ်ိုးလင ခ် ်(survey links) တွေငသ်င ရ်   

သ  ိုးသ ်ခ   ်   ဧပ ီလ ၂၇ ရ က်န   မတ  ငမ်ီ မ နလ်ည ်မြည စ်ွေ ်က ိုး ါရန ်ကမတတ ာရ ်ခ လ   ါသည။်  

 

အဆင မ်မင က်နရာခ ထာိုးမခငိ်ုး အကမရ  န်သမ  ငိ်ုးသငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအရငိ်ုးအမမစ ်

(Advanced Placement US History Curriculum Resource) 

Battle Creek အစ  ိုးရစာသငက်  ာငိ်ုးသည ် မပညသ်လူထူ  (By the People)    သ    အဆင မ်မင က်နရာခ ထာိုးကရိုး  

Advanced Placement (AP) အကမရ  နသ်မ  ငိ်ုး    သငက် ာိုးရန ်သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုးအမြစ် လ ခ်  ါသည။် 

ကနာ ဆ်  ိုးက ေါ်က ာလ  ်ဘ တအ်ြွေ ွဲ့၏ စ ခ  နစ် ညွှနိ်ုးမ ာိုး    ကရာငမ် နက်ရိုးသာိုးထာိုးကသာ By the People 

ဒ တ ယအက  မ်     ှ  ်မှု (2nd Edition) မြင  ်AP အကမရ  နသ်မ  ငိ်ုး သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမိ်ုးသည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအာိုး 

သမ  ငိ်ုး ညာရငှသ် က်သအကထာ အ်ထာိုးစဉိုးစာိုးသ   သ    စဉိုးစာိုးတတရ်နလ်မ်ိုးမ က ိုးသည။် 



 စှ် ာလအလ    ်စဉိုးစာိုးထာိုးကသာဆငမ်ခငမ်ှု၊  ှု ငိ်ုးယဉှမခငိ်ုး၊ ဆ စ် ်မခငိ်ုး၊ အဓ  ပာယက် ာ ယ်မူခငိ်ုး  ငှ  ်

စ စညိ်ုးမခငိ်ုး    အသ  ိုးမ   မခငိ်ုးအာိုးမြင  ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအကနမြင  ်သမ  ငိ်ုးကက ာငိ်ုးသည ်

မတ ူွေ မ ာိုးကသာလတူ   ၏ အမြစ်အ   မ် ာိုး  ငှ  ်က  ာ်က ာိုးကသာကခါငိ်ုးကဆာငမ် ာိုးလညိ်ုးဘ  

 ှု ငိ်ုးယဉှနာိုးလညမ်ှာမြစ် ါသည။်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးသည် သတူ   ကနထ  င ်ကသာ မဘာက ေါ်တွေင ်

သတူ   သညလ်ညိ်ုးတစ်သာိုးတညိ်ုးမြစ်ကက ာငိ်ုး နာိုးလည ်  ငက် မှာမြစ် ါသည။်  

အစ တအ်   ငိ်ုး ၉ ခ မှ တစ်ခ ခ ငိ်ုးစီသည ်AP ကလ   င ခ်နိ်ုးစာကမိုး ွေ မြင အ်ဆ  ိုးသတ ်ါသည။် ထ   AP 

ကလ   င ခ်နိ်ုးတွေင ်အဓ  အရငိ်ုးအမမစ်စာတမိ်ုးမ ာိုး၊ ရ  ်   မ ာိုး  ငှ  ် ာတွေနိ်ုးမ ာိုး    အသ  ိုးမ  ၍ စစ်ကဆိုးမှုတွေင ်

ကရွေ ိုးခ ယစ်ရာကမိုးခွေနိ်ုး မ ာိုး (multiple-choice questions)၊ စာစီစာ   ိုးအတ   (short essays)  ငှ  ်

စာစီစာ   ိုးအရှည ် (long essays) စသည တ်    ါဝငမှ်ာမြစ် ါသည။် အစမ်ိုးကလ   င ခ်နိ်ုး (Practice Test) 

တစ်ခ ခ ငိ်ုးစ၏ီ အကက ာငိ်ုးအရာသည ်အ   ငိ်ုး အတွေငိ်ုးရှ  အကက ာငိ်ုးအရာမ ာိုး    အဓ  ထာိုးပ ီိုး၊ 

က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး    စာကမိုး ွေ  ငှ  ်တသ် ၍်   ယမ် န  က်သာ န ဒါနိ်ုး  ငှ  ်AP စာကမိုး ွေ တွေင ်

 ါဝငက်သာအကက ာငိ်ုးအရာမ ာိုး    မ နလ်ညသ်  ိုးသ ်ရန ်အခွေင အ်ကရိုးက ိုး ါသည။် အ   ငိ်ုးတစ်ခ ခ ငိ်ုးစီအတွေ ် 

ကလ   င မ်ှုစာကမိုး ွေ ပ ီိုးဆ  ိုးရန ်Pearson MyLab® ဝ ဆ်    ်(website) တွေင ်အကမခမ   

ကမိုးခွေနိ်ုးအမ ည ရ်ှ  ါသည။် ထိူုးမခာိုးကသာ အ   ညာ ငှ  ်   ဥ မာအစီအစဉ ကမမ   မ ာိုး၊ ဓာတ ်  မ ာိုး  ငှ  ်သရ  ်ကြာ်    

မ ာိုးသည ်မ ည စ်  စွော မြည စ်ါ ်ထာိုးကသာ စာသာိုးအတွေငိ်ုး ကဆွေိုးက ွေိုးမှုမ ာိုး    အကထာ အ် မူ  ပ ီိုး၊ 

 ထဝီအကနအ ထာိုးအမ င ်အတ တ၏် အထင ်ရ ရ  ်   မ ာိုး    ါ ကထာ  ်  က ိုးသည။်  

က  ိုးဇူိုးမပြု၍ မပညသ်လူထူ  (By the People) အက  ာငိ်ုး    ပ  မ  ကလ လာန  ငရ်န်၊ အဆင မ်မင က်နရာခ ထာိုးမခငိ်ုး 

အကမရ  န်သမ  ငိ်ုးသငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအရငိ်ုးအမမစ် နငှ ပ်တသ် က်သာ သရ ပ်မပတညက်နရာတငွ ်က ာ်မပထာိုး ကသာ 

ဗီဒယီ       ည ပ်ါ။   

 

သရ ပ်မပတညက်နရာတငွက် ာမ်ပထာိုးကသာ ဗီဒယီ    ည ပ်ပီိုးကသာအခါ၊ က  ိုးဇူိုးမပြု၍ Google Form တငွ ်

သင ရ်  ယဆူခ  မ် ာိုး     နွ် ပ်တ   အာိုးအသ ကပိုးန  ငရ်န် မ ည စွ်ပ်ကရိုးသာိုးကပိုးပါ!  

 

 မ္ာ သမ  ငိ်ုး သငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအရငိ်ုးအမမစ ်(World History Curriculum Resource)  

 



Battle Creek အစ  ိုးရစာသငက်  ာငိ်ုးသည ် Savvas World History  မဘာ သမ  ငိ်ုးအာိုး BCCHS 

တွေငသ်ငက် ာိုးရန ် မဘာ သမ  ငိ်ုးဘာသာရ ်အတွေ  ်သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုးအမြစ် အသ  ိုးမ  ရနလ် ခ် ထာိုးသည။် 

Savvas  မဘာ သမ  ငိ်ုး သည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး     ျွ ်  ်တ     မဘာ၏သမ  ငိ်ုးတွေင ်ဆွေ ကဆာငမ်ှု အရှ ဆ  ိုး 

 ငှ အ်မြစ်အ   မ် ာိုးမှ ဇတလ်မ်ိုး မ ာိုး    ဆွေ ကဆာငမ်ခငိ်ုးအာိုးမြင  ်သမ  ငိ်ုး၏ အတ  ငိ်ုးအတာ  ငှ သ် က်ရာ မ်ှု    

အမှနတ် ယ ်ကတွေွဲ့ က   ခ စာိုးရန ်ြ တက်ခေါ် ါသည။် ဤအစအီစဉသည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး    က ာလ  ် ငှ  ်

အသ က်မွေိုး၀မိ်ုးက  ာငိ်ုးအတွေ  ်အဆင ်သင မ်ြစ်ကစရန ်မ ငဆ်ငရ်ာတွေင ်အကထာ အ် မူြစ်ကစမည  ်

အခ  န ် နဆ်  ိုးကသာအက ာငိ်ုးဆ  ိုး ကလ   င မ်ှုမ ာိုး၊ သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုးစ သတမှ်တခ်  မ် ာိုး ငှ  ်

နညိ်ုး ညာမ ာိုး   က ါငိ်ုး ိူုးက ိုးသည။် 

 

 မ္ာ သမ  ငိ်ုး (World History)  was    ြနတ်ိီုးရာတွေင ် ညာရှငမ် ာိုး၊ လမူှုကရိုးသ  ပ  ျွမ်ိုး  ငသ်မူ ာိုး၊  ငှ  ်

က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး  ူိုးက ါငိ်ုးထာိုးမခငိ်ုးမြစ် ါသည။် အစအီစဉသည ်(Savvas Mastery) စနစ ်

   အကမခခ ထာိုး ါသည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအာိုး က ာလ  ် ငှ  ်အသ က်မွေိုး၀မိ်ုးက  ာငိ်ုးအတွေ ် 

အဆငသ်င မ်ြစ်ကအာင ်မ ငဆ်ငရ်န ်အတွေ  ်ဤစနစသ်ည ်စမ်ိုးသ ်ပ ီိုးကသာ အက ာငိ်ုးဆ  ိုးအကလ အ  င မ် ာိုး၊ 

 ါဝငက်သာကမ ာ်လင ခ်  မ် ာိုး၊ နညိ်ုး ညာ ငှ  ်အ   ငိ်ုးကလိုး   ငိ်ုးမြစ်ကသာ ဆ သ်ွေယမ်ှု (Connect)၊ 

သ ကတသနမ  လ  ်မခငိ်ုး (Investigate)၊ က ါငိ်ုးစ ်ြွေ ွဲ့စညိ်ုးထာိုး ကသာ (Synthesize)  ငှ  ်လ က်တွေွဲ့ မ သမခငိ်ုး 

(Demonstrate) စသည တ်    ါဝငသ်ည။်  

က  ိုးဇူိုးမပြု၍  မ္ာ သမ  ငိ်ုး (World History) အက  ာငိ်ုး    ပ  မ  ကလ လာန  ငရ်န်၊  မ္ာ သမ  ငိ်ုးသငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး 

အရငိ်ုးအမမစ ်နငှ ပ်တသ် က်သာ သရ ပ်မပတညက်နရာတငွ ်က ာ်မပထာိုး ကသာ ဗီဒယီ       ည ပ်ါ။  

 

သရ ပ်မပတညက်နရာတငွက် ာမ်ပထာိုးကသာ ဗီဒယီ    ည ပ်ပီိုးကသာအခါ၊ က  ိုးဇူိုးမပြု၍ Google Form တငွ ်

သင ရ်  ယဆူခ  မ် ာိုး     နွ် ပ်တ   အာိုးအသ ကပိုးန  ငရ်န် မ ည စွ်ပ်ကရိုးသာိုးကပိုးပါ!  

 

အကမရ  န်သမ  ငိ်ုးသငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအရငိ်ုးအမမစ် (US History Curriculum Resource)   

 

Battle Creek အစ  ိုးရစာသငက်  ာငိ်ုးသည ် Savvas United States History အကမရ  နသ်မ  ငိ်ုးအာိုး BCCHS 

တွေငသ်ငက် ာိုးရန ်အကမရ  နသ်မ  ငိ်ုးဘာသာရ ်အတွေ ် သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုးအမြစ် အသ  ိုးမ  ရနလ် ခ် ထာိုးသည။် 



ဤဒဇီ  ငိ်ုးမြင  ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအတွေ  ်က ာလ  ်  ငှ  ်အသ က်မွေိုးဝမ်ိုးက  ာငိ်ုးအတွေ  ်အဆငသ်င မ် ငဆ်ငထ်ာိုး 

ရန ်ညူကီ ိုးမှာမြစ်ပ ီိုး၊ Savvas အကမရ  န်သမ  ငိ်ုး (United States History)  မှ က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး    

 ျွ ်  ်တ       ငင် ၏ သမ  ငိ်ုး       ကြာ်ရန ်ဆ လ် တ်ညမ်မ ကသာ  စစမ ာိုး စူိုးစမ်ိုးြ    ြ တက်ခေါ်မှာမြစ်သည။်  

The program bridges time-tested best practices, curriculum standard expectations, and 

technology to help prepare students to be college and career ready all while unlocking the 

exciting story of our nation’s history. ဤအစီအစဉသည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး    က ာလ  ် ငှ  ်

အသ က်မွေိုး၀မိ်ုးက  ာငိ်ုးအတွေ  ်အဆင ်သင မ်ြစ်ကစရန ်မ ငဆ်ငရ်ာတွေင ်အကထာ အ် မူြစ်ကစမည  ်

အခ  န ် နဆ်  ိုးကသာအက ာငိ်ုးဆ  ိုး ကလ   င မ်ှုမ ာိုး၊ သငရ်  ိုးညွှနိ်ုးတမ်ိုးစ သတမှ်တခ်  မ် ာိုး ငှ  ်

နညိ်ုး ညာမ ာိုး   က ါငိ်ုး ိူုးက ိုးသည။် ဤအရာ   သငရ်ယလူ   ါ      ှ  ်  ငှ က်သာ်၎ငိ်ုး၊ 

ဒဂီ စ်တယအ်ာိုးမြင က်သာ်၎ငိ်ုး၊  ငှ က်ရာက ာှထာိုးကသာကရွေိုးခ ယမ်ှုမ ာိုးမြင  ်ရယ ူ  င ်ါသည။်  

Savvas’s ၏ အကမရ  နသ်မ  ငိ်ုး အစီအစဉတွေင ်သငက် ာိုးမှု  ငှ  ်နာိုးလညမ်ှု    မမြှင တ်ငရ်န ်သ ကတသနမ  ထာိုး 

ကသာ အ   ငိ်ုး ၄    ငိ်ုးကလ လာမှု   စ     အသ  ိုးမ  သည။်  

 

အကမရ  န်သမ  ငိ်ုး (United States History)   ြနတ်ိီုးရာတွေင ် ညာရှငမ် ာိုး၊ လမူှုကရိုးသ  ပ  ျွမိ်ုး  ငသ်မူ ာိုး၊ 

 ငှ  ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး  ိူုးက ါငိ်ုးထာိုးမခငိ်ုးမြစ် ါသည။် အစအီစဉသည ်(Savvas Mastery) စနစ် 

   အကမခခ ထာိုး ါသည ်က  ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအာိုး က ာလ  ် ငှ  ်အသ က်မွေိုး၀မိ်ုးက  ာငိ်ုးအတွေ ် 

အဆငသ်င မ်ြစ်ကအာင ်မ ငဆ်ငရ်န ်အတွေ  ်ဤစနစသ်ည ်စမ်ိုးသ ်ပ ီိုးကသာ အက ာငိ်ုးဆ  ိုးအကလ အ  င မ် ာိုး၊ 

 ါဝငက်သာကမ ာ်လင ခ်  မ် ာိုး၊ နညိ်ုး ညာ ငှ  ်အ   ငိ်ုးကလိုး   ငိ်ုးမြစ်ကသာ ဆ သ်ွေယမ်ှု (Connect)၊ 

သ ကတသနမ  လ  ်မခငိ်ုး (Investigate)၊ က ါငိ်ုးစ ်ြွေ ွဲ့စညိ်ုးထာိုး ကသာ (Synthesize)  ငှ  ်လ က်တွေွဲ့ မ သမခငိ်ုး 

(Demonstrate) စသည တ်    ါဝငသ်ည။်  

 

က  ိုးဇူိုးမပြု၍ အကမရ  န်သမ  ငိ်ုး (United States History) အက  ာငိ်ုး    ပ  မ  ကလ လာန  ငရ်န်၊ 

အကမရ  န်သမ  ငိ်ုး သငရ်  ိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး အရငိ်ုးအမမစ ်နငှ ပ်တသ် က်သာ သရ ပ်မပတညက်နရာတငွ ်က ာ်မပထာိုး 

ကသာ ဗီဒယီ       ည ပ်ါ။   

 

သရ ပ်မပတညက်နရာတငွက် ာမ်ပထာိုးကသာ ဗီဒယီ    ည ပ်ပီိုးကသာအခါ၊ က  ိုးဇူိုးမပြု၍ Google Form တငွ ်

သင ရ်  ယဆူခ  မ် ာိုး     နွ် ပ်တ   အာိုးအသ ကပိုးန  ငရ်န် မ ည စွ်ပ်ကရိုးသာိုးကပိုးပါ!  



 

 


