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ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၂၀၂၁။ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ စီမံခ က္ 
မၾကာခဏ ေမ်းျမန္်းေလ့ရ ိေသာ ေမ်းခ န္်းမ ာ်း 

 

 
၁။   ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၂ ရက၊္ ၂၀၂၁ မဆဲႏၵေပ်းရာတ င ္ဘာေတ ျဖစမ္လ?ဲ  

ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၂ ရက ္၂၀၂၁ ေန႕တ င ္Battle Creek ျမိ်ဳ႕နယ္ေက ာင္်း ခရိုင္ BCPS အတ င္်းရ ိ 
မဲဆႏၵရ င္မ ာ်းသည္ မဲေပ်းရာတ င္ BCPS အလယ္တန္်းေက ာင္်းအာ်း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရ်းအတ က ္
ခံ၀န္ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စီမံခ က္ကုိ ထည့္သ င္်းစဥ္်းစာ်းၾကေစရန္ တိုက္တ န္်းလိုပါသည္။ ဤစီမံခ က္ 
ျဖစ္ေျမာက္သ ာ်းပါက အက ိ်ဳ်းရလဒ္အေနျဖင့္ Northwestern အလယ္တန္်းေက ာင္်းအာ်း K-8 
visual and performing arts academy အသ င္ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
Springfield အလယ္တန္်းေက ာင္်းအေဆာက္အအံု ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံျခင္်းအာ်းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မ ုေပ်း-
ပညာသင္ၾကာ်းေရ်းေက ာင်္းအျဖစ္သို႕ ဆက္လက္၍ ေျပာင္်းလသဲတ္မ တ္ျခင္်းအတ က္ ကူည ီ
ေထာက္ပံ့မ ုလည္်း ျဖစ္ပါသည္။  

 
ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္၏ ေင ရင္်းပမာဏမ ာ ေဒၚလာ ၄၄,၈၀၀,၀၀၀ သန္်းျဖစ္ျပီ်း ပထမႏ စ္၌  အခ န္စည္်း 
ၾကပ္ေင  ၂.၇၁ သန္်းရရ ိမည္ျဖစ္ျပီ်း ခ င့္ျပ်ဳခ က္ရျပီ်းျဖစ္ပါက အခ န္ႏ ုန္်းတို်းတက္မ  ု၁.၅ သန္်းခန္႕ 
ရ ိမည္ျဖစ္သည္။  

 
၂။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပထ္တုေ္၀ျခင်္းဆိတုာ ဘာလ ဲ?  

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ရျခင္်းျဖင့္ ေက ာင္်းခရိုင္မ  မဲဆႏၵရ င္မ ာ်းအာ်း မဲေပ်းလႊာေပၚတ င္ ေမ်းခ န္်း 
ေမ်းျမန္်းႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီ်း ေက ာင္်းခရိုင္၏ ပံုမ န္လုပ္ငန္်းလည္ပတ္ေရ်းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေင ေၾက်းမ  
အကုန္အက ခံခ င့္မရ ိေသာ အဓိကက သည့္ ့ေင လုံ်းေင ရင္်း စီမံကိန္်းမ ာ်း (ဥပမာ ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံ 
ျခင္်းမ ာ်း၊ အေဆာက္အအံုတုိ်းခ ဲ႕ျခင္်းမ ာ်း၊ အသစ္ျပ်ဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္်း စသည)္ ခ မ တ္ေပ်းရန ္
အဆိုပါ တင္ျပထာ်းသည့္ ေင ေၾက်းသံု်းစ ဲမ ုကုိ မဲေပ်းရာတ င္ ထည့္သ င္်းစဥ္စာ်းေစရန္ျဖစ္သည္။ 
စီမံခ က ္ခ င့္ျပ်ဳခ က္ရပါက အိမ္၀ယ္မ  ုအေပါင္စာခ ်ဳပက္ဲ့သို႕အလာ်းတူျဖစ္ျပီ်း ေခ ်းေင ျပီ်းေျမာက္ 



Bond 2021 – Battle Creek Public Schools  Frequently Asked Questions 

7/19/2021– Page 2 

ေအာင ္ျပန္လည္ဆပ္မျပီ်းခင္အတ င္်း ႏ စ္စဥ္န စ္တိုင္်း ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္မ  အေၾက ်းန ်ဳန္်းထာ်းတစ္ခု 
ရရ ိမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

၃။   မညသ္ည့္ ျပ်ဳျပငမ္ မ်္းမျံခင်္းမ ာ်းကိ ုေင ေခ ်းစာခ ်ဳပမ္  အကနုအ္က ခေံပ်းမညျ္ဖစပ္ါသလ?ဲ 

BCPS အလယ္တန္်းေက ာင္်းပညာေရ်းအေတ ႕အၾကံ်ဳကို ေျပာင္်းလရဲာတ င္ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ က္မ  
အဓိကက သည့္ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်းအတ က္ အေဆာက္အဦ်းျပ်ဳျပင္ျခင္်းႏ င့္ တို်းခ ဲ႕ျခင္်းမ ာ်းကို 
Springfield န င့္ Northwestern ေက ာင္်းမ ာ်း၌ ျပ်ဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့စရိတ္ထုတ္ေပ်းႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ Northwestern ေက ာင္်း၌ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပမ္  ရင္်းႏ ီ်းျမ်ဳပ္ႏ ံမည့္အရာမ ာ်းမ ာ အနုပညာ 
သင္ၾကာ်းေရ်းအတ က္ေနရာအျဖစ္ တို်းတက္မ အုသ င္ေျပာင္်းႏုိင္ရန္၊ သူငယ္တန္်းစာသင္ခန္်းမ ာ်း 
အတ က ္ေနရာအသစ္တုိ်းခ ဲ႕ရန္၊ လ ိုက္လ ပဲ ်ဴင ာ ၾကိ်ဳဆိုေရ်းစင္တာ၊ လံုျခံ်ဳေရ်း အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်း၊ 
အနုပညာ ႏ င့္ အက စတူဒီယိုမ ာ်း၊ ဒစ္ဂ စ္တယ္ အနုပညာႏ င့္ အက စတူဒီယိ ုအသစ္မ ာ်း၊ ဒီဂ စ္တယ္ 
ပံုႏ ိပ္ျခင္်းမ ာ်းႏ င့္ ဗီဒီ ယုိထုတ္လပု္မ ု စီစဥ္တင္ဆက္ေရ်း စမ္်းသပ္ခန္်း၊ ဇာတ္ရံုခန္်းမ ႏ င့္ ေရကူ်းကန္ 
အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း၊ အက ိ်ဳ်းရ ိစ ာ စ မ္်းအင္သံု်း ျပတင္်းေပါက္အသစ္မ ာ်းႏ င့္ တံခါ်းအသစ္မ ာ်း၊ 
အပူေပ်းျခင္်း၊ ေလ၀င္ေလထ က္ေကာင္်းမ န္ေစျခင္်းႏ င့္ အေအ်းေပ်းျခင္်း (HVAC) အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်း 
မ ာ်းတို႕ျဖစ္သည္။ Springfield ေက ာင္်း၌ ေလေအ်းေပ်းစက္ စနစ္အသစ္မ ာ်း၊ အက ိ်ဳ်းရ ိစ ာ စ မ္်းအင္သံု်း 
ျပတင္်းေပါက္အသစ္မ ာ်းႏ င့္ တံခါ်းအသစ္မ ာ်း၊ အပူေပ်းျခင္်း၊ မီ်းေပ်းတပ္ဆင္မ  ုအသစ္မ ာ်း၊ အမ ာ်းသံု်း 
အိမ္သာအဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း၊ လ ယ္ကူသက္သာ အသံု်းျပ်ဳျခင္်းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း၊ 
နည္်းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်းႏ င့္ ေက ာင္်းစာသင္ခန္်း ပရိေဘာဂ အသစ္မ ာ်းကို ျပ်ဳျပင္ 
ေျပာင္်းလျဲခင္်းအာ်းျဖင့္ မိမိတို႕၏ ကေလ်းငယ္မ ာ်းအတ က္ ပိုမိုေကာင္်းမ န္ေစမည့္ သင္ယူ 
ေလ့လာမ ုပတ္၀န္်းက င္ကိ ုဖန္တီ်းေပ်းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

၄။   ေက ာင်္းခရိငု၏္ ျပ်ဳျပငေ္ျပာင်္းလမဲ နု င့္ ယခတုငျ္ပသည့္ စမီခံ က ္ဘယလ္ိဆုကႏ္ ယ္မ  ု
ရ ပိါသလ?ဲ 

 ၂၀၁၇ ခုႏ စ္ကာလမ စ၍ ေက ာင္်းခရိုင္မ  ထိေရာက္ေပၚလ င္သည့္ ျပည့္စံုျပည့္၀ေသာ 
ေျပာင္်းလမဲ ုမ ာ်းကို ေက ာင္်းသာ်းတုိင္်း၊  အတန္်းတုိင္်းႏ င့္ ေက ာင္်းတိုင္်း၏ တို်းတက္ေအာင္ 
ျမင္မ ုေသခ ာေစရန္ေဆာငရ္ က္ခဲ့ပါသည္။ တင္သ င္်းထာ်းသည့္ အလယ္တန္်းေက ာင္်း ျပ်ဳ 
ျပင္မ မ္်းမံေရ်း စီမံခ က္ကုိ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕ မဲေပ်းလႊာတ င ္ေမ်းခ န္်းထည့္သ င္်း 
ေဖာ္ျပထာ်းျပီ်း ေက ာင္်းခရိငု္၏ အနာဂါတ္လုပ္ေဆာင္မ ုမ ာ်းအတ က္ ေျခလ မ္်းအသစ္ 
စတင္လုိက္ျခင္်း ျဖစ္ပါသည္!  

 ဤျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလမဲ ု စီမံခ က္စတင္ခ နိ္မ စ၍ အေျမာက္အမ ာ်း ျပီ်းစီ်းေအာင္ျမငခ္ဲ့ပါသည္။ 
BCPS မိသာ်းစုမ ာ်းသည္ ယခုအခါ၌ မိမိတို႕၏ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအတ က ္စိတ္ပါ၀င္စာ်းရာ 
ႏ င့္ ပါရမီစ မ္်းရည္ကၽ မ္်းက င္မ ုတို႕အာ်း ေက ာင္်းမ စနစ္အတိုင္်း ပညာသင္ၾကာ်းရင္်း 
ၾက ယ္၀လ ေသာ ေရ ်းခ ယ္ခ င့္မ ာ်းရရ ိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက ္ရပ္ရ ာျပည္သူမ ာ်းထံမ  
တံု႕ျပန္ခ က္မ ာ်း အရ ဆက္လက္ျပီ်း Northwestern ေက ာင္်းအာ်း အနုပညာအသာ်းေပ်း 
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K-8 အေဆာက ္အအံုအျဖစ္ေျပာင္်းလသဲ ာ်းမည္ျဖစ္ျပ်ီး Springfield ေက ာင္်းအာ်း 
၀န္ေဆာင္မ ုေပ်း-ပညာသင္ၾကာ်းေရ်းေက ာင္်းအျဖစ္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း 
ရပ္ရ ာလူထု၏တန္ဖို်းကို ေလ့လာႏိုင္ မည့္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီ်းသ ာ်းမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ ကမ္ တစ္ဆင့္ မိမိတို႕၏ အလယ္တန္်းေက ာင္်းမ ာ်း၊ ေက ာင္်းခရိုင္ႏ င့္ 
ရပ္ရ ာလူထုအတ က ္တို်းတက္ေသာ ေျပာင္်းလမဲ ုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ပါသည္။  

၅။   စမီခံ က ္ဘယလ္ိ ုျဖစေ္ျမာကလ္ာပါသလ?ဲ 

 အလယ္တန္်းေက ာင္်း ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံျခင္်းကိ ုရပ္ရ ာလူထု၏ ပါ၀င္လ ံ်ဳ႕ေဆာ္မ ုမ အစျပ်ဳခဲ့ျပီ်း 
စီမံခ က္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင ္လုပ္ေဆာင္မ ုတစ္ေလ ာက္တ င္ နယ္ပယ္အစံုမ  အစုရ ယ္ယာ 
၀င္မ ာ်း၏ က ယ္ျပန္႕ေသာ ေလ်းနက္စ ာ လမ္်းညႊန္မ ုမ ာ်းလိုက္နာသ ာ်းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ က္ ေကာ္မတီမ  ဇန္န၀ါရီလတ င္ ျမိ်ဳ႕နယ္အစည္်းအေ၀်း ႏ စ္ၾကိမ္ျပ်ဳလုပ္ 
ခဲ့ျပီ်း ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း၏ အသံမ ာ်းကိ ုအၾကံေပ်းေကာင္စီမ ာ်းမ တစ္ဆင့္ ရယူၾကိ်ဳ်းပမ္်းကာ 
သိရ ိခဲ့ရပါသည္။ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ေကာ္မတီအဖ ဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ ဤဧရိယာအတ င္်းေနထိုင္ 
ရံုသာမက  ရပ္က က ္#၂၏ ေကာ္မရ င္အျဖစ္လည္်းတာ၀န္ယူထာ်းေသာ ဂ န္နဆီရာ 
ေမာ္ရစ္စ္အာ်းလည္်းအထူ်းေက ်းဇူ်းတင္အပ္ပါသည္။ အာ်းလံု်း၏အသံမ ာ်းကို သိရ ိႏိုင္ရန ္
အတ က ္စီမံေရ်း အစည္်းအေ၀်းမ ာ်း၊ ေကာ္မတီအစည္်းအေ၀်းမ ာ်းတ င ္မိဘမ ာ်း၊ 
ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းႏ င့္ ရပ္ရ ာလူထုမ  ထပ္တုိ်းအဖ ႕ဲ၀ငမ္ ာ်းကို ရည္ရ ယ္ခ က္ရ ိရ ိ ထည့္ထာ်း 
ရျခင္်း ျဖစ္ပါသည္။  

 ၂၀၂၀ ခုန စ္ ေႏ ဦ်းရာသီတ င္ BCPS မ  C2AE ဗိသုကာမ ာ်းႏ င့္ အင္ဂ င္နီယာမ ာ်း၊ TMP 
ဗိသုကာပံုစံႏ င့္ Elite ေဆာက္လုပ္ေရ်းကုမၸဏီတုိ႕အာ်း အလုပ္ခန္႕အပ္ထာ်းျပီ်းျဖစ္ကာ 
Springfield ႏ င့္ Northwestern ေက ာင္်းမ ာ်းကို ခ င့္ခ ိန္အကျဲဖတ္မ  ုျပ်ဳလုပ္ျပီ်း ေက ာင္်း 
အေဆာက္အအံု၏အေျခအေနမ ာ်း မည္သည့္ေနရာႏ င့္ မည္သည့္နည္်းလမ္်းျဖင့္ တို်းတက္ 
မ မ္်းမံႏိုင္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ပိုင္်းျခာ်းမ ု ျပ်ဳလုပ္ပါသည္။ Northwestern ေက ာင္်းအာ်း 
ေဖ ာ္ေျဖမ ုအနုပညာ အသာ်းေပ်း K-8 ေက ာင္်းအျဖစ ္ေျပာင္်းလႏဲိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ 
မ မ္်းမံမ ုမ ာ်းကိုလည္်း ရ ာေဖ  ေဖာ္ျပျခင္်းမ ာ်း ျပ်ဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

 ေက ာင္်းခရိုင္ စီမံအုပ္ခ ်ဳပေ္ရ်းႏ င့္ သင္ၾကာ်းမ ုတာ၀န္ရ ိ ၀န္ထမ္်းမ ာ်းသည္ စူ်းစမ္်းေလ့လာ 
သည္ ့“က င္်းဆင္်းျခင္်းမ ာ်း” ကိ ုျပည္နယ္အတ င္်းႏ င့္ ႏိုင္ငံအတ င္်းရ ိ အျခာ်းေသာ အလာ်း 
တူ အနုပညာပရိဂုရမ္မ ာ်းႏ င့္ ေက ာင္်းအေဆာင္အဥ်ီးမ ာ်းအာ်း အင္တာနက္မ တစ္ဆင့္ 
ေလ့လာၾကည့္ရ ်ဳျခင္်း၍ ပါ၀င္လ ုပ္ရ ာ်းခဲ့ျပီ်း Northwestern ေက ာင္်းအတ က ္ေျပာင္်းလေဲရ်း 
စီမံရာအတ က ္ပိုမိုအသိအျမင္တို်းပ ာ်းေစခဲ့ပါသည္။  

 ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၀ တ င္ ေက ာင္်းခရိုင္ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံေရ်းအသင္်းမ  ၎တို႕ ရ ာေဖ  
ေတ ႕ရ ိထာ်းေသာ အခ က္အလက္မ ာ်းႏ င့္ အၾကံ်ဳျပ်ဳခ က္မ ာ်းကိ ု ပညာေရ်းဌာန ဘုတ္အဖ ႕ဲ 
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သို႕တင္ျပခဲ့ျပီ်း ထိုမ တစ္ဆင့္ ေမလ ၄ ရက ္၂၀၂၁ တ င္ျပ်ဳလုပ္သည့္ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ 
ေရ ်းေကာက္ပ ဲတ င္ ေရ ႕ဆက္ေဆာင္ရ က္ရန္ ကူညီပံ့ပို်းခဲ့ပါသည္။ 

 ေမလ ၂၀၂၁၌ မဲဆႏၵေပ်းလႊာတ င္ ထည့္၀င္ျခင္်းကစိၥ ပ ယ္ခ ခံခဲ့ရျပီ်းေနာက္ ပညာေရ်းဌာန 
ဘုတ္အဖ ႕ဲမ  ထပ္မံ၍ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက ္၂၀၂၁တ င္ တစ္ညတီည တ္တည္်း သေဘာတ ူ
ညီစ ာမဲခ ဲဆုံ်းျဖတ္ကာ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စီမံခ က္အာ်း နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ ၂၀၂၁ 
ေရ ်းေကာက္ပ ဲ မဲဆႏၵေပ်းလႊာတ င္ ျပန္လည္ထည့္၀င္ရန္ ေဆာင္ရ က္ခဲ့ပါသည္။ 

၆။   စမီကံနိ်္းအတ က ္ကန႕္သတက္ာလရ ပိါသလာ်း?  

စီမံကိန္်း၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၾကာျမင့္ခ ိန္ကာလသည္ ခန႕္မ န်္းခ က ္သာျဖစ္ပါသည္။ 
ေန႕စ မဲ ာ်းႏ င့္ စီမံခ က္ ညႊနၾ္ကာ်းခ က္မ ာ်းကိ ုေဖာ္ျပပါအေၾကာင္်းအရင္်းမ ာ်းအေပၚမူတည္၍ 
ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္ - ေစ ်းက က္အေနအထာ်းမ ာ်း၊ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအေပၚ 
သက္ေရာက္မ  ု၊ မို်းေလ၀သ၊ ကုန္ပစၥည္်း၀ယ္ယူရႏိုင္မ ုအေျခအေနႏ င့္ ေက ာင္်းစာသင္ႏ စ္ 
ျပကၡဒိန္။   
၂၀၂၂ အေစာပိငု်္း – ၂၀၂၂ ေႏ ရာသီမတုိင္ခင္စတင္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္်းေရ်းဆ ဲထာ်းသည္ 
၂၀၂၂ ေဆာင်္းဥ်ီးရာသ ီ– ေဆာက္လုပ္ေရ်းမ ာ်း က႑အလုိက္စတင္မည္ 
၂၀၂၄ ေဆာင်္းဥ်ီးရာသ ီ– NWMS ႏ င့္ SMS ေက ာင္်းမ ာ်း ျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံျခင္်း ျပီ်းေျမာက္မည္ 

၇။   အေဆာကအ္အံုျပ်ဳျပငမ္ မ်္းမျံခင်္းမ  ျဖစေ္ပၚလာမည့္ အေႏ ာင့္အယ ကျ္ဖစမ္ ကုိ ုအနည်္းဆံု်းျဖစ ္
ေစရန ္မညသ္ိ႕ု စစီဥထ္ာ်းပါသလ?ဲ 

ေက ာင္်းအေဆာက္အအံု ျပ်ဳျပင္မ ုမ ာ်းကိ ုနိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္်းလည္ပတ္ျခင္်းမ ာ်း၊ လက္ရ ိျပ်ဳလုပ္ 
ေနသည့္အစီအစဥ္မ ာ်း သို႕မဟုတ္ ရပ္ရ ာ၀န္်းက င္ေဘ်းကင္်းလံုျခံ်ဳေရ်းတုိ႕အေပၚ အေန ာင့္အယ က္ 
ျဖစ္ျခင္်း ကန္႕သတ္ႏိုင္ရန္ ေရ်းဆ ဲစီစဥ္ထာ်းပါသည္။ ေဆာင္လုပ္ေရ်းကိစၥအမ ာ်းအျပာ်းကို ေႏ ရာသ ီ
လ မ ာ်းအတ င္်း ျပီ်းစီ်းေစရန္ စီစဥ္ထာ်းပါသည္။  

၈။   ပတ၀္န်္းက ငရ္  ိခရိငုမ္ ာ်းမ  ၎တိ႕ု၏ယိယု င်္းလာသည့္ ေက ာင်္းအေဆာကအ္အံု 
အေနအထာ်းမ ာ်းအေပၚ မညသ္ိ႕ု မ တခ္ ကေ္ပ်းထာ်းပါသလ?ဲ 

ပတ္၀န္်းက င္ရ  ိခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်းသည္လည္်း ယိုယ င္်းလာသည့္ ေက ာင္်းအေဆာက္အအံု 
အေျခအေနမ ာ်းကိ ုတန္်းတူရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ က္မ ာ်းသည္ မိမိတို႕ 
ပတ္၀န္်းက င္တ င ္ခ င့္ျပ်ဳခ က္ရျပီ်း လက္ေတ ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္၊ 
Lakeview ေက ာင္်းမ ာ်းအတ က္ သန္်း $၄၇ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ,္ Gull Lake ေက ာင္်းမ ာ်းအတ က ္သန္်း 
$၆၄.၉ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ႏ င့္ Marshall ေက ာင္်းမ ာ်းအတ က္ သန္်း $၄၀ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္တို႕ပါ၀င ္
သည္။ လက္ရ ိအေနအထာ်းအရ ျပိ်ဳင္ဆိုင္မ ုျမင့္မာ်းသည့္ ပတ္၀န္်းက င္တ င ္ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်းသည္ 
ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း ျမျဲမံေရ်းႏ င့္ ေက ာင္်းသာ်းသစ္မ ာ်း စုေဆာင္်းေရ်းတို႕အတ က ္တတ္အာ်းသမ   
အခ င့္အေရ်းမ ာ်းကိ ုလိုက္လံရ ာေဖ ရပါသည္။ 
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၉။   အေဆာငအ္အံုအရညေ္သ ်း၏တနဖ္ိ်ုးသည ္ေက ာင်္းသာ်းမ ာ်း ပညာသငၾ္ကာ်းေရ်းႏ င့္ ဆရာမ ာ်း 
ျမျဲမစံ ာတညရ္ ေိနရနအ္တ က ္မညသ္ိ႕ု သကဆ္ိငုပ္ါသလ?ဲ 

ေက ာင္်းအေဆာင္အအံုမ ာ်း၏ အရည္အေသ ်းေကာင္်းမ န္ျခင္်းသည္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအေပၚ 
နည္်းလမ္်းႏ စ္သ ယ္ သက္ေရာက္မ ုရ ိပါသည္။ ပထမအခ က္မ ာ မျပည့္စံုသည္ ့ေက ာင္်းအေဆာက္ 
အအံုသည္ ေက ာင္်းသာ်းအတ က္ ပညာသင္ၾကာ်းမ ႏု င့္ ေက ာင္်းစာျပင္ပ လ ုပ္ရ ာ်းမ ုမ ာ်း 
ျပ်ဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကန္႕သတ္မ ုမ ာ်းျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယအခ က္မ ာ ေက ာင္်းအေဆာက္အအံု 
သည ္က န္်းမာေရ်း၊ အျပ်ဳအမူ၊ စိတ္ပါ၀င္စာ်းမ ု၊ သင္ယူေလ့လာမ ုႏ င့္ ေအာင္ျမင္မ ု တို်းတက္ေရ်းတုိ႕ 
အေပၚ အက ိ်ဳ်းသက္ေရာက္မ ုရ ိပါသည္။ ေက ာင္်းဆရာမ ာ်းအာ်းေလ်းစာ်းသမ ုျဖင့္ ေက ာင္်း 
အေဆာက္အအံုသည္ ေက ာင္်းဆရာအသစ္မ ာ်း စုေဆာင္်းျခင္်း၊ ျမျဲမံေစရန္ထိန္်းသိမ္်းျခင္်း၊ 
ကတိတည္ခိုင္မာေစျခင္်းႏ င့္ အာ်းစိုက္ထုတ္မ မု ာ်းအေပၚ အက ိ်ဳ်းသက္ေရာက္မ ုရ ိပါသည္။ 
ထို႕ေၾကာင္ ့အေဆာင္အဥ်ီးအရည္အေသ ်းျမင့္မာ်းမ ုသည္ ေက ာင္်းဆရာတည္ျမဲျခင္်းႏ င့္ 
ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း ပညာသင္ၾကာ်းျခင္်းတို႕အတ က္ အေရ်းပါသည့္အခ က္အျဖစ ္ၾကိ်ဳတင္တ က္ဆ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

၁၀။   ခရိငုအ္တ င်္း ေက ာင်္းသာ်းမ ာ်း တညျ္မေဲစေရ်းႏ င့္ ပိမုိတုကေ္ရာကရ္န ္ဆ ေဲဆာငႏုိ္ငေ္ရ်း 
သည ္အဘယေ္ၾကာင့္အေရ်းၾက်ီးပါသလ?ဲ 

မစ္ရ ီဂန္ျပည္နယ္ရ  ိျမိ်ဳ႕နယ္ေက ာင္်းမ ာ်းသည္ ေက ာင္်းသာ်းဦ်းေရအလိုက္ လုပ္ငန္်းလည္ပတ္မ ု 
ေထာက္ပ့့ံေင ေၾက်းရရ ိပါသည္၊ ဆိုလုိသည္မ ာ ေက ာင္်းသာ်းတည္ျမဲေရ်းႏ င့္ ပိုမိုတက္ေရာက္ရန္ 
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ဆ ဲေဆာင္ႏိုင္ေရ်းသည္ BCPS လုပ္ငန္်းလည္ပတ္မ ုဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရ်းတည္ျငိမ္မ ုအတ က္ အဓိက 
က သည့္ အခန္်းက႑ျဖစပ္ါသည္။ အလယ္တန္်းေက ာင္်း ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလမဲ ုမ စ၍ ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်း 
၏ ေျပာင္်းလမဲ ုမ ာ်း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္်းျဖင့္ BCPS ဧရိယာအတ င္်းေနထိုင္ၾကသည့္ 
မိသာ်းစုမ ာ်းႏ င့္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း၏ စိတ္၀င္စာ်းမ ုေပါင္်းစံု၊ ပါရမီစ မ္်းရည္တို႕အတ က္ ဘက္စံု 
ေျပာင္ေျမာက္သည့္ မိိမိ၏ရင္်းႏ ီ်းျမ ်ဳပ္ႏ ံမ ုအစုစုတို႕ ေရ ်းခ ယ္ခ င့္မ ာ်းကိ ုပံ့ပို်းေပ်းႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်းမ  ကမ္်းလ မ္်းမ ုမ ာ်းတ င္ ပါ၀င္ထည့္သ င္်းသ ာ်းမည့္ ဘာသာရပ္မ ာ်းမ ာ ရုပ္ပံုသင ္
ေထာက္ကူႏ င္ ့ေဖ ာ္ေျဖျခင္်းအနုပညာ၊ STEM၊ အလုပ္အကိုင ္ေလ့က င့္ေရ်း၊ ကမၻာလုံ်းဆိုင္ရာ 
ပညာေရ်း၊ ၀န္ေဆာင္မ ုသင္ယူေလ့လာျခင္်းႏ င့္ အျခာ်းအရာမ ာ်း၊ ဆိုလိုသည္မ ာ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း 
ယခင္ကထက္ မိမိတို႕၏ စိတ္၀င္စာ်းမ ုမ ာ်းကိ ုအေျခခံသည့္ အခ င့္အလမ္်းမ ာ်းစ ာ ပိုမိုရရ ိႏုိင္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။  

၁၁။   ရပရ္ ာရ  ိအမ ာ်းျပညသ္မူ ာ်းအေပၚ မညသ္ိ႕ု အက ်ိဳ်းသကေ္ရာကမ္  ုရ မိလ?ဲ 

မိမိတို႕ေက ာင္်းမ ာ်း ခိုင္မာေတာင့္တင္်းျခင္်းသည္ ရပ္ရ ာျပည္သူမ ာ်း၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္်းမ ုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အတူတက ျဖင့္ ခရိုင္ႏ င့္ ရပ္ရ ာျပည္သူမ ာ်း၏ ၾကိ်ဳ်းပမ္်းမ ုေၾကာင့္ တို်းတက္ၾကီ်းပ ာ်းမည့္ 
Battle Creek ျမိ်ဳ႕ျဖစ္လာျပီ်း ေနထိုင္သူျပည္သူမ ာ်းအာ်းလံု်းအတ က္ အက ိ်ဳ်းျဖစ္ထ န္်းလာပါမည္။ 
ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်း၏ ေျပာင်္းလမဲ ုမ ာ်းမ စ၍ BCPS သည္ အတန္်းအာ်းလံု်းအတ က္ က ယ္ျပန္႕ေသာ 
ကမ္်းလ မ္်းမ ုမ ာ်း စီစဥ္ျပီ်းျဖစ္ကာ မိသာ်းစုမ ာ်းျပန္လည္လာေရာက္ျခင္်းႏ င့္ မိသာ်းစုအသစ္မ ာ်း 
ေျပာင္်းေရႊ႕လာေစရန ္ဆ ဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည။္ BCPS သည ္အလယ္တန္်းေက ာင္်းမ ာ်း 
ပညာသင္ၾကာ်းမ ုအေတ ႕အၾကံ်ဳအတ က္ ထပ္မံ၍ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလမဲ ုမ ာ်း ျပ်ဳလုပ္သ ာ်းမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤစီမံခ က ္ေအာင္ျမင္စ ာေဆာင္ရ က္ႏိုင္လ  င္ ရပ္ရ ာအတ င္်း ပိုမိုမ ာ်းျပာ်းေသာ စီ်းပ ာ်းေရ်း 
အခ င့္အလမ္်းမ ာ်း ျဖစ္ေပၚလာျပီ်း ျမိ်ဳ႕နယ္အတ င္်းရ  ိအိမ္ျခံေျမေစ ်းက က္တန္ဖို်း ျမင့္မာ်းေစျခင္်း၊ 
အနာဂတ္အတ က္ လုပ္သာ်းအင္အာ်းျပင္ဆင္ျခင္်းႏ င့္ အလုပ္သမာ်းမ ာ်း၏ အသံု်းစရိတ ္တို်းတက ္
ေကာင္်းမ န္ေစျခင္်းတို႕ျဖစသ္ည္။  

၁၂။   ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၂ ရက၊္ ၂၀၂၁ အတ က ္ေက ာင်္းတိငု်္း၏ ေခ ်းေင စာခ ်ဳပ ္စမီခံ က ္အေသ်းစတိ ္
အဂၤ ါရပမ္ ာ်းကိေုဖာ္ျပပါ?  

Northwestern K-8 ေက ာင်္း 
 သူငယ္တန္်းစာသင္ခန္်း တို်းခ ႕ဲျခင္်း 
 လိ ုက္လ ပဲ ်ဴင ာ ၾကိ်ဳဆိုေရ်းစင္တာ တို်းခ ႕ဲျခင္်း 
 ဂီတ/သီဆုိျခင္်း တို်းခ ႕ဲျခင္်း 
 လံုျခံ်ဳေရ်း အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 အနုပညာႏ င့္ အက စတူဒယီိ ုအသစ္မ ာ်း 
 ဒီဂ စ္တယ္ ပံုႏ ိပ္ျခင္်းမ ာ်းႏ င့္ ဗီဒီ ယုိ ရုပ္သံအသစ္မ ာ်း 
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 ထုတ္လုပ္မ ု စီစဥ္တင္ဆက္ေရ်း စမ္်းသပ္ခန္်းအသစ္ 
 ဇာတ္ရံုခန္်းမ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 ေရကူ်းကန္ အဆင့့့့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 အက ိ်ဳ်းရ ိစ ာ စ မ္်းအင္သံု်း ျပတင္်းေပါက္အသစ္မ ာ်းႏ င့္ တံခါ်းအသစ္မ ာ်း 
 အပူေပ်းျခင္်း၊ ေလ၀င္ေလထ က္ေကာင္်းမ န္ေစျခင္်းႏ င့္ အေအ်းေပ်းျခင္်း (HVAC) 

အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 
 

Springfield အလယတ္န်္းေက ာင်္း 
 ေလေအ်းေပ်းစက္ စနစ္အသစ္မ ာ်း 
 အက ိ်ဳ်းရ ိစ ာ စ မ္်းအင္သံု်း ျပတင္်းေပါက္အသစ္မ ာ်းႏ င့္ တံခါ်းအသစ္မ ာ်း  
 အပူေပ်းျခင္်း၊ ေလ၀င္ေလထ က္ေကာင္်းမ န္ေစျခင္်းႏ င့္ အေအ်းေပ်းျခင္်း (HVAC) 

အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 မီ်းေပ်းတပ္ဆင္မ ု အသစ္မ ာ်း 
 အမ ာ်းသံု်းအိမ္သာ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 လ ယ္ကူသက္သာ အသံု်းျပ်ဳျခင္်းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 နည္်းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်း 
 ေက ာင္်းစာသင္ခန္်း ပရိေဘာဂ အသစ ္

၁၃။   Northwestern ေက ာင်္းအာ်း ေဖ ာ္ေျဖမ အုနပုညာ အသာ်းေပ်းေက ာင်္းအျဖစ ္
အဘယေ္ၾကာင္ ့ေျပာင်္းလပဲါသလ?ဲ 

Northwestern ေက ာင္်းအာ်း ရုပ္ပံုႏ င့္ေဖ ာ္ေျဖမ ုအနုပညာ အကယ္ဒမီေက ာင္်းအျဖစ္ 
အသ င္ေျပာင္်းရျခင္်းမ ာ BCPS ျမိ်ဳ႕နယ္ရ ိ လိုအပ္ခ က္ျဖစ္သည့္ ရပ္ရ ာျပည္သူမ ာ်းအတ က ္ 
ဘက္စံုေျပာင္ေျမာက္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတ ႕ျမင္လုိသည့္အခ က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  
Northwestern ေက ာင္်းအာ်း K–8 visual and performing arts academy သို႕ေျပာင္်းလျဲပီ်း 
ေနာက္တ င ္အနုပညာအာ်း စိတ္အာ်းထက္သန္သည့္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအတ က ္မိိိမိတို႕၏ 
စိတ္ပါ၀င္စာ်းခ က္အေပၚ အခ င့္အလမ္်းမ ာ်း ပိုမိုရရ လိာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း  
ျပည့္၀သည့္ အနုပညာ ပညာသင္ၾကာ်းေရ်းအေတ ႕အၾကံ်ဳအေနျဖင့္ ရပ္ရ ာလူထု ေဖ ာ္ေျဖမ ုမ ာ်း၊ 
အမ ာ်းျပည္သူအတ က ္အနုပညာခင္်းက င္်းမ ုမ ာ်းႏ င့္ အမ ာ်းျပည္သူပါ၀င္ပတ္သတ္မ ုတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

 

 



Bond 2021 – Battle Creek Public Schools  Frequently Asked Questions 

7/19/2021– Page 8 

၁၄။   ရပုပ္ံုသငေ္ထာကက္ႏူ င့္ အနပုညာေဖ ာ္ေျဖမ မု ာ်းသည ္ဘာေၾကာင့္ ေက ာင်္းသာ်းတစဥ္်ီး၏ 
ေအာငျ္မငတ္ိ်ုးတကေ္ရ်းအတ က ္အလ နအ္ေရ်းပါရျခင်္း ျဖစပ္ါသလ?ဲ 

၎အစီအစဥ္မ ာ်းသည ္- 
 

 ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအာ်း က န္်းမာစ ာ စိတ္ခံစာ်းခ က္ ေပၚလ င္ထုတ္ေဖာ္ျခင္်းကို ရ ာေဖ ေတ ႕ရ ိ 
ေစႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖို်းသိရ ိမ ုကိ ုတည္ေဆာက္ေပ်းႏိုင္ရန္၊ သင္ယူေလ့လာမ ုမ ာ်း 
အေပၚ အေလ်းထာ်းစူ်းစိုက္မ ုရ ိေစရန္၊ မိမိ ပတ္၀န္်းက င္ရ ိ ကမၻာေလာကအတ က ္ျပန္လည္ 
ကူညီေပ်းဆပ္ႏိုင္မည့္ စ မ္်းအာ်းမ ာ်း ရ ာေဖ ေတ ႕ရ ိေစႏိုင္ရန္ 

 ရပ္ရ ာလူထုဆိုင္ရာ လ ုပ္ရ ာ်းမ ုမ ာ်းႏ င့္ ေဖ ာ္ေျဖမ ုမ ာ်း ျပ်ဳလုပ္ျခင္်းအာ်းျဖင့္ ပတ္၀န္်းက င္ 
လူထုႏ င့္ အမ ာ်းျပည္သူမ ာ်းအေပၚ အေကာင္်းျမင္ျပီ်း တို်းတက္မ ုရ ိသည့္ လႊမ္်းမို်းမ ု 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရန္ 

 ေက ာင္်းသင္ရို်းအတ င္်း အနုပညာသင္ၾကာ်းမ ုမ ာ်း ထည့္သ င္်းပံုေဖာ္ျခင္်းအာ်းျဖင့္ 
ေက ာင္်းသာ်း၏ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထ န္်းမ ုကိ ုတို်းျမ င့္ေပ်းေသာေၾကာင့္ အေလ်းထာ်း အာရံု 
စူ်းစိုက္မ  ုျမင့္မာ်းျခင္်း၊ စိတ္ပါ၀င္စာ်းျခင္်းႏ င့္ သင့္ေလ ာ္ျခင္်းမ ာ်း ျဖစ္ေပၚေစရန ္

 ဖန္တီ်းႏိုင္စ မ္်းျမင့္ ခံစာ်းခ က္ထုတ္ေဖာ္နည္်းကို အသံု်းျပ်ဳျခင္်းေၾကာင့္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း၏ 
မတူက ျဲပာ်းသည့္ ေလ့လာသင္ၾကာ်းမ ု ပံုစံမ ာ်းအလိုက္ မိမိတို႕၏ အသံမ ာ်းကိ ုၾကာ်းေစျခင္်း 

 တီထ င္ဖန္တီ်းမ ုႏ င့္ စိတ္ပါ၀င္စာ်းေစမည့္ သင္ရို်းမ ာ်း က ယ္ျပန္႕စ ာ ထည့္သ င္်းထာ်းသည္ - 
ရုပ္ပံုသင္ေထာက္က ူအနပုညာ၊ စာေပအနုပညာ၊ ျပဇာတ္၊ ဘေဲလ်းကေခ သည္၊ 
မ က္ေမ ာက္ေခတ ္အက၊ ေတ်းဂီတအဖ ႕ဲ၊ တူရိယာသံစံုတီ်း၀ိုင္်း၊ အဆိုဂီတ၊ ဂီတေရ်းဖ ႕ဲျခင္်း 
ႏ င့္ ရုပ္၊သံ ေရာေႏ ာ မီဒီယာ အနုပညာ 

၁၅။   Northwestern ေက ာင်္းကိ ုK-8 ေက ာင်္းအျဖစ ္အဘယေ္ၾကာင့္ ေျပာင်္းလရဲပါသလ?ဲ 

ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း မည္သည့္ အသက္အရ ယ္မဆို ရုပ္ပံုသင္ေထာက္ကူႏ င့္ အနုပညာေဖ ာ္ေျဖျခင္်း 
မ ာ်းမ တစ္ဆင့္ အက ိ်ဳ်းမ ာ်းစ ာျဖစ္ထ န္်းႏိုင္သည္ကို ကၽ န္ုပ္တို႕ယုံၾကည္ထာ်းပါသည္၊ ထို႕ေၾကာင္ ့K-
8 ေက ာင္်းအျဖစ္ေျပာင္်းလျဲခင္်းသည ္အနုပညာအကယ္ဒမီေက ာင္်းအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ရပ္ရ ာ 
အတ င္်းရ ိ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအာ်း တတ္အာ်းသေရ ႕ေကာင္်းမ န္ေသာ အက ိ်ဳ်းသက္ေရာက္မ ု 
ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ K-8 နမူနာစံျပအျဖစ္ ေျပာင္်းလျဲခင္်းေၾကာင့္ တည္ျငိမ္မ ုျမင့္မာ်းေစျပီ်း 
အတန္်းေျပာင္်းရာတ င ္ၾကံ်ဳေတ ႕ရေလ့ရ ိေသာ အခက္အခဲမ ာ်းကုိ ေလ ာ့ပါ်းလာေစႏိုင္သည္၊ 
ထို႕အျပင္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်းအာ်း ပညာသင္ၾကာ်းေပ်းသူမ ာ်းႏ င့္ ခိုင္မာသည္ ့ယံုၾကည္မ ုျပည့္၀ေသာ 
ေပါင္်းသင္်းဆက္ဆံမ ုတည္ေဆာက္ေစကာ ႏ စ္ကာလရ ည္ၾကာစ ာ တည္ျမေဲနေစရန္ျဖစ္သည္။ 
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၁၆။   Springfield ေက ာင်္း၌ ဘာေတ ေျပာင်္းလမဲ ရု မိလ?ဲ 

Springfield ေက ာင္်းသည္ ဆက္လက္၍ ၀န္ေဆာင္မ ုေပ်း ပညာသင္ၾကာ်းသည့္ေက ာင္်းအသ င္ကို 
ကူ်းေျပာင္်းမည္ျဖစ္ျပီ်း အရည္အေသ ်းျမင့္ပညာေရ်းပံပ့ို်းကာ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း ေကာလိပ္တ င္ 
ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရ်း၊ အလုပ္အကိုင္ေဆာက္တည္ႏိုင္ေရ်းႏ င့္ မိမိတို႕၏ ရပ္ရ ာေကာင္်းက ိ်ဳ်းအတ က္ 
ျပန္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မ ုေပ်း ပညာသင္ၾကာ်းေရ်းမ တစ္ဆင့္ ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း 
အာ်း မိမိတို႕၏ ရပ္ရ ာလူထုႏ င့္ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ဆက္ႏ ယ္မ ုမ ာ်းဖန္တီ်းေပ်းကာ လူမ ုဆက္ဆံေရ်း 
ႏ င့္ အခက္အခဲေျဖရ င္်းနည္်းဆိုင္ရာ ကၽ မ္်းက င္မ ုမ ာ်း၊ ကိုယ္ခ င္်းစာနာမ ုကိ ုအာ်းေပ်းျခင္်းႏ င့္ 
ေက ာင္်းသာ်းမ ာ်း ဤေနရာသည္ မိမိတို႕ႏ င္ ့သက္ဆိုင္သည္ဟုခံစာ်းၾကေစႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

၁၇။  Northwestern ေက ာင်္းေရက်ူးကနအ္တ က ္အေျပာင်္းအလမဲ ာ်းျဖစေ္ပၚမညလ္ာ်း? 

Northwestern ေက ာင္်း၏ေရကူ်းကန္သည္ ကာယေလ့က င့္ခန္်းစာသင္ၾကာ်းေရ်း၊ ေရကူ်းသင္ 
တန္်းမ ာ်းႏ င့္ အမ ာ်းျပညသ္ူအသုံ်းျပ်ဳေရ်းအတ က ္ဆက္လက္၍ အသံု်းျပ်ဳတည္ရ ိေနမည္ျဖစ္သည္။ 
ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္မ ာ်းမ တစဆ္င့္ တို်းတက္ေျပာင္်းလမဲ ုမ ာ်းလုပ္ကိုင္သ ာ်းမည္ျဖစ္ျပီ်း ေရကူ်းကန္ 
အနည္စစ္ထုတ္ျခင္်း အဆင့္ျမင့္မ မ္်းမံျခင္်းမ ာ်းႏ င့္ အပူေပ်းကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္်းအပါအ၀င ္ 
မီ်းေပ်းစနစ္ႏ င့္ အပူေပ်း/စိုထိုင္်းမ ုဟန္႕တာ်းသည္ ့ကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္်းမ ာ်းလည္်းျပ်ဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။   

၁၈။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စမီကံနိ်္းမ ာ်းအတ က ္ခန႕္မ န်္းခ က ္ကနုက္ စရတိရ္ င်္းတမ်္းမ ာ မညသ္ိ႕ုနည်္း? 

၂၀၂၁ ခုႏ စ္ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပပ္ါ စီမံကိန္်း၏ ေဆာက္လုပ္ေရ်းဆိုင္ရာ ကုန္က စရိတ ္ခန္႕မ န္်းေျခ 
ကုန္က စရိတ္မ ာ်းကိ ုေအာက္ပါအတိုင္်း ခ ျဲခာ်းသတ္မ တ္ထာ်းပါသည္  
 

အေဆာကအ္အံု 
 ေဆာကလ္ပုေ္ရ်းတနဖ္ိ်ုး 
ခန႕္မ န်္းကနုက္ စရတိ ္

Northwestern K-8 ေက ာင္်း $၃၂,၁၉၁,၃၇၃ 
Springfield အလယ္တန္်းေက ာင္်း $၁၂,၂၀၉,၂၅၁ 
  
စစုေုပါင်္း ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္ $၄၄,၈၀၀,၀၀၀ 

 

၁၉။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စမီခံ ကသ္ည ္သာမာန ္အခ နထ္မ်္းျပညသ္မူ ာ်းအတ က ္ဘယေ္လာက ္
ကနုက္ မလ?ဲ 

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ က္သည္ $၄၄,၈၀၀,၀၀၀ ေဒၚလာသန္်းျဖစ္သည္။ မဲခ ဲဆုံ်းျဖတ္ျပီ်း ခ င့္ျပ်ဳခ က ္
ရရ ိပါက အသစ္ခ မ တ္မည့္ ေခ ်းေင စာခ ်ဳပ္အေပၚေပ်းေဆာင္ရမည့္ အခ န္ႏ ်ဳန္်းထာ်း ပမာဏမ ာ 



Bond 2021 – Battle Creek Public Schools  Frequently Asked Questions 

7/19/2021– Page 10 

ပထမႏ စ္တ င္ ေဒၚလာ ၂.၇၁ သန္်း (လက္ရ ိ အခ န္ႏ ်ဳန္်းထာ်းထက ္ေဒၚလာ ၁.၅ သန္်းပိုမိုမ ာ်းျပာ်း) 
ျဖစ္ျပီ်း အခ န္ထမ္်းျပည္သူမ ာ်းအေပၚ ေအာက္ပါသက္ေရာက္မ ုမ ာ်းႏ င့္ တန္်းတူၾကပါသည္။ 

 

အမိျ္ခေံျမေစ ်းက က ္
လကရ္ ေိပါကေ္စ ်း 

ႏ စစ္ဥ ္
အခ နသ္တမ္ တခ္ က ္

ျမင့္တကႏုိ္ငမ္  ု
$၅၀,၀၀၀ $၃၇.၇၅ 
$၁၀၀,၀၀၀ $၇၅.၅၀ 
$၁၅၀,၀၀၀ $၁၁၃.၂၅ 

 
*မ တ္ရန္။ အခ န္ျမင့္တက္မ ုမ ာ ခန္႕မ န္်းေျချဖစ္ျပီ်း ပမာဏေျပာင္်းလႏုိဲင္ပါသည္ 

၂၀။   အမိင္ ာ်းေနရမည့္သမူ ာ်းအတ က ္ဘယလ္ိသုကေ္ရာကမ္လ?ဲ 

စီမံခ က္ခ င့္ျပ်ဳခ က္က ပါက အိမ္င ာ်းေနသူမ ာ်းကုိ ေင ေၾက်းႏ င့္ပတ္သတ္၍ သက္ေရာက္မ ုမရ ိပါ၊ 
သို႕ေသာ ္မဲေပ်းၾကေစလိုပါသည္! မိမိေနထိုင္ေသာ ျမ်ိဳ႕ၾကီ်း သို႕မဟုတ္ ျမိ်ဳ႕နယ္တ င္ မဲေပ်းရန္ 
စာရင္်းသ င္်းထာ်းသူျဖစ္ျပီ်း BSPS၏ ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်း သတ္မ တ္ ဧရိယာအတ င္်းတ င္ေနထိုင္ပါက 
လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလတ င္ သင္၏အသံကုိ အမ ာ်းၾကာ်းေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ခ င့္ရ ိပါသည္။  

၂၁။   အဆိပုါ ပိငုဆ္ိငုမ္  ုအခ နႏ္ ်ဳန်္းမ ာ်းကိ ုမမိ၏ိ ၀ငေ္င အခ နေ္ပ်းေဆာငရ္ာတ င ္ေလ ာတ့ က ္
ႏုတယ္ ူသတမ္ တႏုိ္ငပ္ါသလာ်း? 

အိမ္ျခံေျမအခ န္သည ္ဖယ္ဒရယ္၀င္ေင အခ န္ေဆာငရ္ာတ င္ မိမိမ  သီ်းျခာ်းေဖာ္ျပရန္ စီစဥ္ထာ်းပါက 
itemized deductions ဟု၍ ထည့္သ င္်းတ က္ခ က္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ မစ္ရ ီဂန္ ၀င္ေင အခ န္ 
ေဆာင္ရာတ င္လည္်း မစ္ရ ီဂန ္အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မ  ုအခ န္ေလ ာ့ေင အျဖစ္ထည့္သ င္်းတ က္ခ က္ 
ႏိုင္ရန္ ခံစာ်းခ င့္ရရ ိႏိုင္ပါသည္။ ေက ်းဇူ်းျပ်ဳ၍ မိမိ အေကာက္ခ န္အရာရ ိႏ င့္ ေဆ ်းေႏ ်းျခင္်းျပ်ဳလုပ္ပါ။   
 

၂၂။   Michigan Homestead Property Tax Credit မစရ္ ဂီန ္အမိျ္ခေံျမ ပိငုဆ္ိငုမ္  ုအခ နေ္လ ာေ့င  
ဆိသုညမ္ ာ ဘာကိရုညည္ န်္းပါသလ?ဲ  

မစ္ရ ီဂန ္အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုငမ္ ု အခ န္ေလ ာ့ေင ဆုိသည္မ ာ မိမိ အိမ္ေထာင္စု၏ ၀င္ေင ရာခိုင္ႏ ်ဳန္်း 
တစ္ခုထက္သာလ န္၍ အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မ ုအခ န္ေပ်းေဆာင္ရန္ မ ာ်းျပာ်းေနပါက အခ န္ထမ္်းျပည ္
သူမ ာ်းအတ က ္ေလ ာ့တ က္ပမာဏတစ္ခု ရရ ိေစမည့္ နည္်းလမ္်းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအစီအစဥ္သည္ အိမ္ပိုင္ရ ိသူမ ာ်း သို႕မဟုတ္ အိမ္င ာ်းေနသူမ ာ်းမ  အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မ ု 
အခ န္ေလ ာ့ေင  ခံစာ်းခ င့္ရရ ိႏိုင္မည့္သူမ ာ်း စသည္ျဖင့္ အမ ိ်ဳ်းအစာ်းခ ျဲခာ်းသတ္မ တ္ထာ်းပါသည္။ 
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ေက ်းဇူ်းျပ်ဳျပီ်း မိမိ၏အေကာက္ခ န္အရာရ ိန င့္ ေဆ ်းေႏ ်းျခင္်းျပ်ဳလုပ္ျပီ်း ဤအေရ်းၾကီ်းေသာ တန္ဖို်းရ ိ 
အခ န္ေလ ာ့ေင အာ်း မိမိခံစာ်းခ င့္ရ ိမရ ိ ဆံု်းျဖတ္ခ က္ရယူပါ။ 

 

၂၃။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပစ္မီကံနိ်္းမ ေင ကိ ုလစာေပ်းျခင်္းႏ င့္ အက ်ိဳ်းခစံာ်းခ င့္ ေထာကပ္ံေ့ၾက်းေပ်းျခင်္း မ ာ်း 
ျပ်ဳလပုႏုိ္ငပ္ါသလာ်း?  

မျပ်ဳလုပ္ႏိုင္ပါ၊ မစ္ရ ီဂန္ျပည္နယ္ ဥပေဒႏ င့္ ဆန႕္က င္ဖက္ျဖစ္ေနျခင္်းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေင ေခ ်း 
စာခ ်ဳပ္ပါ ေဒၚလာမ ာ်းကိ ုလုပ္ငန္်းလည္ပတ္ေရ်းဆုိင္ရာ အသံု်းစရိတ္မ ာ်းျဖစ္သည္ ့၀န္ထမ္်းလစာ 
ေပ်းျခင္်း၊ အေဆာင္အဦ်းထိန္်းသိမ္်းကုန္က စရိတ္ သို႕မဟုတ္ စ မ္်းအင္အသံု်းျပ်ဳစရိတ္မ ာ်းအတ က ္
အသံု်းျပ်ဳခ င့္မရ ိပါ။ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စီမံကိန္်းရန္ပံုေင သည္ လုပ္ငန္်းလည္ပတ္ရန္ပံုေင မ  သီ်းျခာ်း 
သတ္မ တ္ကာ စာရင္်းျပ်ဳစရုပါမည္။ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ေင ေၾက်းမ ာ်းသည္ စာရင္်းစစ္ျခင္်းလည္်း 
ခံရႏိုင္ပါသည္။ 
 
၂၄။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပစ္မီခံ ကေ္င ေၾက်းမ  အသံု်းျပ်ဳႏုိငသ္ည့္အရာႏ င့္ အသံု်းျပ်ဳခ င့္မရ သိည့္ အရာမ ာ်း 
ကိ ုေက ်းဇ်ူးျပ်ဳ၍ ရ င်္းျပပါ။ 

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္မ  အက ိ်ဳ်းအျမတ္ကိ ုေအာက္ပါအရာမ ာ်းတ င္ အသံု်းျပ်ဳခ င့္ မရ ပိါ - 
 လစာေပ်းျခင္်းႏ င့္ လုပ္အာ်းခေပ်းျခင္်း 
 လုပ္ငန္်းလည္ပတ္မ ုဆုိင္ရာ သာမန္ကုန္က စရိတ္မ ာ်းႏ င့္ ထိန္်းသိမ္်းျပ်ဳျပင္ကုန္က စရိတ္ 
 စာသင္ခန္်း သင္ေထာက္ကူပစၥည္်းမ ာ်းႏ င့္ ဖတ္စာအုပ္မ ာ်း 

 

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္မ  အက ိ်ဳ်းအျမတ္ကိ ုေအာက္ပါအရာမ ာ်းတ င္ အသံု်းျပ်ဳခ င့္ ရ ပိါသည ္- 
 ေဆာက္လုပ္ေရ်းႏ င့္ အေဆာက္အဦ်းျပ်ဳျပင္မ မ္်းမံေရ်းမ ာ်း 
 သင္ၾကာ်းေလ့လာေရ်းအတ က္ နည္်းပညာပစၥည္်းမ ာ်း ၀ယ္ယူျခင္်း 
 ပစၥည္်းကိရိယာႏ င့္ ပရိေဘာဂ 
 တည္ေနရာ တို်းတက္ေကာင္်းမ န္ေရ်းလုပ္ေဆာင္ခ က္မ ာ်း 

၂၅။    ေက ာင်္းခရိငုသ္ည ္W.K. Kellogg Foundation မ ေထာကပ္ံရ့နပ္ံုေင  ရရ ျိပ်ီးျဖစသ္ည ္
မဟတုပ္ါလာ်း? ဤစမီကံနိ်္းအတ က ္၎ရနပ္ံုေင ကိ ုဘာေၾကာင့္အသံု်းျပ်ဳျခင်္းမရ ပိါသလ?ဲ 

၂၀၁၇ ခုႏ စ္တ င္ BCPS သည ္W.K. Kellogg Foundation မ  ငါ်းႏ စ္တာကာလအတ က္ 
ေထာက္ပံ့ေင ဂရန္ခ ေပ်းျခင္်းရရ ိခဲ့ပါသည္၊ ထိုေထာက္ပံ့ေင ကုိ ေက ာင္်းခရိုင္ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလေဲရ်းႏ င့္ 
ေက ာင္်းသာ်းအေယာက္တိုင္်းအတ က္ ပညာေရ်းေအာင္ျမင္မ ုရရ ိေစရန္ျဖစပ္ါသည္။ ၎ေထာက္ပံ့ 
ေင ကုိ ဇ န္လ ၃၀၊ ၂၀၂၂ အထိဆက္လက္ရရ ိမည္ျဖစ္ျပီ်း ေက ာင္်းခရိုင္၏လုပ္ငန္်းလည္ပတ္မ ုမ ာ်း၊ 
အစီအစဥ္အသစ္မ ာ်းေရ်းဆ ဲျခင္်းႏ င့္ ေက ာင္်းတိုင္်း၊ ေက ာင္်းသာ်းတုိင္်း၏ အတန္်းတုိ႕အတ က္ 
အခ င့္အလမ္်းမ ာ်း ကူညီဖန္တီ်းေပ်းရန္သာ အသံု်းျပ်ဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေထာက္ပံံ့ေင ကုိ 
ေဆာက္လုပ္ေရ်းအတ က္ အသံု်းျပ်ဳခ င့္မရ ိပါ။  
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၂၆။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပစ္မီခံ က ္ခ င့္ျပ်ဳခ ကရ္ပါက လကရ္ ေိက ာင်္းလပုင္န်္းလညပ္တေ္ရ်းဆိငုရ္ာ 
ၾကိ်ဳတင ္ဘ႑ာေင စာရင်္းအတ က ္သကေ္ရာကမ္ ရု ပိါသလာ်း?    

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ကိ ုလက္ရ ိအသံု်းျပ်ဳေနသည့္ အေဆာက္အဦ်းေဟာင္်းမ ာ်း အဆင့္ျမင့္တင္ေရ်း၊ စက ္
ပိုင္်းဆိုင္ရာစနစ္မ ာ်း ႏ င့္ ေက ာင္်းသာ်းအစီအစဥ္မ ာ်းအတ က ္နည္်းပညာ၊ အရင္်းအႏ ီ်းကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေရ်းမ ာ်းအတ က္ ခ တဲန္်းခ  အသံု်းျပ်ဳသ ာ်းမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၇။   ေက ာင်္းခရိငုသ္ည ္ESSER ေထာကပ္ံေ့င  ရရ ေိနသည ္မဟတုပ္ါလာ်း? ၎ေင မ ာ်းကိ ု
မညသ္ည့္အရာမ ာ်းအတ က ္အသံု်းျပ်ဳေနပါသလ?ဲ 

BCPS သည ္ေအာက္ပါ ေဒၚလာေင ေၾက်းေထာက္ပံ့မ ုကို ျပည္နယ္မ  ရရ ိထာ်းပါသည္- 

 ESSER II - $၁၃,၉၂၆,၇၀၂ 
 ESSER III - $၃၁,၂၇၇,၃၉၅ 

ESSER II ေထာက္ပ့့ံေၾက်း၏ အဓိကအသံု်းျပ်ဳစရိတ္မ ာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ သင္ၾကာ်းမ ု 
သင္ယူမ ုဆံု်းရ ံ်ဳ်းျခင္်းမ ာ်းအတ က္ ေထာက္ကူေပ်းျခင္်းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ စာသင္ခန္်းေနရာ 
ခ ထာ်းေရ်းႏ င့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္်းမ ာ်း ဥပမာ အသက္အရ ယ္အလိုက္ အသံု်းျပ်ဳရမည့္ 
ကိရိယာမ ာ်းႏ င့္ သင္ယူေလ့လာမ ု နည္်းပညာလမ္်းစဥ္မ ာ်းျဖစ္ပါသည္။ 

ESSER III ေထာက္ပံ့ေၾက်း၏ အဓိကအသံု်းျပ်ဳစရတိ္မ ာ HVAC စနစ္အတ က ္အကျဲဖတ္ျခင္်း၊ 
Dudley၊ Fremont၊ Verona၊ Lamora Park ႏ င့္ WK Preparatory စသည္ ့အေဆာင္အဦ်း ၅ 
ခု၏ စ မ္်းအင္အသံု်းျပ်ဳမ ု ခ င့္ခ ိန္ဆံု်းျဖတ္ျခင္်းမ ာ်းအတ က္ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ ေၾက်း၏ ၂၀% ကိ ု
သင္ယူေလ့လာေရ်း ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္်းအတ က ္ၾကိ်ဳတင္လ ာထာ်းပါသည္။  

၂၈။   State Aid ေဖာငေ္ဒ်းရ င်္း မ ေထာကပ္ံေ့ၾက်းေင  ပမာဏ မညမ္  ျဖစသ္ညႏ္ င္ ့မညသ္ည့္ 
အရာမ ာ်းအတ ကအ္သံု်းျပ်ဳပါသလ?ဲ 

ခရိုင္အတ က ္State Aid ေဖာင္ေဒ်းရ င္်းေထာက္ပံ့ေၾက်းေင မ ာ လက္ရ ိတ င္ ေက ာင္်းသာ်းတစ္ဦ်း 
အတ က ္တစ္ႏ စ္လ  င ္$၈,၇၀၀ ျဖစ္သည္။ မစ္ရ ီဂန္ျပည္နယ္တ င္ ေဖာင္ေဒ်းရ င္်းေထာက္ပံ့ေင သည္ 
ေက ာင္်းမ ာ်း၏ နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္်းလည္ပတ္ေရ်းအသုံ်းစရိတ္မ ာ်းအတ က္ အဓိကအခ န္ဘ႑ာအျဖစ ္
အသံု်းျပ်ဳေနရပါသည္။ ဤပဓာနၾကသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾက်းေင ေၾကာင့္ ခရိုင္ေက ာင္်းမ ာ်း၏ အေျခခ ံ
ၾကေသာလုိအပ္ခ က္စီမံခန္႕ခ ေဲရ်းျဖစ္သည့္ ဆရာဆရာမမ ာ်း၊ အုပ္ခ ်ဳပ္မ ုတာ၀နရ္ ိသူမ ာ်းႏ င့္ 
၀န္ထမ္်းလစာမ ာ်းထုတ္ေပ်းျခင္်း၊ အက ိ်ဳ်းခံစာ်းခ င့္ ေထာက္ပံ့မ ုမ ာ်း၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရ်း ကုန္က  
စရိတ္မ ာ်း၊ ေန႕စဥ္အေဆာက္အဦ်းထိန္်းသိမ္်းေရ်း ကုန္က စရိတ္ႏ င့္ ေရ လ  ပ္စစ္အသံု်းျပ်ဳမ ုမ ာ်း၊ 
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ေက ာင္်းႏ စ္မ ိ်ဳ်းတစ္ျပိ်ဳင္နက္တက္ေရာက္ျခင္်း ေက ာင္်းလခႏ င့္ သင္ရို်း အေထာက္အကူ 
ပစၥည္်းမ ာ်းႏ င့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္်းမ ာ်း စသည္တို႕ကန္႕သတ္ျခင္်းမရ ိ ပါ၀င္ပါသည္။ 

၂၉။   ႏုိင၀္ငဘ္ာလ ၂ ရကေ္န႕ မမဲေပ်းခငအ္ထ ိအေရ်းပါေသာ ေန႕စ ဲမ ာ်းမ ာ? 

မဲေပ်းခ င့္ရ ိသူမ ာ်း စာရင္်းသ င္်းျခင္်း လုပ္ထုံ်းမ ာ်းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏ စ္မ စ၍ ေျပာင္်းလခဲဲ့ပါသည္။ 

ေအာကတ္ိဘုာလ ၁၈၊ ၂၀၂၁ – နို၀င္ဘာ ေရ ်းေကာက္ပ ဲတ င ္ရံု်းစာေရ်းထ ံလူကိုယ္တိုင္ 
လာေရာက္စာရင္်းသ င္်းျခင်္းမ  အပ အျခာ်းစာရင္်းသ င္်းျခင္်းနည္်းလမ္်းမ ာ်း၏ ေနာက္ဆုံ်းေန႕ 

ေအာကတ္ိဘုာလ ၂၉၊ ၂၀၂၁ ညေန ၅ နာရအီထ ိ– စာတိုက္မ မဲေပ်းခ င့္လုိသူမဆဲႏၵရ င္မ ာ်း 
ဆႏၵမေဲပ်းလႊာကုိ စာတိုက္မ  ပထမတန္်းပို႕စာမ တစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္ရန္ သတ္မ တ္ကာလ 
ေနာက္ဆုံ်းရက ္

ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၁၊ ၂၀၂၁ ညေန ၄ နာရအီထ ိ– မဲေပ်းမည့္ မဲဆႏၵရ င္မ ာ်း ဆႏၵမေဲပ်းလႊာကုိ 
ရံု်းစာေရ်းထံမ  လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ရယူႏိုင္ရန္ သတ္မ တ္ကာလေနာက္ဆံု်းရက္ 

ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၂၊ ၂၀၂၁ ည ၈ နာရအီထ ိ– ေရ ်းေကာက္ပ ဲ မဲစာရင္်းေပ်းထာ်းသူမ ာ်း ျမိ်ဳ႕နယ္ရံု်းတ င္ 
လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္မဲေပ်းရန္ သို႕မဟုတ္ သတ္မ တ္ရာ မဲဆႏၵနယ္တ င္ လူကုိယ္တုိင္လာ 
ေရာက္မေဲပ်းျခင္်း။ 

 
၃၀။   ႏုိ၀ငဘ္ာလ ၂၊ ၂၀၂၁ ရကတ္ င ္လာေရာကမ္ေဲပ်းျခင်္းမျပ်ဳလပုႏုိ္ငပ္ါက စာတိကုမ္ မေဲပ်းျခင်္း 
အတ က ္အျခာ်းေရ ်းခ ယစ္ရာမ ာ်းမ ာ? 

စာတိုက္မ မဲေပ်းျခင္်းအတ က ္မဲဆႏၵေပ်းလႊာကုိ ေလ  ာက္ထာ်းရန္ ပထမအဆင့္ပို႕စာမ တစ္ဆင့္ 
သတ္မ တ္ကာလ ေနာက္ဆံု်းရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ညေန ၅ နာရီမတိငု္ခင္ ရယူရမည္ျဖစ္ျပီ်း 
မဲဆႏၵရ င္မ ာ်းသည ္နို၀ငဘ္ာလ ၂ ရက ္အဂၤ ါေန႕ ည ၈ နာရီအထ ိလူကုိယ္တိုင္လာေရာက္၍ 
ဆႏၵမေဲပ်းလႊာကုိ ရယူႏိုင္သည္။ ျဖည့္စ က္ျပီ်းျဖစ္ေသာ စာတိုက္မ မဲေပ်းျခင္်း ဆႏၵမေဲပ်းလႊာကုိ 
ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ အဂၤ ါေန႕ ည ၈ နာရီအထိေနာက္ဆုံ်းထာ်း ေပ်းပို႕ႏိုင္သည္။  

 
စာတိုက္မ တစ္ဆင့္မဲဆႏၵေပ်းရန္ေလ  ာက္လႊာကို လက္ခံရရ ိျခင္်းမရ ိပါက - 
www.michigan.gov/vote တ င္ရယူႏိုင္သည ္
ျမိ်ဳ႕နယ္ရံု်းမ  ရယူနိုင္သည္ 

မ တ္ခ က္- ဆႏၵမေဲပ်းလႊာမ ာ်းေရာက္ရ ိလာလ  င္ ျမိ်ဳ႕နယ္ရံု်းသို႕သ ာ်းေရာက္၍ လူကုိယ္တုိင္ 
စာတိုက္မ မဲေပ်းမည့္ ဆႏၵမေဲပ်းေလ  ာက္လႊာကိ ုရယူႏိုင္သည္၊ ျဖည့္စ က္ပါ၊ ျပီ်းလ  င္ မိမိမဲေပ်းရန္ 
စာရ က္ခ က္ခ င္်းရရ ိမည္ျဖစ္သည္။ ျမိ်ဳ႕နယ္ရံု်းဖ င့္ခ ိန ္အခ ိန္ဇယာ်းကုိ စစ္ေဆ်းျပီ်း စာမ ာ်းထည့္ခဲ့ႏုိင္ 
မည့္ စာေသတ ာ ရ ိ မရ ိေမ်းျမန္်းႏိုင္ပါသည္။ 
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၃၁။   ထပမ္သံရိ လိိသုညမ္ ာ်းကိ ုမညသ္႕ူထံ ဆကသ္ ယေ္မ်းျမန်္းႏုိငပ္ါသလ?ဲ 

မစ္စ္. ရ န္ဒါ ေပါ့ထ္စ္၊ စီ်းပ ာ်းေရ်းႏ င့္ ဘ႑ာေရ်း အလုပ္အမ ုေဆာင္ ဒါရိုက္တာ 

၂၆၉-၉၆၅-၉၅၀၆ | rpotts@battle-creek.k12.mi.us 

၃၂။   မညသ္ည့္ေနရာတ င ္မေဲပ်းႏုိငသ္လ?ဲ  

BATTLE CREEK  ျမ်ိဳ႕နယ ္မရဲံုတညေ္နရာမ ာ်း 
မဆဲႏၵနယ ္ အေဆာကအ္အံု လပိစ္ာ 

၁  Trinity လူသရန္ ဘုရာ်းေက ာင္်း 2055 Columbia Avenue, E 
၄ ႏ င့္ ၁၀ Christ United မသ္သဒစ ္ဘုရာ်းေက ာင္်း 65 N. Bedford Road 

၅၊ ၁၁ ႏ င့္ ၂၀ Woodland ဘုရာ်းေက ာင္်း 14425 S. Helmer Road 
၆ ႏ င့္ ၉ Chapel Hill United မသ္သဒစ္ဘုရာ်းေက ာင္်း 157 Chapel Hill Drive 
၇ ႏ င့္ ၁၃ Trinity United မသ္သဒစ္ ဘုရာ်းေက ာင္်း 10 Bidwell Street, West 

၈ St. Peter လူသရန္ ဘုရာ်းေက ာင္်း 1079 Riverside Drive 
၁၂ န င့္ ၂၁ Second Missionary ဘဗ္တစ္ ဘုရာ်းေက ာင္်း 485 N. Washington Avenue 
၁၅ ႏ  င့္ ၁၇ Battle Creek အမ ာ်းျပည္သူဘုရာ်းေက ာင္်း 552 E. Emmett Street 

၁၈ Cherry Hill အိမ္ယာ 10 Clay Street 
၁၉ Maple United မသ္သဒစ္ဘုရာ်းေက ာင္်း 342 Capital Avenue, NE 

၂၊ ၃၊ ၂၂ ႏ င့္ ၂၃ First Assembly of God 800 S. 24th Street 

 

SPRINGFIELD ျမ်ိဳ႕နယ ္မရဲံုတညေ္နရာမ ာ်း 
မဆဲႏၵနယ ္ အေဆာကအ္အံု လပိစ္ာ 

၁ န င့္ ၂ Springfield ျမိ်ဳ႕နယ္ခန္်းမ 601 Avenue A 

 

BEDFORD CHARTER TOWNSHIP ျမ်ိဳ႕နယ ္မရဲံုတညေ္နရာမ ာ်း 
မဆဲႏၵနယ ္ အေဆာကအ္အံု လပိစ္ာ 

၂ St. Jerome ကက္သလစ္ဘုရာ်းေက ာင္်း 229 Collier Avenue 
၃ မီ်းသတ္ရံု #၃ 5902 W. Morgan Road 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpotts@battle-creek.k12.mi.us
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၃၃။   ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စမီခံ ကသ္ည ္မဆဲႏၵေပ်းလႊာ၌ မညသ္ိ႕ုေဖၚျပထာ်းပါမညလ္?ဲ  

 
BATTLE CREEK ျမိ်ဳ႕နယ္ေက ာင္်းမ ာ်း  

ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စီမံခ က္ 

Battle Creek ျမိ်ဳ႕နယ္ေက ာင္်းမ ာ်း၊ ကယ္လ္ဟ န္်းခရိုင္၊ မစ္ရ ီဂန္ျပည္နယ္သည္ ေဒၚလာ 
ေလ်းဆယ့္ေလ်းသန္်း ရ စ္သိန္်း ($၄၄,၈၀၀,၀၀၀) မ  ေသာ ပမာဏထက္မပိုသည့္ ေင ေၾက်း 
ေခ ်းယူႏိုင္ပါမည္လာ်းႏ င့္ ေခ ်းယူအျပီ်းတ င ္general obligation unlimited tax bonds 
ထုတ္ေပ်းႏိုင္ရန္။ ရည္မ န္်းခ က္မ ာ - 

ေဆာက္လုပ္ျခင္်း အျပင္ထပ္မံ၍ ပံုစံသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ျခင္်း၊ 
ပစၥည္်းတပ္ဆင္ျခင္်းႏ င့္ ျပန္လည္ ပစၥည္်းမ ာ်း တပ္ဆင္ျခင္်း၊ ပရိေဘာဂမ ာ်း 
ထည့္သ င္်းျခင္်းႏ င့္ ေက ာင္်းအေဆာက္အအံုအတ င္်း ပရိေဘာဂမ ာ်း ျပန္လည ္
ခင္်းက င္်းျခင္်း။ ေက ာင္်းအေဆာက္အအံုအတ င္်း သင္ယူေလ့လာမ ု နည္်းပညာ 
စနစ္ႏ င့္ပစၥည္်းမ ာ်း ရယူၾကိ်ဳ်းပမ္်း၍ တပ္ဆင္ျခင္်း။ ပစၥည္်းတပ္ဆင္ျခင္်း၊ ကေလ်း 
ကစာ်းက င္်းမ ာ်း တည္ေဆာက္ျခင္်းႏ င့္ ပိုမိုေကာင္်းမ နေ္အာင္ မ မ္်းမံျခင္်း၊ ကာ်း 
ပါကင္ ဧရိယာမ ာ်း၊ ကာ်းလမ္်းႏ င့္ ေဆာက္လုပ္ေရ်းေနရာမ ာ်း? 

 

ဟုတ္ပါသည္ O 

မဟုတ္ပါ O 

 
ေင ေခ ်းစီမံကိန္်းတင္ျပခ က္အတ က္ ခန္႕မ န္်းအခ နစ္ည္်းၾကပ္ႏ ်ဳန္်းမ ာ ၂၀၂၂ ခုႏ စ္အတ က္ ၂.၇၁ 
သန္်း (အခ န္ေပ်းေဆာင္ႏုိင္သည့္ တန္ဖို်း $၁,၀၀၀ တိုင္်းအတ က္ $၂.၇၁) ျဖစ္သည္။  အေၾက ်းတင ္
က န္ရ ိေနႏိုင္မည့္ မည္သည့္ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္စီမံခ ကမ္ဆို အမ ာ်းဆံု်း န စ္ဆယ့္ေျခာက္ (၂၆) ႏ စ္ၾကာ 
ကလအထ ိေင ျပန္အမ္်းျခင္်း မပါပဲတည္ရ ိႏိုင္သည္။ ဤေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္အေၾက ်း ျပီ်းေျမာက္ႏိုင္ရန ္
လိုအပ္သည့္ ႏ စ္စဥ္ အခ န္စည္်းၾကပ္ႏ ်ဳန္်း ခန္႕မ န္်းေျခမ ာ ၃.၃၁ သန္်း (အခ န္ေပ်းေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
တန္ဖို်းေင  $၁,၀၀၀ တိုင္်းအတ က္ $၃.၃၁) ျဖစ္သည္။ 

 
ေက ာင္်းခရိုင္သည ္ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္အတ က္ အေၾက ်းဆပ္ျခင္်းအေပၚ ျပည္နယ္မ  ေခ ်းေင ယူျခင္်း 
ျပ်ဳလုပ္ရမည္ဟ ုေမ  ာ္လင့္ထာ်းျခင္်းမရ ိပါ။ လက္ရ ိ သတ္မ တ္ခ က္ျပည့္သည့္ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ ္စုစု 
ေပါင္်းအေၾက ်း ပမာဏမ ာ $၄၂,၇၈၅,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ လက္ရ ိ သတ္မ တ္ခ က္ျပည့္သည့္ အတို်းျဖင့္ 
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ေခ ်းေင ယူထာ်းျခင္်း စုစုေပါင္်း ပမာဏမ ာ $၀ ျဖစ္သည္။ ခန္႕မ န္်းခ က ္အခ န္စည္်းၾကပ္ေင ႏ ်ဳန္်းထာ်း 
မ ာ အေျခအေနေျပာင္်းလမဲ ုအေပၚမူတည္၍ အေျပာင္်းအလျဲဖစ္ႏို္င္ပါသည္။ 

 
(ျပည္နယ္ဥပေဒ၏ သေဘာတူညီခ က္အရ ေင ေခ ်းစာခ ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အသံု်းစရတိ္မ ာ်းသည္ 
စာရင္်းစစ္ျခင္်း မုခ ျပ်ဳလုပ္ရမည္၊ ျပ်ဳျပင္ျခင္်း သို႕မဟုတ္ ထိန္်းသိမ္်းေစာင့္ေရ ာက္ျခင္်း ကုန္က စရိတ္၊ 
ဆရာဆရာမ၊ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရ်းတာ၀န္ရ ိသူ သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္်းမ ာ်း၏ လစာမ ာ်း သို႕မဟုတ္ 
လုပ္ငန္်းလည္ပတ္ေရ်း အသံု်းစရိတ္မ ာ်း အပါအ၀င္) 

 


