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Battle Creek STEM 
ဆန််းသစ်တီထငွ်သသော
စင်တော

ကမ္ဘောကကီ်းက ို သ  ောင််းလဲရန်
သက ောင််းသော်းမ္ ော်း က ို
လို ်  ိုင်ခငွ ် သ ်းထော်း ခင််း။
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• Battle Creek STEM ဆန််းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ (အတ ိုကကာက်- BC STEM) သည် STEM-က ို
အက ြေြေ ံပ ီ်း အသစ်ဖွင ်လှစ်ထ ာ်းကသာ အလယ်တန််းကက ာင််း ဖစ်  ါသည။် တည်ကနရာမှာ
Battle Creek Central အထကတ်န််းကက ာင််း၏ အကရှှေ့ကတာင်ဖက်တွင်ရှ  ါသည။်

• BC STEM သည်ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းအတွက် ထ ်း ြေ ာ်းသည ် အကတွှေ့အကကံြုံက ်း ါသည။် အဘယ ်
က ကာင ဆ် ိုကသာ် သ တ ိုို့သည် ကနို့စ ဉ် သင် ကာ်းကရ်းတွင် လက်ကတွှေ့လို ်ကဆာင် ြေင််းက ို
အက ြေြေံကသာ  ကရာဂ ကမ် ာ်း ဖင ်သင် ကာ်း ကသာအကတအွကကြံုံရှ  ကကသာက ကာင ်
အင်ဂ င်နီယာ နှင ် သိုကတသနစ ွမ််းရညမ် ာ်းက ို အသံို်း  ြုံပ ီ်း၊ ၎င််းအာ်း ဖင ်   သနာက ိုင်တယွ်
က ဖရှင််းနည််း အကတွ်းအကြေေါ်ဖွှံေ့ပဖ ြုံ်းတ ို်းတက် ကရ်းအတွက ် အကထာ က်အက   ြုံ ါသည။်

• ၂၀၂၁- ၂၀၂၂  ညာသင်နှစတ်ငွ် BC STEM ၌ ၆ တန််း၊ ၇ တန််း နှင ် ၈ တန််း
ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းအတကွ် ကလ ာက်လ ာတင်န ိုင် ါသည။်

Battle Creek STEM ဆန််းသစ်တထီွင်မ္ှုစင်တော၊ အလယ်တန််းသက ောင််း။
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• STEM ဆ ိုသညမ်ှာ (အကထွကထွသ  ပံ (Science)၊ နည််း ညာဘာသာ
ရ ် (Technology)၊ အင်ဂ ငန်ီယာ (Engineering) နှင ် သြေ္ ာဘာ
သာရ ် (Math) စသ ည ်တ ိုို့က ိုအက ြေြေံသင် ကာ်းကသာ ကက ာင််း ဖစ ်ါ
သည။် ၎င််းတ ိုို့သည် ကျွန်ို တ် ိုို့တ ိုင််း  ည်၏ အ လ ငအ် မန်တ ို်းတက်
ကနသည ် သက်ကမ်ွးဝမ််းကက ာင််းလို ်ငန််း ဖစ ်သ ည်။ i

• BC STEM သ ည် ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ စ တ်ဝင်စာ်းမှုက ို လံှုှေ့ကဆာ်က ်း
ပ ီ်း၊ STEM တွင် သ တ ိုို့၏ စွမ််းရည်မ ာ်းက ို တညက်ဆာက် ကလ မ မ်ည်
၎င််းအာ်း ဖင ် အဆင  ်မ္င  ်ညောသရ်း နှင ် စက်မ္ှုလို ်ငန််းရှ သက်သမ္ွ်း
ဝမ္််းသက ောင််း တ ိုို့အ တွက်   င်ဆင်က ်းန ိုင်မှာ ဖစ် ါသ ည။်

• သ ေါင််းစည််းထော်းသည ် STEM အစီအစဉက် ိုအသ ံို်း  ြုံ၍ ကျွန်ို ်တ ိုို့၏
ဆန််းသ စ်တီထွင်သ မ ာ်းသည် အင်ဂ ငန်ီယာ နှင ် နည််း ညာမ ာ်းက ို
လက်ကတွှေ့စမ််းသ ်မှု ဖင ်  ကရာဂ က်မ ာ်းက ို န ည််းလမ််းသစ် ဖင ်
သင်ယ  ကသည်။

STEM ဆ ိုတောဘောလဲ?
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BC STEM သက ောင််းသော်းမ္ ော်းသည် ဆန််းသစစ်ွောတထီငွ်သမူ္ ော်း ြစ်ကကသည်။

ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည်၎င််းတ ိုို့  တ်၀န ််းက ငရ်ှ ကမဘာကကီ်းက ို စွမ််းရည်ရှ ကသာ ကမဘာတစ်ြေိုသ ိုို့   ြုံ   င်က  ာင််းလနရန်
ကျွန်ို ်တ ိုို့ကမ ာမ်ှန််းသ ည်။

ကျွန်ို ်တ ိုို့၏တောဝန် (Our Mission)

“Battle Creek STEM ဆန််းသ စ်တီထွင်ကသာစငတ်ာတွင် ကျွန်ို ်တ ိုို့သည် သ င်ယ မှုကနရာက ်းပ ီ်း၊

ဆန််းသစ်တထီွင်သ တ ိုင််းအာ်း  ဖစ်န ိုင်က ြေရှ ကသာကမ်းြေနွ််းမ ာ်းကမ်းရန်နည််းလမ််း မ ာ်းက ို  ံ   ို်းက ်းသည။်

ဆန််းသ စ်တီထွင်သ မ ာ်းသည် သိုကတသန  ြုံ ြေင််း ၊   ်းက ါင််း ါ ဝင် ြေင််း၊ က ါင််းစ ်သင်ရိ ို်းွ န််းတမ််းအတွင််း

ဤ ဖစ်န ိုင်က ြေမ ာ်းက ိုစ ်းစမ််းကလ လာသည။် ဆန််းသ စ်ထီထွင်သ မ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ိုို့၏အကတွ်းအကြေေါ်မ ာ်းက ို

မည်သ ိုို့ကလ လာရန်နှင ် သ တ ိုို့ ၏အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတကွစ်စမ်ှန်ကသာ   သနာမ ာ်း

အတွက်စီမကံ န််းအက ဖမ ာ်းဖန်တီ်းကကံဆန ိုငရ်န် ၎င််းတ ိုို့အာ်းအငဂ် ငန်ီယာဒဇီ ိုင််း ဖင လ်ို င်န််းစဉမ် ာ်းက ိုသင် ကာ်းက ်းသည် ။”

BC STEM တွင်သက ောင််းသော်းမ္ ော်းသည်  ခော်းန ်းစွောသတွ်းသခေါ်ကကသည်။ (At BC STEM, Students Think 
Differently)
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BC STEM ၏တန်ြ ို်းမ္ ော်းမှ္ော သက ောင််းသော်း နှင ် ဝန်ထမ္််းမ္ ော်းသည် ၎င််းတ ိုို့၏အစွမ္််းအစက ို
အသကောင််းဆ ို်းအသ ို်း  ြုပ ်ီး၊ ဘ ိုသနှ င်ကက ြု်း နှင ် လမ္််းညွှန်မ္ှုသသဘောသဘောဝက ိုရရှ ရန် နှင ်

ထူ်းချွန်မ္ှုအတကွ် ကတ ကဝတ်မ္ ော်းက ို တည်သဆောက်ရန် လ ှုှုံ့သဆော်သ ်းသည။်

လ ေးစ ေးမှု အလ  င ေးဆ  ေး
ဆန ေးသစ လ   
င ေး  ဲြင ေး၊
တထီငွ မှု

ဂ ဏ သ ိခ 
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STEM တွင်ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည ် ကနို့စဉ် အဓ ကက ကသာရိှုကထာင မ် ာ်းက ိုသင်ယ က န ါသ ည ။် ကျွ န်ို ်တ ိုို့ ၏ ဆန််းသစ်
တီထွငသ် မ  ာ်းသည် ဘာသာရ ်တ ိုင််းတွင် တီထွငမ်ှုက ိုအာ်းက ်းရနအ်တွက် STEM စမီံကန််း၌  ံိုမှနအ်လယ်တန််းဘာသာရ ်တငွ်
သင်ယ ကသာ လ မှုသ  ပံ နငှ ် အဂ္လ  ်ဘာသာရ ်မ ာ်း သင်ယ  က ါ သည ် ။ စမီံကန််းအက ြေ  ြုံ သင် ကာ်းမှု ဖင ်ဆန််းသစတ်ီထွငသ် မ  ာ်း
အာ်း -

ဆန််းသစ်တထီွင်သူမ္ ော်း၏ အသတွှုံ့အကက ြု၊ STEM တွင်သင်ကကော်းသနသညမ်္ှော-

• သရောင်  နစ် ိုစမ္််းသရ်း နငှ ်   သန က ိုငတ်ွယ်သ ြရှင််းနည််းစမွ္််းရည်ကျွမ္််းက င်မ္ှု တည်ကဆာက်သည ်။

• ဆန််းသစ်တီထွင်မှု နှင ် ဖနတ််ီးမှုဆ ိုင်ရာစဉ််းစာ်းကတွ ်းကြေေါ် မှုမ ာ်းက ိုအသံို ်း  ြုံ ၍ ဒီဇ ိုင််းနှင သ် ြရှင််းခ က်မ္ ော်းက ိုသမ္ ောမ်္ှန််းသည်။

• တံတာ်းဒီဇ ိုင််း၊ စက်ရိို ၊် ရိို ်ရှင်တည််း ဖ တ် ြေင််းနှင ် ဉယ ာဉတ်ည်ကဆာက် ြေင််း စသည ်တ ိုို့က ို လက်သတွှုံ့အသတွှုံ့အကက ြု
တ ို်း မြှ င ရ်န။်

• သင် ကာ်း ြေင််းတ ိုင််းသည်  သရောဂရမ္်မ္ှ ရို ်  ိုင််းဆ ိုင်ရောတွက်မ္ က် ခင််းသ ိုို့ HTML/CSS ကန သ ိုို့ သ တ ိုို့က ိုယ်  ိုင် ဝက်ဆ ိုက်မ ာ်း၊
စက် စစည််းမ ာ်း နငှ ် အ ြော်းအရာမ ာ်း စသည ် ဖ င က်လ လာသင် ကာ်းသည် ။

• သ တ ိုို့ ၏ က ိုယ်  ိုင်ကမာ်ဒယမ် ာ်း စတင်တည်ကဆာက်စဉ် အင်ဂ င်နီယော နငှ ် ဒီဇ ိုင််းမ္ ော်းက ို တ ို်းတက်ကစ ါသ ည် ။
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BC STEM ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် သ  ပံဘာသာရ ်လှု ရ်ှာ်းမှုမ ာ်း၊
အသင််းအတွင််း  သ နာမ ာ်းက ိုငတ်ွယ် က ဖရှင််းနည် ်း ၊ ကတာရိ ိုင််း
တ ရစဆာာန်မ ာ်းကတွှေ့ရ ြေ င််း နငှ ် သ ဘ ာဝ က ိုကလ လာ ြေင််း စသည ်
လက်ကတွှေ့က ကသာအကတွှေ့အကကံြုံမ ာ်းရရန် အ တစ်ဉ် က  ာရ် ွှင်စာွ Outdoor 
Education Center သ ိုို့သ ွာ်း ကသည်။

ကက ာင််းသာ်းသည်-

• အဖွနှေ့လ ိုက်၊   ်း က ါင််း ြေင််း ၊ စွနို့ စ်ာ်းလ ို ြေင််း ၊ ဆံို်း ဖတ်ြေ က်ြေ န ိုင ်ြေင််း ၊ နှင ်
 ဋ  ကခက ဖရှင််းနည််းမ ာ်း သ င် က ာ်း ြေ င််း ။

• မ်ီး သ တ်၊ အ င/်တ ရစဆာာန် ကဖာ်ထိုတ် ြေ င််းကန သ  ိုို့ကသ ာ အကရ်း ကက်ီး သ ည ်
  င် တွငသ် င်ယ န ိုင်သည ် ကျွမ််း က င်မှု ညာမ ာ်းက ို တည်ကဆာက ်ါ

• ကငွ််းဆင််း သ ိုကတသနအြေ  က်အလကမ် ာ်းနှင ်  ံိုစံနမ နာမ ာ်း
ကကာကယ်  ြေင််း  ြုံလို သ် ည။်

•  မြှာ်း စ်၊ ကလကှလာှ် ြေင််း နှင က်မ ာ်စင်ကတ ာင် တက်  ြေ င််း စသ ည ် စ  န်ကြေေါ် မှု မ ာ်း နှင ်
ကကြံုံ ကတွှေ့ရသည ် ရိို  ် ိုင််း ဆ ိုင်ရာ ညာကရ်း လှု ရ်ှာ်းမှု မ ာ်းက ိုကတွှေ့ က ကြံုံြေံ စာ်း ါ သ ည။်

ဆန််းသစ်တီထငွ်သမူ္ ော်း၏ အသတွှုံ့အကက ြု- Outdoor Education



8

BC STEM ၏ အဆင  ်မင အ်ကဆာက်အအံိုမ ာ်းသည် စာသင်ြေန််းအတငွ််း နှင ်
အ  င်ဖက်တွင် ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းဦ်းကဆာင်ကသာ စံိုစမ််းကမ်း မ န််းမှုက ို အာ်းက ်း
သည  ် ကျွ န်ို ်တ ိုို့ ၏ဆန််းသစတ်ီထွငသ် မ  ာ်း ထ ်းြေျွ န်ရ န် စာသင်ြေန််းမ ာ်းက ို
ကမ််းလှမ််းထာ်း ါသ ည် ။ BC STEM မ ှ ဂိုဏ်ယ စွာကမ််းလမှ််းထာ်းသည်မှာ-

• စာသင်ြေန််းတ ိုင််းတငွ် အငတ်ာနက် ဖင် ဒီဂ စ်တယ် Jamboards
ထာ်းရှ  ြေ င််း။

• ဓာတ်ြေွနြေန််းမ ာ်း၊  ဒ  ်က ါင််းအဏို ကည ်မှနက်  ာင််းမ ာ်း၊ 3D  ံိုနှ  ်စက်မ ာ်း၊
ဦ်းကနှာက်ဖွနှေ့ပဖ ြုံ်းရာတငွ်အသံို်း  ြုံန ိုင်ကသာ (taskbots)၊
စာသင်ြေန််းမ ာ်းက ိုတည်ကဆာက် ြေင််း/တ ိုက်ရိ ို က်ထိုတ် လ င မ်ှုမ ာ်း စသည်တ ိုို့
အ  ည ် အဝတ ်ဆင်ထာ်း ါ သည ် ။

• ကက ာင််းသာ်းတ ိုင််းအတွက် Google Chromebooks ထာ်းက ်း  ါ သည ် ။

• အို ်စိုလ ိုက် သ ိုို့မဟိုတ် တစဦ််းြေ င််းအသံို်း  ြုံရန် iPads အြေို ၃၀
ထာ်းက ်း ါ သည ် ။

ဆန််းသစ်တထီွင်သူမ္ ော်း၏ အသတွှုံ့အကက ြု- Cutting-Edge Facilities
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ကျွန်ို ်တ ိုို့၏ ြေရိ ိုင်အသွင်က  ာင််းမှု၏ အက ြေြေံအိုတ် မစတ်စ်ြေိုမာှ သက ောင််းသော်းတ ိုင််း၊
အသဆောကအ်အ ိုတ ိုင််း၊ အတန််းတ ိုင််း၊ ၌ ကကာင််းမွနက်သာ  ညာကရ်း န ှင ်
ကကွယ်ဝကသာအြေွင အ်လမ််းမ ာ်းက ို ြေ ိုင်မာကစရန် ဖစ်သည။်

BC STEM သည် သက်ကမွ်းကက ာင််းအကယဒ်မီ (Career Academies) ကန သ ိုို့ကသာ ထ ်း ြော်းကသာ
အြေွင အ်လမ််းမ ာ်းအ  င် BCPS ၏ မ ကက ြုံ မှ ၁၂ တန််းအထ အဆင် မင ် ကက ြုံတင်အသ ာာဏ ်
ကကွယ်ဝ ြေင််း အတွက် အြေွင အ်လမ််းမ ာ်း ရရှ ကစ ါသည။်

ဘတ်ရက်တ် သက ောင််းသော်းမ္ ော်း၏ အသရ်းသောမ္ှု (The Bearcat Advantage)
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မ္ သော်းစိုမ္ ော်း နှင ် ဆန််းသစ်တီထငွ်သူသက ောင််းသော်းမ္ ော်းသ  ောသသောစကော်း-

“BC STEM သည ် အပမနတမ််း

သက ော်၍ နှင ် သောလနွ၍်
သင် ကာ်းက ်းကနသည ် ။

၎င််းသည ် အပမနတမ််းစ န်ကြေေါ်မ ှုတစ်ြေို
 ဖစ်ပ ီ်း၊ ဆရာမ ာ်းသည် ကျွ န်ို ်မသ 
ကသာအရာမ ာ်းက ို
နာ်းလည်ကစရနက် ညီက ်းသည ်။ ”

“အကျွန်ို သ်
ည်တထီွင်သူ
 ြစ်သည။်
ဆ ိုလ ိုသည်မှာ-
တကယ ်လက်ကတွှေ့
  သန ာမ ာ်းကျွန်ို ်
က ဖရှင််းန ိုငသ်ည။် “

“ကက ာင််းသာ်း နငှ မ် သ ာ်းစိုမ ာအတကွ် ဝန်ထမ္််းမ္ ော်း ူ်းသ ေါင််း ေါဝင်မ္ှုအော်းသကောင််း ေါသည်။ လွန်ြေန ကသာ
နှစ်တွင် ကျွ န်ို ၏် သမီ်းသည် ြေကြ်ေနမှုမ ာ်းစွာရှ ကသာ်လည််း၊ သ မသည် ၎င််း၏ကက ာင််း၊ ဆရာမ ာ်း နှင ် အတန််းကဖာ်မ ာ်းက ို
ြေ စ်နှစ်သက် ါ သည ် ။ ကျွ န်ို ်အကန ဖ င ် အလွန် င်သကဘာက နှစ်သက် ါ သည ် ။ ကထာက်ြေမံှုလည််းက ်း ါ သည ်”

“ကျွ န်ို ၏် က မ်းသည်ကက ာင််းသွာ်းရတာ
သ  ော်တယ၊် စ တ်လှု ်ရှော်းတယ်။
နည််း ည ာ နငှ ် ကွန်  ြူတာက ိုအက ြေ ြေံပ ီ်း၊
သ င် ကာ်း ြေ င််းအကတွှေ့ ကကံြုံမ ာ်းက ိုကျွ န်ို ်
အလွနန်ှစ်သက် ါ သည။် ”
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• ဝင်ြေွင ်စာကမ်း ွနက ဖ ရနက်တာင််းဆ ို ြေင််းမရှ  ါ ။ 
ကလ ာက်ထာ်းသ အာ်းလံို်းသည ် 
ကွန်  ြုံတာလို ်ငန််းစဉမ်ှတဆင  ်
ကရ ်းြေ ယြ်ေံရရနတ် ညီကသာ အြေွင ်အကရ်းမ ာ်း  ရှ  ကသည ် ။

• ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ညာသ င်နှစ်အတွက် ကလ ာက်လ ာ မ ာ်းက ို 
သြြဝေါရီလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ ်တွင်ဖွင ်လစှက် ်းမှာ 
 ဖ စပ် ီ်း၊ ကနာက်ဆံို်းကလ ာက်လ ာ  တ်ရက်မှာ ဧပ ီလ ၁၁ 
ရက်၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ်  ဖ စ ်ါ သည ်။ 

• ကလ ာက်လ ာမ ာ်းက ို  ဖည ်စွ ်ရာတွင်  
အီ်းလက်ထရ န််းနစ် နည််း ညာစနစ ် က ို သာ 
အသ ံို်း  ြုံ ကရ ါမည်။ ကွန်  ြူတာ၌ အွ န်လ ိုင််း 
ကလ ာကလ် ာ တင်ရာတငွ ်အက အညီလ ိုအ ် ါက၊ 
က ညီက ်းမည ်သ မ ာ်းရှ မာှ ဖစ် ါသ ည။် 

BC STEM မ္ သော်းစိုတွင် ေါဝင် ေါ!
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• သြြဝေါရီလ ၂၂ ရက်- ကလ ာကလ် ာ စတင်ရန်ဖွင ်လှစ် မှာ ဖစ်သည်။ 

• သြြဝေါရလီ ၂၄ ရက်- ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏    ွနက င််း  ါမည။် (Student Showcase)

• ဧပ ီလ ၁၁ ရက-် ၁၁်း၅၉ (စံကတာ်ြေ  န်-EST) နာရီ တွင် ကလ ာက်လ ာ  တ ်ါမည။် 

• ဧပ ီလ ၁၆ ရက-် လက်ြေ ံြေင််း နှင  ်ကစာင ်ဆ ိုင််းရ ြေင််း စာရင််းက ကညာ ါမည်။  

• ဧပ ီ ၁၇ - သမ္လ ၈ ရက-် လက်ြေ ံြေင််း နှင  ်ကက ာင််းအ ်နှံ ြေင််းလို ်ငန််းစ ဉမ် ာ်း

• ဩဂိုတ်လ- STEM ကက ာင််းသာ်း/မ သာ်းစိုမ ာ်း (ကဆွ်းကနွ်းတင ်  ြေင််း၊ ကက ာင််းစတ င် ြေင််း)

ဤအက ကာင််းအရာမ ာ်း  ိုမ ိုသ ရှ ရန် နှင ် အနွ်လ ိုင််းကလ ာက် လ ာက ို      
battlecreekpublicschools.org/schools/bc-stem-innovation-center တွင ်

ဝငက်ရာက်ကလ လာ/ ဖည ်စွ ်န ိုင် ါသည်။ 

သနို့ရက်မ္ ော်း နှင ် သန က်ထ ်သ ခလှမ္််းမ္ ော်း (Dates and Next Steps)



PLACE IMAGE HERE
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ကက ်းဇ ်း  ြုံ၍ ဤကနရာတွင်သင ရ်နှေ့တံိုို့  န်ြေ က ် ကဖာငက် ို စာ ရ က်တွင် သ ိုို့မဟိုတ်
ဤကနရာ https://tinyurl.com/bcpsq1  ဖည ်စွ ်က ်း ါ။

ကမ်းြေွန််း? (Questions?)

https://tinyurl.com/bcpsq1

