PLACE IMAGE HERE

Battle Creek အစိုးရစာသင်က ာင်ိုး
အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုးပြြုပြင်ကပြာင်ိုးလက
ဲ ရိုး
ဤအက ကြောင်းအရြောကို battlecreekpublicschools.org/bond2021 တွငကလေ့လြောနိုငပါသည်

BCPS တွင် က

2

ာင်ိုးကသာအရာမ ာိုး ပြစ်ကြေါ်ကနြ သ

!်

အသွင်

ိုးကပြာင်ိုးကရိုးသ

် ပြြုလြ်ကနဆဲပြစ်သ

● မူကကြို မှအစပပြို၍ ကက ြောင်းပပ်းသည်အထ BCPS
ကက ြောင်းသညြော်းတိုင်းအတွက အထူ်းကအြောငပမင
တို်းတကကသညြော ပ်ြောကရ်းရရှ ရနအခွငေ့အကရ်း
ရှ ကပါသည်
● ၂၀၁၇ ခိုနှစမှ စ၍၊ ကျွနိုပတိုို့သည် ကက ြောင်းသညြော်း
တင
ို ်း၊တအတန်းတင
ို ်း နှငေ့ ကက ြောင်းတိုင်း၌ ကအြောငပမငမှု
ရှကစရန ရဲရငေ့စွြော ပပ်ေ့စက
ို သညြော အကပပြောင်းအလဲမ ြော်း
ကို ပပြိုလိုပခဲေ့သည် တကမလတရတရကကနို့၌ ဆနဒမဲ ကပ်းရြော
တွငသညက ြောတူခ ြိုပဆိုထြော်းသည်ေ့ အဆပို ပြိုထြော်းကသညြော
အလယတန်းကက ြောင်းအသညွငကပပြောင်းစမကန်း သည်
ကျွနပ
ို တို့ိုသအသညွငကူ်းကပပြောင်းမှုသ ကနောကအဆငေ့
တစခိုပစစသည်
●

်။

အသွင်

ိုးကပြာင်ိုးကရိုးသ

် ပြြုလြ်ကနဆဲပြစ်သ
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●

သညူငယတန်း ကနွရြောသညကအြောငပမငကရ်းအစအစဉ စတငခဲေ့ပပ်း၊ ကနွရြောသညအတွင်း အခ နပပ်ေ့ အခမဲပေ့ စငေ့
သညင ကြော်းရကသညြောအခွငအကရ်းမ
ေ့
ြော်းရရှ ကပါသည်

●

ဝနထမ်း အသညစမ ြော်း၊ သညငရိို်းွှနန်းတမ်းမ ြော်းနှငေ့ ပရိဂရမ
ို ရမမ ြော်းမှတဆငေ့ အကစြောပင
ို ်း စြောတတကပမြောကကရ်း၌
ရင်းနှ်းပမြိုပနှမှု တို်းပမငေ့ပခင်း

●

W.K. Kellogg Preparatory အထကတန်းကက ြောင်း သည် ကေသညအတွင်းရှ တစခိုတ််းကသညြော န််းလမ်း
မ ြို်းစိုပစငေ့ ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်း ွဲွဲ့ရရှရန စစဉကပ်းကသညြောကနရြောပစစပါသည်

●

သညကကမွ်းကက ြောင်းအထူ်းပ်ြောရပလမ်းက ကြောင်းကို Battle Creek Central အထကတန်းကက ြောင်း
(BCCHS) တွင ၂၀၂၂ အတန်းအတွက စတငကဆြောငရွကပခင်း

●

GVSU မတစကအစွဲွဲ့မှ ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအတွက သညကကမွ်းကက ြောင်းအတင
ို ပငခပခင်း၊ ကနွရြောသညစခန်း၊
ပ်ြောသညငဆို နှငေ့ အပခြော်း အခွငေ့အကရ်းမ ြော်းစွြော က ကြော်ြောကပ်းပခင်း

●

Grace Health မတစကအစွဲွဲ့မှလ််း က န်းမြောကရ်းကစြောငေ့ကရှြောကဌြောန နှငေ့ သညူနောပပြိုမ ြော်းကို ကနို့စဉ
စြောသညငကက ြောင်းတင
ို ်းတွင တြောဝနယူကနပခင်းစသည်ေ့အစအစဉမ ြော်းကိုလ််းတ်းို ခ ဲွဲ့ စတငကဆြောငရွကပခင်း

●

စြောသညငခန်း စြော က်ေ့တိုက ပကရြောဂရမ ကကို သညူငယ-၈တန်း အတန်း စြော က်ေ့ခန်းသညိုို့ စြောအိုပ ၇၅၀-၁၅၀၀
အထ တ်းို ခ ဲွဲ့စတငကဆြောငရွကပခင်း

အသွင်

ိုးကပြာင်ိုးကရိုးသ

် ပြြုလြ်ကနဆဲပြစ်သ

!်

●

Fremont နိုငငတကြောအထူ်းသညငကက ြောင်း သည် တစခိုတ််းကသညြော နိုငငတကြောအကပခပပြို
(International Baccalaureate) အစအစဉပစငေ့ စတငစွငေ့လှစနိုငပခင်း

●

Battle Creek STEM ဆန်းသညစတထွငစငတြော (BC STEM အလယတန်းကက ြောင်း)
ပပငပပ်ြောကရ်း စမကန်းအကပခခသညငယူပခင်းပစငေ့ စွဲပမဲကသညြော STEM အကတွွဲ့အကကြိုအတွက
စွငေ့လှစပခင်း

●

ကက ြောင်းသညြော်းအြော်းလို်းေစဂရမ စတယသညငယူမှုကိုရရှရနကသညခ ြောကစရနအတွကအကမရကနကေေါ်လြောတ
၁.၅တသညန်းရင်းနှ်းပမြိုပနှမှုပပြိုလိုပခဲပေ့ ပ်းတChromebooks ၂၀၀၀တကတို COVID-19
ကပကရြောဂရမါအတွင်းပစနို့ကဝခဲသည
ေ့ ်

●

က န်းမြောကရ်းကစြောငေ့ကရှြောကမှု သညရိိုပပပလကကတွွဲ့စမ်းသညပခန်း အသညစကို BCCHS တွငစွငလှ
ေ့ စပခင်း

●

အဂရမဂလပ

●

BCPS ရှ သညူငယတန်းစြောစတပခင်းသည် ၂၀၁၃ ခိုနှစကတ််းက ပပ်နယသ ပ မ်းမျှထက
သညို်းဆအထကတွင ရှကနပါသည်

●

ပပြိုပပငကပပြောင်းလဲမှုစတငကတ််းက ဆရြောမ ြော်း ထန်းသညမ်းထြော်းနိုငမှုတ်းို တကပါသည်

ြောသညြောစကြော်းသညင ကြော်းသညူမ ြော်းသည် ပပ်နယသ ပ မ်းမျှအထကမှြော လိုပပပနိုင ကသည်

အသွင်

ိုးကပြာင်ိုးကရိုးသ
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ကရှေ့သို့ ကမ ာ်က

!်

်ြ (Looking Ahead)

ခရိိုငအသညွငကပပြောင်းလဲပခင်းသ ကနောကတဆငေ့လိုပကဆြောငခ ကမှြော
Springfield အလယတန်းကက ြောင်းအြော်း ဝနကဆြောငမှုဆိုငရြောသညငယူ
သည်ေ့စြောသညငကက ြောင်း (service learning school) သညိုို့၎င်း၊
Northwestern အလယတန်းကက ြောင်းကို အပမငအြောရိန
ို ှငေ့ ပန်းခ
အနိုပ်ြောသညင ကြော်းကရ်းကက ြောင်း အပစစသညိုို့ အသညွငကူ်းကပပြောင်းရန
ခ ြိုပဆိုထြော်းပါသည်

ျွန်ြ်တို့၏ ကအာင်ပမင်မှုအကြေါ် တ

်ကဆာ

်ပြင်ိုး။ (Building on our Successes)

●

လွနခဲေ့ကသညြောနှစကပါင်းမ ြော်းစွြောကတကေသညခမ ြော်းတအြော်းနော်းကထြောငပခင်းမှတစဆငေ့ ပိုမိုထကရြောကကသညြော၊တအကတွွဲ့ အကကြိုဆင
ို ရြော
အခွငေ့အလမ်းမ ြော်းနှငေ့တကရွ်းခ ယစရြောမ ြော်းအတွကတBattle Creek အသညိုင်းအဝိုင်းတွင ပြင်ိုးထန်ကသာကတာင်ိုးဆမှုကိုတ
ကျွနိုပတို့ို ကြော်းခဲေ့ရသည်

●

ကျွနိုပတို့ိုသ ခရိိုငနှငေ့ အသညိုင်းအဝိုင်းတိုို့သ ကနောကတဆငေ့ပပြိုပပငကပပြောင်းလဲကရ်းမှြော အဆိုပပြိုထြော်းကသညြော အလယတန်း
ကက ြောင်းမ ြော်း အသညွငကပပြောင်းလဲရနသညက ြောတူခ ြိုပဆိုထြော်းပခင်းပစစသည် အဆပို ပြိုထြော်းကသညြော အစအစဉမှြော-

●

○

Springfield အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုးသ ် “ဝန်ကဆာင်မဆ
ှု င်ရာသင်ယသ ်စာသင်ကက
(service learning)” အပစစဆကလကအသညွငကူ်းကပပြောင်းသညွြော်းမှြောပစစပါသည်

ာင်ိုး

○

Northwestern အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုး အပမငအြောရိိုနှငေ့ ပနခ အနိုပ်ြောသညင ကြော်း ကရ်းကက ြောင်း
အပစစ သညူငယ-၈ တန်းမ ြော်းအတွက အပခြော်းကနရြောတွငမရနိုငကသညြော အစအစဉမ ြော်း (magnet
academy) ပစစအသညွငကပပြောင်းရနပစစသည်

ဤအစအစဉသညစသည် BCPS တွငတကကရြောကကသညြောကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်း နှငေ့ မသညြော်းစိုမ ြော်းအြော်းလို်းအတွက
အက ြို်းစ်းပွြော်း အမ ြို်းမ ြို်း နှငေ့ ပါရမအမ ြို်းမ ြို်းကို ပစ်ေ့ဆ််းကပ်းနိုငမ်ေ့ အခွငအကရ်းမ
ေ့
ြော်းအတွက ကထြောကပေ့ကပ်းပါ
လမေ့မ်

အလွန်က

ာင်ိုးကသာက

ာင်ိုး၊ အလွန်က ာင်ိုးကသာ အသင်ိုးအဝင်ိုး (Great Schools,
Great Communities)

● ကက ျောင််းသျော်းတင
ို ်း် အသက်ကမ်း၀မ််းကက ျောင််း၊ ကကျောလပ်နင
ှ ရ
် ပ်ရျော၏ကအျောင်မမင်မှုအတက်
ကက ျောင််းသျော်း တင
ို ်း် ကမို ပင်ဆင်ရန်ကမ ျော်မန
ှ ်း် ခ က်မြင ် BCPS
သည်လန်ခကသျောနှစ်အနည််းငယ်
အတင််းလိုပ်ကဆျောင်ခသညအ
် လိုပ်မ ျော်းသည်ကျွနပ
်ို ်တ၏ကက
ို
ျောင််းမ ျော်းအတက် သျောမက
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို ရပ်ရျောအသင
ို ်း် အဝင
ို ်း် ကပ
ို ါကမပျောင််းလရန်မြစ်သည်
● ကငွကခ ်းစြောခ ြိုပကကြောမတသည်အလယတန်းကက ြောင်းအဆငေ့တွငတကြွကွလှုပရှြော်းကသညြော
ကက ြောင်းမ ြော်းနှငေ့တို်းတကကသညြောလူမှုအသညိုင်းအဝိုင်းကိုကထြောကပရ
ေ့ နအတွကတ
အသညွငကူ်းကပပြောင်းမှုကိုတမ်သညိုို့ခ ဲွဲ့ထင
ွ နင
ို မ်ကိုတ
မ်မျှပစမှတထြော်းပပ်းအြော်းကကြောင်းသည်ေ့ပပနလ်တအြော်းပစ်ေ့မှုမ ြော်းကတို ကဆွ်းကနွ်းခဲေ့သည်

အလွန်က

ာင်ိုးကသာက

ာင်ိုး၊ အလွန်က

ာင်ိုးကသာ အသင်ိုးအဝင်ိုး

●

ကျွနိုပတို့ိုသ ကက ြောင်းမ ြော်းအြော်းကကြောင်းလြောကသညြောအခါ ကျွနိုပတို့ိုသ
ရပရွြောလူထိုသည် အြော်းကကြောင်းလြောက ကြောင်း အပပနအလှန
ကျွနိုပတို့ိုသညထြော်း ကသည်

●

တိုင်းတြောခ ကကအြောငပမငပါက၊ ဤပကရြောဂရမ ကအြော်းပစငေ့_

○ ရပရွြောသညို့ို စ်းပွြော်းကရ်းလိုပငန်းမ ြော်း တွငက ယလြောမ်
○ ကေသညအတွင်း အြော်းကကြောင်းကသညြော အမခခကပမတနစို်းမ ြော်း
တ်ကဆြောကပခင်း

○ အနောဂရမတအတွက လိုပသညြော်းကို ပပငဆငပခင်း
○ အလိုပသညမြော်းမ ြော်းသ အသည်းို စရတ တ်းို ပမငေ့ကပ်းပခင်း

အလယ်တန်ိုးက

ာင်ိုးပြြုပြင်ကပြာင်ိုးလပဲ ြင်ိုးအကတွှေ့
အက

ြုမ ာိုး

TRANSFORMING THE MIDDLE SCHOOL EXPERIENCE
ျွန်ြ်တို့သ ်က ာင်ိုးသာိုးတင်ိုး စတ်လှုြ်ရာိုးစရာက ာင်ိုးကသာ၊ စတ်၀င်စာိုးစရာက ာင်ိုးကသာ
ြ ာကရိုးဆင်ရာအြွင်အကရိုးမ ာိုး ကြိုးစွမ်ိုးနင်ကသာ အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုးအဆငတ
် ွင်
ဆန်ိုးသစ်ကသာကရိုးြ ယ်စရာမ ာိုး ြန်တိုးရန်လြ်ကဆာင်ကနသ ်။

BC STEM: သ

် STEM ဗဟပြြုသ ် တစ်ြတ ်ိုးကသာ အလယ်တန်ိုးက
(Our Area’s Only STEM-focused Middle School)

ာင်ိုး ပြစ်သ

်။

●

ကျွနိုပတိုို့သရပရွြောမှတကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအတွကတSTEM သညင ကြော်းကရ်းတ(သညပပ၊တန််းပ်ြော၊တအငဂရမ ငနယြောတနှငေ့တ
သညခဂ ြော) သည်အကရ်းကက်းက ကြောင်းတ ကြော်းသညရသည်

●

ခရိိုငပပြိုပပငကပပြောင်းလဲမှုသတတစစတတစပင
ို ်းအကနပစငေ့တကျွနိုပတို့ိုသည်တBattle Creek STEM Innovation
Centre (BC STEM) ဟိုကခေါ်ကသညြောတအလယတန်းကက ြောင်းတအကတွွဲ့အကကြိုအသညစမ ြော်းကတို စနတ်းနိုငခဲေ့သည်

●

BC STEM သည်ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းတအငဂရမ ငနယြောစတဓြောတမ ြော်း၊တေဇင
ို ်းအကတွ်းအကခေါ်တနှငေ့တ
သညိုကတသညနစွမ်းရ်မ ြော်းတတ်းို တကကစရနတကူ်ကပ်းသည်ေ့တလကကတွွဲ့ပစငေ့တစမကန်းမ ြော်းကတို
အကပခခသညင ကြော်းမှုအကတွွဲ့အကကြိုကိုကပ်းသည်

●

ဤအစအစဉသည်တBattle Creek အထကတန်းကက ြောင်းသတ၁၁၀၀တကတြောငပပတလ်အတွင်း၌တ
တ်ရှပပ်း၊တလြောမ်ေ့နှစတွငတ၆တတန်းမှတ၈တတန်းအထကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းကလ
ို ကခက င်းပမ်ပစစသည်

NWMS: အပမင်အာရ နင် ြန်ိုးြ ိုးအနြ

ာသင်က

ာိုးကရိုး အတွ

်ကပြာင်ိုးလဲပြင်ိုး။

(Transformation for Visual & Performing Arts)
အသွင်ကပြာင်ိုးလဲရန်လအြ်သ ် (Transformation Is Needed:)
● လွနခဲကေ့ သညြောနှစအန််းငယအတွင်းတNorthwestern သည်တBCPS သတကတက၀တမှြောတတကက ြောင်းသညြော်းတိုင်းအတွကတပ်ြောကရ်းတွငတ
ထူ်းချွနကစမ်ဟိုတဆထ
ို ြော်းကသညြောလ််းတမကအြောငပမငခဲေ့ပါ တထိုို့က ကြောငေ့တBearcat တင
ို ်းတ၁၀၀% ကအြောငပမငမှုရရှကစရနတဆသည
ို ်ေ့တကျွနိုပတိုို့သတ
ရ်မှန်းခ ကမှြောတNorthwestern ကိုအသညွငကပပြောင်းရနကျွနပ
ို တိုို့တကတပပြိုထြော်းပါသည်

●

Northwestern အလယတန်းကက ြောင်းသတအသညွငကပပြောင်းမှုသည်တကျွနိုပတိုို့အသညိုင်းအဝိုင်းတွငတပိုမိုမျှတမှုရှကစရနတကကြို်းပမ်းသည် တWashington
Heighs ရှမသညြော်းစိုမ ြော်း၊တNorthwestern ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းတနှငေ့တကျွနပ
ို တိုို့သတလူထိုအသညိုင်းအဝိုင်းအြော်းလို်းသည်တဤရင်းနှ်းပမြိုပနှမှုနှင၎င
ေ့ ်း၊တ
ယူကဆြောငလြောမ်ေ့အခွငအလမ
ေ့
်းမ ြော်းစွြောနှငေ့ထိုကတနသည်

အြွင်အလမ်ိုးမ ာိုးစွာ ရသ ် (Opportunities Abound:)
● ကျွနိုပတိုို့တBCPS အတွင်းကရွ်းခ ယစရြောတစခိုအပစစတတအသညိုင်းအဝိုင်းမ ြော်းသတအလိုဆနဒတို့ိုပပနရန Northwestern စြောသညငကက ြောင်းကိုတတ
အပမငအြောရိိုတနှငေ့တကစ ြောကပစအနိုပ်ြောအကယေမသညို့ိုတအသညွငကပပြောင်းရနတအဆိုပပြိုကန ကသည်

●

K-8 ကမြောေယကိုကပပြောင်းပခင်းသည်ကရရှ်တွငကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းပ်ြောတတမ ြော်းနှငေ့တစတဦ်းတနှငေ့တစတဦ်းတ
ခိုငမြောကသညြောယို က်စတခ ရကသညြောဆကဆကရ်းကိုထန်းသညမ်းထြော်းနိုငကစပခင်းပစငေ့ကမွ်းစွြော်းပခင်းမှကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအတွကပ်ြောကရ်းအတွကရပ
ရွြောထဲတွငကနရြောစနတ်းကပ်းပခင်းအြော်းပစငေ့တ်ပငမမှုကိုတို်းပွြော်းကစသည်

အဘယ်ကက

ာင် အပမင်အာရ နင် ြန်ိုးြ အနြ

ာသင်က

ာိုးကရိုး လြ်ရတာလဲ?

(Why Visual & Performing Arts?)
●

ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းတ န်ိုးမာကသာထတ်ကြာ်ကပြာဆမှု ရှြောကစွကတွွဲ့ရှရန၊တသညူတိုို့သတနစ်းို ရှသည်ေ့ခစြော်းခ ကကိုတ်ကဆြောကရန၊တ
သညငယူမတ
ှု ွငပါ၀ငရနနှငတပတ
ေ့
၀န်းက ငရှတကမဘြောကက်းကိုတပပ
ေ့ ်းို ရနတသညူတိုို့သတစွမ်းအြော်းကိုတရှြောကစွရနတကူ်သည်

●

ပတ၀န်းက ငဆိုငရြောတလထအသင်ိုးအဝင်ိုး လှုြ်ရာိုးမှုမ ာိုးနင် ကြ ာ်ကပြြွဲမ ာိုးမ တစဆငေ့တပတဝန်းက ငနှငလူ
ေ့ ထိုအြော်းတ
အပပြိုသညက ြောသညကကရြောကကစသည်

●

ထကတွွဲ့မ၊ှု တစတ၀ငစြော်းမှုနှငတဆ
ေ့ ကလ ြောမှုတိုို့ကိုတို်းပမငေ့ပခင်းပစငေ့တက
အနိုပ်ြောသညင ကြော်းန််းကိုကပါင်းစပထြော်းသည်

●

ကွဲပပြော်းကသညြောသညငယူမှုပိုစမ ြော်းရှကသညြောတကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းသညူတို့ိုသတအသ

●

ကအြောကကစြောပပပါတက ယပပနို့ကသညြောစနတ်းမှုနှငေ့တဆွက
ဲ ဆြောငမှုရှကသညြောတသညငတန်းမ ြော်းတပါ၀ငသည်

ာင်ိုးသာိုး၏ကအာင်ပမင်မှု

ပမြှင်တင်ရန် သညငရိို်းွှနန်းတမ်းတစကလျှြောကတ

ရာကြွရန်ြန်တိုးမှုဆင်ရာအသိုးအနှုန်ိုးကိုတအသညို်းပပြိုသည်

Visual Art ● Literary Arts ● Theatre ● Stagecraft ● Ballet ● Contemporary Dance ●
Band ● Orchestra ● Vocal Music ● Music Composition ● Mixed Media Art

SMS: ဝန်ကဆာင်မှုဆင်ရာသင်ယသ ်စာသင်က ာင်ိုးပြစ်လာကတာမ
SMS: Becoming a Service Learning School

်။

ကပြာင်ိုးလဲမှုပြြုလြ်ကနပြိုးပြစ်သ ် (Change Is Already Underway:)
● ၂၀၂၀တပပ်ေ့နှစမတလတွငတBCPS ကက ြောင်း ိုတအစွဲွဲ့သည်တSpringfield အလယတန်းကက ြောင်းအတွကတ၀နကဆြောငမှုတ
ကပ်းသည်ေ့တသညင ကြော်းန််းပိုစကိုတအသညို်းပပြိုရနအတ်ပပြိုခဲေ့သည် တSpringfield သည်တဤဝနကဆြောငမှုတဆင
ို ရြောသညငယူတ
သည်ေ့စနစကိုတစြောသညငခန်းမ ြော်းတနှငေ့ကလပမ ြော်းမှတဆငေ့တသညငယူမှုပပြိုသည်
အြွင်အလမ်ိုးမ ာိုးစွာရသ

် (Opportunities Abound:)

●

ကပါင်းစပထြော်းကသညြောဝနကဆြောငမှုသညငယူမှုပိုစသည်တကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းအတွင်းစတဓြောတခွနအြော်း၊တကအဂရမ ငစတနှငေ့တ
ရ်ရွယခ ကတစသည်ေ့တိုို့ကတို ရရှကစသည်

●

ကျွနိုပတို့ိုသတမတစကပစစကသညြောတအမ ြို်းသညြော်းအက ြို်းအပမတမယူကသညြောကလေ့လြောမှုကပ်းပခင်းနှငေ့တအတူတ၀နကဆြောငမှုတ
သညငတန်းကက ြောင်းသညိုို့တအသညွငကူ်းကပပြောင်းပခင်းသည်တကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအြော်းတကျွနိုပတို့ိုသပတဝန်းက ငရှတအသညိုင်းအဝိုင်း
နှငေ့တပိုမိုနကရိှုင်းစွြောတဆကသညွယခွငေ့ပပြိုမ်တပစစသည် တကျွနိုပတို့ိုသတSpringfield အသညိုင်းအဝိုင်းအတွကသညြောမက ဲတ
Battle Creek သအက ြို်းကက ်းဇူ်းမ ြော်းကိုကပ်းမှြောပစစပါသည်

အဘယ်ကက

ာင် ဝန်ကဆာင်မှုဆင်ရာသင်က ာိုးပြင်ိုး ပြြုလြ်ရတာလဲ?
(Why Service Learning?)

●

ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအတွကတက

●

ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအတွကတြင်မာကသာဆ
ခ တဆကမှုကိုစနတ်းရနကူ်သည်

●

ကက ြောင်းသညြော်းသတကက ြောင်းကခေါ်ခ နပ ကကွကမှုကက
ို လျှြောေ့ခ ရနတရ်ရွယခ ကပစငေ့တက

●

အပခြော်းသညူမ ြော်းအကပေါ်တစာနာမှုတ
သည် တ

●

ကက ြောင်းသညြော်း ဝနှငေ့သညကဆိုငကသညြော၊တစတဝငစြော်းစွယကကြောင်းကသညြောတလှုပရှြော်းမှုမ ြော်းနှငေ့တက
မ ြော်းတပါ၀ငသည်

●

ဆ

●

ကက ြောင်းသညြော်းမ ြော်းအကနပစငေ့တြ စ်ပြင်ိုး၊ ဂရစ
သညတမှတကပ်းသည်

ာလြ်၊ သ

်ကဆာ

်ကမွိုးက

ာင်ိုး နင် လထအသင်ိုးအဝင်ိုးနှငေ့တခ တဆကကပ်းရနတပပငဆင ထင်း တ

်နွယ်မမ
ှု ာိုးနင်

ွန်ယ

်ပြင်ိုးအြော်းပစငေ့တအပပြိုသညက

်ဆကပြာဆပြင်ိုး နင် ပြသနာကပြရင်ိုးန

်ိုးစွမ်ိုးရ

်မ ာိုး တ

်ကဆာ

်ရန် က

ာင်ိုးနင် ကေသြအသင်ိုးအဝင်ိုးအက

ာင်ိုးသာိုး၏ စတ်တာတ်လှုှေ့ကဆာ်မှု

တိုးတ

ာိုး
်ကစသ

။်

ြောကဆြောငကသညြောတစြောသညငကက ြောင်းအကတွွဲ့တအကကြိုမ ြော်းကိုတပမငေ့တငကပ်းတ
ာင်ိုးသာိုးကအာင်ပမင်မှုပမြှင်တင်ရန် အကတွွဲ့တအကကြို

မ
် ာိုး တ်းို တကကစသည် တ

်ပြင်ိုး၊ နာိုးကထာင်ပြင်ိုးနင် ြင်ဆင်ပြင်ိုးဆင်ရာြစာိုးြ

်ပြစ်မ ာိုး ကပေါ်လြောကစရနအတွကတ

အကသိုးစတ်ကြ ိုးကငွသကဘာတြ
(BOND MEASURE DETAILS)

်မ ာိုး

BCPS အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုး ပြြုပြင်ကပြာင်ိုးလဲကရိုးအတွ ် ျွနြ်
် တို့၏ အဆပြြုြ
(Our Proposal to Transform BCPS Middle Schools)
●

ပပြိုပပငကပပြောင်းလဲရနအဆိုပပြိုထြော်းကသညြောကငွမှြောတကငွကခ ်းစြောခ ြိုပပစငေ့သညက ြောတူထြော်းကသညြောတကေေါ်လြောတသညန်းရ၀.၈
ပစစပါသည် တထိုကငွက က်းပစငေ့တစြောသညငကက ြောင်းတနှစခိုစလို်းကိုတအသညစပပြိုပပငကဆြောကလိုပသညွြော်းမှြောပစစပါသည် တ
အဆိုပပြိုထြော်းကသညြောတအလိုပမ ြော်းမှြောတကအြောကပါအတိုင်းပစစပါသည် တ

○

Northwestern ပြြုပြင်မွမ်ိုးမပြင်ိုး နင် ထြ်ကဆာင်ိုးပြင်ိုး- သညူငယတန်းအခန်း အသညစအတွကကနရြောကပ်းပခင်း၊
ကကြိုဆိုဧ်ေ့ခသည်ေ့စငတြော၊ လိုခခြိုကရ်းတို်းတကမှု၊ ပန်းခ အနိုပ်ြော နှငေ့ အကစတူရ၊ ေဂရမ စတယ ဂရမရပစတ နှငေ့
ဗေယိုထိုတလိုပကရ်းဓြောတခွဲခန်း၊ ခန်းမမ ြော်းပပနလ်မွမ်းမပခင်း၊ ကရကူ်းကနပပြိုပပငပခင်း၊ တခါ်းနှငေ့ပပတင်းကပါက
မ ြော်းပပငဆငတပဆငပခင်း၊ အပူ၊ ကလဝငကလထွက အကအ်း (HVAC) စကမ ြော်းပမငေ့တငရန

○

Springfield ပြြုပြင်မွမ်ိုးမပြင်ိုး- ကလကအ်းကပ်းစနစအသညစပပြိုပပငရန၊ တခါ်း နှငေ့ပပတင်းကပါကမ ြော်းပပြိုပပငတပ
ဆငရန၊ အပူ၊ မ်းအသညစတပဆငရန၊ အမသညြောမ ြော်းကခတနှငေ့အ်ပပြိုပပငမွမ်းမရန၊ အသညို်းကဆြောငပစစ််းမ ြော်းပမငေ့
တငပခင်း၊ နှငေ့ န််းပ်ြောနှငေ့ စြောသညငခန်းပရက ြောဂရမမ ြော်းအဆငေ့ပမငေ့တငပခင်း- စသည်ေ့အြော်းလို်းတို့ိုသည် ကျွနိုပတို့ို
ကကလ်းမ ြော်းအတွက ပ်ြောသညငရြောတွင ပိုမိုကကြောင်းမွနကသညြောသညငယူမှုမ ြော်းကို စနတ်းကပ်းပါသည်

်

အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုးသကဘာတ ြ ်စမ န်ိုးအတွ ် ဘယ်ကလာ ် န်
မာလဲ? (What Would a Middle School Bond Project Cost? )
ခနို့မှန်းစမကန်းကိုနက ကငွ- ကေေါ်လြော ရရ.၈ သညန်း
Market Value

Increased Annual

Property Tax
$50,000
$37.75
$100,000

$75.50

$150,000
$113.25

ဤသကဘာတ ြ

်စမ

န်ိုးအရ၊ အမ်ြင်ရင်မ ာိုးအကနပြင် တစ်လတွင် ြ မ်မျှ $၆.၂၉ ကြိုးကဆာင်ရြ မ ်။
ဤဧရယာအတွင်ိုး အမ်ဌာိုးသမ ာိုးကြိုးကဆာင်ရန် မလြ ။

အြ န်ဇယာိုး (Timeline)
●

ကမလ ၄ ရ

●

Winter ၂၀၂၁ – ကဆြောကလိုပကရ်းကို ၂၀၂၂ ကနွရြောသညအထ အဆငေ့ငယကလ်းပစငေ့ စတငရန

●

Fall ၂၀၂၄ – NWMS & SMS တွငမွမ်းမပပြိုပပငပခင်းပပ်းဆ်းို ရန
○

်၊ ၂၀၂၁- ကငွကကို်းအတွကဝနခဝနခခ ြိုပဆထ
ို ြော်းကသညြော (Bond) အဆိုပပြိုခ ကအကပေါ် မဲခွဲရန

မှတခ က- ဤကဆြောကလိုပကရ်းကြောလအတွင်းတသညိုို့မဟိုတတဤကပပြောင်းလဲမှုပစစစဉတွငတ
ကက ြောင်းကိုမ်သည်ေ့အခ နတွငမဆိုတကက ြောင်းပတခွငေ့ မရှကစရနကျွနိုပတိုို့တင
ွ တအစအစဉမ ြော်းရှသည်

PLACE
IMAGE HERE

PLACE
IMAGE HERE

PLACE
IMAGE HERE

PLACE
IMAGE HERE

Call to Action
လှုြ်ရာိုးမှုတွငလ
်
်ကတွှေ့ြ ဝင်ရန်ကြေါ်ြတ်ြ သ
(A CALL TO ACTION)

်။

ကျွနိုပတို့ိုသအလယတန်းကက ြောင်းအကတွွဲ့အကကြိုသအနောဂရမတကိုပိုကစြောရနသညင စတ၀ငစြော်းပါသညလြော်း?
ကျွနိုပတို့ိုသည်တသညငေ့တိုို့ပပနခ ကနှငေ့တပစ်ေ့သညွင်းမှုမ ြော်းကိုတကစြောငေ့ကမ ြောကနပါသည်! Facebook တ ်ရ ်
ထတ်လွှင်မှု မတ်ြ ်မ ာိုးတွင် ြ ဝင်ကသာစစ်တမ်ိုး ယပြင်ိုး (သို့မဟတ်)
www.battlecreekpublicschools.org/bond သို့သွာိုးပြင်ိုးပြင် ျွန်ြ်တို့၏
အလယ်တန်ိုးက ာင်ိုးပြြုပြင်ကပြာင်ိုးလဲကရိုးအစအစ််နင် ြတ်သ ် သင်မ ်သို့ ထင်ပမင်ကက ာင်ိုး
ျွန်ြ်တို့အာိုး အသကြိုးကစလြ သ ။်

က

ိုးဇိုးတင်ြ သ
Thank You

်။

