Sign up for the BCPS
န ရ
ွေ ာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉ်အတွေကတ
် က်နရာက်ရန်နလ ာက်လာတ
င် င
ို ်ပါသည်!။
BCPS တွေင် မသာြားစမ
ို ာြားအတွေက် တစ် ှစပ
် တ်လိုြား ဘရ်ကတ်နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အာြားသာခ က်မ ာြားကို
နတွေွေ့ကက ြုံခစာြား ိုငပ
် ါသည်! BCPS န ွေရာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပပီြား၊ လူကိုယတ
် င
ို ်
တက်နရာက်သင်ကကာြားရမှာဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်မှာ တနင်ြားလာ- ကကာသပနတြားနနေ့အထဖြစ်ပပီြား၊ ဇွေနလ
် ၁၄ဇူလင
ို ် ၂၉ ရက်အထ (သိုေ့မဟိုတ်) ရက်သတတပတ် သိုြားပတ်ပညာသင်ကာလ (three-week sessions)
(ပညာသင်ကာလ ၁- ဇွေန် ၁၄-ဇူလင
ို ် ၁၊ ပညာသင်ကာလ ၂- ဇူလင
ို ် ၆ - ဇူလိုင် ၂၉)။ ဤန ရ
ွေ ာသီတင
ွေ ် ဘရ်ကတ်
နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အာြားသာခ က်ကို နတွေွေ့ကက ခ
ြုံ စာြားရန်အတွေက် န ရ
ွေ ာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီ အစဉ်တင
ွေ ်
အခ န်ဖပညဲ့် သေ့မ
ို ဟိုတ် သိုြားပတ်ကကာအစီအစဉ်တင
ွေ ် တက်နရာက်ရန်အတွေက် စာရင်ြားနပြားသင
ွေ ြား် င
ို ပ
် ါသည်။
ဤန ွေရာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉ်သည် အနထာက်အပလ
ဲ့ အ
ို ပ်နသာနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် ဖပန်လည်
လမ်ြားနကကာင်ြားမှနန
် ရာက်နစရန်၊ နက ာင်ြားပတ်စဉ်အတွေငြား် စန်နခေါ်မှုမ ာြားအတွေက် အပိုဖပန်လည်တိုြားတက်နစဖခင်ြား၊
သိုေ့မဟိုတ် ဤန ွေရာသီအတွေင်ြား အဖခာြားကနလြားမ ာြား င
ှ ဲ့်အတူ အခ န်သိုြားြေ့ို ှငဲ့် နပ ာ်စရာနည်ြားလမ်ြားမ ာြားကို
လိုအပ်နသာ နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အလွေနသ
် ငဲ့်နတာ်ပါသည်။ န ွေရာသီပညာနရြားတင
ွေ ်တက်နရာက်နသာ
နက ာင်ြားသာြားသည် ●

လက်နတွေွေ့လိုပန
်

ာင်နသာ စီမကန်ြားမ ာြား ှငဲ့် အနတွေွေ့အကက က
ြုံ ိုအနဖခခနသာသင်ကကာြားနရြားနည်ြားလမ်ြား

မ ာြားဖြငဲ့် ၎င်ြားတေ့၏
ို စတ်ဝင်စာြားမှုမ ာြားကို ရရှနအာင်အာြားထတ
ို ်ဖခင်ြား။
●

ကျွ ပ
်ို ်တိုေ့ နေသအတွေငြား် မှာရှနသာ ပညာနရြား ှငသ
ဲ့် က်

င
ို သ
် ညဲ့် ဖပင်ပပညာနရြားသင်ကကာြားရာနနရာမ ာြား

သိုေ့ နပ ာ်ရင်စာွေ အလည်အပတ်သာွေ ြားဖခင်ြား။
●

အသဉာဏ်ကကွေယ်ဝတိုြားတက်နစသညဲ့လ
် ှုပ်ရှာြားမမ
ှု ာြားကို လက်နတွေွေ့ခစာြားရဖခင်ြား၊ အွေနလ
် င
ို ြား် နလဲ့လာနရြား ခရီြား
စဉ်မ ာြား၊ စီမကန်ြားမ ာြား၊ စမ်ြားသပ်ဖခင်ြားမ ာြား ှငဲ့် ကနလြားမ ာြားကို ပညာနရြား င
ှ ဲ့်
အ

က်မဖပတ်ခ တ်

က်နပြားနန ဖခင်ြား စသညဲ့်အနတွေွေ့အကက ြုံမ ာြားရရှကကမှာဖြစ်ပါသည်။

BCPS အနနဖြငဲ့် န ွေရာသီပညာနရြားကို နက ာင်ြားသာြားအာြားလိုြားတက်နရာက် ိုင်ရန် ကမ်ြားလှမ်ြားထာြားပါသည်။
အစီအစဉ် အနသြားစတ်မာှ နအာက်ပါအတင
ို ်ြားဖြစ်ပါသည်။
ပထမတန်ြား - ၅ တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက်
မူလတန်ြားန ွေရာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉ်ကို Ann J. Kellogg ှငဲ့် Valley View
မူလတန်ြားနက ာင်ြားတိုေ့တွေင် တက်နရာက်ကကရမှာဖြစ်ပပီြား၊ စာသင်ခ န်မာှ နနက် ၈း၃၀ မှ ညနန ၄း၀၀ နာရီအထ
ဖြစ်ပါသည်။ တနင်ြားလာ-ကကာသပနတြားနနေ့ အထတက်ရပါမည်။ နနက်ပိုငြား် ၈း၃၀ မှ ၁၂ နာရီအထ
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ပညာနရြားဘာသာရပ်မ ာြားသင်ကကာြားမာှ ဖြစ်ပပီြား၊ မွေနြား် လပ
ွေ ိုငြား် တွေင် နလဲ့လာနရြားခရီြားစဉ်မ ာြား၊ အ ိုပညာြန်တြားီ မှု၊
ဖပင်ပပညာနရြားလှုပ်ရှာြားမှုမ ာြား စသညဲ့တ
် ိုေ့ပါဝင် မှာဖြစ်ပါသည်။
၇-၉ တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက်
အလယ်တန်ြား င
ှ ဲ့် အထက်တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည် Battle Creek Central အထက်တန်ြားနက ာင်ြားတင
ွေ ်
တနင်ြားလာ- ကကာသပနတြားနနေ့အထ တက်နရာက်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ နနက်ပင
ို ်ြား ၉း၀၀-နနေ့လည် ၁၂ နာရီအထ
ပညာနရြားဘာသာရပ်သင်ကကာြားရမှာဖြစ်ပပီြား၊ မွေန်ြားလွေပင
ို ်ြားတွေင် နလဲ့လာနရြားခရီြားစဉ်မ ာြား၊ အ ိုပညာြန်တီြားမှု၊
ဖပင်ပပညာနရြားလှုပ်ရှာြားမှုမ ာြား ကို ၃း၀၀ နာရီအထသင်ကကာြားရပါမည်။ အလယ်တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည်
အွေန်လင
ို ်ြား မှတ

ငဲ့် နကာလပ်ခရီြားစဉ်မ ာြား စသညဲ့်အနတွေွေ့အကက မ
ြုံ ာြားရရှကကမည်ဖြစ်ပါသည်!

၁၀-၁၂ တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက်
န ွေရာသီပညာနရြားအစီအစဉ်မှ ၁၀-၁၂ တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက်ကလ
ို ည်ြား ကမ်ြားလှမ်ြားထာြားပါသည်။
အနဖခခရည်ရယ
ွေ ်ခ က်မှာ ရမှတ် (credit) ဖပန်ရ ိုင်ြေ့ဖို ြစ်ပါတယ်။ နက ာင်ြားသာြားတစ်ဦြားခ င်ြားစအ
ီ တွေက် သူ
(သိုေ့မဟိုတ်) သူမအာြား အွေန်လင
ို ်ြားမှ လအ
ို ပ်နသာ အကူအညီနပြား င
ို ်ရန် ှငဲ့် နအာင်ဖမင်မှုရရှရန် ၎င်ြားတိုေ့အာြားကည
ူ ီ
နပြားမညဲ့်

ရာ/မမ ာြားသတ်မတ
ှ ်နပြားထာြားမာှ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် သငဲ့်ကနလြားအတွေက် နကာင်ြားနသာ

နရွေြားခ ယ်မှုဖြစ်ပါက၊ နက ာင်ြားသာြား၏ ပညာနရြားအြွေွေ့မှ သငဲ့က
် ိုကမ်ြားလှမ်ြားလာမှာဖြစ်ပါသည်။
နက ာင်ြားသာြားတစ် ဦြား
ခ င်ြားစက
ီ ိုသသ
ူ ိုေ့မဟိုတသ
် ူမအာြားအွေနလ
် ိုငြား် အတန်ြားသိုေ့တက်ရန်ကူညန
ီ ပြားမညဲ့်သူ င
ှ ဲ့်နအာင်ဖမင်မှုရရန်လမ်ြားတစ်နလ ာ
က်လြားို ၎င်ြားတိုေ့အာြားကူညန
ီ ပြားမညဲ့်

ရာတစ် ဦြား ကိုခနေ့်ထာြားလမဲ့မ
် ည်။ အကယ်၍

၎င်ြားသည်သင်၏နက ာင်ြားသာြားအတွေက်နကာင်ြားနသာနရွေြားခ ယ်မှုဖြစ်ပါကသင်နက ာင်ြားသာြား၏အကယ်ေမီအြွေွေ့သည်
တက်လမ
ှ ်ြားလမဲ့်မည်။
အဖခာြား န ရ
ွေ ာသီအစီအစဉ် အတွေက် အခွေငအ
ဲ့် လမ်ြားမ ာြား။
●

သူငယ်တန်ြားနအာင်ဖမင်နရြားအစီအစဉ် (Kindergarten Success Program:) BCPS တွေင် သူငယ်တန်ြား
တက်နရာက်မညဲ့် နက ာင်ြားသာြားသည် ဤအစီအစဉ်တွေငတ
် က်နရာက်ခွေငဲ့်ရပါသည်
ှ
။ စာနပ ှငဲ့် သင်္ ာ
စသညဲ့် အနဖခခအနလဲ့အက ငဲ့်မ ာြား တည်န

ာက်ရန်အတွေက် အနထာက်အကူဖြစ်နစမညဲ့် အခမဲ့

အစီအစဉ်တွေင် တက်နရာက် ိုင်ရန် အခွေငအ
ဲ့် နရြားရပါသည်
ှ
။ ပိုမန
ို လဲ့လာသင်ယပူ ပီြား၊ နမလ ၂၄ ရက်တွေင်
battlecreekpublicschools.org/KSP သိုေ့စာရင်ြားသင
ွေ ်ြား ိုင်ပါသည်။
●

Grand Valley State University Camps: GVSU တကကသလ
ို မ
် ှ BCPS တွေင်တက်နရာက်နနနသာ
အလယ်တန်ြား င
ှ ဲ့် အထက်တန်ြား နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အခမဲ့ န ွေရာသီစခန်ြား တက်နရာက် ိုငန
် သာ
အခွေငဲ့်နရြားကမ်ြားလမ
ှ ်ြားထာြားပါသည်။ (Learn more here ဤနနရာတွေငန
် လဲ့လာပါ။) ပပီြားလ င် ဧပပီလ ၁
ရက်နနါ မတိုငမ
် ှီ နလ ာက်ပါ!

●

အွေနလ
် င
ို ြား် မှ သင်ကကာြား င
ို ဖ် ခင်ြား အခွေငအ
ဲ့် နရြား (Virtual learning opportunities
○

BCPS တွေငတ
် က်နရာက်သညဲ့် သူငယ်တန်ြား-၅ တန်ြားနက ာင်ြားသာြား မ ာြားသည် ၎င်ြားတိုေ့
စာသင်နက ာင်ြားတွေင် အသိုြားဖပ နသာ Chromebooks ကို န ွေရာသီတနလ ာက်
အမ်သိုေ့ယသ
ူ ာွေ ြားပပီြား၊ သင်ကကာြားဖခင်ြားကို Dreambox မှ (သင်္ ာဘာသာရပ်) ှငဲ့် i-Ready
သိုေ့မဟိုတ် Amplify တိုေ့မှ (စာြတ်ဖခင်ြား င
ှ ဲ့် သင်္ ာသာသာရပ်) တိုေ့ သင်ကကာြားကကမှာဖြစ်ပါသည်။
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○

သူငယ်တန်ြား- ၈ တန်ြား နက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည်လည်ြား ၎င်ြားတိုေ့အသိုြားဖပ နသာ Chromebooks ကို
န ွေရာသီအတွေင်ြား စာြတ်ဖခင်ြားအစီအစဉ် (the Renaissance Accelerated Reader
program) တွေင်ပါဝင်ရန် အမ်ယသ
ူ ွောြား ိုင်နသာအခွေငဲ့်အနရြားရှပါသည်။ ဤအစီအစဉ်အာြားဖြငဲ့်
စာြတ်ဖခင်ြား င
ှ ဲ့် စာစကာြားတတ်သညဲ့်နာြားလည်မှု (reading and comprehension)
စွေမ်ြားရည်မ ာြားတိုြားတက် နစမှာ ဖြစ်ပါသည်။

○

Battle Creek Central အထက်တန်ြား နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအနနဖြငဲ့် ခရက်ေစ်- ရမှတ် ၂
(credits) ခိုထက် နည်ြားနသာ သိုေ့မဟိုတ် နနာက်က နသာ နက ာင်ြားသာြားမ ာြားကို
ဤန ွေရာသီသင်ယူမတ
ှု င
ွေ ် ပါဝင်ရန် နရွေြားခ ယ်မှုရလ
ှ မဲ့မ
် ည်။

○

W.K. Kellogg Preparatory အထက်တန်ြားနက ာင်ြား တွေငတ
် က်နရာက်နသာ နက ာင်ြားသာြားမ ာြား
သည် ၎င်ြားတိုေ့၏ အွေနလ
် င
ို ်ြားနလဲ့လာနလဲ့လာမှုမ ာြားကို Tracker စနစ်မှတ
လိုပန
်

ငဲ့်

ာင်သွောြားမှာဖြစ်ပါသည်။ သရှလိုနသာနမြားခွေန်ြားမ ာြားရှပါက နက ာင်ြားအိုပ်

က်လက်
ရာကကီြား Calvin

Williams ထသိုေ့ ဤအီြားမလ်လပ်စာဖြငဲ့် cwilliams@battlecreekpublicschools.org
စာနရြား သာြားနပြားပိုေ့ ိုငပ
် ါသည်။
●

ကနလြားမ ာြားစာြတ်နနကကသည် (Kids Read Now:) BCPS တွေင်တက်နရာက်နသာ သူငယ်တန်ြား-၅
တန်ြား နက ာင်ြားသာြားအာြားလြားို သည် န ွေရာသီတနလ ာက်စာြတ် င
ို ်ရန် စာအိုပမ
် ာြားကို
စာတိုကမ
် ှပိုေ့နပြားမှာဖြစ်ပါ သည်။ စာအိုပတ
် ိုင်ြားတင
ွေ ် နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအာြား စာြတ်ဖခင်ြားကို
စတ်ဝင်စာြားနစရန် ကူညီနပြားမညဲ့် န

ွေြားန ြားွေ ဖခင်ြားလပ
ှု ်ရှာြားမှုမ ာြားပါဝင်ပါသည်။ ထိုေ့နကကာငဲ့်

ဤစာအိုပမ
် ာြားနပြားပိုေ့နသာအခါ မှနက
် န်စာွေ နရာက်ရှ င
ို ်ရန်၊ နက ာင်ြားသာြားနရြားရာရိုြားတွေင် နပြားပေ့ထ
ို ာြားသညဲ့်
သငဲ့်ရွေ့နနရပ်လပ်စာမ ာြား မှနက
် န်မှုရှပါနစ။ အကယ်၍ သလိုနသာနမြားခွေနြား် ရှပါက ဤနနရာ (this blog
post) သိုေ့မဟိုတ် နက ာင်ြားသာြားနရြားရာရိုြားသိုေ့ studentservices@battlecreekpublicschools.org
က်သယ
ွေ ် ိုင်ပါသည်။

ေီကနနေ့တင
ွေ ် န ရ
ွေ ာသီပညာသင်ကကာြားနရြားတင
ွေ တ
် က်နရာက်ရန် နလ ာက်လာတင်ပါ!
လာမညဲ့ပ
် ညာသင် စ
ှ တ
် ွေင် အ

င်သငဲ့န
် အာင်ဖမင်မှုရရှရန် န ွေရာသီအတွေင်ြား နပ ာ်ရင်နသာသင်ယူဖခင်ြားမ ာြားရှနနြိုေ့

သငဲ့က
် နလြားအာြားကည
ူ ီနပြားပါ! ဤအစီအစဉ်ကို မနလ ာက်မီ နက ာင်ြားသာြားသည် BCPS ၏ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင်
ှစ်အတွေက် အရင်စာရင်ြားသင
ွေ ်ြားရပါမည်။ မသာြားစိုအသစ်မ ာြားအနနဖြငဲ့် battlecreekpublicschools.org တွေင်
စာရင်ြားသင
ွေ ်ြားထာြားပါ။ န ွေရာသီပညာနရြားအတွေက်ကမ
ို ူ battlecreekpublicschools.org/summerprogams
သိုေ့ နမလ ၃ ရက်နနေ့နနာက်

ိုြားထာြား၍ ဖြညဲ့်စပ
ွေ ်နပြားထာြားရပါမည်။
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