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Sign up for the BCPS 

န ွေရာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉအ်တွေက်တက်နရာက်ရနန်လ ာက်လ ာတ

င်  ိုင်ပါသည်!။ 

 
BCPS တွေင် မ သာြားစိုမ ာြားအတွေက ်တစ် ှစပ်တလ်ို ြား ဘရ်ကတ်နက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက် အာြားသာခ က်မ ာြားက ို 

နတွေွေ့ကက ြုံခ စာြား  ိုငပ်ါသည်! BCPS န ွေရာသပီညာသင်ကကာြားနရြားအစအီစဉ်သည် အခမ ဲ့ဖြစ်ပပီြား၊ လကူ ိုယတ် ိုင် 

တကန်ရာက်သင်ကကာြားရမှာဖြစ်ပါသည်။ အစအီစဉမ်ှာ တနင်ြားလာ- ကကာသပနတြားနနေ့အထ ဖြစ်ပပြီား၊ ဇွေနလ် ၁၄- 

ဇူလ ိုင် ၂၉ ရကအ်ထ  (သ ိုေ့မဟိုတ်) ရက်သတတပတ် သို ြားပတ်ပညာသင်ကာလ (three-week sessions)  

(ပညာသငက်ာလ ၁- ဇွေန ်၁၄-ဇူလ ိုင် ၁၊ ပညာသငက်ာလ ၂- ဇူလ ိုင် ၆ - ဇလူ ိုင် ၂၉)။ ဤန ွေရာသတီွေင ်ဘရက်တ ်

နက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက ်အာြားသာခ ကက် ို နတွေွေ့ကက ြုံခ စာြားရနအ်တွေက ်န ွေရာသပီညာသငက်ကာြားနရြားအစ ီအစဉတ်ွေင ်

အခ  နဖ်ပညဲ့ ်သ ိုေ့မဟိုတ ်သို ြားပတက်ကာအစအီစဉတ်ွေင ်တကန်ရာကရ်နအ်တွေက ်စာရငြ်ားနပြားသွေငြ်ား  ိုငပ်ါသည။်  

ဤန ွေရာသီပညာသင်ကကာြားနရြားအစီအစဉသ်ည ်အနထာက်အပ ဲ့လ ိုအပ်နသာနက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက် ဖပနလ်ည် 

လမ်ြားနကကာင်ြားမှနန်ရာက်နစရန်၊ နက ာင်ြားပ တစ်ဉ်အတွေငြ်ား စ န်နခေါ်မှုမ ာြားအတွေက် အပ ိုဖပနလ်ည်တ ိုြားတက်နစဖခင်ြား၊ 

သ ိုေ့မဟိုတ် ဤန ွေရာသီအတွေင်ြား အဖခာြားကနလြားမ ာြား ငှဲ့်အတူ အခ  နသ်ို ြားြ ိုေ့  ှငဲ့ ်နပ ာ်စရာနည်ြားလမ်ြားမ ာြားက ို 

လ ိုအပ်နသာ နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အလွေနသ်ငဲ့်နတာပ်ါသည။် န ွေရာသပီညာနရြားတွေင်တက်နရာကန်သာ 

နက ာင်ြားသာြားသည် -  

● လကန်တွေွေ့လိုပန် ာင်နသာ စီမ က န်ြားမ ာြား  ှငဲ့ ်အနတွေွေ့အကက ြုံက ိုအနဖခခ နသာသငက်ကာြားနရြားနည်ြားလမ်ြား 

မ ာြားဖြငဲ့် ၎ငြ်ားတ ိုေ့၏ စ တ်ဝင်စာြားမှုမ ာြားက ို ရရှ နအာင်အာြားထိုတ်ဖခငြ်ား။  

● ကျွ ်ိုပ်တ ိုေ့ နေသအတွေငြ်ားမှာရှ နသာ ပညာနရြား ှငဲ့သ်က်  ိုငသ်ညဲ့ ်ဖပင်ပပညာနရြားသင်ကကာြားရာနနရာမ ာြား 

သ ိုေ့ နပ ာ်ရ င်စွော အလည်အပတ်သွောြားဖခင်ြား။  

● အသ ဉာဏ်ကကွေယ်ဝတ ိုြားတကန်စသညဲ့လ်ှုပ်ရှာြားမှုမ ာြားက ို လက်နတွေွေ့ခ စာြားရဖခင်ြား၊ အွေနလ် ိုငြ်ားနလဲ့လာနရြား ခရီြား 

စဉ်မ ာြား၊ စီမ က န်ြားမ ာြား၊ စမ်ြားသပ်ဖခင်ြားမ ာြား  ှငဲ့် ကနလြားမ ာြားက ို ပညာနရြား ှငဲ့် 

အ ကမ်ဖပတ်ခ  တ် က်နပြားနန ဖခငြ်ား စသညဲ့်အနတွေွေ့အကက ြုံမ ာြားရရှ ကကမာှဖြစ်ပါသည။်  

BCPS အနနဖြငဲ့် န ွေရာသပီညာနရြားက ို နက ာငြ်ားသာြားအာြားလို ြားတကန်ရာက်  ိုင်ရန် ကမြ်ားလှမ်ြားထာြားပါသည်။ 

အစီအစဉ် အနသြားစ တ်မာှ နအာက်ပါအတ ိုင်ြားဖြစပ်ါသည်။  

ပထမတနြ်ား - ၅ တနြ်ားနက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက ်

မူလတန်ြားန ွေရာသီပညာသငက်ကာြားနရြားအစီအစဉ်က ို Ann J. Kellogg  ှငဲ့်  Valley View 

မူလတန်ြားနက ာင်ြားတ ိုေ့တွေင် တက်နရာက်ကကရမာှဖြစ်ပပြီား၊ စာသင်ခ  န်မာှ န နက် ၈း၃၀ မ ှညနန ၄း၀၀ နာရီအထ  

ဖြစပ်ါသည်။ တနငြ်ားလာ-ကကာသပနတြားနနေ့ အထ တက်ရပါမည်။ န နကပ် ိုငြ်ား ၈း၃၀ မ ှ၁၂ နာရီအထ  
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ပညာနရြားဘာသာရပ်မ ာြားသငက်ကာြားမာှ ဖြစ်ပပီြား၊ မွေနြ်ားလွေ ပ ိုငြ်ားတွေင် နလဲ့လာနရြားခရီြားစဉ်မ ာြား၊ အ ိုပညာြန်တြီားမှု၊ 

ဖပငပ်ပညာနရြားလှုပ်ရှာြားမှုမ ာြား စသညဲ့တ် ိုေ့ပါဝင် မာှဖြစပ်ါသည်။   

 

၇-၉ တနြ်ားနက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက ် 

အလယ်တနြ်ား  ငှဲ့် အထကတ်န်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည် Battle Creek Central အထက်တနြ်ားနက ာငြ်ားတွေင် 

တနင်ြားလာ- ကကာသပနတြားနနေ့အထ  တက်နရာက်ရမာှဖြစပ်ါသည။် န နက်ပ ိုင်ြား ၉း၀၀-နနေ့လည် ၁၂ နာရီအထ  

ပညာနရြားဘာသာရပသ်င်ကကာြားရမှာဖြစ်ပပြီား၊ မွေန်ြားလွေ ပ ိုင်ြားတွေင ်နလဲ့လာနရြားခရီြားစဉ်မ ာြား၊ အ ိုပညာြနတ်ီြားမှု၊ 

ဖပငပ်ပညာနရြားလှုပ်ရှာြားမှုမ ာြား က ို ၃း၀၀ နာရီအထ သင်ကကာြားရပါမည်။ အလယတ်န်ြားနက ာငြ်ားသာြားမ ာြားသည် 

အွေန်လ ိုင်ြား မှတ ငဲ့ ်နကာလ ပခ်ရီြားစဉ်မ ာြား စသညဲ့်အနတွေွေ့အကက ြုံမ ာြားရရှ ကကမည်ဖြစပ်ါသည်! 

 

၁၀-၁၂ တနြ်ားနက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွေက ်  

န ွေရာသပီညာနရြားအစအီစဉမ်ှ ၁၀-၁၂ တန်ြားနက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက်က ိုလည်ြား ကမြ်ားလှမ်ြားထာြားပါသည်။ 

အနဖခခ ရည်ရွေယ်ခ ကမ်ှာ ရမတှ် (credit) ဖပန်ရ  ိုင်ြ ိုေ့ဖြစ်ပါတယ။် နက ာင်ြားသာြားတစဦ်ြားခ င်ြားစအီတွေက် သူ 

(သ ိုေ့မဟိုတ်) သမူအာြား အွေန်လ ိုင်ြားမှ လ ိုအပ်နသာ အကူအညနီပြား  ိုင်ရန်  ှငဲ့် နအာင်ဖမငမ်ှုရရှ ရန် ၎င်ြားတ ိုေ့အာြားကညူီ 

နပြားမညဲ့်  ရာ/မမ ာြားသတမ်တှ်နပြားထာြားမာှဖြစပ်ါသည။် ဤအစအီစဉသ်ည် သငဲ့်ကနလြားအတွေက် နကာင်ြားနသာ 

နရွေြားခ ယ်မှုဖြစပ်ါက၊ နက ာင်ြားသာြား၏ ပညာနရြားအြွေ ွေ့မ ှသငဲ့က် ိုကမ်ြားလှမ်ြားလာမာှဖြစ်ပါသည်။  

နက ာင်ြားသာြားတစ် ဦြား 

ခ င်ြားစကီ ိုသသူ ိုေ့မဟိုတသ်ူမအာြားအွေနလ် ိုငြ်ားအတန်ြားသ ိုေ့တက်ရန်ကူညနီပြားမညဲ့်သူ ငှဲ့်နအာင်ဖမင်မှုရရနလ်မြ်ားတစ်နလ ာ

က်လို ြား၎င်ြားတ ိုေ့အာြားကူညနီပြားမညဲ့် ရာတစ် ဦြား က ိုခနေ့်ထာြားလ မဲ့မ်ည။် အကယ်၍ 

၎င်ြားသညသ်င်၏နက ာင်ြားသာြားအတွေက်နကာင်ြားနသာနရွေြားခ ယ်မှုဖြစပ်ါကသင်နက ာင်ြားသာြား၏အကယ်ေမီအြွေ ွေ့သည်

တကလ်မှ်ြားလ မဲ့်မည်။   

အဖခာြား န ွေရာသအီစအီစဉ ်အတွေက ်အခွေငဲ့အ်လမြ်ားမ ာြား။  

● သငူယတ်နြ်ားနအာငဖ်မငန်ရြားအစအီစဉ ်(Kindergarten Success Program:) BCPS တွေင် သငူယတ်န်ြား 

တကန်ရာက်မညဲ့် နက ာင်ြားသာြားသည် ဤအစီအစဉတ်ွေငတ်က်နရာက်ခွေငဲ့်ရှ ပါသည်။ စာနပ  ှငဲ့ ်သင္် ာ 

စသညဲ့် အနဖခခ အနလဲ့အက ငဲ့်မ ာြား တည်န ာက်ရန်အတွေက် အနထာကအ်ကဖူြစ်နစမညဲ့် အခမ ဲ့ 

အစီအစဉတ်ွေင် တက်နရာက ် ိုင်ရန် အခွေငဲ့အ်နရြားရှ ပါသည်။ ပ ိုမ ိုနလဲ့လာသင်ယပူပီြား၊ နမလ ၂၄ ရကတ်ွေင ်

battlecreekpublicschools.org/KSP သ ိုေ့စာရငြ်ားသွေင်ြား  ိုင်ပါသည်။   

● Grand Valley State University Camps: GVSU တကကသ ိုလမ်ှ BCPS တွေင်တက်နရာက်နနနသာ 

အလယ်တနြ်ား  ငှဲ့် အထကတ်န်ြား နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွေက် အခမ ဲ့ န ွေရာသစီခန်ြား တက်နရာက်  ိုငန်သာ 

အခွေငဲ့်နရြားကမြ်ားလမှ်ြားထာြားပါသည။် (Learn more here ဤနနရာတွေငန်လဲ့လာပါ။) ပပြီားလ င် ဧပပလီ ၁ 

ရက်နနါ မတ ိုငမ်ှီ နလ ာက်ပါ!  

● အွေနလ် ိုငြ်ားမ ှသငက်ကာြား  ိုငဖ်ခငြ်ား အခွေငဲ့အ်နရြား (Virtual learning opportunities  

○ BCPS တွေငတ်ကန်ရာက်သညဲ့် သငူယတ်နြ်ား-၅ တနြ်ားနက ာငြ်ားသာြား မ ာြားသည် ၎င်ြားတ ိုေ့ 

စာသငန်က ာင်ြားတွေင ်အသို ြားဖပ နသာ Chromebooks က ို န ွေရာသတီနလ ာက် 

အ မသ် ိုေ့ယသူွောြားပပီြား၊ သင်ကကာြားဖခင်ြားက ို Dreambox မ ှ(သင္် ာဘာသာရပ)်  ှငဲ့ ်i-Ready 

သ ိုေ့မဟိုတ် Amplify တ ိုေ့မ ှ(စာြတ်ဖခင်ြား  ငှဲ့် သင္် ာသာသာရပ်) တ ိုေ့ သငက်ကာြားကကမာှဖြစပ်ါသည။်   

https://www.battlecreekpublicschools.org/news/apply-now-free-gvsu-summer-programs-for-middle-high-schoolers
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○ သငူယတ်နြ်ား- ၈ တနြ်ား နက ာငြ်ားသာြားမ ာြားသညလ်ည်ြား ၎င်ြားတ ိုေ့အသို ြားဖပ နသာ Chromebooks က ို 

န ွေရာသအီတွေင်ြား စာြတ်ဖခင်ြားအစီအစဉ် (the Renaissance Accelerated Reader 

program) တွေင်ပါဝင်ရန ်အ မ်ယသူွောြား  ိုင်နသာအခွေငဲ့်အနရြားရှ ပါသည။် ဤအစအီစဉအ်ာြားဖြငဲ့ ်

စာြတ်ဖခင်ြား  ငှဲ့် စာစကာြားတတ်သညဲ့်နာြားလညမ်ှု (reading and comprehension) 

စွေမ်ြားရည်မ ာြားတ ိုြားတက် နစမာှ ဖြစ်ပါသည။်    

○ Battle Creek Central အထကတ်နြ်ား နက ာင်ြားသာြားမ ာြားအနနဖြငဲ့် ခရက်ေစ်- ရမတှ် ၂ 

(credits) ခိုထက် နည်ြားနသာ သ ိုေ့မဟိုတ် နနာက်က နသာ နက ာငြ်ားသာြားမ ာြားက ို 

ဤန ွေရာသသီငယ်ူမှုတွေင် ပါဝင်ရန ်နရွေြားခ ယ်မှုရှ လ မဲ့မ်ည။်     

○ W.K. Kellogg Preparatory အထကတ်နြ်ားနက ာငြ်ား တွေငတ်ကန်ရာက်နသာ နက ာင်ြားသာြားမ ာြား 

သည ်၎င်ြားတ ိုေ့၏ အွေနလ် ိုင်ြားနလဲ့လာနလဲ့လာမှုမ ာြားက ို Tracker စနစမ်ှတ ငဲ့်  က်လက် 

လိုပန် ာငသ်ွောြားမှာဖြစ်ပါသည်။ သ ရှ လ ိုနသာနမြားခွေန်ြားမ ာြားရှ ပါက နက ာငြ်ားအိုပ ်ရာကကြီား Calvin 

Williams ထ သ ိုေ့ ဤအီြားမ လလ် ပစ်ာဖြငဲ့ ်cwilliams@battlecreekpublicschools.org 

စာနရြား သာြားနပြားပ ိုေ့  ိုငပ်ါသည။်  

● ကနလြားမ ာြားစာြတန်နကကသည ်(Kids Read Now:)  BCPS တွေင်တက်နရာကန်သာ သူငယတ်န်ြား-၅ 

တန်ြား နက ာင်ြားသာြားအာြားလို ြားသည ်န ွေရာသတီနလ ာက်စာြတ်  ိုင်ရန် စာအိုပမ် ာြားက ို 

စာတ ိုကမ်ှပ ိုေ့နပြားမှာဖြစပ်ါ သည်။ စာအိုပတ် ိုင်ြားတွေင် နက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအာြား စာြတ်ဖခင်ြားက ို 

စ တဝ်ငစ်ာြားနစရန် ကညူီနပြားမညဲ့် န ွေြားန ွေြားဖခငြ်ားလှုပ်ရှာြားမှုမ ာြားပါဝင်ပါသည်။ ထ ိုေ့နကကာငဲ့် 

ဤစာအိုပမ် ာြားနပြားပ ိုေ့နသာအခါ မှနက်န်စွောနရာက်ရှ    ိုင်ရန်၊ နက ာင်ြားသာြားနရြားရာရို ြားတွေင် နပြားပ ိုေ့ထာြားသညဲ့ ်

သငဲ့်ရ ွေ့နနရပလ် ပစ်ာမ ာြား မှနက်န်မှုရှ ပါနစ။ အကယ်၍ သ လ ိုနသာနမြားခွေန်ြားရှ ပါက ဤနနရာ (this blog 

post) သ ိုေ့မဟိုတ် နက ာင်ြားသာြားနရြားရာရို ြားသ ိုေ့ studentservices@battlecreekpublicschools.org 

 ကသ်ွေယ်  ိုင်ပါသည။်  

 

 

ေကီနနေ့တွေင ်န ွေရာသပီညာသငက်ကာြားနရြားတွေငတ်ကန်ရာကရ်န ်နလ ာကလ် ာတငပ်ါ! 

လာမညဲ့ပ်ညာသင် စှတ်ွေင် အ ငသ်ငဲ့န်အာင်ဖမငမ်ှုရရှ ရန် န ွေရာသအီတွေင်ြား နပ ာ်ရ င်နသာသင်ယူဖခင်ြားမ ာြားရှ နနြ ိုေ့ 

သငဲ့က်နလြားအာြားကညူီနပြားပါ! ဤအစီအစဉ်က ို မနလ ာကမ် ီနက ာင်ြားသာြားသည် BCPS ၏ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင် 

 ှစ်အတွေက် အရငစ်ာရငြ်ားသွေင်ြားရပါမည်။ မ သာြားစိုအသစမ် ာြားအနနဖြငဲ့် battlecreekpublicschools.org တွေင ်

စာရငြ်ားသွေင်ြားထာြားပါ။ န ွေရာသီပညာနရြားအတွေက်က ိုမူ battlecreekpublicschools.org/summerprogams 

သ ိုေ့ နမလ ၃ ရကန်နေ့နနာက ်ို ြားထာြား၍ ဖြညဲ့်စွေပ်နပြားထာြားရပါမည်။  
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