
 

 

ကို ဗ္စ-၁၉ အေၾကာငး္အအာာမား 
 

ႏွ ာေ  ငး္ဗစါး္ 

၀တဆ္ငပ္  
 

 

 

 

 

 

 

 

•  အေအ  အယ္လန္ေကာင္တတေကမာင္းာမား 
၏ ေကမာင္္ားာမားႏွ  ငွ္၀န့္္ာ္းာမား္ါ္္တ္ 
ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ဆက္ဆ္အန္      
ား ဗ္စႏိုွင္လ မင္ႏွ ာေ  င္းဗစတးာမား၀တ္ဆင္အာါ္္ဆင္ရမည္၊ 
 ေကမာင္းကားာမားေပးတကင္ြင္း္ဆင္ရမည္၊ ေကမာင္းအတကင္း 
 ေဟာေ၀း/ဗစၾကၤန္လာ္းာမားတကင္အတန္းတ ုာ တ
 ုအက းအေးပာင္းာမား တကင္ြင္း္ဆင္ရမည္၊လုိင္းအတကင္းေဗစာငွ္ 
ဆုိင္းေနဗစေ္တကင္ြင္းအဗစေ္အလာ္္ု့းဗ္စာမားအအ    
 ေကမာင္း္ားာမားႏွ ငွ္   ၀န့္္ာ္းာမား္ါ္ 
ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကုိ၀တ္ဆင္အ ာါ္္ဆင္ရမည္၊ ္တ္ာ တ္ 
့္ားေ္ာ အကကာအေ၀းး င္ွ  ေန့္ုိင္ႏိုွင္္ါွ္ 
္င္ န္းာမားအတကင္းႏွ ငွ္ ေကမာင္း္ားာမားတ ါတ 
 ေ္ာေအ  ႔အႈ ႔အာလာ္းေၾကာင္း က္ကိုာမက ္ႏွ ာာ  
့္ားလ မင္ ေကမာင္း္ားာမားႏွ ာေ  င္းဗစါ္း
ာမားကုိာ၀တ္ဆင္္ဘေနႏိုွင္္ါ္ 

 
> ဗစတဒတဗစတါကနၾ္ကား မက ္ 

        

လကေ္ဆးပ  
 

 

 

 

 

 

 

 

• ေကမာင္း္ားာမားႏွ ငွ္၀န့္္ာ္းာမားကုိအၾကိာ္ 
ၾကိာ္လက္ေဆးအန္လု္ေလာက္ေ္ာ မိန္ာမား 
 ေပးာါ္(္ုိ႔) လက္္န္႔ဗစင္ေဆးအါ္ကုိအ္ု္း 
 းပ အန္ အ့္ း္း ငွ္ေန႔လါ္ဗစာာဗစား င္းပ လုပ္ 
အာါ္ 

• ဆပ္းပာႏွ ငွ္ေအကုိအႏိုွင္လ မင္အ္ု္းးပ ္င္ွ္ါ္ 

• လက္္န္႔ေဆးအါ္တကင္အအက္ ၆၀%ပ ၀င္ 
္ါွ္လက္္န္႔ေဆးအါ္ကုိ၀န့္္ာ္းာမားအ 
္ု္းးပ ႏိုွင္းပတးေကမာင္း္ားာမား္ါ္အႏွ ငွ္ဆပ္ 
 းပာာအႏိုွင္ာ ္ာအ္္ုးးပ ပ  

• အားကဗစားႏွ ငွ္ တတတတး၀ိုင္းလႈပ္အ ားာႈာမားတကင္ပ  
၀င္ေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္အိာ္ေမာက္ 
 ေအာက္ မင္း ေအ မ ိးအန္တုိက္တကန္း္ါ္ 

 

> ဗစတဒတဗစတါကနၾ္ကား မက ္

 

္န္႔အ ငး္ေအးလပုပ္ / 

ပုိး္တပ္  
 

 

 

 

 

 

 

• လု္း ္ ဗိစတ္ မအေ္ာာ န္ကန္ဗစကာ္န္႔အ င္းေအးးပ လုပ္း င္း  
ႏွ ငွ္ပိုး္တ္ေဆးအ္ု္းးပ း င္းကုိအိတးအဗစတအက္ဗ္စာ ေ္   
 မာဗစကားပ လုပ္္ါ္ 

• အားကဗစားႏွ ငွ္ တတတတး၀ိုင္းတ အိယာပဗစယါ္ာမား္ဆင္ရမည္၊အိာ္ 
္ာ န္းာမားႏွ င္ွအာမားဆု္းအ့္ိအေတက႔အ ိ္ါွ္ အိယာ 
ာမား(တ္  းလက္ကုိင္ာမား္ဆင္ရမည္၊ာတး လုပ္ာမား္ဆင္ရမည္၊ကကန္းပ တာကတး 
္ုတ္ာမား္ဆင္ရမည္၊ောာက္ဗ္စ္ဆင္ရမည္၊ဗစာၾကါ္ွတိုက္ဗစားပကဘာမား)ကုိအ 
္ု္းးပ းပတးေနာက္ေန႔ဗစေ္္န္႔အ င္းေအးႏွ ငွ္ပိုး္တ္း င္း  
ာမားးပ လုပ္္ါ္ 

• ္န္႔အ င္းေအးပဗစယါ္းာမားကုိေကမာင္းတက္္ါွ္ေန႔ာ 
တုိင္ာတ္ဆင္ရမည္၊ေကမာင္းေန႔အတကင္းႏွ ငွ္ေကမာင္းဆင္းးပတးေနာက္ 
္န္႔အ င္းေအးးပ လုပ္အန္ပွ္ပိုးေပးအပ္ာါ္ 

• ေကမာင္းတုိင္း္ါ္လုိအပ္ေ္ာ္န္႔အ င္းေအးပဗစယါ္း 
ဗစာအင္းကုိးပ လုပ့္္ားအာါ္ 

• ကုိင္တကယ္္ိ့ေတက႔အန္ာလုိေ္ာအာႈိက္ပ္ုးာမားကု ိ 
ေန႔ဗစေ္အ င္းလင္းးပတးပိုး္တ္ာါ္ 

 

> ဗစတဒတဗစတါကနၾ္ကား မက ္ 

 

္တာ္ တေ္္ာ
အကကာအေ၀းး င္ ွ

ေန့္ုိငဆ္ကဆ္း္ ငး္ 
 

 
• အး ား္ ာမားႏွ ငွ္  တတတတး၀ိုင္းာ ေကမာင္း္ား 
ာမားေလွကမင္ွ္ါွ္အ  (လက္၂ က္ကိုဆန္႔တန္း 
္ါွ္အကကာအေ၀း) း ငွ္(၆)ေပအကကာတကင္ေနပ   

• အုပ္ဗုစာမားအ့္ဘတကင္ဗုစေ၀းာေနပ ႏွ ငွ္ 
• အုပ္ဗုစာမား၏အေ၀းတကင္ေနပ ္ဆင္ရမည္၊ လ ဗုစလ ေ၀းာမား 
ကုိေအ ာင္ပ  

• ဗစားပကဘာမားတကင္ပလပ္ဗစတဗ္စအၾကါ္ာမားး င္ွ 
အကာအကကယ္းပ း င္းကုိးပ လုပ္ႏိုွင္္ါ္ 

• ာမက္ႏွ ာကုိကာကကယ္္ါ္ွပလပ္ဗစတဗ္စအၾကါ္ 
ာမားအ္ု္းးပ း င္းကုိပါာေပးအန္အါ္အကယ္ မက္  
း င္ွ္ု္းႏိုွင္္ါ္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ကုိ ဗစ-္၁၉ း ဗစႏ္ွုိ္င္ေ္္ာ 

လကၡဏာာမား 

 
•  မာ္းတုန္း င္းာမား 
• ကုိယ္အပ  မိန္ (၁၀၀.ြ) ဒတ အတႏွ ငွ္အ့္က္  
• အ္က္အႈၾကပ္း င္း/ က္ ဘး င္း 
• ကုိယ္ ႏွႏာႏွကာ္းနယ္း င္း 
• ေ မာင္းဆိုးး င္း  
• ႏွ ာအါ္ယုိး င္း 
• ကုိက္ ဘး င္းာမားႏွ ငွ္နား င္းာမား 
• ၀ာ္းေလမား င္း/ပမ ိ ႔အန္း င္း 
• အအ္ာာမား ္ဗစား၍ာအး င္း္ဆင္ရမည္၊ အန႔္ာအး င္း 
• လါ္ပင္းနား င္း 

 

ကုိယတ္ုိငေ္ဗစာင္ွၾ
ကါ္ွအန ္ 

လကၡဏာာမား 

 
ေအာက္ပ ေား ကန္းာမားကုိေားပ  
• အ မားအ ိ္လား? 

• ေ မာင္းဆုိး္လား? 
• လါ္ပင္းနာ္လား? 
• အ္က္အႈၾကပ္္လား? 
• ကုိ ဗ္စ-၁၉း ဗ္စေန္ ကိုးပ ဗုစ ဘွ္လား(္ုိ႔)့္ုိ  ္ႏွ ငွ္  

နတးကပ္ဗစကာေန ဘွ္လား? 
 
္တ္ာ တ္ေပး့္ားေ္ာကာကကယ္ေဆးာမားကုိေကမာင္း        
ဗစာ္င္ႏွ ဗ္စာဗစတင္ာတအားလု္း့္ုိးးပတးး ဗ္စအာါ္္ဆင္ရမည္၊္င္၏ာိ္ားဗုစ                

ဆအာ၀န္ႏွ ငွ္ဗစဗ္စေဆးးပတးါကန္ၾကား မက္ယ ပ  

္ိလကယ္းာင္လကယ္ေဗစအန္ 

Access to the full EACS Reopening Plan can be found on the main EACS website.  www.eacs.k12.in.us  (Reopening Plan Button) 

http://www.eacs.k12.in.us/


                                     အတးေအဗစတအကဗ္စ ္ေကမာငး္းပန ္ကင္ွး ငး္ါကနၾ္ကား မက ္ုိကလ္ုိငး္ာမား   (၂၀၂၀-၂၀၂၁) 
 

 
ကာကကယအ္နအ္ေလ ွ
အကမငွ္လပုပ္  

 

 
 
• ာၾကာ ဏကုိင္တကယ္္ိ့ေတက႔ေ္ာာမကႏ္ွ ားပင္ 
 အိယာာမားႏွ ငွ္ေ၀ာ မလုပ္ကုိင္ၾက္ါွ္
ပဗစယါ္းာမားကုိ ေန႔ဗစေ္္န္႔အ င္းေအးလုပ္းပတး 
ပိုး္တ္ေဆးအါ္ာမားး ငွ္ပိုး္တ္ာါ္ 

• နတးကပ္ဗစကာေန့္ုိင္း င္းကုိာေအ ာင္လကဘႏိုွင္္ ါွ္ 
အ    ေကမာင္းာ ေပးေ္ာ(္ုိ႔) အိာ္ာ ယ လာ 
 ေ္ာႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကုိေကမာင္း္ား 
ာမားႏွ ငွ္၀န့္္ာ္း ာမား၀တ္ဆင္အာါ္   

• ေအေ္ာက္္ါွ္ေနအာာမား(Drinking 
fountains)ာမားကုိပိတ့္္ားာါ္္ဆင္ရမည္၊ ေကမာင္း 
္ားႏွ ငွ္၀န့္္ာ္းာမား္ါ္ေ္ာက္ေအကုိ  
့္ကင္းေ ာက္းာင္ႏိုွင္္ါွ္ကုိယ္ပိုင္ေအ  း 
ာမားး င္ွ ့္ဘွလာအန္တုိက္တကန္း္ါ္  
ေအ္န္႔ေ္ာက္ေအ  းာမားကုိာနက္ဗစာႏွ ငွ္  
ေန႔လါ္ဗစာဗစားေ္ာက္ မိန္တကင္ ေကမာင္း
ာ  ေပးအပ္ႏိုွင္္ါ္ 

 

 
ေကမာငး္္ားာမား
ကုိၾက /ိပုိ႔း ငး္ 

 

 
 
ၾကိ တင္ကာကကယ္္ါွ္အဗစတအဗစေ္ာမားကုိေဆာင္          
အကက္ေနဗစေ္ေအာက္ပ ေဆာင္အကက္ာႈလုပ္ငန္း
ာမားအတကက္္တ္ာ တ့္္ားေ္ာဗ္စ မိန္/ဗ္စႏွႈန္း 
ာမားကုိလိုက္နာအာါ္- 
• ပ္ုာ န္ေကမာင္း မိန္အတကင္း အတးဗစေ္ႏွ ငွ္အပို္င္ 

ယ ္ါွ္္ာ္ာအပ္ာမားအ မိန္၏(အားကဗစား 
ႏွ ငွ္  တတတတး၀ိုင္း္ာားာမား)  အတးဗစေ္အတကင္း 
္တ္ာ တ္ေပးေ္ာ္ို့င္ ္ုေနအာာမားတကင္အ  
 မိန္တုိင္း့္ုိင္အန္လုိ္ါ္  

• ာိ္ားဗုစာမား္ဆင္ရမည္၊ောာင္ႏွ ာာမားႏွ ငွ္ေကမာင္းကား 
အတ ဗစတး္ါွ္ေကမာင္း္ားာမားေကမာင္းကား  
ေပးတကင္အတ ္ို့င္ႏိုွင္္ါ္ 

• ္တ္ဗ္စဒအိုက္္ာာမားႏွ ငွ္ေကမာင္း္ားာမား 
္ါ္ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကုိ၀တ္ဆင္အာါ္ 

• ေလွလာေအး အတးဗစေ္ာမားအားလု္းကုိပယ္ မက္ 
့္ား္ါ္  

• ာၾကာ ဏ့္ိေတက႔ကုိင္တကယ္္ါ္ွာမက္ႏွ ာ  
းပင္ အိယာာမားကုိ္န္႔အ င္းး င္းႏွ ငွ္ပိုး္တ္း င္း  
ာမားကုိေကမာင္းကားေပးတကင္ အတးဗစေ္းပတးဆု္း 
္ါွ္အ  တုိင္းးပ လုပ္အာါ္ 

• ေကမာင္းကားာမားာ္ု္း္ါွ္အ  ြင္းတုိ႔၏ 
တ္  းာမား ကငွ္းပတးေလ၀င္ေလ့္ကက္ေကာင္းအန္   
းပ လုပ္ာါ္ 

• ေကမာင္း္ားာမားား၌ ာနက္ပိုင္းႏွ ငွ္ 
ါေနပိုင္းတကင္္တ္ာ တ့္္ားေ္ာၾကိ /ပို႔အန္   
ေနအာအတိအကမအ ိာါ္ 

• ေကမာင္း္ားဗစတးနင္း္ါွ္အအါ္အတကက္ပာာ 
ဏေပးတကင္ာ တါ္းပတး္တ့္္ားေ္ာအကကာ 
အေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ဆက္ဆ္း င္းကုိအ္္ုးးပ  
ႏိုွင္္ါ္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ေကမာငး္အတကင္း 
ေဆာငအ္ကကာ္ႈာမား 

 

 
• (ဗစာ္င္ န္းာမား္ဆင္ရမည္၊ အတန္း အိတ္အဆငွ္ာမား္ဆင္ရမည္၊ ေကမာင္း 

အေဆာက္အေတးာမား(္ို႔)းာိ  ႔နယ္တ ုလု္း) ကုိပိတး္ င္း 
းပ လုပ္ႏိုွင္္ါ္ 

• အတိအကမေ ာ္းပ္ါွ္ေကမာင္း္ားာမားကုိ တ္း ္န္႔ ကဘ  
း ား့္ားအန္လုိ္ါ္ 

• ေကမာင္းးပန္လာတက္ာါွွ္ေကမာင္း္ားာမား္ါွ္  
အကန္လုိင္းာ ေကမာင္းအပ္ဗစာအင္း္ကင္းအာါ္   

• လ ဗုစလ ေ၀းာမားား ဗ္စေဗစအန္ႏွ ငွ္္တ္ာ တ့္္ားေ္ာအ 
အေ၀းး င္ွေန့္ုိင္ဆက္ဆ္အာါွ္အတကက္အန္ကမာင္း္ား  
အ္ဗ္စာမားကမာင္းအပ္ဗစာအင္း္ကင္းအန္အက္ မိန္းအပကိ ငွ္ာငွ္ 
ယ အာါ္  

•  ါွ္္ါ္ာမား/လုပ္အားေပးာမား(ႏွ ာေ  င္းဗစါ္၀တ္ဆင္ 
း င္း(္ုိ႔)နတးကပ္ဗစကာေန့္ုိင္ဆက္ဆ္း င္း)ာမားကုိေကမာင္း 
အ္ုး န္း အိယာတကင္္ာကန္႔္တ္္ါ္  

• အင္ဒတအာနားးပါ္နယ္ပါာေအးရာန၏ါကန္ၾကား မက္အ
အ ေလွကမင္ွာႈာမား(drills)ကုိလဘးပ လုပ္အာါ္ 

• အႏွ ၱအယ္ာ လကတ္ကင္းအာ္ုိ႔ေးပာင္းေအႊ ႔္ါ္ွအ မိန္အ 
တကင္းအေဆာက္အေတးအတကင္းာ ပ့္ာဆု္း့္ကက္  ္ 
္ါ္တ ္ း ာပိတ္ာတတ္  းကုိကိုင့္္ားေပးအာါ္ 

• တုိေနဒိုအတကက္ေလွကမင္ွေနဗစေ္နတးကပ္ဗစကားပ လုပ္အ္ါွ္  
အတကက္ေကမာင္း္ားာမားႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမား၀တ္ဆင္အ 
ာါ္ 

 
ေကမာငး္ မနိာ္ဗစတငာ္တမေကမာငး္ မနိအ္းပတးအေဆာကအ္ေတးာမား 

အ္ုး္းပ း ငး္ 
• အေဆာက္အေတးအုပ္ မ ပ္ေအးာႈးာမား္ါ္အး ားအ ကဘ႔႔အ

ဗစါ္းာမားာ လာေအာက္အ္္ုးးပ း င္းကုိ ယ္အ ားာါ္(္ုိ႔)   
ကန္႔္တ္ာါ္ 

• IHSAA ္ဆင္ရမည္၊ ISSMA ႏွ ငွ္ IDOE တုိ႔၏ါကန္ၾကား မက္ာမား 
အအအားကဗစားေးပး ုန္ပဗ္စာမား္ဆင္ရမည္၊ အားကဗစားအ ကဘ႔ာမား္ဆင္ရမည္၊ 
အ မိန္ပို္င္ယ ္ါ္ွလႈပ္အ ားေဆာင္အကက္ာႈာမားကုိ 
လုိက္နာေဆာင္အကက္အာါ္ 

• အေဆာက္အေတးအတကင္း္ုိ႔ အာမ ိးာမ ိးေ္ာတ္  း 
 ေပ က္ာမားာ ၀င္ႏိုွင္/့္ကက္ႏိုွင္္ါ္ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                 အတးေအဗစတအကဗ္စ ္ေကမာငး္းပန ္ကင္ွး ငး္ါကနၾ္ကား မက ္ုိကလ္ုိငး္ာမား   (၂၀၂၀-၂၀၂၁) 
 

 
အဗစားအဗစာႏွ င္ွ 
အ မ အိါာ္မား 

းပ လပုး္ပငဆ္ငး္ ငး္ 
 

 
 

• ္တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ 
ဆက္ဆ္း င္းကုိလက္ေတက႔ကမကမအ္ု္းးပ ပ  

• အဗစားအဗစာာဗစားာတႏွ ငွ္ဗစားးပတေနာက္ကမာင္း္ား   
ာမားကုိလက္ေဆးအန္ ကငွ္းပ ပ   

• တ  ္ု္းပု ္းပားာမား္ဆင္ရမည္၊ ဇကန္း္ဆင္ရမည္၊ အင္းာမားကုိ္္ုးပ  
• ဗစားေ္ာက္ န္းာအတကင္း္ုိ႔၀င္္ါွ္လုိင္း 
ႏွ ငွ္အဗစားအဗစာယ ္ါ္ွလုိင္းာမားတကင္လက္ 
ေတက႔ကမေ္ာလိုအပ္္ါွ္အကကာအေ၀းာမား 
ကုိအာ တ္အ္ားလုပ့္္ားပ  

• အဗစားအဗစာာမားႏွ ငွ္ေဗစမးေလ မာွေပး့္ား္ါွ္ 
အအာာမားာ ာယ းပတး္ကားမန္း ဗ္စးပတးေအကး မယ္္ 

    း င္းာမားကုိေလ မာွ့္ား္ါ္ 
• ဗစားေ္ာက္ န္းာတကင္ေကမာင္း္ားာမားကုိ 
့္ုိင္အန္ေနအာ္တ္ာ တ္ေပး့္ားာါ္(္ို႔)  
ြင္းတုိ႔အတန္းႏွ ငွ္အတ ့္ုိင္အာါ္ 

 
က းေးပာငး္ မနိ ္

 

 
 

• ေကမာင္း္ားာမားႏွ ငွ္၀န့္္ာ္းာမား္ါ္တ ါတ   
ေ္ာ အုပ္ဗုစတ ုအတကင္းအတ ေနအာါ္ 
(ကေလးငယ္ာမားႏွ င္ွတေန႔လု္း (္ုိ႔) ပို၍ အ္က္ 
ၾကတး္ါ္ွကေလးာမားႏွ ငွ္ း ဗ္စႏိုွင္္ာ မ တေန႔လု္း 
ေနအာါ္) 

• ဗစာ္င္ န္းအတကင္းအ ိေနဗစေ့္္ိုင္ ္ုဇယားး င္ွ့္ုိင္းပတး 
ြင္းကုိပ္ုာ န္ေနာက္ဆ္ုး အေး အေနး ဗ္စေနအာါ္ 

• ာ လတန္းေကမာင္း္ားာမား္ါွ္ကဗစား မိန္ 
(recess)္ဆင္ရမည္၊ လက္ာႈပါာအ မိန္ (art)္ဆင္ရမည္၊  တတအ မိန္ 
(music)ႏွ ငွ္ကုိယ္လက္ၾက္ွ ိုင္ေအးအ မိန္(physical 
education)တုိ႔ကိုဗစာ္င္ န္းအးပင္တကင္ပ ၀င္
ၾကာါ္   

 
လ ဗုစလ ေ၀းအုပ္ဗုစာမား 
း ငွ္ဗုစေ၀းး င္းကို 
းပ လုပ္း င္း 

 

 
 

• းပါ္နယ္အုပ္ မ ပ္ေအးာႈး၏လက္အ ိးပါ္နယ္တ ုလု္း 
အတကက္္ု့တ္းပန္္ါွ္ေအာ္ဒ အအ အာမားဆု္း ဗုစေ၀း 
 ကငွ္အ္ါွ္အေအအတကက္အတိုင္းလုိက္နာအာါ္ 

• လက္ဆကဘႏွႈတ္ဆက္း င္းာမား္ဆင္ရမည္၊ အုပ္ဗုစလုိက္တုိးေ၀ ႔ပ း 
ကပ္ဆက္ဆ္း င္းာမား္ဆင္ရမည္၊ လက္ မင္းအိုက္ေ္ာဟိုင္း ိုက္ 
(high fives) ႏွ ငွ္အ မ ိအါ္ာမားအ တ ေ၀ာ မေ္ာက္  
း င္း္ဆင္ရမည္၊ န္း(gum)ေ၀ာ မ၀ းး င္းး ငွ္ေအာင္ပကဘ ္အုပ္ဗုစ 
ပ တတလုပ္း င္းာမားကုိအားာေပးပ   

• ကဗစား မိန္ (recess)္ဆင္ရမည္၊ အားကဗစားပကဘာမားႏွ ငွ္ ေကမာင္း 
အတကင္းအဗစားအဗစာဗစား မိန္ာမားတကင္အုပ္ဗုစာမား္ဆင္ရမည္၊ အဗုစ 
အေ၀းာမားား ဗ္စေဗစအန္ဗစတဗစေ့္္ား္ါ္ 

• အ ာ္းအနားပကဘာမားးပတးလ မင္းပတးး င္းအေဆာက္အေတး 
အတကင္းာ လ ာမားအးာန္ဆု္း့္ကက္ ကာႏိုွင္အန္ါကန္းပ 
ေပးာါ္ 

•  ါ္ွ္ါ္ာမား္ါ္တေတးႏွ ငွ္တေတး(၆)ေပအကကာအေ၀း 
း ငွွ္ေန့္ုိင္ဆက္ဆ္းပတးႏွ ာေ  င္းဗစါ္း ာမားကုိိ၀တ္ဆင္ 
အာါ္ 

 
္ငၾ္ကားး ငး္ႏွ င္ွ 
္ငယ္ း ငး္ကုိ
 ေ့္ာကပ္္းွ ငး္ 

 

 
 
 
 
 
 

 

• ဗစာ္င္ န္းအတကင္းာ ္င္ၾကား္ါွ္ အေ့္ာက္က  
ပဗစယါ္းာမား္ဆင္ရမည္၊ ဗစာေအးကိအိယာာမားကုိ၀န့္္ာ္း ာမား 
ေ၀ာ မး င္းကု ိ ယ္အ ား း င္းႏွ ငွွ္ကန္႔္တ္း င္း 
လုပ္ာါ္္ဆင္ရမည္၊ြင္းတုိ႔ကိုအ္ု္းးပ းပတးတိုင္း္န္႔အ င္းး င္း 
ႏွ ငွ္ပိုး္တ္း င္းာမားးပ လုပ္ာါ္ 

• ပ္ုာ န္ေကမာင္းအ မိန္ဇယားာမားအတုိင္းး ဗ္စႏိုွင္္ာ မ  
 းပ လုပ္ေဆာင္အကက္ာါ္  

• ကုိယ္ကာယၾကွ္ ိုင္ေအးအတန္းာမားကုိး ဗ္စႏိုွင္လ မင္  
အေဆာက္အေတးအးပင္တကင္းပ လုပ္ာါ္ 

• ္ တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ဆက္ 
ဆ္း င္းားပ လုပ္ႏိုွင္္ါ္ွအေး အေနတကင္   
ေကမာင္ း္ား ာမား္ါ္ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကုိ 
အေဆာက္အေတးအတကင္း/အးပင္တုိ႔ား၌၀တ္ဆင္အာါ္ 

• ကုိယ္ကာယၾက္ွ ိုင္ေအးေလွကမငွ္ န္းာမားးပ လုပ္ 
ေန မိန္တကင္အကယ္၍ဆအာက ကငွ္းပ လ မင္  
ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကုိ ယ္အ ား ့္ားႏိုွင္္ါ္ 

• ကုိယ္ကာယၾကွ္ ိုင္ေအးအတန္းာမား္ဆင္ရမည္၊  အားကဗစား 
 ေးပး ုန္ပဗ္စအ မိန္ာမားႏွ ငွ္ တတတတး၀ိုင္းအ မိန္ာမား 
 ေလွကမငွ္ မိန္တကင္ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ြင္းတုိ႔ 
၏ကိုယ္ပိုင္အ၀တ္အဗစားာမားကုိယ လားပတး
၀တ္ဆင္နိုင္္ါ္ 

•  ့္ိ ိုက္လကယ္ေ္ာအႏွ ၱအယ္အ ိေ ္ာကေလးာမား 
၏ာိ္ားဗုစာမား္ါ္ကေလးာမား၏ေကမာင္း
ႏွ င္ ွတုိင္ပင္ေဆကးေႏွကးပ    

 
လ ာႈေအးႏွ င္ွဗစတိပ္ုိငး္ 
ဆုိငအ္ာာမားအတကက ္

အက အါတ  
အအငး္အးာဗစာ္မား 

 

• ဗိစတ္ပိုင္းဆုိင္အာလုိအပ္ မက္ာမားအတကက္တေတး
 မင္းေတက႔ဆု္ေဆကးေႏွကးအန္ေကမာင္းတုိင္းတကင္္က္ 
ဆုိိင္အာအဆငွ္ာမားအအေကမာင္း္ားာမားႏွ ငွ္
၀န့္္ာ္းာမားအတကက္္င္တန္းာႈးာမား (Coaches) 
ကုိေတက႔ဆု္အန္ အ ကငွ္အေအးအအ ိႏိုွင္္ါ္ 

• းာိ  ႔နယ္တ ုလု္းအတုိင္းအတာအအ 
ဗိစတ္ပိုင္းဆုိင္အာႏွ ငွ္လ ာႈေအးလုိအပ္ မက္ာမား 
အတကက္္င္တန္းာႈးာမား (Coaches) ၏အက   
အါတကုိအႏိုွင္္ကဘွ္ို႔အး ားအ ကဘ႔ဗစါ္းာမား 
ာ အက အါိတာမားလဘအအ ိႏိုွင္္ါ္ 

 

 
ေကမာငး္္ား(္ုိ႔) 
၀န့္္ား္္ါ္ 

ေကမာငး္ မနိအ္တကငး္  
ေနာေကာငး္း ဗစလ္ မင ္

 

 

• ေကမာင္းေဆး န္းေနအာာ လကဘ၍အေဆာက္အေတးတုိင္း 
တကင္္တးး ားေနအာတ ု္တ္ာ တ္းပ လုပ့္္ားအာါ္ 

• ေကမာင္း္ားာမား၏ကို ဗ္စ-၁၉၏လကၡဏာာမားကု ိ
္ိအ ိႏိုွင္အန္၀န့္္ာ္းာမားကုိ္င္တန္းေပး့္ားာါ္္ဆင္ရမည္၊ 
ကုိ ဗ္စ၁၉၏လကၡဏာာမားေတက႔အ ိလ မင္ေကမာင္းေဆး 
 န္း္ုိ႔ပို႔ေဆာင္အာါ္ 

• ေကမာင္း္ နားပ ္ါ္ကုိင္တကယ္္ိ့ေတက႔အန္ာလုိေ္ာ 
(touch-free thermometers) အပ  မိန္တုိင္းကိအိယာ  
း င္ွေကမာင္း္ားာမားႏွ ငွ္၀န့္္ာ္းာမားကုိဗစဗ္စေဆးာါ္ 

• အယ္လန္ေကာင္တတကမန္းာာေအးရာန၏ါကန္ၾကား 
 မက္ာမားကုိေကမာင္းအုပ္ မ ပ္ေအးာ လုိက္နာေဆာင္အကက္  
အာါ္ 

• အ္ု္းားပ ္ဘပိတ့္္ားေ္ာအ န္းာမားကုိ္န္႔အ င္းေအး 
 းပ လုပ္ပိုး္တ္းပတးလ မင္ေနာေကာင္းေ္ာ  ္ာမားအ            
တကက္အ္္ုးးပ ႏိုွင္္ါ္္ဆင္ရမည္၊ ္န္႔အ င္းေအးလုပ္းပတးပိုး္တ္           
းပတးလ မင္(၂ြ)နာအတေဗစာငွ္းပတးာ ့္ုိေနအာကုိအ္္ုးးပ ပ  

• ေနာေကာင္းေ္ာ၀န့္္ာ္းာမားႏွ ငွ္ကေလးာမား္ါ္  
းပါ္နယ္ႏွ ငွ္ေဒ္တကင္း္တ္ကန္႔္တ္ မက္ာမားဗ္စႏွႈ္းာမား        
ႏွ ငွ္ကုိက္ါတ္ါွ္အ မိန္အ့္ိအိာ္တကင္္တးး ားေန့္ုိင္အာါ္ 

• အေကာင္းဆု္းေကမာင္းေ း မိန္ဆုကိုေကမာင္းအေနး င္ွ 
ာေပးႏိုွင္္ဘာိ္ာမားႏွ ငွ္အတ ေကမာင္း္ား၏ေကမာင္း   
ေ း မိန္ကုိေဆကးေႏွကးာါ္ 

 

Each school will provide additional information as it pertains to daily operations. 



 

 

္ ငယတ္နး္ာ  (၆)တနး္ 
 

လ ကိုယ္တိုငပ္ုာ္ နအ္တိုငး္ေကမာငး္တကင ္
္ငယ္ း ငး္ကိုေအကး မယ္း ငး္ 

 

 

 

● ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ြင္းတုိ႔၏အတန္းတကင္ေန႔ဗစေ္တက္အာါ္ 

● ္တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ဆက္ဆ္း င္းားပ လုပ္ႏိုွင္္ါ္ွအေး အေနတကင္ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကို၀တ္ဆင္အာါ္္ဆင္ရမည္၊ ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကု ိ(ကဗစား မိန္္ဆင္ရမည္၊ 

ေန႔လါ္ဗစာဗစား မိန္္ဆင္ရမည္၊  ကုိယ္လက္ၾက္ွ ိုင္ေအးေလွကမငွ္ န္းအ မိန္္ဆင္ရမည္၊ ္တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ ဆက္ဆ္း င္းားပ လုပ္ႏိုွ င္္ါ္ွအေး အေနာမား(္ုိ႔) 

အဗစာဗစား မိန္) တုိ႔တကင္ာ၀တ္ဆင္္ဘ ယ္အ ား့္ားႏုိွင္္ါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ြင္းတုိ႔၏ ပ္ုာ န္ဗစာ္င္ န္းာမားးပင္ပး ဗ္စေ္ာ(အႏုွပါာ္ဆင္ရမည္၊ ေတး တတ္ဆင္ရမည္၊ ကုိယ္လက္ၾက္ွ ိုင္ေအးေလွကမငွ္ န္းအ မိန္္ဆင္ရမည္၊ဗစာၾကါွ္တုိက္အ္ု္းးပ  မိန္)တုိ႔တကင္ 

အ့္ းပိုာိုအာအ္ုဗိုစက္ကာကကယ္း င္းာမားႏွ င္ွ္န္႔အ င္းေအးာမားကု ိ္တ္ာ တ့္္ား္ါ္ွအတုိင္းအဗစတအဗစေ္တကမးပ လုပ္အာါ္ 

● ဗစားေ္ာက္ န္းာ၀န့္္ာ္းာမားးပင္ဆင္ေပးေ္ာန္နက္ဗစာကုိ ေန႔ဗစေ္လာေအာက္ယ ေဆာင္္ကားအာါ္္ဆင္ရမည္၊ ဗစားေ္ာက္ န္းာ၀န့္္ာ္းာမားးပင္ဆင္ေပး့္ားေ္ာေအကး မယ္ႏိုွင္္ါွ္ 

(အပ (္ို႔) အေအး)အဓိက ေန႔လါ္ဗစာ(၂)ာမ ိး္ဆင္ရမည္၊ အာမ ိးာမ ိးကုိင္တကယ္္ိ့ေတက႔ႏိုွင္္ါွ္အဗစားအဗစာအာမ ိးအဗစားာမားကုိ ယ္အ ား့္ား္ါ္္ဆင္ရမည္၊ ္တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ 

ဆက္ဆ္း င္းေ္ာေန႔လါ္ဗစာဗစာ္ါွ္ေနအာာမားကုိ န္တတးးပ လုပ္ေပး့္ားာါ္း ဗ္စးပတး ေန႔လါ္ဗစာဗစား မိန္ပိုာိုလုိအပ္လ မင္ ေနအာ့္ုိင္ င္းာမားး င္ွ အ မိန္တုိးေပးာါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမား၏္င္အိုးါကန္တာ္းာမား (curriculum)  ႏွ ငွ္ အအင္းအးာဗ္စ (resources) ာမားကု ိအဗစးပ း င္း္ဆင္ရမည္၊ ့္ိန္း္ိာ္းး င္း္ဆင္ရမည္၊ ္င္ယ ာႈတုိးးာ ငွ္း င္းတုိ႔တကင္ ေကမာင္း္ားာမား  

အးပန္အလ န္ဆက္ က္ယ္း င္းာမားကို ြင္းတုိ႔၏ပါာေအးဆုိင္အာဆက္ဗစပ္ာႈာမားကုိဆက္လက့္္ဘွ္ကင္း့္ားာါ္ 

● ပ့္ာ(၃)လပတ္ဗစင္ာက္ဗစတာတ ုလု္းကုိ လ ကိုယ္တိုင္တက္ေအာက္္င္ၾကားး င္းကုိ ေကမာင္း္ားာမားကတိးပ အာါ္ 

 

 

 

 

 

 

အတးလနး္နငး္ (အကနလို္ငး္တကငး္အိုငပ္က္/ 
ကကနး္ပ တား င္ွ္ငယ္ း ငး္ကိုေအကး မယ္း ငး္) 

 
 
 
 
 

 

 

● းပတး ဘွေ္ာေႏွကေတးမာ္တအတးလန္းနင္းအဗစတအဗစေ္ႏွ ငွ္ကကဘးပားး ားနား မက္ာ ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္ေန႔ဗစေ္ြင္းတုိ႔္င္ယ အာါွ္္ာ္ာအပ္အားလု္းကုိြ

င္းတုိ႔၏အုိင္ပက္ေပးတကင္ြင္းတုိ႔၏အတန္းဆအာႏွ ငွ္္င္ယ အာါ္္ဆင္ရမည္၊ 

အတးေအဗစတအက္ဗ္စေကမာင္းာမား၏ေကမာင္းတက္အ္ါ္ွးပကၡဒိန္အတုိင္းအကန္လုိင္းာ တက္ေအာက္္င္ယ းပတးေကမာင္းေ း မိန္အယ အာါ္ 

● ဗစာ္င္ မိန္/အတန္းာမား္ါ္ေကမာင္း မိန္အတကင္းတကင္္ာ္င္ၾကားာါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမား၏ေကမာင္းေ း မိန္ကုိဗစာအင္း္ကင္း့္ဘွာ တ္ာါ္း ဗ္စးပတး အဆုိင္းာငွ္ာမားမေလွကမငွ္ န္းာမားကုိအ မိန္ာတအတိအကမတင္အန္လုိအပ္္ါ္ွအတကက္ 

ြင္းတုိ႔္င္ၾကားအာါွ္ ္ာ္ာအပ္အားလု္းကုိ အုိင္ပက္ေပးတကင္ ာပမက္ာကကက ္ပ ၀င္းပ လုပ္အာါ္ 

● ္င္ၾကားပိုု႔ မ္ါွ္အ မိန္အတုိင္းအတာာ ာ ေကမာင္းတကင္လ ကိုယ္တိုင္တက္ေအာက္္င္ၾကား္ါ္ွအ မိန္အတုိင္းး ဗ္စ္ါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ ေကမာင္း္ုိ႔အာ န္တကယ္တက္ေအာက္္င္ၾကား္ကဘွ္ို႔ အး ားနါ္းတ ုး ဗ္စေ္ာအတးလန္းနင္းး င္ွ္င္ယ ာႈကုိပ့္ာ(၃)လပတ္ဗစင္ာက္ဗစတာ 

တ ုလု္းကုိတက္ေမာက္အန္ကတိးပ အာါ္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ာ လတန္းာမား 



 

 

(မ) တနး္ ာ  (၁၂) တနး္ 
 

လ ကိုယ္တိုငပ္ုာ္ နအ္တိုငး္ေကမာငး္တကင ္
္ငယ္ း ငး္ကိုေအကး မယ္း ငး္ 

 
 
 

 

 

● ါကန္းၾကား မက္ာမား္ါ္ အတးေအဗစတအက္ဗ္စ၏ ္င္အိုးါကန္တာ္းာမားကုိလုိက္နာာါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမားတကင္ ေန႔ဗစေ္ ဗစာ္င္ မိန္(မ) မိန္အ ိာါ္း ဗ္စးပတး ဗစာ္င္ န္းာမားေးပာ္င္ယ အာါ္ 

● ္တ္ာ တ္ေ္ာအကကာအေ၀းး ငွ္ေန့္ုိင္ဆက္ဆ္း င္းားပ လုပ္ႏိုွင္္ါ္ွအေး အေနတကင္ႏွ ာေ  င္းဗစါ္းာမားကို၀တ္ဆင္အာါ္ 

● အတးေအဗစတအက္ဗ္စ၏ အ္က္ောကး၀ာ္းေကမာင္း(East Allen Career Center)ဗစင္တာတကင္တက္ေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္လ ကိုယ္တိုင္ေန႔ဗစေ္တက္အာါ္ 

● အင္န္္ဗ္စ(Anthis Career Center)ဗစင္တာတကင္တက္ေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္ ို႔၀ိန္းေကာ္းာ နတတေကမာင္းာမား၏ေပ င္းဗစပ့္္ားေ္ာ(hybrid schedule)အ မိန္ဇယား 

အတုိင္းလုိက္နာအာါ္္ဆင္ရမည္၊ ္ို့္ ာမား္ါ္အင္န္္ဗ္စဗစင္တာ၏္တ္ာ တ္အ မိန္အတကင္းအိာ္ာ ္င္ယ ႏိုွင္းပတး ပ္ုာ န္ဗစာ္င္ မိန္ာမားတကင္ြင္းတုိ႔၏ာ လေကမာင္းာမားတကင္ြင္းတုိ႔ကို 

       ေပး့္ား္ါွ္ဗစာ္င္ာါွ္အ မိန္ဇယားာမားအတုိင္းလ ကိုယ္တုိင္္ကားေအာက္္င္ယ အာါ္ 

● အး ားနါ္းး ငွ္္င္ယ ္ါ္ွေကမာင္း္ားာမား(Alternative School)္ါ္လ ကုိယ္တုိင္ေ္ာ္ြင္း(္ုိ႔) အိတးလန္းနင္းာ တဆငွ္ေ္ာ္ြင္း္င္ယ ႏိုွင္္ါ္   

● ပ းတကဘ္ င္ယ ေ္ာအတန္းာမားတကင္ဗစာအင္း္ကင္း့္ားေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္လ ကုိယ္တုိင္တက္အာါ္ (ေပာာ- တတတတး၀ိုင္းာမား္ဆင္ရမည္၊ အုိင္ဗစတအတး(ICE)္ဆင္ရမည္၊ အုိအက္ဗ္စအုိင္(OSI) 

ႏွ ငွ္ အုပ္ဗုစႏွ ငွ္္ိတဆို္ါွ္အ ကဘ႔၀င္ာမား(Show Choir) 

● အားကဗစားေးပး ုန္ပဗ္စတကင္ပ ၀င္္ ာမားကုိလ ကိုယ္တိုင္ပ ၀င္တက္ေအာက္အန္ေ့္ာက္ ္တုိက္တကန္း္ါ္္ဆင္ရမည္၊  IHSAA ၏ လုိအပ္ မက္ာမား္ဆင္ရမည္၊္တ္ာ တ္ မက္ာမားကုိလိုက္နာအာါ္  

● အ့္က္တန္းေကမာင္း္ားာမားတကး္ုိလ္မေကာလိပ္အဆငွ္ာတအန္တက္ေအာက္း င္းာမားႏွ ငွ္ အာ တ/္ အက္ဒဗ္စ(၂)ာမ ိးတက္ေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္လ ကိုယ္တုိင္တက္ 

ေအာက္အန္ေ့္ာက္ ္တုိက္တကန္း္ါ္ 

● (Project Lead the Way) ေကမာင္း္ားာမားကုိလ ကုိယ္တိုင္တက္အန္ ေ့္ာက္ ္တုိက္တကန္း္ါ္   

● ဗစားေ္ာက္ န္းာ၀န့္္ာ္းာမားးပင္ဆင္ေပး္ါွ္ ာနက္ဗစာကုိ (Grab and Go breakfast) ယ ၍္ကားး င္း ကုိေန႔ဗစေ္အအ ိာါ္ 

● ဗစားေ္ာက္ န္းာ၀န့္္ာ္းာမားးပင္ဆင္ေပး္ါွ္ေန႔လါ္ဗစာကို (Grab and Go breakfast) ယ ၍္ကားး င္း ကုိေန႔ဗစေ္အအ ိာါ္္ဆင္ရမည္၊ ြင္းတကင္ ေအကး မယ္အန္ေအာက္ပ တုိ႔ပ ၀င္ာါ္ 

၁။ ပ ေႏွကးေ္ာ အဓိကအဗစားအဗစာ (Hot Entrée)   
၂။ ေအးေ္ာ အဓိကအဗစားအဗစာ (Cold Entrée)(ဒိန္ မေ္(Yogurt)ႏွ ငွ္ဒိန္ ဘေ မာင္း(Cheese Stick)ႏွ ငွ္  အာ္ႏ္ိုွလာ(Granola)(္ို႔)ာာ င္(Muffin) 
    ေးာပဘေ့္ာပတ္(Peanut Butter)ႏွ ငွ္  မယ္လတ ႏွ ငွ္ (Chips)ာမား  
၃။ ေန႔ဗစေ္းပ လုပ္ေ္ာဟင္း္တးဟင္းအကက္ာမား(Daily Pre-made Salad)ႏွ ငွ္ ဗစတဇာ(Caesar) အ က္ ္ (Chef) (္ို႔) ဗစင္တာ တ(Santa Fe)             

အတးလနး္နငး္ (အကနလို္ငး္တကငး္အိုငပ္က္/ 
ကကနး္ပ တား င္ွ္ငယ္ း ငး္ကိုေအကး မယ္း ငး္) 

 
 
 
 
 
 

● ဤေအကး မယ္ာႈာ ာ းပတး ဘွေ္ာႏွ ဗ္စ၏ေႏွကေတးမာ္တအတးလန္းနင္းအေတက႔အၾက္ ာမားႏွ ငွ္ကကဘးပားး ားနား္ါ္ 

● အတးလန္းနင္းကု ိပ္ုာ န္ေကမာင္းတက္ မိန္ာမားအတကင္းးပ လုပ္အန္ ိတ္ေ း္ါ္ 

● ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ြင္းတုိ႔၏အုိင္ပက္ာမားေပးတကင္ေန႔ဗစေ္ဗစာ္င္ မိန္ာမားကုိ္င္ယ အာါ္   

● ေကမာင္း္ားာမား၏ေကမာင္းေ း မိန္ကုိဗစာအင္း္ကင္း့္ဘွာ တ္ာါ္း ဗ္စးပတး အဆုိင္းာငွ္ာမားမေလွကမငွ္ န္းာမားကုိအ မိန္ာတအတိအကမတင္အန္လုိအပ္္ါ္ွအတကက္ 

ြင္းတုိ႔္င္ၾကားအာါွ္ ္ာ္ာအပ္အားလု္းကုိ အုိင္ပက္ေပးတကင္ ာပမက္ာကကက ္ပ ၀င္းပ လုပ္အာါ္ 

● ္င္ၾကားပိုု႔ မ္ါွ္အ မိန္အတုိင္းအတာာ ာ ေကမာင္းတကင္လ ကိုယ္တိုင္တက္ေအာက္္င္ၾကား္ါ္ွအ မိန္အတုိင္းး ဗ္စ္ါ္ 

● အ့္က္တန္းေကမာင္း္ားာမားတကး္ုိလ္မေကာလိပ္အဆငွ္ာတအန္တက္ေအာက္း င္းာမားႏွ ငွ္ အာ တ/္ အက္ဒဗ္စ(၂)ာမ ိးအတကက္္င္ န္းဗစာာမားကုိာ တ္တာ္းးပ လုပ္းပတးကင္္တ္ဗ္စ 

(Canvas)ေပးတကင္ ၀င္ေအာက္ၾကါွ္အႈ ႔ႏိုွင္ာါ္္ဆင္ရမည္၊ ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ဗစာေားပကဘငယ္ာမားႏွ ငွ္ဗစာေားပကဘၾကတးာမားကို ေကမာင္းတကင္လ ကုိယ္တုိင္လာေအာက္ေး ဆုိအာါ္္ဆင္ရမည္၊့္ုိ္ုိ႔ေး  

ဆုိ မိန္အတကင္းအႏွ ၱယ္ကင္း၍လုး္ ္ ေအးအတကက္အဗစတအဗစေ္ာမားးပ လုပ့္္ားာါ္ 

(Project Lead the Way lessons) ကုိလဘာ တ္တာ္းးပ လုပ္းပတးကင္္တ္ဗ္စ(Canvas)ေပးတကင္၀င္ေအာက္ၾကါွ္အႈ ႔ႏိုွင္ာါ္္ဆင္ရမည္၊ ေကမာင္း္ားာမား္ါ္ ဓာတ္ ကဘ န္းာမား္ဆင္ရမည္၊  

္ါ္ဗစာေားပကဘငယ္ာမားႏွ ငွ္ဗစာေားၾကတးာမားကုိေကမာင္းတကင္လ ကိုယ္တိုင္လာေအာက္ေး ဆုိအာါ္္ဆင္ရမည္၊ ္ို့္ုိ႔ေး ဆုိ မိန္အတကင္းအႏွ ၱယ္ကင္း၍လုး္ ္ ေအးအတကက္အ 

ဗစတအဗစေ္ာမားးပ လုပ့္္ားာါ္  

● အားကဗစားေးပး ုန္ပဗ္စာမားတကင္ပ ၀င္ေ္ာေကမာင္း္ားာမား္ါ္အတးလန္းနင္းာ တဆငွ္တက္ေအာကႏို္ွင္္ါ္္ဆင္ရမည္၊  IHSAA ၏ လုိအပ္ မက္ာမား္ဆင္ရမည္၊္တ္ာ တ္ မက္ာမား ကုိလုိက္နာအာါ္  

● းပတး ဘွေ္ာႏွ ဗ္စ၏ေႏွကေတးမာ္တကဘွ္ို႔  အတးေအဗစတအက္ဗ္စေကမာင္းာမား၏ေကမာင္းတက္အ္ါ္ွးပကၡဒိန္အတုိင္းအကန္လုိင္းာ တက္ေအာက္္င္ယ းပတးေကမာင္းေ း မိန္အယ အာါ္ 

(အကန္လုိင္းး င္ွကကန္းပ တာ/အုိင္ပက္ေပးတကင္တ မိန္တါ္း္င္ယ ္ါွ္ေအကး မယ္ာႈ(virtual school option).   

 

 

အ့္က္တန္းေကမာင္း 


