
                       

 

 

                          
 

 
The mission of East Allen County Schools is to inspire in all students a passion for learning while developing knowledge, skills and character 

necessary to become responsible contributors to the local and global society. 

Technology Department 
800 Homestead Drive 

New Haven, IN 46774 

       
 ေက ်ာငး္သ်ား/မဘိတို႔ေမးေလ့ေမးထရ သိည့္ အီးေအစအီက္စအ္ြနလို္ငး္အီးလနး္နငး္ 

(EACS eLearning) ေမးခြနး္ႏ င့္အေျဖမ ်ား 
 
eLearning ဆုိသညမ္ ်ာ အဘယန္ညး္? eLearning ဆုိသည္မ ်ာ အီလက္ထေရ်ာနစ္မီဒီယ်ာမ တဆင့္၊ အဓိကအင္တ်ာနက္ေပၚတြင္ 
ျပဳလုပ္ေဆ်ာငရ္ြက္ရေသ်ာ (မရ မိၿဖစ္လုိအပ္ခ က္မဟုတ္ေသ်္ာလည္း) သင္ယူၿခင္းနည္းလမ္းတခုျဖစ္သည ္
 
eLearning ကိမုညသ္ည့္အခ နိတ္ြင ္အစၿပဳသနညး္? အကယ္၍ ရ်ာသီဥတုေၾက်ာင့္ ေက ်ာင္းပိတ္ရသည့္အခါ ထုိေန႔တြင္ အြန္လုိင္းမ  
သင္ယူျခင္း(eLearning)ျဖင့္အစ်ားထုိးေဆ်ာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ဆရ်ာမ ်ားက (eLearning) ႏ င့္ပတ္သက္ေသ်ာအခ က္အလက္မ ်ားကို  
မနက္(၉) န်ာရီတြငေ္က ်ာင္းအငတ္်ာနက္၀က္ဘ္ဆုိက္မ ်ားေပၚသုိ႔တင္ေပးထ်ားမည္၊ ျမိဳ ႔နယ္တခုလံုးမ ဆရ်ာမ ်ားပူးေပါင္းေဆ်ာငရ္ြက္ျပီး 
မြန္းမံသင္တန္းရ ိသည့္ေန႔မ ်ားတြင္ ေက ်ာင္းတုိင္းအတြက္အီးလန္းနင္းေန႔ျပဳလုပ္မည္ 
 
ဤႏ စတ္ြငသ္မၼတေန႔ကုိ မညသ္ုိ႔ ျပဳလပုသ္တမ္ တန္ညး္? သမၼတေန႔ သည္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားႏ င့္၀န္ထမ္း မ ်ားအတြက္ေက ်ာင္းပတိ္  
ေသ်ာ အ်ားလပ္ရက္ေန႔ၿဖစ္သည္   
 
စ်ာရြက၊္ ခတဲ ံသုးံရမည့္ေလက့ င့္ခနး္/သငခ္နး္စ်ာမ ်ားကိ ုကၽြႏု္ပတ္ုိ႔လပုရ္မညလ္်ား? မဟုတ္ပါ၊ သင္ခန္းစ်ာမ ်ားလုပ္ရန ္အင္တ်ာနက္ 
နည္းပည်ာကုိအသုံးၿပဳရန္ (သုိ႔) အနည္းဆုံးအင္တ်ာနက္မ  တဆင့္ေပးပုိ႔ရန္ၿဖစ္သည္၊ ဆရ်ာမ ်ားအတြက္အၾကံၿပဳလုိသည့္အခ က္ 
မ ်ားမ ်ာ- အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း(elearning) ရက္မတုိင္မ ီ ကင္းဘတ္စ္(Canvas)၊ စီေစ်ာ(Seesaw)၊ ပီရ်ာဆင္(Pearson) (သုိ႔) မက္ 
ဂေရ်ာ ဟီးလ္(McGraw Hill)၊ အိီးဖတ္စ်ာအုပ္မ ်ား (eTextbooks) ႏ င့္ ရႈိဘီ (Showbie) စသည့္ (apps) မ ်ား ကုိေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား 
ေက ်ာင္းစ်ာသင္ခန္းထဲတြင္ရ ိစဥ၀္က္ဆုိက္ေပၚမ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏ (ipad) ေပၚသုိ႔တုိက္ရုိက္(download)လုပ္ေပးထ်ားပါ၊ ၿခြငး္ခ က္- 
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ IEP, ILP(သို႔) EL ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးၿဖစ္ပါက ထုိေက ်ာင္းသ်ားကုိ ခဲတ၊ံ စ်ာရြက္တို႔ၿဖင့္သင္ခန္းစ်ာမ ်ား 
လုပ္ခြင့္ေပးႏိုင္သည္ 
 
eLearning ျဖင့္သငခ္နး္မ ်ားကုို မညသ္ည့္အခ နိ၌္ ေန်ာကဆ္ုးံတငရ္မညန္ညး္? အမ တ္ေပးမည့္ (eLearning) သင္ခန္းစ်ာမ ်ားကုိ   
ေက ်ာင္းၿပန္တက္ၿပီးေန်ာက္တရက္မ စ၍ (၅) ရက္အတြင္း တင္ရန္သတ္မ တ္ထ်ားသည္။ ဥပမ်ာ- အဂၤါေန႔တြင္၊ ေက ်ာင္းပိတ္ရပါက၊ 
ဗုဒၶဟူးေန႕၌ ေက ်ာင္းၿပန္တက္ရလ  င္၊ eLearning သင္ခန္းစ်ာမ ်ားကို ေန်ာက္အပတ္ အဂၤါေန႔တြင္ ေန်ာက္ဆုံးတင္ရမည္ 
 
eLearning ျဖင့္သငခ္နး္မ ်ားမ ်ာ အခ နိမ္ညမ္   ၾက်ာမညန္ညး္? သင္ခန္းစ်ာမ ်ားမ ်ာ အတန္း၊ ဆရ်ာႏ င့္ဘ်ာသ်ာရပ္မ ်ားေပၚတြင္မူတည္ 
သည္၊ မိနစ္ (၅၀) ႏ င့္ညီမ  ေသ်ာ eLearning သင္ခန္းစ်ာမ ်ားကုိ ဆရ်ာမ ်ားကတင္ထ်ားမည္။ ထုိ႔ေၾက်ာင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားရရ ိသည့္ 
စုစုေပါင္း သင္ခန္းစ်ာသည္ သင္ယူမႈအခ ိန္(၄-၅)န်ာရီမ  ေလ်ာက္ၿဖစ္မည္။ eLearning သင္ခန္းစ်ာမ ်ားၿပီးေအ်ာင္လုပ္္ရန္ေက ်ာင္းသ်ား 
မ ်ားသည္ (စေန-တနဂၤေႏြႏ င့္ ပတိ္ရက္မပါပ)ဲ (၅) ရက္အခ ိနရ္ရ ိၾကမည ္
 
ေက ်ာငး္သ်ားတုိ႔ု႔၏ eLearning သငခ္နး္စ်ာမ ်ားကိ ုမညသ္ုိ႔တငရ္မညန္ညး္? ဆရ်ာတင္လိုက္သည့္ စ်ာမ ်ား၏ ပုံစံေပၚမူ တည္ၿပီး၊  
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားလုပ္၍ျပီးေသ်ာသင္ခန္းစ်ာမ ်ားကုိအင္တ်ာနက္မ  ဒစ္ဂ စ္တ်ာယကိရိယ်ာမ ်ားျဖစေ္သ်ာ(Canvas, MobyMax, SeeSaw, 
Quizizz, Edulastic, Google Classroom (သုိ႔) Showbie)တုိ႔ကုိသုံးျပီးတင္ႏိုင္သည္၊ အထူးသီးသန္႔ေမးခြန္းမ ်ားကိုသင့္ကေလး၏ 
အတန္းဆရ်ာကုိဆက္သြယေ္မးၿမန္းပါ  
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ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ေက ်ာငး္မ  ဖြင့္ေပးထ်ားေသ်ာကြနပ္ ်ဴတ်ာအခနး္ ရ ပိါသလ်ား? ရ ိပါသည္၊ EACS ေက ်ာငး္တုိင္းတြင္ ေက ်ာင္းၿပန္တက္ၿပီး (၅) 
ရက္အတြင္းကြန္ပ ်ဴတ်ာခန္းကိုမနက္ ေက ်ာင္းမတက္မ ီ(သို႔) ေက ်ာင္းဆင္းျပီးေန်ာက္ သုံးရန္ဖြင့္ေပးမည္၊ သုိ႔ေသ်ာ္ ကြန္ပ ်ဴတ်ာခန္း 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းကုိ သင့္ကေလး၏ေက ်ာင္းမ ်ားက ဆုံးၿဖတ္ေပးမည္ျဖစ္၍ေက ်ာင္းသို႔ စံုစမ္းေမးၿမန္းပါ 
 
ေက ်ာငး္သ်ားမ ်ားသညသ္ငခ္နး္စ်ာမ ်ားကိျုပဳလပုရ္မည့္အငတ္်ာနက၀္ကဆ္ုိကမ္ ်ားကုိေက ်ာငး္တြငႀ္ကိဳတငေ္ဒါငး္လပုလ္ပုႏုိ္ငပ္ါသလ်ား? 
လုပ္ႏုိင္သည္၊သုိ႔ေသ်ာ္ ဆရ်ာတစ္ဦးခ င္းစိီ၏သင္ခန္းစ်ာမ ်ားမတူညီသည့္အတြက္မည္သည့္ေနရ်ာႏ င့္မည္သုိ႔ေသ်ာအခ က္မ ်ားကုိရယူရ 
မည္ကုိ အတိအက မေျပ်ာႏိုင္ပါ၊ ဆရ်ာမ ်ားကုိအၾကံၿပဳလုိသည္မ ်ာ- ႏ င့္ Canvas, Pearson (သုိ႔) McGraw Hill eTextbooks သင္ခန္း 
စ်ာမ ်ား ကုိအြန္လုိင္းမ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသ်ာ (apps) မ ်ားၿဖစ္သည့္ Showbie ကုိ (eLearning)ေန႔ မတုိင္မ ီေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားစ်ာသင္ခန္းအတြင္း 
ေက ်ာင္း၌ ရ ိစဥ္မ ်ာပင္ ၄င္းတုိ႔ ၏ (iPad) ေပၚတြင္ကူးယူ (download)လုပ္ေပးထ်ားပါ 
 
iPads မရ သိည့္ ေက ်ာငး္သ်ားအတြက၊္ မညသ္ုိ႔ၿပဳလပုမ္ညန္ညး္? အြန္လုိင္း(eLearning)ေန႔ၿပီးသည့္ေန်ာက္ (၅) ရက္အတြင္း EACS 
ေက ်ာင္း မ ်ားမ ၊ ကြန္ပ ်ဴတ်ာအခန္းကို ေက ်ာင္းမတက္မ ီ (သို႔) ေက ်ာင္းဆင္းၿပီး (၁) န်ာရီ ဖြင့္ထ်ားေပးမည္၊ ျပည္သူ႔စ်ာၾကည့္တိုက္ခြ ဲ(၈) 
ခုတုိ႔လည္းဖြင့္္မည္၊ ထုိစ်ာၾကည့္တုိက္မ ်ားတြင္ အခမဲ့ (Wi-Fi) ကုိရႏိုငိသည္၊ ျပည္သူစ်ာၾကည့္တုိက္မ ်ား၏လိပ္စ်ာမ ်ားကုိ EACS ၀က္ဘ္ 
ဆုိက္ http://www.eacs.k12.in.us/students/e_learning day ေပၚတြင္ ေဖ်္ာၿပထ်ားသည္   
 
အြနလ္ုိငး္(eLearning)ေန႔တြင ္ဆရ်ာမ ်ားႏ င့္ေက ်ာငး္သ်ားမ ်ားအၿပနအ္လ န ္ဆကသ္ြယႏုိ္ငမ္ညလ္်ား? ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္၊ ဆရ်ာမ ်ားသည္ 
ေဆြးေႏြးခ က္မ ်ား (သုိ႔) မက္ေဆ့ခ ္မ ်ားကို Canvas ေပၚမ တဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္အဆင္သင့္ရ ိေနမည္၊ ထုိ႔အၿပင္ eLearning ၏ ေန်ာက္ 
ပုိင္း (၅)ရက္အတြင္း ေက ်ာင္းတက္ေနစဥ္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားက၄င္းတုိ႔၏ ဆရ်ာမ ်ားကို ေမးခြန္းမ ်ားေမးၿမန္းႏိုင္သည္ 
 
သငခ္နး္စ်ာမ ်ားမၿပးီေသ်ာေက ်ာငး္သ်ားမ ်ားအတြကမ္ညသ္ည့္ေန်ာကဆ္ကတ္ြမဲ ်ားျဖစမ္ညန္ညး္? eLearning ရက္၌ ေပးလိုက္ေသ်ာ 
စ်ာမ ်ားကို ၿပီးေအ်ာင္မေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္ ပုံမ န္အတန္းထဲတြင္စ်ာမၿပီးၿခင္း၏ ေန်ာက္ဆက္တြမဲ ်ား အတုိင္း 
ရင္ဆုိင္ရမည္၊  ထုိ႔အၿပင္ အကယ္၍ အမ တ္ေပးရမည့္ eLearning စ်ာမ ်ားမတင္ေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးကို ခြင့္ၿပဳခ က္မရ ပိဲ   
ေက ်ာင္းပ က္သည္ဟူ၍ (unexcused absence) သတ္မ တ္မည္။  
 
eLearningသငခ္နး္စ်ာမ ်ားကုိေက ်ာငး္သ်ားမ ်ား၀ငေ္ရ်ာကရ္န၊္၄ငး္တုိ႔ကုိန်ားလညရ္နမ္ညသ္ုိ႔ ကညူေီထ်ာကပ္ံ၊့ လမး္ညြနမ္ႈေပးႏိုုငမ္ညန္ညး္? 
ဆရ်ာမ ်ားသည္ (eLearning) ၀က္ဆုိက္မ ်ားႏ င့္ ၄င္းတုိ႔ ၀င္ေရ်ာက္ရမည့္ေနရ်ာမ ်ား၊အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားကို ၾကိမ္ဖနမ္ ်ားစြ်ာျပသေပးထ်ား 
မည္၊ ဆရ်ာမ ်ားသည္ မနက္(၉)မ (၃)အထိ eLearning ေန႔၌ အြန္လိုင္းမ တဆင့္ Canvas ႏ င့္ email တုိ႔မ တဆင့္ ေမးခြန္းမ ်ားကုိ ေျဖရန ္
အသင့္ရ ိမည္  

http://www.eacs.k12.in.us/students/e_learning%20day

