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 ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏
ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ ဲ႔

 ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွင့ ္
 လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား

ကၽြႏုပ္္တို႔၏ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း 

 မေတာ္တဆ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘ ဲ— ေသခ်ာစီစဥ္ပုံေဖာ္ေပးျခင္းျဖင္ ့

 တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရမည။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

 ေကာလိပ္တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္

 ေက်ာင္းၿပီးေျမာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

 ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းမ်ားသည္ အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏

 အသားအေရာင္မတူညီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးမ်ားကို

 ဖန္တီးေပးေသာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 ကၽြႏုပ္္တို႔ကေလးမ်ားသည္ ဆရာမ်ား၊ ပံ့ပိုုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ

 အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ ႏွစ္ရပ္စလုံး ရရိၾွကပါသည္။

 ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏုပ္္တို႔ အသုိက္အဝန္း

 ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တက္ၾကြမႈရွေိသာ ေက်ာင္းအစဥ္အလာမ်ား

တည္ေဆာက္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ခံယူထားသည့တ္ာဝန္
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COVID-19 ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအၾကပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား ပိတ္ထားခ်နိ္တြင္ 
ကၽြႏုပ္္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္သင္ယူႏုငိ္ရန္အတြက္ ဤအေဝးမွသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ဒင္းဗားေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္း၏ သင္ၾကားေရး ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ေနေစရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသည့္ DPS ၏ သႏၷ႒ိာန္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ဤအစီအစဥ္ကုိ ေအာက္ပါအေျခခံမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္ - (1) စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း၊ (2) ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 
ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ (3) ရပ္ရြာႏွင့္ခ်တိ္ဆက္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

ေက်ာင္းပိတ္ထားခ်နိ္အတြင္း DPS ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ခန္းအတြင္း 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ သင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားေသာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားပါမည္။ ၎တို႔သည္ ဤအစီအစဥ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အေဝးမွသင္ၾကားေရး ေရြးခ်ယ္စရာသုံးမ်ဳးိအနက္မွ တစ္မ်ဳးိကို အသုံးျပဳ၍ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္လက္တြ ဲ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားသည္ အလားတူေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြထားပါသည္။ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားသည္ ခ႐ိုင္မွပံ့ပိုးေပးသည့္ ညႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလည္း အျပည့္အဝ အသုံးျပဳခြင့္ရရွပိါမည္။ ဤကိစၥအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူတကြရိွေနပါသည္။

အေဝးမွသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ ၿခဳငံုံသုံးသပ္ခ်က္

 မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ COVID-19

 က်န္းမာေရးအၾကပ္အတည္းအေပၚ

 တုံ႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဤေနရာတြင္

- ေလ့လာႏုငိ္ပါသည ္

www.dpsk12.org/coronavirus

ဆရာ၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ခ႐ိုင္မွေထာက္ပံ့ေသာ ညႊန္ၾကားမႈအခ်က္အလက္မ်ား1

ဆရာဦးေဆာင္သည့္ ေပါင္းစပ္ညႊန္ၾကားမႈ2

ဆရာဦးေဆာင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ညႊန္ၾကားမႈအျပည့္အစုံ3

4

http://www.dpsk12.org/coronavirus
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-ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရရွည္ဆက္လက္တိုးတက္ေနေစရန္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ေအာက္ပါတို႔အားျဖင့္ တြန္းအားေပးျခင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္ညႊန္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း  ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး

အသုံးျပဳႏုငိ္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

 ရပ္ရြာႏွင့္ခ်တိ္ဆက္မႈကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားခ်နိ္တြင္ 

ပညာေရးတိုးတက္မႈကို 
ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းႏွင့္ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမဟုတ္ေသာ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳးိမ်ဳးိမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ 
ညႊန္ၾကားပံ့ပိုးသြားပါမည္။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ သူငယ္တန္း 
-12 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံး 

စက္ႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ 
ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

ဤရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝေစရန္ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 

နီးနီးကပ္ကပ္လက္တဲြ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ 
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားခ်နိ္တြင္ 

ကၽြႏုပ္္တို႔အသုိက္အဝန္းမွ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထပ္ေဆာင္း 

အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုငိ္မႈႏွင့္ 
လိုင္းအားတိုး၍ရရိွေစရန္ ေဒသဆုိင္ရာ 

အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ လ်က္ရိွပါသည္။ 
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ေရြးခ်ယ္စရာ 1

ဆရာ၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ခ႐ိုင္မွေထာက္ပံ့ေသာ ညႊန္ၾကားမႈအခ်က္အလက္မ်ား
• ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ညႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုငိ္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ ပံ့ပိုးေပးသည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏုငိ္ပါသည္ (ဥပမာ - ေက်ာင္းခ႐ိုင္သင္ခန္းစာမ်ား၊ Edgenuity )

• ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္း႐ုးံခ်နိ္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 
ေပးပါမည္။

အႀကံျပဳထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ား

 အေဝးမွသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရာတြင္
အနည္းငယ္ကၽြမ္းက်င္မႈွရိေွသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား

အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း

အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
1



အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

7

ေရြးခ်ယ္စရာ 2

ဆရာဦးေဆာင္သည့္ ေပါင္းစပ္ညႊန္ၾကားမႈ
• အခ်နိ္မေရြး ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏုငိ္ေသာ ပုံစံ – ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဆရာမ်ားက 

ရင္းျမစ္မ်ားမွ်ေပးသည္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သင္ၾကားမႈကို လြတ္လပ္စြာ မိမိအတုိင္းအတာအလုိက္ 
သင္ယူႏုငိ္မည္။

• ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ဘာသာျပဳလုပ္ၿပီး တင္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
(ဥပမာ - ဗီဒီယုိ၊ ခ႐ိုင္အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ားမွ တာဝန္မ်ား) 
စီစဥ္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ ပို႔ေပးမည္။

• Google Classroom ၊ အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။

အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း 2

အႀကံျပဳထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ား

 အေဝးမွသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရာတြင္
အသင့္အတင့္ကၽြမ္းက်င္မႈွရိေွသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား။
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ေရြးခ်ယ္စရာ 3

ဆရာဦးေဆာင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ညႊန္ၾကားမႈအျပည့္အစုံ
• ဒစ္ဂ်စ္တယ္ညႊန္ၾကားမႈအျပည့္အစုံ 

• ဆရာမ်ားသည္ ၎တို႔ထားခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ ၎တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားလ်က္ရိွေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြမဲည္။

• ရင္းျမစ္မ်ားမွာ Schoology ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ Google Classroom တြင္ ပါဝင္မည္ (ဥပမာ - 
ဗီဒီယုိမ်ား၊ တုိက္႐ိုက္ညႊန္ၾကားမႈမ်ား) ။

• Google Classroom ၊ အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

3

အႀကံျပဳထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ား

 MyTech ေက်ာင္းမ်ား, 1-1 အြန္လိုင္းမကွၽြမ္းက်င္စြာ
သင္ၾကားႏုငိ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား

အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း
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အေထြေထြလမ္းညႊန္

• အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ - ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ 
ဆက္ေလွ်ာက္ႏုငိ္မည့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း (ဥပမာ - အတိုင္းအတာႏွင့္ အစဥ္၊ 
ELD/TNLI ေမာ္ဒယ္မ်ား)။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းသားအား အေၾကာင္းအရာကို 
ၾကည့္႐ႈႏုငိ္ခြင့္၊ ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။

• ဖဲြ႔စည္းပုံ တည္ေဆာက္ျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ အသားက်ေအာင္လုပ္ေပးၿပီး လူအခ်င္းခ်င္း 
အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံကို ဖန္တီးၿပီး 
စတင္ရန္။

• စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ - စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေပၚ 
အေလးထားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ဆက္လက္ေလ့လာေနခ်နိ္ 
အေလ့အထမ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲၿပီး တုိးတက္ေစသင့္သည္။

• ဆရာမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း - ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆရာမ်ားအားလုံးတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးကို အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြးအထိ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေျပာင္းသာျပင္သာရိွမႈမ်ား 
ရိွေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းက်န္းမာေရးေပၚ အေျခခံ၍ ခ်နိ္ညိွထား
သည့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ 

• ပံ့ပိုးေပးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား - အြန္လုိင္းသင္ၾကားမႈအေျခအေန
မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအလုိက္ ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားလ်က္ 
ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေလ့လာမႈအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းသာျပင္သာရွသိင့္သည္။

အထူးပညာေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

• အထူးပညာေရး႐ုးံႏွင့္ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္႐ုးံမွ ဖက္ဒရယ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ 
ေက်ာင္းခ႐ိုင္တစ္ခုသည္ ၎၏ေက်ာင္းမ်ားကို COVID-19 
ေရာဂါပ်႕ံႏံွ႔မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္ ပိတ္ထားၿပီး 
ပုံမွန္ပညာေရး ေက်ာင္းသားထုအား ပညာေရးအခြင့္အလမ္္းမ်ား 
ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလားတူအခြင့္အေရးမ်ား 
ရရိွေအာင္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ဤလုိအပ္ခ်က္ကို 
ထည့္သြင္းလ်က္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ 
အခြင့္အေရးအတုိင္းအတာ အျပည့္ဝဆုံးရေစရန္ IEP ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ၎၏အဓိပၸါယ္မွာ ျဖစ္ႏုငိ္သမွ် 
ႀကိဳးပမ္းမႈတိုင္းကို စမ္းၾကည့္ၿပီး မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရေစရန္ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ဟု ဆုိလုိသည္။ 

• DPS သည္ တန္းတူညီမွ်မႈကို သႏၷ႒ိာန္ခ်ႀကိဳးပမ္းၿပီး ယင္းမွာ 
မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ 
အထူးပညာေရးဌာနမ်ားသည္ အခ်ဳ႕ိအေျခအေနမ်ားတြင္ 
စိန္ေခၚမႈရိွႏုငိ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေစရန္ 
အစားထိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္ႏုငိ္ေၾကာင္းကို သိရိွထားပါသည္။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳမံႈသည္ နံပါတ္ 1 အေရးကိစၥျဖစ္သည္။ 
ထပ္ေဆာင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင ္ၾကည့္႐ႈႏုငိ္ပါသည္။

အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား

အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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အဓိကဘာသာရပ္က႑မ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္းျမစ္မ်ား
အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း

သူငယ္တန္း -5 တန္း 6–8 9–12

အဂၤလိပ္ စပိန္ အဂၤလိပ္ စပိန္ အဂၤလိပ္ စပိန္

ခ႐ိုင္မွပံ့ပိုးသည့္ သင္႐ိုး

Istation သူငယ္တန္း-5 တန္း စာေပ 
ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းမႈ

• •

စာေပ/ ဘာသာစကားပညာ*  •*  •*  •*  •*

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး (ELD) • • •
သခ်ာၤ • • • • • •
သိပၸ ံ • • • • •  •**

လူမႈေရးပညာ • • • •

ခ႐ိုင္မွဖန္တီးထားသည့္  
သင္႐ိုး

 အႏုပညာ • • •
ဂီတ • • •

ကာယပညာ • •

ျဖည့္စြက္အခ်က ္
အလက္မ်ား

 SORA/OVERDRIVE (eBooks) • • • • • •
PebbleGo • •

အခ်က္အလက္ဘဏ္မ်ား • • •
Newsela • • • • • •

သခ်ာၤၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းမႈ • •
*ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ရရိွႏုငိ္သည္။ စာအုပ္မ်ား/စာသားမ်ားကို မရရိွႏိုင္ပါ။
**အထက္တန္းေက်ာင္းဇီဝေဗဒမွာ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ရရွႏုိငိ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာသင္ရိုးျဖစ္သည္။
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မိသားစုမ်ား

မိသားစုမ်ားသည္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ဤသို႔ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္ - 

 � အိမ္တြင္ စက္ကိရိယာတစ္လံုးႏွင့္ အင္တာနက္ခ်တိ္ဆက္မႈ 
ရရိွႏိုင္ေအာင္ အာမခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (လိုအပ္ပါက အိမ္၌အသံုးျပဳရန္ 
စက္ကိရိယာတစ္လံုးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ခ်တိ္ဆက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပရန္ ေက်ာင္းစစ္တမ္း ကို ျဖည့္ပါ)။ 

 � ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
စဥ္ဆက္မျပတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးရ 
အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္အတြက္ ခရိုင္ဆက္သြယ္မႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 � အေဝးမွသင္ၾကားေရးတြင္ ၎တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို 
အားေပးျခင္း။ 

 � ခရိုုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း ဆက္စပ္ေနသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အတန္းအဆင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။ 

 � ခရိုင္ေပၚတယ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ရရိွသည့္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အသံုးျပဳသူအမည္မ်ားႏွင့္ စကားဝွက္မ်ားကို ၎တို႔ သိရိွထားျခင္းရိွမရိွ 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ဤသို႔ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္ -

 � ၎တို႔၏ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခရိုင္မွေပးသည့္ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 � ခရိုင္ေပၚတယ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ရရိွသည့္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူအမည္မ်ားႏွင့္ 
စကားဝွက္မ်ားကို ၎တို႔ သိရိွထားျခင္းရွမိရွ ိ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 � ၎တို႔၏အခ်နိ္ကို စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး ေနရာတစ္ခုႏွင့္ 
အခ်နိ္စာရင္းတစ္ခု ျပင္ဆင္ထားျခင္းရိွမရိွ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

အေဝးမွသင္ၾကားေရးေထာက္ပံ့ေပးမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား
အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ဤသို႔ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္ - 

 � လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဘက္စံုယဥ္ေက်းမႈ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 � မည္သည့္အေဝးမွသင္ၾကားေရးေရြးခ်ယ္စရာက ၎တို႔အတြက္ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရာတြင္ ဆရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

 � Google Classroom ႏွင့္ Google Meet ကဲ့သို႔ အေဝးမွပံ့ပိုးသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဆရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

 � ခရိုင္မွေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။

 � ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ 
မိဘမ်ားႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ရန္ အလုပ္ခ်နိ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း။

 � ေခါင္းေဆာင္မ်ားပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကံရြည္ထားသည့္ 
အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရး က႑မ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္း။ 

 � မိသားစုမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ဖန္တီးေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
၎တို႔မွာ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္အတြက္ 
ခရိုင္ဆက္သြယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဆရာမ်ား

ဆရာမ်ားသည္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးအတြက္ ဤသို႔ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္ - 

 � ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ မည္သည့္အေဝးမွ
သင္ၾကားေရးေရြးခ်ယ္စရာက ၎တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း။

 � Google Classroom ႏွင့္ Google Meet ကဲ့သို႔ အေဝးမွပံ့ပိုးသည့္
နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 � ခရိုင္မွေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။

 � ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ခ်တိ္ဆက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ခ်နိ္မ်ားသတ္မွတ္ ေပးၿပီး 
၎တို႔၏သင္ၾကားေရးကို အေဝးမွေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 � အဖဲြ႔လိုက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကံရြည္ထားသည့္ 
အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရး က႑မ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္း။

 � ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေဝးမွသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္ အလက္မ်ား 
ရရိွရန္အတြက္ ခရိုင္ဆက္သြယ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အေဝးမွသင္ၾကားေရးေထာက္ပံ့ေပးမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား
အေဝးမွသင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးျခင္း
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စက္ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏုငိ္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး စက္ကိရိယာမ်ားမ်ား 
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

 စက္ကိရိယာမ်ား
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

• မိဘမ်ား/မိသားစုမ်ားအားလံုး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
အင္တာနက္ခ်တိ္ဆက္မႈ အိမ္တြင္ ရရိွမႈရိွမရိွကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 
စစ္တမ္းတစ္ခု ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

• စစ္တမ္းကို မတ္လ 24 ရက္ ေန႔လယ္ခ်နိ္မွာ ၿပီးဆံုးေအာင္ ေျဖဆိုရမည္

• သင္သည္ စက္ကိရိယာတစ္လံုးလိုအပ္ေနပါက သင့္ေက်ာင္းမွ 
ဆက္သြယ္လာမႈကို ရရိွပါမည္

• ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းကိ ုမတ္လ 25-27 ရက္ ေက်ာင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေပးသြားမည္

• ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သည့္အခ်နိ္တြင္ ကိရိယာမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးရမည္

မဘိစစ္တမ္း
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နည္းပညာအသံုးျပဳခြင့္မရျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏုငိ္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

သင္ၾကားေရးစီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ားအျပား ခၽြတ္ယြင္းေနပါက… 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ နည္းပညာအသံုးျပဳခြင့္မရရိွလွ်င္… 

ဧၿပီလ 7 ရက္ေန႔မွစ၍ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 1/ခရိုင္မွေထာက္ပံ့ေပး သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို  
DPS အေဝးမွသင္ၾကားေရးဝက္ဘ္ဆိုဒ ္မွတစ္ဆင့္ ရရွႏိိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ LMS (သင္ၾကားေရးစီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္တစ္ခု) သို႔ သြားစရာမလိုဘဲ 
ဤေနရာမွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ရရိႏုွငိ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏ DPS Google အေကာင့္တစ္ခုထဲသို႔ 
ဝင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို အမီအွခိုကင္းစြာ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ မိဘလမ္းညြန္ခ်က ္တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ Google 
အေကာင့္သို႔ မည္သို႔ဝင္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆရာမ်ားသည္ LMS ျပင္ပ (ဥပမာ - Google 
Voice (ဂူဂဲလ္မွ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း)၊ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္) ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး နည္းပညာအသံုးျပဳခြင့္ရရွရိန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ဤအရာသည္ ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႔က်မည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိဘလမ္းညြန္ခ်က္ တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးရရိႏွိုင္လွ်င္ မည္သုိ႔ 
အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ မွတ္စုစာအုပ္တြင္ မည္သို႔ေရးမွတ္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားပါ။ 
ဆဲလ္ဖုန္းတစ္လံုးမရရိႏုွငိ္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ လိုအပ္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ 
(သခ်ၤာ၊ စာေပႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစသည့္) အဓိကနယ္ပယ္မ်ားမွ သင္ၾကားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အိမ္သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ေပးရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

PBS အေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အဓိကနယ္ပယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ DPS 
သင္ရိုးအတိုင္းအတာႏွင့္ အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ ပရိုဂရမ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ။

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအတြက္ 
ရိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
နည္းပညာကိရိယာမ်ားအေပၚ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေလးထားမႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ 
ဤကိရိယာမ်ားအတြက္ အခ်က္
အလက္လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွေိရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရွပိါသည္ -

Schoology

Texthelp (ဖတ္ျခင္း/ေရးျခင္း၊ 
Equatio, WriQ)

PearDeck

Newsela

Google Platform

Seesaw (မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ 
လုိအပ္သည္)

ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရိျွခင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏုငိ္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရိွျခင္းကို အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး 
DPS တခြင္ရိွ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္ရြာ
အသိုက္အဝန္းထံ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ စာရင္း ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ DPS တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းပညာကိရိယာမ်ား 
ဝယ္ယူသည့္အခါ တြင္လည္း အေဝးမွသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေရာင္းသူအား အခ်က္အလက္လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရိွေရးဆိုင္
ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသည္။ 

သင့္အေနျဖင့္ ATM ကို atm.dpsk12.org တြင္ အသံုးျပဳႏုငိ္သည္။

• ခရိုင္အသံုးအႏႈန္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ကလစ္ႏိွပ္ပါ။

• ေက်ာင္းစာရင္း ေအာက္တြင္ သင့္ကေလးငယ္မ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
Go (သြားရန္) ကို ကလစ္ႏွပိ္ပါ။

• စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈေပးရန္ သင့္ေက်ာင္းအသံုးျပဳ ေနေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
ရင္းျမစ္မ်ား စာရင္းတစ္ခုကို တပ္ဘ္ သံုးခုႏွင့္ပြင့္လာသည္ကို သင္ေတြ႔ရိွပါလိမ့္မည္။

• မိဘခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ သင့္ေက်ာင္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွရိန္ သင့္ထံသို႔ 
ႀကိဳတင္၍ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္မည္။

• မိဘခြင့္ျပဳခ်က္မလိုသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ DPS ႏွင့္ အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရး 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု အသင့္ရွပိါသည္။

http://atm.dpsk12.org
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မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း

နည္းပညာ စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုပါ

 � သက္ဆိုင္ပါက မတ္လ 25-27 ရက္ စက္ကိရိယာ ျဖန္႔ေဝေရးတြင္ ပါဝင္ပါ

ေအာက္ပါတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းလွ်က္ သင့္ေက်ာင္းႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ပါ -

 � စက္ကိရိယာ

 � အိမ္သံုးအင္တာနက္ (ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ၾကည့္ပါ)

 � အေဝးမွသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ရရိွႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား

 � သင့္ကေလး၏ဆရာႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

မိဘဆိုင္ရာေပၚတယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း - 

 � DPS မိဘမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက႑ ေအာက္ဘက္ရွ ိ 
မိဘ/ေက်ာင္းသားေပၚတယ္လင့္ခ္ကို ကလစ္ႏိွပ္ၿပီး DPS ပင္မစာမ်က္ႏွာ 
မွတစ္ဆင့္ မိဘဆိုင္ရာေပၚတယ္ ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

 � သင့္အေနျဖင့္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လိုပါက “အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန”္ ကို 
ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ 

 � မွတ္ခ်က္ - အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန္ သင္သည္ သင့္ကေလး၏ ေန႔လည္စာ 
နံပါတ္/ေက်ာင္းသားကတ္နံပါတ္ လိုပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏုငိ္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://www.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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Comcast Internet Essentials 
အခမဲ့အင္တာနက္ ႏွစ္လ

• Comcast မွ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ အခမဲ့ႏွစ္လေပးရန္ Internet Essentials အသစ္တစ္ခု 
ေပးေနပါသည္။

ေနရာသို႔ 
ဝင္ေရာက္ပါ

ေနရာသို႔ 
ဝင္ေရာက္ပါ

ေနရာသို႔ 
ဝင္ေရာက္ပါ

Xfinity Free WiFi
လူတိုင္းအတြက္ အခမဲ့ WiFi

• Xfinity အင္တာနက္ လစဥ္ဝယ္ယူသံုးစဲြသူမဟုတ္သည့္သူမ်ားအပါအဝင္ အခမဲ့အင္တာနက္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ 
ႏုငိ္ငံတဝွမ္း Xfinity WiFi hotspot မ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။ Hotspot တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ရရိွႏုငိ္ေသာ 
hotspot မ်ားစာရင္းမွ “xfinitywifi” ကြန္ရက္အမည္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘေရာက္ဇာ ဖြင့္ပါ။

DPS COVID-19 တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ
• ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ DPS COVID-19 ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

အင္တာနက္ရရွမိႈ 

 ရပ္ရြာႏွင့္ခ်တိ္ဆက္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရး ရင္းျမစ္မ်ား
ေနာက္ဆက္တဲြ

လမ္းညြန္ခ်က ္ၾကည့္ရႈရန္ရင္းျမစ္မ်ား ၾကည့္ရႈ႕ရန္

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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အေဝးမွသင္ၾကားေရး အိမ္တြင္းေထာက္ပံ့ေရး စစ္တမ္း
သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအတြက္ 
စစ္တမ္းတစ္ခု ျဖည့္ပါ။

ေနာက္ဆက္တဲြ

အဂၤလိပ္

အာရပ္

စပိန္

ဗီယက္နမ္

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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သူငယ္တန္းမွ 5 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား

 ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ 

နယ္ပါယ္

အနည္းဆံုး 

ေန႔စဥ္သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ မိနစ္

 အႏုပညာ မိနစ္ 20 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဖြ႔ ံၿဖိဳးေရး 
(ELD)

မိနစ္ 20 

စာေပ မိနစ္ 50

သခ်ာၤ မိနစ္ 50

ဂီတ မိနစ္ 20 

ကာယပညာ မိနစ္ 20 

သိပၸ ံ မိနစ္ 30

လူမႈေရးပညာ မိနစ္ 30

6 တန္းမွ 12 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား

6 တန္းမွ 12 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ 
၎တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားမွာကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ 

ပံုမွန္သင္ရိုးမ်ား ကို ဆက္လက္ေလ့လာသင့္သည္။ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူပုဂၢ ိဳလ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚသည့္ 
သင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလွ်က္ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္အတြက္ 

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 
၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ကိုင္သြားပါမည္။

နမူနာအခ်နိ္ဇယား စာရင္း
ေနာက္ဆက္တဲြ


