ေဆာက္သ္၀ခ္မူလတန္းေက်ာင္း
Diamond Robinson
ေခါင္းစဥ္(1) စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးတာ၀န္ခံလက္ေထာက္ - Ms. Augustine Pugh

မတ္လသတင္း 2017

ေက်ာင္းအုပ္ - Mrs.

ဦးတည္ခ်က္၊

အတူတကြ၊ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္၊ ေဆာက္သ္၀ခ္၀န္ထမ္းတို႔မွ၊ သင္ႀကားျခင္းႏွင့္၊ ကြျဲ ပားေသာယဥ္ေက်းမွုမ်ားကို ဆင္ႏြျဲ ခင္း၊

ညႊန္ႀကားမွုမ်ား ကိုချြဲ ခားျခင္း၊ ျမင့္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္၊ စစ္မွန္ေသာ သင္ယူမႈအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို၊ ပံ့ပုိးေထာက္မၿခင္းမွတဆင့္၊ ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္၊ ေစ့ေဆာ္ေပးပါသည္။ အၿမင္သေဘာထား၊ ေဆာက္သ္၀ခ္အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ၊ ကြၿဲ ပားၿခားနားမႈကို လက္ခံၿခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးရန္ ဖန္တီး
ေပးၿခင္းႏွင့္၊ ၿမင့္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ေဆာက္သ္၀ခ္ဂတိ၀န္ခံခ်က္- ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာသူ၊ တာ၀န္ေက်ၿပြန္ေသာသူ ရုိေသေလး
စားၾကေသာသူမ်ားၿဖစ္သည္။ သိန္းငွက္ပမမာအ ၿမင့္သုိ႔ပ်ံသန္းၾကမည္။
ၾကပါ။

Website: www.eacs.k12.in.us Facebook

ဘာမ်ားၿဖစ္ေနပါသလဲ။

“မိမိၿပကၡဒိန္ေပၚတြင္ မွတ္သားေပးပါ”
မူၾကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ကို မတ္လ 9 ရက္တြင္ စတင္မည္။ သူငယ္တန္းတက္မည့္က

မတ္လ

ေလးမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ 1 ရက္၌ အသက္ 5 ႏွစ္ၿပည့္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး မူၾကိဳကေလးမ်ားမွာ အသက္ 4

2 ၾကာသပေတး

ႏွစ္ၿပည့္ရမည္။ အကယ္၍ မိမိကေလးအသက္ၿပည့္ပါက၊ ေနာက္မက်သြားေအာင္ မတ္လ 9 ရက္၌

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး စာဖတ္ၿခင္း
ေဒါက္တာဇူးေမြးေန႔

. ္ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္ အၿမန္ဆုံး စာရင္းသြင္းၾကပါ။
လာမည့

SPTO စကိတ္စီးၿခင္းေပ်ာ္ပြဲ ညေန 6း00-8း00 နာ၇ီ

စာေပအတတ္ပညာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား
မိိဘတုိ႔မွ ကေလးႏွင့္အတူ မၾကာခဏ စာဖတ္ၿခင္းသည္ စာဖတ္ၿခင္း ၿမတ္ႏိုးမႈကို တည္ေဆာက္ေပး၍

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ
9 ၾကာသပေတး

သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ၿခင္း 8း30-2း30 နာရီအထိ
စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္ 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ

ပညာေရးကိုလည္း ေအာင္ၿမင္မႈရေစသည္။ စာဖတ္ၿခင္းအားေကာင္းလာရန္ အိမ္၌ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
10 ေသာၾကာ

Tin Cap ညီလာခံ ညေန 2း00-3း00 နာရီ အားကစားခန္းမ

အိမ္၌ဖတ္၇န္ စာအုပ္မ်ားအဆင္သင့္ထားရွိၿပီး ေန႔စဥ္ပုံမွန္မိမိကေလးကို စာဖတ္ၿခင္းအက်င့္

16 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ

တစ္ခုၿပဳလုပ္ေပးပါ။

23 ၾကာသပေတး

ပထမတန္း ေတးဂီတအစီအစဥ္ ညေန 6း00-7း00 နာ၇ီ။ အားကစားခန္းမ

မည့္အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ 

ေပၚမွလည္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို like ၿဖင့္ အားေပး

Southwick Elementary School

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ



ပုံသက္ေသၿပေဆာင္ပါ - မိမိစာဖတ္ၿခင္းၿမတ္ႏိုးမႈကို မိမိကေလးၿမင္ေတြ႔ေစပါ။



School
Dec 21-Jan
ရုNo
ပ္ၿမင္
သံၾကားပိ
တ္ထ4ားၿပီး အခြင့္ရသေလာက္ မိမိကေလးအတြက္ စာဖတ္ေပးပါ။

30 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ



အားလပ္ခ်ိန္တြင္စာဖတ္ၿခင္းကို ေပ်ာ္ရြင္မႈတစ္ရပ္အၿဖစ္ တုိက္တြန္းပါ။



မိမိကေလးစာဖတ္ၿခင္းကိုနားေထာင္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေၿပာၾကားေပးပါ။

31 ေသာၾကာ

ေႏြဦးရာသီေက်ာင္းပိတ္ပြဲ အစၿပဳၿပီ



မိမိကေလးေက်ာင္းစာလုပ္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ရႈမွတ္သားၿပီး ၄င္းၾကိဳးစားမႈအတြက္

တနလၤာ ဧၿပီလ 10 ရက္ - ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းၿပန္တက္ရမည့္ေန႔

ေအာဘာေပးပါ။
စာဖတ္ၿခင္းေပ်ာ္ရြင္မႈ
ကို သြတ္သြင္းေပးပါ။

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္
ေန႔စဥ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာေက်ာင္းေနာက္က်ၾကသည္။ မိမိကေလးေက်ာင္းေနာက္က်သည့္အခါ၊
ေက်ာင္းေန႔ရက္အား ေႏွာက္ယွက္ေစသည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္မနက္ 8း20 ေခါင္းေလာင္းတီး

ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ရုိေသေလးစားပါ။ တာ၀န္သိပါ။
PBIS ပြသ
ဲ ဘင္မ်ား

သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စာမ်ားကုိ စတင္သင္ၾကားၾကၿပီး၊ ေက်ာင္းေနာက္က်သည့္အခါတြင္  သူ-သူမ အေနၿဖင့္ မနက္စာ စားရန္ လႊတ္သြားမည္။
 သူ-သူမ အေနၿဖင့္ တန္ဖုိးရွိေသာ သင္ၾကားေရးအခ်ိန္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားမည္။

ေဆာက္သ၀
္ ခ္၌ စာရိတၱမ်ားအက်ဳံး၀င္သည္။

 ဆုိးရြားေသာ ေန႔တစ္ရက္ၿဖစ္ေစၿပီး သူ-သူမအတြက္ ေကာင္းစြာ မၿပဳမူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။
 စာသင္ခန္းသုိ႔ ေနာက္က်ၿပီး၀င္လာပါက အၿခားကေလးစာသင္ၾကားမႈကို ေႏွာက္ယွက္ေစသည္။
 မိမိကေလးထဲသုိ႔ ပညာေရး အရာမေရာက္ပါဟူေသာ အသိစိတ္ ၀င္သြားမည္။
 မိမိကေလးေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ကို ထိခိုက္ၿပီး၊ မၾကာခဏေက်ာင္းေနာက္က်ၿခင္းမွ ေက်ာင္းေၿပးၿခင္း
အၿပဳအမူ သုိ႔ ေရာက္သြားမည္။
သင္တုိ႔အေနၿဖင့္ မိမိကေလးမ်ားေက်ာင္းသုိ႔ အခ်ိန္မွီ ေန႔တုိင္းေရာက္လာေစရန္ ေသခ်ာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ကူညီရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေက်ာင္းသူ/သားတုိ႔သည္ မိမိအတန္းပိုင္ဆရာတုိ႔မွ တာ၀န္ေက်ၿပြန္ေသာသူမ်ား အၿဖစ္
ဆႏၵၿပဳအမည္တင္သြင္းၿခင္းခံရသူမ်ားၿဖစ္သည္။ သူုတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

Samantha Sanchez, Snow We, Alannah Kelsaw, Caleigh Wells, Rehan Nu
Hassan, Hanifa Bee, Jayden Howard, Sophia Marshall-Mencarelli, Jasmine
Pearson, London Craft and Lyn Thuya!
ဤေက်ာင္းသူ-သားအေယာက္စီတုိင္း၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရုံးေရွ ႔အသိေပးေၾကၿငာခ်က္ေပၚတြင္ ေဖၚၿပထား

အၿပဳအမူ
ဘတ္စ္ကားထဲမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္ထိလက္ေရာက္ (ကန္၊ တြန္း၊ ရိုက္ စသည္ၿဖင့္) ရွိခဲ့ေၾကာင္း
တိုင္ၾကားမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိအၿပဳအမူမ်ား လက္ခံ၍မရေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တၿြဲ ပစ္ဒဏ္အ

ၿပီး မိမိတို႔အား Culver မွအခမဲ့ ၾကက္ဥႏို႔ေပါင္း တစ္ဇြန္း ေလွ်ာ့ေစ်းၿဖတ္ပိုင္းၿဖင့္ ရရွိၾကမည္ၿဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဆာက္သ္၀ခ္မွ ေကာင္းေသာ အၿပဳအမူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ၿပဳရသည္ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။

ၿဖစ္မိဘတုိ႔မွ မိမိကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမွအိမ္သုိ႔ ကုိယ္ပိုင္ၾကဳိပုိ႔ရလိမ့္မည္။ ထပ္ခါတလဲလဲကုိယ္ထိ
လက္ေရာက္အၿပဳအမူ ဆက္ၿဖစ္ပြါးလွ်င္၊ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးၿခင္းအခြင့္ ရပ္ဆိုင္းၿခင္းခံရႏိုင္ၿပီး မိဘ
တုိ႔အေနၿဖင့္ ကေလးမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္ကားၿဖင့္ ၾကိဳပုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အၿပင္၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္
ၿခင္းခံရသည္အထိ ၿပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္သည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚ၌ မည္သုိ ႔ၿပဳမူရမည္အေၾကာင္းကို မိမိက
ေလးမ်ားႏွင့္ ေၿပာဆုိေဆြးေႏြးၾကပါ။

ဘတ္စ္ကား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

** ခုံတြင္ထုိင္ေနပါ (ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ဖင္ခ်င္းကပ္)
** ေၿခလက္မ်ားကုိယ္ႏွင့္မခြါ ထားၿပီး လမ္းခုလတ္အလယ္သုိ႔ မေရာက္ရွိေစႏွင့္
** စကားတုိးတိုးေလး ေၿပာဆုိပါ။
** မကစားရ၊ မရိုက္နက္ရ၊ မေလွာင္ေၿပာင္ရ။
**ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူကို ရုိေသေလးစားပါ။

သတိေပးလုိသည္မွာ လစဥ္မိမိကေလးတုိ႔မွ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ အထူး မက္လုံးမ်ား
ရရွိ၇န္ အခြင့္အေရးရၾကမည္။ တစ္လအတြင္း အနီေရာင္အကြက္ထဲ၌ 3 ၾကိမ္ေအာက္ရရွိေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားကို ထုိလထဲတြင္ မက္လုံးရရွိရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလထဲတြင္၊ ေက်ာင္း သူ-သား
တုိ႔မွ ကိုခါပူပူေလးမ်ားရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ မတ္လအတြက္ ေက်ာင္းသားတု႔ိမွ ရုပ္ရွင္ရုံသုိ႔သြား
ရန္အခြင့္အေရးရရွိမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ မိမိကေလးမ်ားကို ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေဆာင္
ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းအားေပးၾကပါ။ 

