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

ဧၿပီလသတင္း 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။ သိန္းငွက္ပမာအၿမင့္သုိ႔ပ်ံသန္းၾကမည္။

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

ေပၚမွကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို like ၿဖင့္အားေပးၾက ပါ။

Southwick Elementary School
ဘာမ်ားၿဖစ္ေနပါသလဲ။

စာေပအတတ္ပညာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား

မတ္လ 31 ရက္မွ ဧၿပီလ 9 ရက္အထိ - ေႏြဦးရာသီေက်ာင္းပိတ္ပြဲ

မိိဘတုိ႔မွ မိမိကေလးႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္မိနစ္ 20 စာဖတ္ၿခင္းၿဖင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ စာဖတ္ၿခင္းၿမတ္ႏိုးလာ
ေအာင္တည္ေဆာက္ေပး၍ ပညာေရးကိုလည္း ေအာင္ၿမင္ေစသည္။ စာဖတ္ၿခင္းအားေကာင္းလာရန္

ဧၿပီလ

အိမ္၌ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ -

1 စေနေန႔

Industrial Tech ေလလံတင္ေရာင္းပြက
ဲ ို Paul Harding မနက္ 10 နာရီ

10 တနလၤာ

ေႏြဦးရာသီေက်ာင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းၿပန္တက္မည့္ေန႔

.



အိမ္၌ဖတ္၇န္ စာအုပ္မ်ားအဆင္သင့္ထားရွိၿပီး ေန႔စဥ္ပုံမွန္မိမိကေလးကို စာဖတ္ၿခင္းအက်င့္
တစ္ခုၿပဳလုပ္ေပးပါ။

ပညာေရး စာေပ ေရာင္းပြဲအစၿပဳရန္ 10 ရက္မွ 13 ရက္အထိ



ပုံသက္ေသၿပေဆာင္ပါ - မိမိစာဖတ္ၿခင္းၿမတ္ႏိုးမႈကို မိမိကေလးၿမင္ေတြ႔ေစပါ။



ရုပ္ၿမင္သံၾကားပိတ္ထားၿပီး အခြင့္ရသေလာက္ မိမိကေလးအတြက္ စာဖတ္ေပးပါ။



အားလပ္ခ်ိန္တြင္စာဖတ္ၿခင္းကို ေပ်ာ္ရြင္မႈတစ္ရပ္အၿဖစ္ တုိက္တြန္းပါ။



မိမိကေလးစာဖတ္ၿခင္းကိုနားေထာင္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေၿပာၾကားေပးပါ။



မိမိကေလးေက်ာင္းစာလုပ္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ရႈမွတ္သားၿပီး ၄င္းၾကိဳးစားမႈအတြက္
ေအာဘာေပးပါ။
စာဖတ္ၿခင္းေပ်ာ္ရြင္မႈ
ကို ပုသ
ံ ြင္းေပးပါ။

No School Dec 21-Jan 4

12 ဗုဒၶဟူး

Tin Cap ကစားပြဲ - ေက်ာင္းတစ္ခုလုံး

13 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ

14 ေသာၾကာ

GOOD FRIDAY - ေက်ာင္းပိတ္သည္။

20 ၾကာသပေတး

SPTO စကိတ္စီးၿခင္းေပ်ာ္ပြဲ ညေန 6း00-8း00 နာ၇ီ
စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ

21 ေသာၾကာ

ေႏြဦးရာသီ ဓါတ္ပုံရိုက္ၿခင္း

22 စေနေန႔

Autism Fair ပြသ
ဲ ဘင္ - Park Hill

27 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ အခန္း 21 ညေန 3း00-4း00 နာရီ

28 ေသာၾကာ

ဒုတိယတန္း တိရစာၦန္ရုံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္
ေန႔စဥ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာေက်ာင္းေနာက္က်ၾကသည္။ မိမိကေလးေက်ာင္းေနာက္က်သည့္အခါ၊
ေက်ာင္းေန႔ရက္အား ေႏွာက္ယွက္ေစသည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္မနက္ 8း20 ေခါင္းေလာင္းတီး
သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စာမ်ားကုိ စတင္သင္ၾကားၾကသည္။ ေန႔စဥ္မိမိကေလးေက်ာင္းသုိ႔အခ်ိန္မွီ
ေရာက္လာရန္ ေသခ်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလုိပါသည္။

အၿပဳအမူ
မိဘတို႔သည္ ကေလး၏ လက္ဦးဆရာမ်ားၿဖစ္သည္။ ကေလးေက်ာင္းသားဘ၀အစတြင္ မိမိတုိ႔ကို
ေကာင္းေသာအၿပဳအမူမ်ားသင္ၾကားၿခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ ႔ေက်ာင္းကို သင့္
အေနၿဖင့္ ကူညီႏုိင္သည့္အရာမွာ မိမိကေလးေန႔စဥ္အၿပဳအမူၿဖတ္ပိုင္းလႊာကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ မိမိကေလး
အၿပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးၿမန္းၿခင္း၊ အၿပဳအမူမ်ားတြက္ သင့္မွ်ေသာတုံ႔ၿပန္မႈၿပဳၿခင္းၿဖင့္၊ ေကာင္း
ေသာအၿပဳအမူမ်ားအတြက္ အားေပးရာေရာက္ၿပီး အၿပဳအမူဆုိးမ်ားအတြက္ ၿပဳၿပင္ရာေရာက္ပါသည္။
ေအာက္၌ အခ်ဳိ႔ေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။
 ေကာင္းေသာအၿပဳအမူအတြက္ (ဂုဏ္ၿပဳ) ဆုခ်ေပးပါ။
 သင့္အၿပဳအမူႏွင့္အေၿပာအဆုိမ်ားကို သင့္ကေလးမွအတုလုိက္လုပ္မည္။ မိမိကေလးၿပဳမူ ေၿပာဆုိ
လုိသည့္အတုိင္း မိမိကိုယ္တုိင္လည္း ၄င္းအတုိင္းၿပဳမူေၿပာဆုိပါ။
 ၾကင္နာမႈရွိေစပါ။ သုိ႔ေသာ္ တည္ၾကည္မႈလည္းရွိေစပါ။
 တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္မႈမရွိပဲ ေႏွာက္ယွက္ေစမည့္အၿပဳအမူမ်ားကို ၿပဳၿပင္ေပးပါ။ အထူးသၿဖင့္
ကေလး၏အၿပဳအမူသည္ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစမည့္အခါတြင္ၿဖစ္သည္။
 တသမတည္းၿဖစ္ပါေစ။ ဆုိးေသာအၿပဳအမူမ်ားၿဖစ္ၿဖစ္ခ်င္း ၿပဳၿပင္ရန္ ေနာက္ဆက္တြဲအၿပစ္ေပး
ၿခင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
 အခ်ိန္သီးသန္႔ခ်ဳပ္ၿခယ္ထားၿခင္း (သုိ႔) မိမိႏွစ္သက္ေသာအရာၿဖစ္သည့္ (ဥပမာ-တီဗီြ၊ ဗြီဒီယုိကိန္း
မ်ား သို႔မဟုတ္ အေဖာ္ႏွင့္ကစားခ်ိန္မ်ား) ရပ္ဆုိင္းၿခင္းၿပဳလုပ္ပါ။
 ဆုိးေသာအၿပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိကေလးႏွင့္ေဆြးေႏြးေၿပာဆုိၿပီး ထုိအေၿခအေနမ်ားၿပဳၿပင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေ၇ြးခ်ယ္မႈမ်ား ေပးပါ။
 ေကာင္းေသာအၿပဳအမူ (သုိ႔) ေကာင္းေသာအၿပဳအမူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ သူ-သူမ
ကိုတုိက္တြန္းအားေပးၿပီး ခ်ီးမြမ္းစကားေၿပာပါ။

ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ရုိေသေလးစားပါ။ တာ၀န္သိပါ။
PBIS ပြသ
ဲ ဘင္မ်ား
ေဆာက္သ၀
္ ခ္၌ စာရိတၱမ်ားအက်ဳံး၀င္သည္။

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

Navaah Dowdell, Kanyja Grigsby, Miley Morua, Haley Gardner, Nicah
Suel, Lawrence Whitmore/ “ LT”, Payten Trice, Justin Richardson, Alexa
Garcia, Shwesin Thant, Hman Ka Sauf, Christina Zin Mimi Ka, Demonie
Billingsley, Swe Toe, Anisa Begum Binti Yunus, Hannah Din, Shane
Rogers, Gabriella Saw, Mer Ther Na Soe, Nyla Luangamath & Romans
Tway!
ဤေက်ာင္းသူ-သားအေယာက္စီတုိင္း၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရုံးေရွ ႔အသိေပးေၾကၿငာခ်က္ေပၚတြင္ ေဖၚၿပထား
ၿပီး မိမိတို႔အား Culver မွအခမဲ့ ၾကက္ဥႏို႔ေပါင္း တစ္ဇြန္း ေလွ်ာ့ေစ်းၿဖတ္ပိုင္းၿဖင့္ ရရွိၾကမည္ၿဖစ္သည္။

စာရိတၱမ်ားဆိုင္ရာ အေရာင္အဆင္း ဇယားကြက္စည္းမ်ဥ္း
သတိေပးလုိသည္မွာ လစဥ္မိမိကေလးတုိ႔မွ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ အထူး မက္လုံးမ်ား
အကြက္လႊတ္

အလြန္ေကာင္း

ေကာင္း

သတိေပးၿခင္း

ဆုိးေသာ

ေသာ့ခတ္ပိတ္ၿခင္း
မတ္လ 27ရက္ေန႔၌ ေက်ာင္းေသာ့ခတ္ပိတ္ထားၿခင္းအတြက္ သင္ ၏သီးခံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿခင္းအ
တြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ “အရာအားလုံးရွင္းပါၿပီး” ဟုမေၿပာမခ်င္း မည္သူမွ အေဆာက္အဦးအထဲအၿပင္သုိ႔ ၀င္ထြက္ခြင့္မၿပဳၿခင္းသည္ EACS ၏ေဖၚလစီတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ေက်ာင္းသူ-သား
ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးတုိ႔၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ၿဖစ္ေၾကာင္း သင္သိေစလိုသည္။ လုံၿခဳံေသာ သင္ယူ
မႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေကာင္းဆုံးတတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း သင္တုိ႔
အေနၿဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ရရွိ၇န္ အခြင့္အေရးရၾကမည္။ တစ္လအတြင္း အနီေရာင္အကြက္ထဲ၌ 3 ၾကိမ္ေ အာက္ရရွိေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားကို ထုိလထဲတြင္ မက္လုံးရရွိရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလထဲတြင္၊ ေက်ာင္း သူသား တုိ႔မွ ကိုခါပူပူေလးမ်ားရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ မတ္လအတြက္ ေက်ာင္းသားတု ႔ိမွ
ရုပ္ရွင္ရုံသုိ႔သြား ရန္အခြင့္အေရးရရွိမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ မိမိကေလးမ်ားကို ေကာင္းေသာ
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းအားေပးၾကပါ။ 
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ေန႔ရက္မ်ား

2nd grade- April 19th (ဒုတိယတန္း - ဧၿပီလ 19 ရက္)

1st grade- April 18th (ပထမတန္း - ဧၿပီလ 18 ရက္)
Kindergarten- April 20th (သူငယ္တန္း - ဧၿပီလ 20 ရက္)

