ေဆာက္သ္၀ခ္မူလတန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္၊ Ms. Valeria Brown မတ္လ သတင္း , 2016
ေခါင္းစဥ္(1) စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးတာ၀န္ခံလက္ေထာက္:

ဦးတည္ခ်က္၊

Steve Snodgrass

အတူတကြ၊ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္၊ ေဆာက္သ္၀ခ္၀န္ထမ္းတို႔မွ၊ သင္ႀကားျခင္းႏွင့္၊ ကြျဲ ပားေသာယဥ္ေက်းမွုမ်ားကို ဆင္ႏျြဲ ခင္း၊ ညႊန္ႀကားမွုမ်ား ကိုခြဲျခားျခင္း၊

ျမင့္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္၊ စစ္မွန္ေသာ သင္ယူမႈအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို၊ ပံ့ပုိးေထာက္မၿခင္းမွတဆင့္၊ ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္၊ ေစ့ေဆာ္ေပးပါသည္။
အၿမင္သေဘာထား၊ ေဆာက္သ္၀ခ္အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ၊ ကြဲၿပားၿခားနားမႈကို လက္ခံၿခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးရန္ ဖန္တီးေပးၿခင္းႏွင့္၊ ၿမင့္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား တန္ဖိုးထားၾကသည္။
ေက်ာင္းနယ္တစ္၀ွမ္းလုံး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ခရိုင္ထဲမွ အေကာင္းဆုံး ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကရန္၊ တာ၀န္ေက်ၿပြန္ၾကရန္၊ ၾကည္ညိဳေလးစားၾကရန္။

Website: www.eacs.k12.in.us
အဖြ႔လ
ဲ ုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၿပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿခင္း

ဘာမ်ားၿဖစ္ေနပါသလဲ။

မိမိကေလးကို ပုိ၍တာ၀န္ယတ
ူ တ္ေသာသူ၊ ၾကိဳးစားေသာသူႏွင့္ ဇြဲရွိသူၿဖစ္ေစခ်င္ပါသ

မတ္လ

လား? ေအာက္တြင္ သင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီရန္ အေရးၾကီးေသာ အစဥ္အလာမ်ား

4 ေသာၾကာ

Philharmonic 9-10း20 အားကစားခန္းမေဆာင္

တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိသားစုအလိက
ု ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။

10 ၾကာသပေတး

သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္သည့္ေန႔ 8း30-2း30 အထိ

အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ခ်ည္းကပ္မႈ - သူ/သူမကို အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးအၿဖစ္ ထင္မွတ္ေစၿခင္းၿဖင့္ မိမိကေလး

17 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ (စာၾကည့္တုိက္) 3း00-4း00

24 ၾကာသပေတး

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ (စာၾကည့္တုိက္) 3း00-4း00

25 ေသာၾကာ

ေက်ာင္းပိတ္သည္ - GOOD FRIDAY

စာဖတ္ၿခင္းအစီအစဥ္ (စာၾကည့္တုိက္) 3း00-4း00

.

အားပုိ၍ တာ၀န္ယူတတ္လာမည္။ သင့္မိသားစုသည္ အဖြဲ႔တစ္ခုအၿဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္
ကိုရွင္းၿပပါ။ အရာမ်ားၿပီးေၿမာက္ေစရန္ လူတုိင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။ ဥပမာ-သူ/သူမ ၏
အ၀တ္အထည္မ်ား/ အားကစားပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်းထြက္၀ယ္သည့္အခါသူအားေခၚ

ဧၿပီ 1 ရက္ (ေသာၾကာ) ေႏြဦးရာသီစေတာ့မည္။ ဧၿပီ (11) ရက္ တနလၤာ
ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းၿပန္လာတက္ၾကမည္။

ေဆာင္သြားၿခင္း။
အလုပ္ၾက်ိးစားသူမ်ား အလုိရွိသည္ - မိမိကေလးငယ္မ်ားတုိ႔မွ ေန႔စဥ္အိမ္အလုပ္အေသး
အမႊားေလးမ်ားရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္။ မိမိတုိ႔ကုိ ပို၍အလုပ္ၾကိဳးစားရန္ ေရခဲေသတၱာေပၚ
တြင္ေၿကာ္ၿငာစာၿဖစ္သည့္ “အလုုိရွိသည္” ဟုကပ္ထားၿပီး အားေပးတိုက္တြန္းႏိုင္သည္။
ခက္ခဲေသာအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ကမ္းလွမ္းပါ။ ဥပမာ-“အလုိရွိသည္” အ
လုပ္ၾကိဳးစားေသာမိသားစု၀င္မွ ေၿမတိုက္ခန္းေထာင့္ကိုသန္႔ရွင္းေပးရန္။ ဆုလဒ္ - မိမိက
ေလးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကစားရန္ ေနရာရရွိလိမ့္မည္။
အဆက္မၿပတ္ လုပ္ေဆာင္ပါ - ေသးငယ္ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ၿခင္းသည္ ၾကီးမားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ရန္ ပုိ၍လြယ္ကူေစသည္။
သင့္မိသားစုဧည့္ခန္းကို ေဆးေရာင္အသစ္ၿပန္သုတ္ရန္လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္လိမ့္မည္။
လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားေရးခ်ပါ (အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားေရြ ႔ၿပီး အထည္ခင္းရမည္- နံ
ရံၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း-နံရံေပၚေဆးသုတ္လိမ္းၿခင္း-ေဆးေရာင္ၿဖတ္ထုတ္ၿခင္း)။ သင့္က
ေလးကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုၿပီးတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အနားယူမည္ (အားကစားကြင္းသုိ႔
သြားမည္-စက္ဘီးစီးမည္) ဟုေၿပာပါ။

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းတစ္ခုလုံး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မွာ၊

ႏွစ္ဆုံး၌ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္

99%

ရရွိရန္ၿဖစ္သည္။ အတန္းတစ္ခုစီတုိင္း ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။

2/29 တြင၊္ လက္ရွိ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ႏႈန္းမွာမူႀကိဳ - မနက္ပိုင္း 96.1%, ညေနပိုင္း 95.9%
သူငယ္တန္း 97.6%
1 တန္း 96.3%
2 တန္း 96.7%
စုစုေပါင္း - 97.0%
ပုံမွန္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ကို မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ မိမိကေလး ပညာေရးအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတစ္ခု
လုံးအတြက္၊ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာကို၊ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဖ်ားနာၿခင္းႏွင့္ မိသားစုအေရး
ေပၚကိစၥမ်ားအနည္းဆုံးၿဖစ္ႏိုင္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္၊ မိမိကေလးကို ေက်ာင္းတက္ၿခင္းတြင္ ဦးစားေပး
မႈထိပ္တန္း၌ ရွိရန္ ၿပသေပးပါ။ ထုိ႔အတူ၊ ခ်ိန္းဆုိခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းဆင္းၿပီးမွ၊ သို႔မဟုတ္ေက်ာင္း
ပိတ္ရက္မ်ားတြင္၊ ရယူၾကပါ။

FELLOWSHIP MISSIONARY CHURCH
ကေလးအ၀တ္အထည္မ်ား ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း အလြန္သက္သာပါသည္။

2536 E. Tillman Road စေနေန႔ - မတ္လ 12 ရက္ - မနက္ (8:00-12:00)

ေအာက္ဆင္းခ်ိန္ (နားခ်ိန္)
ဟူး…..ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဆာင္းရာသီ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ မိမိကေလးေက်ာင္း
လာသည့္အခါ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးၿဖစ္ေစရန္ ေဆာင္းရာသီအေႏြးထည္မ်ား၊ ေခါင္းစြပ္မ်ား၊
လက္အိတ္မ်ားႏွင့္ အစရွိသၿဖင့္ ၀တ္လာရန္ သတိၿပဳပါ။ အကယ္၍ ၄င္းအရာမ်ားအတြက္
ကူညီမႈ လုိအပ္လွ်င္၊ ေက်ာင္းသုိ႔ဖုန္းေခၚရန္ အခ်ိန္မေစာင့္ပါႏွင့္။
က်န္းမာၾကံ ႔ခိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ ေၿပးလႊားေစာ့ကစားရန္ လုိအပ္သည့္အတြက္၊
ေဆာင္းရာသီလ ၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ အၿပင္ဖက္ေအာက္ဆင္းခ်ိန္ အခြင့္ထူးကိုရယူမည္ၿဖစ္

****သင့္ၿပကၡဒိန္ထဲ၌ မွတ္သားထားပါ****
မူၾကိဳကေလးႏွင့္ သူငယ္တန္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္ၿခင္း
ၾကာသပေတးေန႔- (မတ္လ 10, 2016 မနက္ 8း30-2း30 အထိ)
(ပထမဆုံးရက္မွ ေက်ာင္းပိတ္သည္အထိ စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္)
မူၾကိဳကေလးမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ 1 ရက္တြင္ အသက္ 4 ႏွစ္ၿပည့္ရမည္။
သူငယ္တန္းကေလးမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ 1 ရက္၌ၤ အသက္ 5 ႏွစ္ၿပည့္ရမည္။
စာရင္းသြင္းရန္ ယူေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားအတြက္ စာရြက္ေနာက္ေက်ာဖက္သုိ႔ၾကည့္ပါ။

သည္။ အပူခ်ိန္ (10 ဒီဂရီ) သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းေအာက္က်ဆင္းေနသည့္အခါမွအပ၊ အၿပင္
ဖက္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းၿပင္ပ၌ ကစားၾကလိမ့္မည္။ ထုိအ
ခ်ိန္မ်ား၌ ဆရာ၀န္ေထာက္ခံစာ ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ေက်ာင္းထဲ၌ ေနခဲ့
ႏိုင္သည္။

