
အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရးရာၱ္ ိုလက 
Full Remote Academy 

မ ဘမ ကး္ ရ  ရနက အခ ာကအလာက 
မညက္ ညက့ဝနကေ ကသကမမ္ ကးာ ို အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလကမ  ေပး္နညကး။ 
အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလကရြသက ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို မညက္  ို႔ ော ကသကးေလ  ကာက ကးြႏ ိုသက္ နညကး။ 

ာၽြြႏကိုပကပာေလး္ညက ္ရူ ို႔ပ ယခိုလာကရ   
ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးပ ရစ ရကရေဒ္ျဖစကန ိုသကပါေ္း္လကး။  
ာၽြြႏကိုပကာေလးပ ရစကေန႔ရက္ညက မညက္  ို႔ျဖစကမညကနညကး။ 
မညက္ ာူ ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို ္သက္ ာကးေပးမညကနညကး။ 

အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလက္ ညက အျခကးေ္က ္သက္ ာကးမပ္ံိုစမံ ကးြႏ သက့ မညက္  ို႔ာြကျခကး္နညကး။ 

ကဤော ကသကး္ညက ာၽြြႏကိုပကပ ာေလးြႏ သက့ ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မညက္  ို႔္ ရ  ြႏ ိုသကမညကနညကး။ (EC, ESL, & TDြႏ သက ့
ပရက္ရကေ္က အခ ာကအလာကမ ကး ပါဝသက္ညက) 

ဤြႏ စကအရြသကး အေျပကသကးအလအရစကစံိုရစကရက ရ  ခအလ့  သက အ မကရြသက္ သက္ ာကးျခသကး ္ ို႔မဟိုရက 
ရျခကးေရြးခ ယက ကးေ္က ော ကသကး္ ို႔ ေျပကသကးေရး္္သက္ ာကးြႏ ိုသက္ လကး။  ဤအရက္ညက 
အနကဂရကရြသက ေရြးခ ယကစရကရခို ျဖစကလကြႏ ိုသကပါ္လကး။ 
ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို Magnet ္သကရနကးရြသက  ကးရ  ပါာ အေျခအေန မညက္  ို႔ရ  မညကနညကး။ 

မညက္ ညက့ဝနကေ ကသကမမ္ ကးာ ို အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလကမ  ေပး္နညကး။ 
● ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက ရသကးာ ပကေ္က အခ  ရကအ ာကရ  ္ညက့ ္သကရ ိုးည္နကးရမကးမ ကးန သက့ ပ ို႔ခ ခ ာကမ ကးာ ို

အ မကမ ပသက အျပညက့အဝ ္သကယူရရ  န ိုသကမညကျဖစက္ညက။
● အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရးရာတ္ ိုလကမ  ္သက္ာကးေပးေနေ္က ္သကရ ိုးည္နကးရမကး္ညက

ာၽြြႏကိုပကရ ို႔ော ကသကး္ကးမ ကးာ ို လူာ ိုယကရ ိုသက္သက္ာကးပ ို႔ခ ေပးခအ့ေ္က ္သကရ ိုးည္နကးရမကးန သက့
အရူရူပသကျဖစက္ညက။

● “အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကး” ြႏ သက့ “ရိုပကျပ္သက္ာကးျခသကး” - ရိုပကျပ္သက္ာကးျခသကး္ညက ော ကသကးရြသက္က
္သက္ာကးန ိုသက္ညက။ ြ္ႏ သကးယ ္းက္ာညက့ပါာ “အေဝးေရကာက”္သက္ာကးျခသကးရြသက ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက
္သကယူေလ့လကျခသကးျပ္လိုပကန ိုသကရနက ော ကသကး္ ို႔ လကေရကာကစရက မလ ိုပါ။

အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလကရြသက ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို မညက္  ို႔ ော ကသကးေလ  ကာက ကးြႏ ိုသက္ နညကး။ 

● CMS website န သက့ CMS လူမ္ာြနကရာကရ   ေ္ာကကျသကခ ာကမ ကးမ  ရ သက့ ဝသကေရကာက
စကရသကး္ြသကးေလ  ကာက ကးန ိုသကပါ္ညက။

● စကရသကး္ြသကးမ္မ ကးာ ို ဇူလ ိုသကလ ၁၇ ရာက (ေ္က္ာကေန႔) ရြသက စရသကျပ္လိုပကြႏ ိုသက ပင္ၿပး ဇူလ ိုသကလ ၂၆ ရာက
(ရနဂၤေြႏြေန႔) ည ၁၁ နကရင္ၿပ ၅၉ မ နစကရြသက စကရသကးပ ရကမညကျဖစက္ညက။

● ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက CMS ော ကသကး္ ို႔ စကရသကးမ္ြသကးမ င္ၿပ အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ ိုလကရြသက
စကရသကး္ြသကးေလ  ကာက ကး ပင္ၿပး ျဖစကရမညက။



 
ာၽြြႏကိုပကပာေလး္ညက ္ရူ ို႔ပ ယခိုလာကရ   ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးပ ရစ ရကရေဒ္ျဖစကန ိုသကပါေ္း္လကး။ 

● ဟိုရကာအ့။ ္သက့ာေလး္ညက ယခိုလာကရ   ော ကသကးရြသက  ာကလာကရာကေရကာကြႏ ိုသကပါေ္း္ညက။ 
ဤအခြသက့အေရးပ အာ  ္းရလဒကမ ကးာ ို ရယူြႏ ိုသကရနက ္သက့ာေလးပ ယခသကမ ရကပံိုရသက ကးျခသကးာ ို 
ဖယကရ ကးလ ိုာကရနက မလ ိုအပကပါ။ 

 
ာၽြြႏကိုပကာေလးပ ရစကေန႔ရက္ညက မညက္  ို႔ျဖစကမညကနညကး။ 

● ္သက့ာေလး္ညက ေန႔စ္းကပံိုေ္အခ  နကဇယကးြႏ သက့ ရစက ပ ္သကနာက္သကယူျခသကးစနစကျဖသက့ 
္သက္ာကးေစမညကျဖစက္လ ို ္သက့မ ္ကးစိုြႏ သက့ အ သကေျပြႏ ိုသကမညက့ အခ  နကဇယကးြႏ သက့ 
မရူညင္ၿပေ္ကအခ  နကမ ကးရြသက ျပ္လိုပကရမညက့ လိုပကေ ကသကခ ာကမ ကးျဖသက့ ္သက္ာကးေစမညကျဖစက္ညက။ 
○ ရစက ပ ္ သကနာက္ သကယျူခသကးစနစက္ ညက  ရက၊  ရကမမ  ရ ိုာက႐ို ိုာကလမကး ္နက္သက္ာကးေပးျခသကးျဖစက္ညက။ 

 ရက၊  ရကမြႏ သက့ ရ ိုာက႐ို ိုာက္သက္ာကးျခသကး္ညက ခန႔ကမ နကးေျခအကးျဖသက့ ္သက့ာေလး ရစကေန႔ရကပ ၃၀-
၄၀% (၂နကရင္ၿပဝနကးာ သက)အ   အခ  နကယူမညကျဖစက ပင္ၿပး  ာက ံေရးရညကေ ကာကျခသကး၊ 
္ာကရူရြယကရူမ ကးြႏ သက့ ေျပက  ို ာက ံြႏ ိုသကရနက အခြသက့အေရးမ ကးြႏ သက့ အ္စက္သကယူေလ့လကျခသကး၊ ြႏ သက ့
ပိုဂ  ္လကေရး  ိုသကရက အေ ကာကအပ့ံမ ကးာ ို အ ူးအေလးေပး္ညက။ 



○ ရစက ပ ္သကနာက္သကယူျခသကးစနစကရြသက ေအကာကရြသက ေဖကကျပ ကးေ္က အခ ာကအလာကမ ကး စိုေပါသကးပါဝသက ပင္ၿပး 

သသက့မ ္ကးစိုြႏ သက့ အ သကေျပြႏ ိုသက္ညက့ အခ  နကဇယကးျဖသက့ ရစကေန႔အရြသကး  ပင္ၿပးစင္ၿပးြႏ ိုသက္ညက။ 

ဤအခ ာကအလာကမ ကးာ ို အ္ာကအရြယကမေရြး ော ကသကး္ကးမ ကးအကးလံိုးအရြာက ္သက့ေရကကေ္က 
ဖြံ႔ ဖ ္းမ္  ိုသကရက နညကးလမကးမ ကးျဖသက့ ျပ္လိုပကေပးမညကျဖစက္ညက။ 
မရူညင္ၿပေ္ကအခ  နကမ ကးရြသက ေလ့လက္သကယူျခသကး္ညက ခန႔ကမ နကးေျခအကးျဖသက့ ္သက့ာေလး ရစကေန႔ရကပ 
၆၀-၇၀% (၄နကရင္ၿပဝနကးာ သက) အ   အခ  နကယူ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက္ညက။ 
မရူညင္ၿပေ္ကအခ  နကမ ကးရြသက ေလ့လက္သကယူျခသကး အခြသက့အေရးရြသက: 

■ ္သက့ာေလးပ  ရကမ ္ ို႔မဟိုရက CMS ပါရဂူမ ကးမ  ေပးေ္က လမကး ္နက္သက္ာကးခ ာကမ ကးာ ို 
အ္ံ ြ္သကးမ ရက္ကး ကးျခသကး၊ 

■ ာၽြမကးာ သကမ္မ ကး ္ ို႔မဟိုရက အ္ ပညက ္ ို႔မဟိုရက ေလ့ာ သက့မ္ြႏ သက့ 
ပ ိုမ ိုောကသကးမြနကစြက ေလ့လက္သကယူျခသကးမ ကးျပ္လိုပကြႏ ိုသကရနက ရကဝနကေပး ကးေ္က 
လိုပကေ ကသကခ ာကမ ကး (ဒင္ၿပဂ စကရယက ္ ို႔မဟိုရက လာကေရ႔ြ) 

■ စကဖရကျခသကး (ရကဝနကေပး ကးေ္က စကဖရကျခသကးြႏ သက့ ာ ိုယကရ ိုသကစ ရကႀာ ္ာကစကဖရကရ္ျခသကး) 

 
မညက္ ာူ ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို ္သက္ ာကးေပးမညကနညကး။ 

● K-8 အရနကးရြသက အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကး ရာတ္ ိုလကမ   ရက၊  ရကမမ ကးာ 
ေ္ခ ကရကဝနကယူ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက ပင္ၿပး ္ူရ ို႔ပ အဓ ာရကဝနကမ က ္သကပာေလးအကး 
လမကး ္နက္သက္ာကးေပးျခသကးပသက ျဖစက္ညက။ 

● မ ကးေ္ကအကးျဖသက့ ္သက့ာေလးပ  ရကမ္ညက ယခိုလာကရ  ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးမ   ရက၊  ရကမပသက 
ျဖစကလ မက့မညက။ 

● အာယက၍ ္သက့ာေလးပ ော ကသကး/အရနကးမ  ော ကသကး္ကးအနညကးသယက္က 
ရာကေရကာကရနက ေလ  ကာက ကးပါာ ္သက့ာေလး္ညက အျခကးော ကသကးမ   ရက၊  ရကမြႏ သက့ 
္သက္ာကးရမညကျဖစက္ညက။ ္သက့ာေလး္ညက ယခိုလာကရ  ရာကေရကာကေနေ္က ော ကသကးရြသကလညကး 
 ာကလာကစကရသကးဝသကေနမညကျဖစက္ညက - ာေလးမ ကး္ညက ္ူရ ို႔ာ ို ရကဝနကယူ္သက္ာကးေပးမညက့  ရက၊ 
 ရကမမ ကးြႏ သက့ ခ  ရက ာကြႏ ိုသကရနက္က  ပကမံေလ  ကာက ကးရျခသကးျဖစက္ညက။ 

● အာယက၍ ္သက့ာေလး္ညက ္ူပ အရနကး/ော ကသကးမ  အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ ိုလက္ ို႔ 
ရာကေရကာကမညက့ ရစက္းင္ၿပးရညကးေ္က ော ကသကး္ကးျဖစကေနျခသကး စေ္က ္ာံ္ခအေ္ကာ စိမ အပ 
္သက့ာေလး္ညက လာကရ  ရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကးမ  
အရနကးေဖကကမ ကးြႏ သက့အရူ္က 

အ မအရာကေရကာက္သကယူရမ
မညကျဖစက္ညက။ အာယက၍ ယခိုလ ို ာ စိမ  ္းျဖစကပြကးခအ့လ  သက ္သက့ာေလးပ 
 ရက၊  ရကမာ 

ာေလးမ ကးာ ို ေြႏြးေ ြးစြက ႀာ ္  ိုျခသကးြႏ သက့ ပါဝသကြႏ ိုသကျခသကးာ ို ခံစကးမ ေစရနက ္ူြႏ သက့ ာေလး္ာကးရ   
 ာက ံေရးာ ို ောကသကးမြနကစြက ရညကေ ကာကမညကျဖစက္ညက။ 

 
 

အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးေရး ရာၱ္ ိုလက္ ညက အျခကးေ္က ္သက္ ာကးမပ္ံိုစမံ ကးြႏ သက့ မညက္  ို႔ာြကျခကး္နညကး။ 
● အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးျခသကးရာတ္ ိုလက္ ညက အျခကးအရပကေဒ္မ  ပံိုစမံ ကးအကးလံိုးပ အေ္ာကသကးအရက၊ 



လမကး ္နကျပ္ခ ာက၊ ြႏ သက့ ခ သက့ခ  နက ံိုးျဖရကျခသကးမ ကးြႏ သက့ အျပညက့အဝ ခ  ရက ာက ကး္ညက။ 
● ာ နကရစကေ္က ေနရကေဒ္မ ကး္ညက ပံိုစ ံA, B, C အ္ာကး ေျပကသကးလအမမ္ ကးရ  ြႏ ိုသကေ္ကကလညကး 

အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးျခသကးရာတ္ ိုလက္ ညက အေဝးမ  ္သက္ ာကးျခသကးာ ိ္ု က  ာကလာကျပ္လိုပကမညကျဖစက္ ညက။ 

 
ော ကသကး္ညက ာၽြြႏကိုပကပ ာေလးြႏ သက့ ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မညက္  ို႔္ ရ  ြႏ ိုသကမညကနညကး။ 

● ္သက့မ ္ကးစိုပ ာ နကးမကေရးြႏ သက့ ရစက္းင္ၿပးခ သကး ရ ိုးရာကလကမ္မ ကးာ ို ္ံိုး္ပကပါ။ 

● ္သက့ာေလးပ လူမ္ ာက ံေရး  ိုသကရက လ ိုအပကခ ာကမ ကး၊ ေလ့လက္သကယူမ္ ပရကဝနကးာ သကြႏ သက့ 
လ ိုာကေလ ကညင္ၿပေ ြေန  ိုသကြႏ ိုသကမ္၊ ္ညကးခံြႏ ိုသကမ္ ြႏ သက့ ္သက္ာကးေနခ  နကအရြသကး အကရံိုစ ိုာကြႏ ိုသကမ္   ို္ညကမ က 
အဘယကနညကး။ 

● ဤေဒ္ရြသက ္သက့ာေလးပ လ ိုအပကမ္မ ကးေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး ျဖစကြႏ ိုသကေျခရ  ေ္က ာူညင္ၿပေ ကာကပ့ံမ္မ ကး ရရ  ရနက 
္သက့ာေလးပ  ရက၊ ရကမ၊ ပညကေရးပ့ံပ ိုး္ူ၊ ြႏ သက ့ ူးျခကးေ္က ာေလးမ ကး (EC)၊ 
ဒိုရ ယဘက္ကစာကးအျဖစက အဂၤလ ပကစက (ESL)၊ ြႏ သက ့ပသကာ ိုစြမကးရညကဖြံ႔ ဖ ္းမ္ (TD) အ္သကးမ ကးအ္ာကး 
ရသကးာ ပကေ္က ပူးေပါသကးေ ကသကရြာကမ္ျဖသက့ ္သက္ာကးေပးမညကျဖစက္ညက။ ္းပမကအေနျဖသက့- 

EC အရသကးအျမစက ဝနကေ ကသကမ္ာ ို ရရ  ေ္က ော ကသကး္ကးရစကေယကာက္ညက ္ူရ ို႔ပ IEP 
ရညကမ နကးခ ာကမ ကးေပပၚမူရညက ပင္ၿပး မညက့္ညက့ ေဖကကျပပါ နညကးလမကးမ ကးြႏ သက့မ  ို ဝနကေ ကသကမ္မ ကးာ ို 
ခံစကးရရ  ြႏ ိုသက္ညက- 
● IEP  အရြသက ္ရကမ ရက ကးေ္က ေနရကအရြာက ေ္းသယကေ္က အဖ႔ြအအျဖစက ခြအေပးမညက့ EC  ရက၊ 

 ရကမ၊ 

● အပ ို ပကေ ကသကးာူညင္ၿပေပးျခသကးာ ို ျပ္လိုပကေပးြႏ ိုသကရနက ပညကေရး  ိုသကရက  ရက၊  ရကမမ ကးြႏ သက့ 
ရစက ပ ္သကနာက ္သက္ာကးပ ို႔ခ ေပးမညက့ EC  ရက၊  ရကမ၊ 

● ္သက့ာေလးပ ရညကမ နကးခ ာက  ္ို႔ ေရကာကေအကသက ေလ့ာ သက့မ္မ ကး အ ပက ပကျပ္လိုပကြႏ ိုသကရနက 
ပ ိုမ ိုောကသကးမြနကေ္က ္ ို႔မဟိုရက မရူညင္ၿပေ္က အခ  နကမ ကးရြသက ္သက္ာကးေပးေ္က အလ ညက့ာ  
္သက္ာကးပ ို႔ခ ေပးမညက့ EC  ရက၊  ရကမ။ 



● အာယက၍ ဤော ကသကး္ညက ္သကြႏ သက့ ္သက့ာေလးအရြာက ္သက့ေရကကေ္ာကသကး မေ္ခ ကပါာ ္သက့ာေလးပ 
လာကရ  ရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကးရြသက္က  ာကလာကရာကေရကာကေစ ပင္ၿပး အရသက္သက္ာကးခအ့ေ္က  ရက၊ 
 ရကမ၊ အ္ာံေပး၊ အိုပကခ ္ပကေရးမ  း၊ ္ ို႔မဟိုရက ္သက့ာေလးြႏ သက့ အနင္ၿပးာပကေန  ိုသကဖူးေ္က ္ူမ ကး ံမ  
အ္ာံညဏကေရကသကးျခသကးမ ကး ျပ္လိုပကရနက အ္ာံျပ္ပါ္ညက။ 

 
အာယက၍ စက္သကြႏ စကအရြသကး အေျပကသကးအလအ ရစကစံိုရစကခို ျဖစကခအေ့္ကက အေဝးေရကာက္ သက္ ာကးျခသကးရာတ္  ိုလကမ  
 ြာက၍ လာူ ိုယကရ ိုသက ရ ိုာက႐ို ိုာက္ သက္ ာကးေပးေ္က္သကရနကး္ ို႔ ျပနကလညကရာကေရကာကြႏ ိုသကပါ္လကး။ 

● ဟိုရကာအ့။ အာယက၍ စက္သကြႏ စကအရြသကး အေျပကသကးအလအ ရစကစံိုရစကခို ျဖစကခအ့ေ္ကက ော ကသကး္ကးမ ကး္ညက 
အေဝးေရကာက္သက္ာကးျခသကးရာတ္ ိုလကမ  မ မ အ မကရြသက္သက္ာကးျခသကး ္ ို႔မဟိုရက 
အျခကးေရြးခ ယက ကးေ္ကော ကသကးျဖသက့ လူာ ိုယကရ ိုသက ရ ိုာက႐ို ိုာက္သက္ာကးေပးေ္က္သကရနကးမ ကး္ ို႔ 
ျပနကလညကေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူြႏ ိုသက္ညက။   ို႔နညကးရ ူစက္သကြႏ စကအရြသကး ော ကသကး္ကး္ညက လူာ ိုယကရ ိုသက 
ရ ိုာက႐ို ိုာက္သက္ာကးေပးေ္က ္သကရနကးမ  
အေဝးေရကာက္သကယူျခသကးရာတ္ ိုလက္ ို႔ ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူလ ိုလ  သကလညကး ေျပကသကးေရ႔ြြႏ ိုသက္ညက။ 
မညက္ညက့ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူျခသကးမ ကးာ ိုမ  ို စက္သကြႏ စကရစကဝာက၊ ပ မြႏ စကဝာကအ ံိုး (ဒင္ၿပဇသကဘက ၂၁) 
အ   ျပ္လိုပကခြသက့ရ  ္ညက။ ော ကသကး္ကးမ ကးြႏ သက့ ော ကသကးမ ကး 
အ သကေျပေခ ကေမ႔ြစြက ေျပကသကးေရ႔ြ္သကယူျခသကးမ ကး ျပ္လိုပကြႏ ိုသကေစရနက လိုပကေ ကသကခ ာကမ ကးာ ို 
အ သက့ သက့ ေ ြးေြႏြး္ြကးြႏ ိုသက္ညက။ 

● လမကး ္နက္သက္ာကးမ္မ ကး္ညက လူာ ိုယကရ ိုသက္သက္ာကးျခသကးစနစကြႏ သက့ေ္ကကလညကးောကသကး၊ 
ြႏ စကမ  ္းစပက္သက္ာကးျခသကးစနစကြႏ သက့ေ္ကကလညကးောကသကး ခ  ရက ာကေ ကသကရြာက ကး္ညက့အရြာက 
္သက့ာေလး္ညက စက္သကျခသကးအကး အေြႏ ကသက့အယ ာကမရ   ောကသကးမြနကစြက ္သကယူြႏ ိုသကမညကျဖစက္ညက။ 

● စက္သကြႏ စကာိုနက ံိုး္ြကးခ  နကရြသက ္သက့ာေလး္ညက လာကရ  ရာကေရကာကေနေ္ကော ကသကး (အ မကရြသက 
္သက္ာကးျခသကးျဖစကေစ၊ အျခကးေရြးခ ယက ကးေ္ကော ကသကးျဖစကေစ) ္ ို႔ 
ျပနကလညကေရကာကရ  မညကျဖစက္ညက။ 

 
ဤအရက္ညက အနကဂရကရြသက ေရြးခ ယကစရကရခို ျဖစကလကြႏ ိုသကပါ္လကး။ 

● ဤစနစက္ညက မ ္ကးစိုမ ကးာ ာ နကးမကေရး  ိုသကရက ေရြးခ ယကစရကရစကခိုာ ို လ ိုခ သက္ညက   ိုေ္က 
အ္ ရရကးေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး ေရြးခ ယက ကးျခသကးျဖစက္ညက။ Covid-19 အြၲႏကရယကမ  ျဖရကော ကကလကြႏ ိုသကေ္က 
အခ  နကရြသက ာၽြြႏကိုပကရ ို႔္ညက “ော ကသကးအရြသကးမ  ော ကသကး” ဟူေ္ကမူာ ို 
ာ သက့္ံိုးြႏ ိုသကခြသက့ ေလ က့နညကး္ြကးမညကျဖစက္ညက။ မညက္ ို႔ပသကျဖစကေစ 
ာၽြြႏကိုပကရ ို႔ပ ေ ကသကရြာကမ္မ ကး္ညက ေနကာကြႏ စက္ ို႔ ေရကာကရ  ္ြကးလ  သက Virtual Magnet ္ညက 
အရနကးအသယကမ ကးအရြာက လာကရ   CMS ္႐ိုိုပကျပအ ာကရနကးော ကသကးမ ကးပ အေျခခံမ္မ ကးြႏ သက့ ရူညင္ၿပစြက 
ခ မ ရကေပး္ာအ့္ ို႔ရ  မညက။ ာၽြြႏကိုပကရ ို႔္ညက မ ္ကးစိုမ ကးြႏ သက့ ော ကသကးမ ကးမ  ရစကြႏ စကအရြာက 
အ္ာံျပ္ခ ာကမ ကးာ ို ္ ရ  ြႏ ိုသကရနက ၂၀၂၀-၂၁ ရြသက ျပ္လိုပက္ြကးမညက့ ေ ကသကရြာကခ ာကမ ကးာ ို 
အေ္ာကသကး္ာကးေပး္ညက္ကမာ ေရ း ာက၍ ာ သက့္ံိုး္ြကးမညက့ ေရြးခ ာကခ ာကမ ကးာ ိုလညကး 
အ္ ေပး္ြကးမညကျဖစက္ညက။ 

 
ာၽြြႏကိုပကပာေလးာ ို Magnet ္သကရနကးရြသက  ကးရ  ပါာ အေျခအေန မညက္  ို႔ရ  မညကနညကး။ 



● ္သကရနကး္ ို႔ ဝသကေရကာက္သက္ာကးေနေ္က ္သကရနကး္ကးမ ကး ံမ  အခ ာကအလာက အျပညက့အစံို 
ရရ  ္ညကအ   ာၽြြႏကိုပကရ ို႔အေနျဖသက့ ဤ္သကရနကးပ ျပညက့စံိုေ္ကပံိုစံာ ို ျပ္ြႏ ိုသကမညကဟို မယူ ြႏ ိုသကပါ။ 
လံိုေလကာကေ္က ္သကရနကး္ကး အေရအရြာက ္သကရနကး္ကး အခ  ္းအစကးရခိုမ  ရာကေရကာကမညက  ိုပါာ 
ာၽြြႏကိုပကရ ို႔အေနျဖသက့ Montessori lens ္ ို႔မဟိုရက အပ ိုဝ ဇ က္သကရနကး၊ STEAM ္ ို႔မဟိုရက 
ဘက္ကစာကး္သကရနကးမ ကးာ ို ္သကရနကးပ ို႔ခ ေပးြႏ ိုသကမညကဟို ခနက႔မ နကး္ညက။ မညက္ ို႔  ိုေစ ္သကရနကး္ကးြႏ သက့ 
 ရကအေရအရြာကအေပပၚ မူရညက ပင္ၿပး လူာ ိုယကရ ိုသက္သက္ာကးေပးေ္က magnet ္သကရနကး္ ို႔ ျပနကလညက၍ 
ပါဝသကမညကျဖစက္ညက။ 

● အေဝးေရကာက္သက္ာကးေရး ရာတ္ ိုလကရြသက စကရသကး္ြသကးျခသကး္ညက ္သက့အေနျဖသက့ ဤရာတ္ ိုလကရြသက 
ရာကေရကာကေန္ညက့ အခ  နကအေရကအရြသကး အခ  း္ေ္က အေရ႔ြအ္ာံ္မ ကး  ံိုးရံ္းေပလ မက့မညက။ 
မညက္ ို႔  ိုေစ Magnet ော ကသကးရြသက အပကြႏ ံ ကးေ္က ္သက့ာေလးပ မ ရကပံိုရသက ကးျခသကး္ညက 
 ာကလာကရ  ေနမညကျဖစက ပင္ၿပး ြႏ စက ံိုး္ ို႔ေရကာကခ  နကရြသက ္သကြ္ႏရကမ ြာကရေ္းပါာ ္ူရ ို႔ပ Magnet 
စကရြာကစကရမကးမ ကးာ ို ျပနကလညကဖ ာက  ္မကးလ ိုာကမညကျဖစက္ညက။ 

● ၂၀၂၁-၂၂ စက္သကြႏ စက ္သကရနကးမ ကး ဖြသက့လ စကခ  နကရြသက ္သက့အေနျဖသက့ CMS စနစကမ  ဝနကေ ကသကမ္ေပးေ္က 
အခြသက့အေရးအကးလံိုးာ ို အျခကးော ကသကးမ ကးမ  နညကးရူ အျပညက့အဝခံစကးရမညကျဖစက္ညက။ 

● ော ကသကး္ကးမ ကးအရြာက ေလ့ာ သက့မ္ြႏ သက့ အေရ႔ြအ္ာံ္မ ကးာ ို   နကး္ မကးြႏ ိုသကရနက ရစကခ  း္္သကရနကးမ ကး 
အ ူး္ျဖသက့ အေျခခံဘက္ကစာကး ္သကရနကးမ ကး လ ိုအပကေ္ာကသကး ္ ရ  ရပါ္ညက။ Magnet ္သကရနကးမ ကးြႏ သက့ 
္သကရနကးော ကသကးေရြးခ ယကမ္  ိုသကရက ဌကနြႏ သက့ရာြ ္သက့ာေလးပော ကသကးြႏ သက့ ာၽြြႏကိုပကရ ို႔အေနျဖသက့ 
ပူးေပါသကးေ ကသကရြာက္ြကးမညက ျဖစကပါ္ညက။ 


