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ခ်စ္ခင္ရပါေသ ေအ ္စ္င ္ISD မိသ ားစမု် ား 

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအ႔အဖြသ႕ ္ဧၿပလီ ၆ ရကေ္ ိ ္ လၤ ေ ိမွ စ္င္ရ  ္စီစဥ္္  ားသ႕့္ အဆင့္ကက႑ အလိုကက္ိုင္္ အယ္ ၍ 

အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားရ အ္္အက္ စ္င္ႀက ိားစ ား ေဆ င္ရအက္ခဖပ့ါသ႕္္။ ၿပီားခဖ့ေသ  ရကသ္္ပၱ္အ္ ႕ာ္း 

ငယအ္္အင္ား သင္္ ိုိ၏ စိ္ရ္ွ႕္သ႕္ားခ ျခင္ားမ် ားအ္အက ္ကၽအြု္ႏပ္ေက်ားက ား္င္ပါသ႕္္။ ဤ္စ္ခါမမွၾက  ဘ ားေသ  

အခ်ိန ်က လမ် ားအ္အင္ား ကၽအြႏ္ုပ္္ိုိအ ားလ ုား အ္ ္ ကအေဆ င္ရအက္ေ စဥ္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအသိုင္ားအ္းိုငာ္းအခ်င္ားခ်င္ား 

အ္ ္ ကအ ပ ားေပါငာ္းေဆ င္ရအက္ၿပီား ပ့ ပိုားေပားၾကသ႕္မ် ားကို ေ္အြရသ႕့္ အ္အက္ဂဏ္ုယ မိပါသ႕္္။ 

္ လၤ ေ ိ္အင္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ မ် ားသ႕ ္ေက် င္ား ယ္ေျမမ် ားမ ွေ ား၍ ္ျခ ား ႕္ားျ႔င့္ 

သင္ၾက ားရပါမ႕္္။ အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားမႈသ႕ ္ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ မႈႀက ိမ ွ- ၁၂ ္ ္ား အ္ ိေက် င္ားသ ား 

ေက် ငာ္းသ မ် ားအ ား ပ႕ သင္ၾက ားေပားရ  ္ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအစအီစဥ္၏ ေ  က္အဆင့္ျ႔စသ္႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ အ 

ဆက္မျပ္သ္ငက်  ား မႈအစအီစဥသ္႕္  ႕္ားလမ္ားစ ုအသ ုားျပ ၍ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိေက် င္ားသ ား ေက် ငာ္းသ မ် ား ေက် င္ား  

 ယ္ေျမသိုိ ျပ ္  ေသ အခါ ဆရ  ဆရ မမ် ားြွႏင့္ အျပ အ္လ ွ္ဆကသ္အယ္မႈ၊ လမာ္းန  ္မႈမ် ားြွႏင့္ ္င္ျမငသ္ ုား 

သပ္ခ်က္မ် ား္ိုား  ျမင့္ေစရ ္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိဆက္လက၍္ ျပငဆ္င္ေပားရ ္ျ႔စသ္႕္္။ ေက် င္ား၊ ဘ သ ရပ၊္ အ္ ္ား 

ေပပမႈ္ ႕၍္  ဤကိုား က ားစရ မ် ားသ႕္ ပ ုြႏွိပ္္ု္ေ္ ္ ားေသ  အရ မ် ား၊ အီားေမားဆကသ္အယမ္ႈ၊ ႔ ု္ားျ႔င့္ 

အသ သအင္ားမႈမ် ား၊ ႔ ု္ားခြေါ် ခြငာ်း မ် ားြွႏင္ ့အအ လ္ိုင္ားဆကသ္အယ္မႈမ် ားကို အသ ုားျပ ျခငာ္း္ိုိပါ င္မ႕္္။ ဤသ႕္မွ  

ေက် ငာ္းသ ား ေက် င္ားသ မ် ားြႏွင့္ မသိ ားစုမ် ားအ္အက ္အ္္္ြႏိုငဆ္ ုား လိကု္ေလ် ႕ေီ္အမႈေပားရ အ္္အက ္ဆရ  

ဆရ မမ် ား ပ ့ပိုား္ ားေသ န  ္  ကအ ားခ်က္မ် ားကို ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ မ် ားက သ ္ ိုိ၏အခ်ိ ္ကယ ား အ္ိုင္ား 

ပါ င္ၾကရ ္ျ႔စသ္႕္္။  

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home, ္အင္ေ္အြြုိႏင္ေသ  AISD အိမ္္ အင္သင္ 

ကအ ားေသ  ကဘ္ဆ္ိုကသ္႕ ္ေက် င္ားသ ားေက် င္ားသ မ် ား၊ မသိ ားစုမ် ား၊ ဆရ  ဆရ မမ် ားအ္အက္ မွျီငမ္ားစရ  

္စ္ခု၊ ္ ဘ္ိုားရွိေသ အခ်က္အလက္မ် ားြွႏင့္ အေ္ က္အက မ် ားကို ဆက္လက္ေပားသအ ားမ႕္္။ မ႕္သိုိပင္ျ႔စ္ 

ေစက မႈ ပ႕ သငယ္ မႈသ႕္ ေရအားခ်ယ္ပိငု္ခအင့္္စ္ခု ဆကလ္က္မဟု္ ္ေ္ ့ပါ္။ ္ိုိအျပင္ ေ  င္ြွႏစ္ခါြွႏင့္ ေ  ငအ္ 

  ဂ္္္ အင္ ေအ င္ျမင္မႈရရ ္ ျပငဆ္င္ေ သ႕့္အေလွ် က္ ဆရ  ဆရ မမ် ားသ႕ ္ေက် ငာ္းသ ား  ေက် င္ားသ မ် ား 

၏ ္ိာုး္က္မႈမ် ားအေပပ ေ ႔ ္သ ုားသပခ္်ကမ္် ားေပားသအ ားမ႕္ျ႔စသ္႕္္။ 

္ိသုိုိေဆ င္ရအက္ေ ျခင္ားအ ားျ႔င္ ့ကၽအြု္ႏပ္္ိုိသ႕္ သင္္ ိုိ၏ အိမ္္္အင္မိရိ ိုးဖလာေက် ငာ္းမ် ားကိ ုပ ု္ ပအ ားေန 

သ႕ဟ္ုမဆိုလိပုါ္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိသ႕္ ကေလား္စ္ဥာီး္စ္ေယ က္စီ ဘက္စ ုျပ႕့္စ ုမႈြွႏင္ ့လ မႈေရား စိ္ ္ပိုငာ္းဆိုငရ္  

သင္ၾက ားမႈ ္ိုိအ္အက္ အခိငု္အမ ျ႔စ္သ႕္္။ ယေ ိအခါ္အင္ အေရႀကီားဆ ုားစဥ္ားစ ားရ မ္ွ  သင္ြႏွင့္ သင့္ေက် င္ား 

သ ား ေက် င္ားသ ္ ိုိ ၏ က် ္ားမ ေရား၊ အြၲႏရ ယ္ကငာ္းရွင္ားေရားြွႏင့္ သုခခ်မ္ားသ ေရား္ိုိျ႔စ္သ႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏အ 

ဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားမႈအ စအီစဥသ္႕္ သင့္ကေလား၏ လ မႈေရားြွႏင့္ စိ္္ပိငု္ားဆိုင္ရ က် ္ားမ ေရား ္ိုိကို အသ ား 

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
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ေပား အေလား္ ားေပားပါသ႕္္။ ္ိုိအျပင ္ယခုကဖသ့ိုိ ခက္ခဖေသ အခ်ိ က္ လအ္အင္ား သင္၏ေက် င္ားသ ား  

ေက် ငာ္းသ မ် ားက သ ္ ိုိေ္အြၾက  ခ စ ား ေ ရမႈမ် ားကို သင့္အ ားေျပ ျပရ  ္အခအင့္အလမာ္းမ် ားေပားပါလိမ့္မ႕္္။ SEL 

သင္ခ ာ္းစ မ် ားကိ ုသင္ၾက ားမႈ အေ္အြအၾက  ္ အင္ ္႕့္သအင္ား္ ားၿပီား ဆရ  ဆရ မမ် ားက ေက် င္ားသ ား   

ေက် ငာ္းသ  မ် ားြွႏင့္ ဆကသ္အယ္ပါ လိမ့္မ႕္္။ 

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအ ားလ ုား အခ်ကအ္လက္ေျမ က္ျမ ားစအ ကို ေၾက႕က္စအ မွ္ သ္ ားေ ရသ႕က္ို ကၽအြု္ႏပ္သိပါသ႕္္။ 

ဒါေၾက င့္ ကၽအြု္ႏပ္ရွင္ားရငွ္ားလငာ္းလငာ္း ျ႔စေ္စခ်င္ပါသ႕္္။ ကၽအြႏ္ုပ္ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ မ် ားအ ား အဆကမ္     

ခြ္သ္င္ၾက ားမႈ မွ ျပ လ္႕္ႀကိ ဆိုရ ္ အသင့္ျ႔စ္ေသ ္လ႕္ား ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအၿပီားသ္္လပုေ္ဆ င္ရ ္ အျခ ား 

ဆ ုား ျ႔္ခ္်က္မ် ားေဆ င္ရအကဆ္ဖျ႔စသ္႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္သ႕ ္ေက် င္ားဆင္ားပအဖအခမာ္းအ  ားမ် ား၊ စပရငာ္းအ္ိမ္ား အမွ္ ပ္အဖ 

မ် ားြွႏင့္ ေက် င္ား င္ားမ် ားဆကလ္က္ပိ္ ္္  ားမႈမ် ားြွႏင့္ ပ္သ္က္ေသ ေမားခအ ာ္းမ် ားကိ ု္္္ြႏိုငသ္ခ    ်ေျပ  

ေပားြုိႏင္ရ  ္ဆြႏၵရွိပါေသ ္လ႕္ား ကၽအြု္ႏပ္္ိုိမွ  ္ိကုိစၥမ် ားြႏွင့္ပ္သ္က၍္ ဆကလ္က္ေလလ့  အကဖျ႔္ဆ္ဖ  

ျ႔စ္သ႕္္။ ေ  ကဆ္ ုားသ္ငာ္းမ် ားကို ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏မိသ ားစမု် ား္  အရငဆ္ ုားဆကသ္အယေ္ျပ  ၾက ားေပားမ႕္ကိ ု 

ေက်ားက ားျပ ၍ သိ္  ားေပားပါ္။ 

ေအ က္္အင္အဆက္မျပ္္ သင္ၾက ားမႈြွႏင့္ဆိုင္ေသ  မၾက ခဏေမား္္ေ္သ  ေမားခအ ္ားမ် ား၏ အေျ႔မ် ား ကို 

ေ္အြပါလမိ့္မ႕္္။ 

အဆကမ္ျပ္သ္ငၾ္က ားျခငာ္းသ႕ ္အမွ္ မ္် ားကိ ုမ႕သ္ိုိအက် ိားသကေ္ရ က ္မ႕ ္႕ာ္း?   

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ အမွ္ ္ေပားစ စက္ို ျပင္ဆင္ရ  ္ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏အုပ္္ ိ ္ားေရားဘု္ အ္႔အဖြြွႏင့္ ္ကၠဆက္ျပ႕ ္ယပ္႕ ေရား  

အ႔အဖြအစ႕္ား္ိုိြႏွင္ ့အ္ ေဆ င္ရအက္ေ ပါသ႕္္။ ဘု္ အ္႔အဖြ၏အေရားယ မႈ္ိုိကိ ုကၽအြႏ္ုပ္္ိုိမိသ ားစု မ် ားြွႏင့္ဆက ္           

လက္ဆကသ္အယ္သအ ားပါမ႕္္။ 

အဆကမ္ျပ္သ္ငၾ္က ားမႈၿပာီးစာီးရ  ္အကယ၍္ ကၽအြု္ႏပ္္ ိုိမသိ ားစု္ အင ္လိအုပေ္သ ကရိယိ မရွခိဖလ့ွ် င ္ဘယသ္ိုိ 

ျ႔စမ္႕ ္႕ာ္း?                                                             

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိသ႕္ ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ မ် ားသင္ၾက ားမႈကို ္္္ြႏိုငသ္မွ်မ႕သ္႕့္ ႕္ားျ႔င့္မဆို ပ ပ့ိုားေပားရ  ္

ႀကိ ားစ ားလုပ္ေဆ င္ေ ပါသ႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏လ ္ ိုင္ားအ္အက ္: ၁ အစအီစဥ္မွ္ ဆင္ ့၈ ္ ္ားမ ွ၁၂ ္  ္ ား       

ေက် ငာ္းသ ား ေက် င္ားသ မ် ားအ ားလ ုားအ ား ခ႐ုိိုင္မွ္ု္ ေ္ပားေသ  Chromebooks မ် ားကို ေပားေဆ င္ြႏိုငသ္႕့္ 

အ္အက္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိဂုဏ္ယ ပါသ႕္္။ ၆ ္ ္ားြႏငွ့္ ၇ ္ ာ္းေက် ငာ္းသ ား ေက် င္ားသ မ် ားကိ ုChromebooks မ် ား 

ေပားျခင္ားျ႔င္ ့္ို  ေ္ဆ င္မႈကို္ ိုားခ်ဖြရ ္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိယခုေဆ င္ရအက္ေ ပါသ႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ ိုိအိမ္္အင္သ ုားရ အ္င ် 

တ  က္ေဟ ့စေပါ့ မ် ားြွႏင့္ ေက် ငာ္းက ားအစီား ၅   ကို မိုဘိုင္ားေဟ စ့ေပါ့္ ပဆ္င၍္ လိုအပ္ေ သ႕့္ အသိုင္ား 

အ္းိုင္ားမ် ားအ္အက ္  ္ေဆ င္မႈေပားရ ေ္ဆ င္ရအက္ေပား္ ားပါသ႕္္။  ယခုလက္ရွိ္ အင္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ အစ ား 
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အစ ျ႔ ္ိေ ေပားေသ ေ ရ ္အင္ စက္မႈကိရယိ ပိငု္ားဆိုငရ္ ြႏွင့္ လက္လွမာ္းမမွီေသား ေသ မသိ ားစမု် ားအ္အက ္

စ ရအကအ္္ုပ္မ် ားေပားေ ပါသ႕္္။ ္ပမ္ ၍မႈလ္ ္ားေက် ငာ္းသ ား ေက် င္ားသ မ် ား အ္အက္ ေ  က္အပ္္္ အင္ 

လက္ေ္အြက်က်သင္ၾက ားမႈကို အ ားေပားေသ အ ားျ႔င့္ ေက် င္ားြႏွင့္ပ္သ္ကေ္သ  ပစၥ႕္ား္ပု္မ် ားကို ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ  

အစ ားအေသ က္ျ႔ ္ိျ႔ဖားေပားေသ  ေ ရ ္အင္ ရရွိမ႕္ျ႔စသ္႕္္။ 

အဆကမ္ျပ္သ္ငၾ္က ားျခငာ္းသ႕ ္အဘယေ္ၾက င့္ အေရႀကာီးသ ႕ာ္း?             

အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားျခင္ားသ႕္ အေရႀကီားပါသ႕္၊ ္ိသုိုိလွ်င္ ေက် င္ား ယ္ေျမမ် ား ျပ ္႔အင့္ေသ အခါ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ  

၏ ေက် င္ားသ ား ေက် ငာ္းသ မ် ား ျပ ္လ ရ ္ အသင့္ျ႔စ္ေ မ႕္္။ အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားျခင္ားသ႕္ ဤသိုိမေရ 

မရ အခ် ိ္္အင ္ဆရ  ဆရ မမ် ားအေ ြွႏင့္ ေ္ ကြ္ ံ့ ေပားမႈမ် ားျ႔င့္ က ႕ီြုိႏင္ရ ္ အခအင့္အလမ္ားမ် ား လ႕ာ္းေပား 

ပါသ႕္္။ 

 

ကၽအြု္ႏပ၏္ေက် ငာ္းသ ားေက် ငာ္းသ မ် ားသ႕ ္STAAR သိုိမဟု္  ္္ိငုာ္းမျွပျ  ာ္း္ ားေသာစာမ ေးပ ွဲမ ြေရမလ ား?                                                                                                          

္ကၠဆက္ပ႕ ေရားအ႔အဖြသ႕္ STAAR စ ေမားပအဖြွႏင္ ့အျခ ားပ႕ ေရားပိုင္ားဆိုင္ရ  အကဖျ႔္္ရ လ္ိအုပ္ခ် မ် ာိုး 

ကိကု် ္ရွိေသ စ သငြ္ႏွစ္အ္အက္ ႔်ကသ္ိမ္ားလိကု္ပါသ႕္္။ ဤအေျပ င္ားအလဖြွႏင့္ပ္သ္ပ္၍ ္ပ္မ  ႔္လ္ိုပါက 

https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-

staar-testing-for-the-remainder-of-the-school-year.  

 

COVID 19 ေၾက င့္ေက် ငာ္း ယေ္ျမမ် ား ပိ္ သ္႕့္အ္အက ္ကၽအြု္ႏပက္ေလားလကရ္ွအိ္ ာ္းပဖ ျပ ္္ ကရ္  ္

လိအုပပ္ါသလ ား?                                                                                                                       

အကယ၍္ ေက် င္ားသ ား ေက် ငာ္းသ မ် ားသ႕ ္လက္ေ္အြျပရ ္အ္အက္ ္ိုား္က္မႈရွိျခင္ား သိုိမဟု္ ္ သင္ၾက ားမႈ 

္အင္ကၽအမ္ားက်င္မႈရွိျခငာ္း္ိုိ ရွိပါကသ ္ိုိအ ား ေ  ကအ္ဆင့္သိုိ ္ိုားခ ြှင့္ပါမ႕္္။ 

 

အဆင့္ျမင့္  (Advanced Placement) စ ေမားပအဖမ် ားဘ ျ႔စသ္အ ားမ႕ ္႕ာ္း?                           

စ ေမားပအဖမ် ားအ ားလ ုား အိမ္မေွျ႔ရမ႕္္။ လအ္ ္လပ္စအ ေျ႔ြုိႏင္ေသ စ စီစ က ုား သိုိမဟု္ ္ အေျ႔္ိုေမခအ ္ားမ် ားပ ုစ ြွႏင့္ 

ျ႔စ္မ႕္္။ ေက လိပဘ္ု္ ္အ႔အဖြမွ စာခ  ား ရ ္္အဒီီယိသုငခ္ ာ္းစ မ် ားကိ ုေက် င္ားသ ား ေက် ငာ္းသ မ် ားအ ္အက ္အခမဖ ့

ေပား္ ားပါသ႕္္။ ဆရ  ဆရ မမ် ားကလ႕္ား ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ မ် ားကို အအ လ္ိုငာ္းသင္ၾက ားမႈမ် ားျ႔င ္ ့ပ ပုိ့ား 

က ႕ီေပားသအ ားမ႕္္။ 

 

ေက လပိစ္ ေမားပအဖမ် ားအ္အကေ္က ?                                                                                                  

ဧၿပီလ ACT စ ေမားပအဖကို႔်ကသ္ိမ္ားလိကု္ပါသ႕္ ၊ေ  ကလ္ မ႕့္ ACT စ ေမားပအဖသ႕ ္ကအ ္လ ၁၃ ရကေ္ ိျ႔စ္သ႕္္။ 

https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-staar-testing-for-the-remainder-of-the-school-year
https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-staar-testing-for-the-remainder-of-the-school-year
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မ္လ္ ြႏွင့္ ေမလ SAT စ ေမားပအဖမ် ား ႔်ကသ္ိမ္ားလိကု္သ႕္္။ ကအ လ္ ၆ ရက္ေ ိ SAT စ ေမားပအဖကို ဆက္ ကစ္ီစဥ္  

ထာိုးသ႕္္။ ေက် င္ားသ ား ေက် ငာ္းသ မ် ားအ ားလ ုား စ ေမားပအဖအ္အက္ျပငဆ္င္ရ  ္Khan Academy ကိသု ုား ြႏိုငသ္႕္္။ 

 

ေ  ကေ္  ငဘ္ ျ႔စမ္လဖ?                                                                                                          

အ  ားယ ပါ္။ က် ္ားမ ေအ ငေ္ ပါ၊ ္ိုေ  က ္္ လၤ ေ ိ္အင္ အဆကမ္ျပ္္သင္ၾက ားမႈစရ ္ အသင့္ျပင္ပါ္။ 

အကယ၍္ ဒီေသ ၾက ေ ိအ္ိ သင့္ေက် င္ား သိုိမဟု္ ္ ဆရ  ဆရ မ္ မွ ဘ မွမၾက ားရေသားလွ်င္ အီားေမားလပ္ိုိ  

ပါ သိုိမဟု္  ္ေက် င္ားအုပ္ြႏငွ့္ ဆကသ္အယ္ပါ္။ ္ လၤ ေ ိအ္အက္ အဆငသ္င့္ျ႔စ္ရ ္ြႏငွ့္ ေက် င္ားမ ွသ္င္ားမွ  

ၾက ားခ်ကမ္် ား ရရွိြုိႏင္ရ ္အ္အက္ျ႔စသ္႕္္။ 

 

ကၽအြု္ႏပ္္ ိုိမ႕သ္ိုိဆကလ္က၍္ခ်ိ္ ဆ္က္္  ားြုိႏငမ္လဖ?                                              

အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားျခင္ား၊ SEL ၊ အစ ားအစ ြွႏင့္လကေ္္အြေရအားခ်ယ္စရ မ် ားြွႏင့္ ပ္သ္က္ေသ  သ္ငာ္း       

အခ်က္အလက္မ် ားကိ ုေအ ္စ္င္ ISD အိမ္္ အင္သင္ၾက ားျခင္ား ကဘ္ဆ္ိုက္္ အင္ ဆကလ္က္ေ္အြြုိႏင္ပါ ေသား 

သ႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအခ်ကအ္လက္မ် ားကိ ုaustinisd.org ြွႏင့္ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ Facebook 

(https://www.facebook.com/austinisd/) ြွႏင့္ Twitter (https://twitter.com/AustinISD) စ မ်က္ြႏွ မ် ား 

္အင္လ႕္ား ပ  ပုိ့ားေပား္ ားပါသ႕္္။ ္ပ္မ ၍ အမိ္္အင္အဆက္မျပ္သ္င္ၾက ားျခင္ားျ႔င့္ သင္ြႏွင့္ သင့္မိသ ားစကုို 

မ႕္သိုိပိုမိုေက င္ားမအ ္စအ ပ ့ပိုားေပားြုိႏင္ရ ္အ္အက ္ကၽအြု္ႏပ္္ိုိပိုမို  ားလ႕္မႈရွိရ ္ က ႕ီေပားေသ အ ား ျ႔င့္ ဤ   

အေ္အားအေခပ႔လယွ္မႈ https://my.thoughtexchange.com/#498310266/hub ္အင္ပါ င္ျခင္ား ျ႔င့္က ႕ီ 

ေပားပါ္။ သင္္ိုိ၏အေ္အားအေခပမ် ားကိ ုၾက ားလိုပါသ႕္္။ 

 

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိသ႕ ္မႈႀက ိ မွ ေက လိပအ္္ ိေက် ငာ္းသ ား ေက် ငာ္းသ ေပါင္ား ၈၁,    ရွိေသ ေက် ငာ္း ခ႐ုိိုင္ျ႔စ္သ႕္၊ 

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏မိသ ားစုမ် ားြွႏင့္ ၎္ိုိ၏လိအုပ္ခ်က္မ် ားကိ ုပ ့ပိုားေပား၍ ေက် င္ားသ ား ေက် င္ားသ  ္စ္ဦားစီ၏ အလအ  ္

ေ္ ္မႈ၊ ေ္ က္ေျပ င္မႈြွႏင့္ စအမ္ားရ႕က္ိုပ်ိ ားေ္ င္ေပားရ  ္ြႏွစ္ျမ ပ္္  ားပါသ႕္္။ ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ၏ေက် ငာ္းမ် ား သ႕ ္

ကၽအြု္ႏပ္္ိုိအသိငု္ားအ္းိုင္ားမ် ား၏ အသ႕္ားြႏွလ ုားြႏွင့္ ္းိ႕ဥ္မ် ားျ႔စ္ၿပီား ကၽအြု္ႏပ္္ိုိ ၏ ေက် င္ားသာိုး ေက် င္ားသ မ ာိုး နွင့္ 

ဆရ  ဆရ မမ် ားအ ား အြၲႏရ ယက္င္ားရွငာ္း၍ က် ္ားမ ေအ င္္ ားၿပီား ကၽအြု္ႏပ္္ိုိသ႕္ေက် ငာ္းသ ား ေက် င္ားသူမ် ား 

အ ား ဆရ ဆရ မမ် ားြွႏင့္ ဆကလ္ကဆ္ကသ္အယြ္ႏိုင္ရ အ္္အက ္အ္ ္ ကအေဆ င္ရအက္ရ  ္ေမွ် ္လင့္ပါသ႕္္။ 

 

႐ိုိုားသ ားစအ ျ႔င့္ 

 

Paul Cruz, PhD 

Austin ISD 

Superintendent 

https://www.facebook.com/austinisd/
https://twitter.com/AustinISD
https://my.thoughtexchange.com/#498310266/hub



