
 

 

ဒီေန ့၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန  ၿကီီးျကပ္ေရီးရးမီး Carter ၏ Facebook Live ထုတ္လုပ္ရႈရး ေက က္္ႏႈႈတ္တတ္ျပထ ီးျ တ္ီးျ ျ္ပါ 

သည္။ BCPS သည္ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ကမန္ေနေသီးေသ ျ သတ္္ႏႈးျ္ာတအက္တက္လက္ပည သတ္ျက ီး္ႏႈျကတ္ရန္ 

“ာကရ္တအတ္သတ္ျက ီးျ တ္ီး At-Home Learning Plan” ာျီာျဥ္ကုက ာအန္လုကတ္ီး ္ႏႈးတ္  ာအန္လုကတ္ီးရးုတ္ေသ (offline) ျသည္  

သတ္ျက ီးနည္ီးရမ ္ႏႈးျ္ရမ ကီးီးျ တ္ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ာ အတ္ ာေရီးရရးက္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

 

ာကမဥ္ီး မ ပ့္၊ ၿ ံ တုံသုံီးသပ္ မက္။ 

BCPS တရ /ရရမ ီး ္ႏႈးတ္  ဝန္ထရ္ီးရမ ီးသည္ ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ၏ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး္ႏႈးတ္ လျထုရမ ီးကုကကျညီရန္ရးကေနျကပါသည္။ တရ ရမ ီး 
္ႏႈးတ္  ဝန္ထရ္ီးရမ ီးသည္ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး၏ ာကရ္ျ ရမ ီးျီျျ္ျ တ္ီး့၊ 
ရကသ ီးျုရမ ီး၏လုကာပ္ မက္ရမ ီးျ ည္ တည္ီးေပီးျ တ္ီး့၊ ေကမ တ္ီးသ ီး္ႏႈးတ္ ရကသ ီးျုရမ ီးာျက ီးတက္တံေရီးေျပျပျ္ော တ္
တ္ရတ္ျက ီးေျ ေပီးျ တ္ီး ္ႏႈးတ္  ဝန္ထရ္ီးာ မတ္ီး မတ္ီးာျက ီးတက္ တံေရီး ုကတ္ ံရႈရးကော တ္တည္ေတ က္ျ တ္ီး 
ျသည္ တ ဝန္ရမ ီးထရ္ီးေတ တ္ျကရး ျ ျ္ပါသည္။ တရ /ရရမ ီး ္ႏႈးတ္  ာျ  ီးေသ  ဝန္ထရ္ီးရမ ီးရး သတ္တုက ရကသ ီးျုထံသုက  
ာပတ္ျဥ္တက္သအယ္ရႈရမ ီးျပ လုပ္ျကရး ျ ျပ္ါသည္။ တရ /ရရမ ီးာေနျ တ္  ၎တုက ၏ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး္ႏႈးတ္ ရကသ ီးျုရမ ီးကုက 
ရည္သုက တက္သအယ္ရရည္တုကတ သကရးက ုက ာတ္ရတန္ရးာေရီးၿကီီးပါသည္။ ထုက ေျက တ္  ဒီတျ္ ပတ္ာတအတ္ီး သတ္ ရ   ုန္ီးနံပါတ္ရမ ီး့၊ 
သတတ္ီးာ မက္ာလက္ရမ ီး ာေျပ တ္ီးာလ ရးကပါက့၊ Skyward တအတ္ျပန္ေရီးေပီးပါရန္ေရ တ  ရပ္ ံာပ္ပါသည္။  

ယ ု မကန္ာထက သတ္ ကေလီး၏ တရ /ရရမ ီးထံရး ရည္သည္ သတတ္ီးျက ီးရးမ ရျက ီးရေသီးဘျီးတုကရတ္ေတ တ္ရး ဧၿပီလ ၂၀ 
ရက္ေန ရးျတတ္္၍ ျက ီးရရး ျ ျပ္ါသည္။ ရကဘရမ ီး္ႏႈးတ္  ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးသည္ ၎တုက တရ /ရရမ ီးထံရး သတတ္ီးျက ီးကုက 
ာနည္ီးတုံီး တျ္ပတ္တအတ္ ္ႏႈးျ္ၿကကရ့္၊ ေရလကုန္ာထက ျက ရရး ျ ျ္ပါသည္။  

ာကရတ္အတသ္တယ္ျျ တီ္းာျာီျဥ ္ 

ာထက္တန္ီးေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ာအန္လုကတ္ီးရးသတ္ျက ီးျ တ္ီးကုက ာဓကကာ ရုံျုကက္ရး ျ ျၿ္ပီီး့၊ ရျၿကကု- သျတယ္တန္ီး - ၈ 
တန္ီးေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ကုက ျက မျ တ္  ာထုတ္ရမ ီးကုက ျ တုကက္ရးတတတ္ ပုက    ၿပီီးျ ျ္ၿပီီး့၊ ဒျဂ္မျ္တယ္သတ္ယျနည္ီးျ တ္  
ာ ရုံျုကက္သအ ီးရး ျ ျ္ပါသည္။  

 ရျၿကကု- သုတယ္တန္ီး- ၈တန္ီး ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ျက မျ ရအက္ျ တ္ ာဓကကာ ရုံျုကက္ရး ျ ျ္ေသ ေျက တ္  
ပထရာၿကကရ္ျ ရအက္ထုတ္သည္ ေန က္တျ္ပတ္ာတအတ္ီးေရ ကရ္းကလ ရး ျ ျပ္ါသည္။ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ရး ျ္၍ 
တရ /ရရမ ီးသည္ သ မ ်ာၤ ္ႏႈးတ္  ာဂ်ာၤလကပ္ဘ သ ရပ္ရမ ီးာတအက္ ာကရ္ျ ရမ ီးကုက ထုကာထုတ္္၌ ထည္ ေပီးျကရး ျ ျ္ 
ပါသည္။ ရကသ ီးျုရမ ီးာေနျ တ္  လအတ္လပ္သည္ ာ မကန္တုကတ္ီးတအတ္ြသတ္ န္ီးျ ရမ ီးကုကလုပ္္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

○ ရျလတန္ီး ္ႏႈးတ္  ာလယ္တန္ီး တရ /ရရမ ီးသည္ ထုကျ ရအက္ျ တ္ ပုက ထ ီးေသ သတ္ န္ီးျ ရမ ီးေလ လ ေသ  

ာ ါ Google Classroom, Clever သုက ရးုတ္ Seesaw ျသည္ တုက ျ တ္ ျ ည္ ျအပ္ေပီး္ႏႈျကတ္ရန္ ာအနလ္ုကတ္ီးလႈပ္ 

ရး ီးရႈရမ ီးေပီးပုက ေပီးပါသည္။ (Seesaw သည္ရျလတန္ီးေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္သ ျ ျ္ပါသည္။ Clever 

္ႏႈးတ္  Google Classroom တုက သည္ ာတန္ီးာ ီးလုံီးာတအက္ျ ျ္ပါသည္။) 



 

● BCCHS တအတ္ ၉-၁၂ တန္ီးတက္ေရ က္ေနေသ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးသည္ Google Classroom ္ႏႈးတ္  Clever ာသုံီးျပ  

ၿပီီး ာအန္ီးလုကတ္ီးတအတ္သတ္ျက ီးျကပါရည္။ ၎တုက ယျထ ီးေသ ဘ သ ရပ္တုကတ္ီးာတအက္ တျ္ပတ္တအတ္ ာကရ္ျ တျ္ ု 

ျီလက္ ံရရးကေနရး ျ ျပ္ါသည္။  

● လက္ရႈပည ့၊ ေတီးဂီတ ္ႏႈးတ္  ကုကယ္က ယလႈပ္ရး ီးရႈ ျသည္  ဘ သ ရပ္ရမ ီးာတအက္ သတ္ျက ီးေပီးေသ တရ /ရ 

ရမ ီးရး ဒီဂမျ္ဒယ္ သတ္ျက ီးနည္ီးျ တ္ တက္လက္သတ္ျက ီးေပီး္ႏႈျကတ္ပါသည္။ 

 

တျ္ဦီး မတ္ီးကုက ာဓကကာ ရုံျုကက္ၿပီီးသတ္ယျရေသ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး သုက ရးုတ္ IEP ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ၎တုက ၏  

ပတ္တုကတ္တရ ရမ ီး့၊ ာထျီးသတ္ျက ီးေပီးေသ တရ ရမ ီး ္ႏႈးတ္  ာျ  ီးပည ရးတ္ရမ ီး၏ ပံပုကီးျ တ္ီးကုက ြပည သတ္ ္ႏႈးျ္ကုန္ာထက 

ရရးကေနရး ျ ျ္ပါသည္။ EL ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးလည္ီး တက္လက္ၿပီီး့၊ ာကျာညီရရးကေနရး ျ ျ္ပါသည္။ EL တရ ရမ ီး ္ႏႈးတ္  EL 

နည္ီးျပ(tutor) ရမ ီးသည္ ာကရ္တအတ္သတ္ျက ီးျ တ္ီးာျီာျဥ္ at-Home Learning 

ာျီာျဥ္ကုက ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးပည သတ္ ျက ီး္ႏႈျကတ္ရန္ ေကမ တ္ီးသ ီးရကသ ီးျုရမ ီး္ႏႈးတ္  မကတ္တက္ေပီးရန္ျ ျ္ပါသည္။ 

 

 

ရရးတ္ရည္တအက္ျ တ္ီး (GRADING) 

ရျၿကကု- သျတယ္တန္ီး- ၅ တန္ီး ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးသည္ ြေကမ တ္ီးပကတ္ရက္ာတအတ္ီး ၎တုက ၏ ာကရ္ျ ရမ ီး၏တုံ ျပန္ မက္ရမ ီး 

ကုကတရ /ရရမ ီးထံရးရရးကျကရး ျ ျ္ပါသည္။ သတ္ရးတ္ထ ီးေပီးေသ သတ္ န္ီးျ ရမ ီး့၊ာကရ္ျ ရမ ီးၿပီီးေျရ က္္ႏႈျကတ္ော တ္ာ ီးေပီး 

ပါ။ သုက ရ တအတ္ ြျ သတ္ မကန္(semester) ာတအက္ ာကၡရ ျ လုံီးျ တ္ ရရးတ္ရမ ီးရလကရ္ ရည္ရးုတ္ပါ။ 

 

၆-၈ တန္ီးေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး ္ႏႈးတ္  BCCHS တအတ္ ၉-၁၂ တန္ီးတက္ေရ က္ေနေသ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ 

ျ သတ္္ႏႈးျ္ကုန္ ေသ ာ ါ ၎တုက ၏ ာလုပ္တ ဝန္ၿပီီးျီီးရႈရမ ီးကုက တရ /ရရမ ီးရးာက ျ တ္သုံီးသပ္သအ ီးရး ျ ျ္ပါသည္။ 

ျ သတ္ေကမ တ္ီး ာေတ က္ာာုံတျ္ ုျီရး သတ္ရးတ္ထ ီးေသ  

ာတန္ီးာလုကက္ ေလ ကမတ္ ရႈ္ႏႈးတ္ ပတ္သက္ေသ တကကမသည္  တက္သအယ္ရႈ ရမ ီးကုက 

လ ရည္ ရက္သတ ပတ္တအတ္ျ န္ ေဝရး ျ ျ္ေသ ေျက တ္  ျ သတ္ေကမ တ္ီးရးေရီး အန္ီးရမ ီးကုကေသ မ ျအ ေျ တုက္ႏႈျကတ္ရန္ 

ရကဘရမ ီးာေနျ တ္  ရကရကကေလီးတက္ေရ က္ေနေသ ျ သတ္ေကမ တ္ီးကုကတက္သအယ္္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

 

W.K.Prep ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးသည္ တက္လက္ၿပီီး၎တုက ၏ ာအန္လုကတ္ီးသတ္ျက ီးျ တ္ီး္ႏႈးတ္   မကတ္တက္ရႈရးကေနၿပီီး့၊ သတ္ျက ီးျ တ္ီး 

လရ္ီးေျက တ္ီးေပငတအတ္ရးကေနျကၿပျီ ျ္ေသ ေျက တ္  ၎တုက ၿပီေျရ က္သည္ ဘ သ ရပ္ာတုကတ္ီး  ရက္ဒျ္(credits) ရရးကျကရည္ 

ျ ျ္ပါသည္။  

 

ာသုီံး မနညီ္းပည ေဝေပီးျ တီ္း။(Technology Distribution) 
ာ မ က ေသ ရကသ ီးျုရမ ီးတအတ္ ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာအန္လုကတ္ီး္၌ျ ျကည္ ရန္ကအန္ျပမတ ရရးကးုသကရေသ ေျက တ္  လုကာပ္ေသ  

ရကသ ီးျုရမ ီးာတအက္ Chromebook ေဝေပီးရး ျ ျ္ပါသည္။ Chromebook ရမ ီးကုက 

လ ရည္ ရကသ္တ ပတရ္းျတတၿ္ပီီးျ န္  ေဝေပီးရး ျ ျပ္ါသည။္တနတ္ီးလ ေန ့၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန တအတ္ Central 

ာထက္တန္ီးေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီး္ႏႈးတ္  သက္ၿကီီးပည  ေရီး(Adult Education) ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ေဝေပီးရး ျ ျၿ္ပီီး့၊ 



 

တနတ္ီးလ ေန ့၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရကေ္န တအတ္ ရျလတန္ီး ္ႏႈးတ္  ာလယ္တန္ီး ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ ေဝေပီးရး ျ ျ္ပါသည္။ 

ာကယ္္၍သတ္ ရကသ ီးျုာတအက္ ကအန္ျပမတ လုကာပ္ပါက့၊ ြသတ္ရးတ္ထ ီးေသ ာ မကန္တအတ္လ ေရ က္ထုတ္ယျ္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

 

ေကမီးးျီးျပ ္၍ Chromebooks ရမ ီးသည္ ာကရ္ေထ တ္တျ္ ုတအတ္ တျ္ ုျီထုတ္ယျရန္ကန္ သတ္ထ ီးပါသည္။ ေကမ တ္ီးသ ီး 

တျ္ဦီး မတ္ီးျီာတအက္လုံေလ က္ရႈရရးကေသ ေျက တ္ ျ ျ္ပါသည။္ ထုက ေျက တ္ သတ္ ာကရ္တအတ္ာသုံီးျပ ္၍ရေသ ကအန္ျပမတ ရရးကပါ 

က့၊ Chromebook ကုကထုတ္ယျ ုက ေျပ ျပလုကပါသည္။  

 

ာကယ္္၍သတ္ ေနာကရ္တအတ္ Wifi ရရးကေသီးပါက့၊ Comcast and AT&T ရး ာ ရ  ျ တ္ ေတ တ္ရအကေ္ပီးရး ျ ျ္ပါသည္။ ာကယ္ 

္၍ သတ္ေနထုကတ္ေသ ဧရကယ တအတ္ ာတ္တ နက္တက္သအယ္ရႈရရးကေသီးပါက့၊ (၂၆၉) ၂၄၅-၆၁၂၉ သုက ရးုတ္ 

fmcgee@battlecreekpublicschools.org သုက တက္သအယ္္ႏႈျကတ္ပါသည္။ သတ္ ကုကကျညီရန္ကအမ္ႏႈု္ပတ္ုက ရးကေနပါသည္။  

 

ထုကပျစညီ္းရမ ီးကုကရညသ္ည္ ေနရ တအတထ္တုရ္း လ တုကသည္ ညနုျ္က ီး မက ္(Pickup Instructions) 
Chromebook ရမ ီးကုကထုတ္ယျေသ ာ ါလ ေရ က္ထုတ္ယျေသ သျသည္ ရကရကက ီးထ ရး ဘ ေနၿပီီး တ ဝန္ရးကသျရမ ီးရး သတ္  

ထံသုက ေပီးပါရည္။ ၎ကုက curbside pickup းုေ ငပါသည္။ လ ေရ က္ထုတ္ယျေသ သျသည္ လုံၿ ံ ေသ လျရႈေရီးာကအ  

ာေဝီး(social distancing) ကုကထကန္ီးသကရ္ီးေသ ာေနျ တ္ ရကရကက ီးထ ရး ေနၿပီီး က ီးတံ ါီးကုက အတ္ ထ ီးေပီးပါ။ ရကဘ/ာုပ္ထကန္ီး 

သျရမ ီးကုကယ္တုကတ္ ြပျစည္ီးယျရ တအတ္ကုကယ္တုကတ္ပါဝတ္ရရည္းသုတ္ရးတ္ထ ီးျ တ္ီးရရးကပါ။  

 

ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ၏ ေနထုကတ္ရ ပတ္ဝန္ီးကမတ္ာသုကတ္ီးာဝုကတ္ီးလုံၿ ံ ရႈရးက ုက  သတ္န ရကမန္ီးျ ျပ္ါက့၊ ြေနရ ကုကရလ ပါ္ႏႈးတ္ ။ ာကယ္္၍ 

ကအန္ျပမတ ထုတ္ ုက ရန္ာတတ္ရေျပေသ ာေျက တ္ီးာရ တျ္ျုတံျ္ ုရးကပါက့၊ (၂၆၉) ၂၄၅-၆၁၂၉ ကုကေ ငၿပီီး့၊ သတ္ န ရည္ 

္ႏႈးတ္  တက္သအယ္ရရည္  ုန္ီးနံပါတ္ကုကထ ီး   ပါ။ သုက ရးုတ္ fmcgee@battlecreekpublicschools.org သုက ျ ပုက ္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

 

ာထကတ္နီ္းေကမ တီ္းသ ီးရမ ီး ္ႏႈးတ္  သကၿ္ကီီးပည ေရီးေကမ တီ္းသ ီးရမ ီးာတအက ္
ြေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ Chromebook ထုတ္ယျရရည္ ေန ျအ ရး  တနတ္ီးလ ေန ့၊ ဧၿပီလ ၁၃ တအတ္ျတတ္ၿပီီး့၊ ဗုဒၵးျီး 

္ႏႈးတ္  ေသ ျက  ေန ရမ ီးတအတ္ နံနက္ ၁၁ီး၀၀ - ေန လည္ ၁ီး၃၀ ာတအတ္ီး Battle Creek Area Math and Science Center 

ယ ဥ္ထုကီးရ ေနရ  201 W Michigan Ave တအတ္ျ ျ္ပါသည္။  

 

ာလယတ္နီ္းေကမ တီ္းသ ီး ္ႏႈးတ္  ရျလတနီ္းေကမ တီ္းသ ီးရမ ီးာတအက ္ 
ြေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ Chromebook ထုတ္ယျရရည္ ေန ျအ ရး  တနတ္ီးလ ေန ့၊ ဧၿပီလ ၂၀ တအတ္ျတတ္ၿပီီး့၊ ဗုဒၵးျီး 

္ႏႈးတ္  ေသ ျက  ေန ရမ ီးတအတ္ နံနက္ ၁၁ီး၀၀ - ေန လည္ ၁ီး၃၀ ာတအတ္ီး Battle Creek Area Math and Science Center 

ယ ဥ္ထုကီးရ ေနရ  201 W Michigan Ave တအတ္ျ ျ္ပါသည္။  

 

သတ္ ကုကကျညီေပီးရန္ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ရးကပါသည္။(We are Here to Support You) 

mailto:fmcgee@battlecreekpublicschools.org
mailto:fmcgee@battlecreekpublicschools.org


 

သတ္သကလုကေသ ေရီး အန္ီးရမ ီးာ ီးလုံီးတတ္္ႏႈျကတ္သ္၍ေျ တုက္ႏႈျကတ္ရနက္အမ္ႏႈု္ပ္တုက ာေနျ တ္  ြေနရ တအတ္ရးကေနတ ျ ျ္ၿပီီး့၊ 

 က္  ေန ေသ ာရ ္ႏႈးတ္  

ရေျ ရးတ္ီး္ႏႈျကတ္ေသ ာ က္ာ  ရမ ီးကုက ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာတအက္ာတျတကအေလးမ က္လးရ္ီးျကပါရည္။  

 

ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ၏ရကသ ီးျုရမ ီး္ႏႈးတ္  ေကမ တ္ီးသ ီးရမ ီးာ ီးလုံီးာတအက္ ေဘီးရ  လုံၿ ံ ရႈ္ႏႈးတ္  ာေက တ္ီးတုံီးရပ္တည္္ႏႈျကတ္ရန္ၿကကုီးျ ီး 

ာ ီးထုတ္ေပီးေသ  ေျတန  ဝန္ထရ္ီးသျရ ေက တ္ီးရမ ီးာ ီးလုံီးကုက ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ာသကာရးတ္ျပ ပါသည္။ ကအမ္ႏႈု္ပ္တုက ၏ ေနထုကတ္ 

ရ လျထုာသုကတ္ီးာဝုကတ္ီးာတအက္ကုကလည္ီးဂုဥ္ယျပါသည္။ ယ ုလုကာျကပ္ာတည္ီး့၊ ာ က္ာ  ၿကံုေတအ ေနျဥ္က လာတအတ္ီး 

Battle Creek ျကည္သျရမ ီးသည္ တျ္ဦီးကုကတျ္ဦီးယုကတ္ီးပတ္ီးကျညီရႈေပီးေသ သျရ ေက တ္ီးရမ ီးျအ ရးကေျက တ္ီးျပသေနပါသည္။  

 

ြျကပ္တည္ီး့၊  က္  ေနေသ ာ မကန္က လရး  သတ္ ရ  ျအရ္ီးာ ီး ္ႏႈးတ္  ဦီးေတ တ္ရႈ ္ႏႈးတ္  ေဘီးကတ္ီးလုံၿ ံ ရႈရးကရန္ ေနာကရ္တအတ္ေန 

ထုကတ္ေပီးရႈာတအက္ေကမီးးျီးာထျီးတတ္ရးကပါသည္။ BCPS ကသတ္ ကုကကျညီရန္ရးကေနသည္တုကတ ရေရ န  ေန ္။ 

ာကယ္္၍သတ္ ာေနျ တ္ ျုံျရ္ီးသကရးကလုကေသ ာေျက တ္ီးာရ ရမ ီးရးကပါက့၊ 

 နည္ီးပည ာကျာညီာတအက္ေကမ ီးးျီးျပ ္၍ helpdesk@battle-creek.k12.mi.us  

 ာတ္တ နက္ျသည္ ပံ ပုကီးရႈကကရကယ ရမ ီးာေျက တ္ီး့၊ ာျ ထုတ ္နးတ္  ာျ  ီးာေထအေထအကကျစရပ္ရမ ီး္ႏႈးတ္ ပတ္သက္ 

သည္ ာေျက တ္ီးာရ ရမ ီးသကရးကလုကပါက (၂၆၉) ၂၄၅-၆၁၂၉ သုက ရးုတ္ 

fmcgee@battlecreekpublicschools.org သုက တက္သအယ္ေပီး္ႏႈျကတ္ပါသည္။ 

 ျပကန္ဘ သ ျက ီးာတအက္ာကျာညီလုကာပ္ပါက (၂၆၉) ၄၁၉-၁၉၇၈ သုက ရးုတ္ 

erocainfantes@battlecreekpublicschools.org သုက တက္သအယ္္ႏႈျကတ္ပါသည္။ 

 ျရန္ရ ဘ သ ျက ီးာတအက္ာကျာညီလုကာပ္ပါက (၂၆၉) ၆၀၁-၆၀၂၉ သုက ရးုတ္ sthluai@battle-

creek.k12.mi.us သုက ၎တက္သအယ္္ႏႈျကတ္ပါသည္။  

 

ေကမီးးျီးာထျီးတတ္ရးကပါသည္။  

BCPS ာ အ  ရမ ီး 
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