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Fremont န ိုင်ငံတကာ
အကယ်ဒမီကက ာင််း

မူလတန််းမှ စတင၍်
ကမ္ာာ့အဆငာ့်မှီပညာက ်းက ို
စတင်သည။်
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• Fremont သည် International Baccalaureate 
(IB) ပံုံစံဖြင ် သင်ရ ုံိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး က ုံအခြေဖံံံေသ 
ပည ေရိုးဆ ုံင်ရ တ ကျံ ုံင်မ သည ်
မူလတန်ိုးေကျ င်ိုး အခြသစ်ဖြစပ်ါသည်။

• IB သည် ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးအခြ ိုး ၎ငိ်ုးတ ုံို့ဝန်ိုးကျငရ်  
ကမဘ က ုံသ လ ုံေသ စ တ် န င ် ပွင ပ်ွင လ်ငိ်ုးလင်ိုးံျဉိ်ုး
ကပရ်န် ပည ေပိုးသည အ်ခြစီအခြစဉမ်ျ ိုးအခြတွက်
ကမဘ လံုံိုးဆ ုံငရ် လူသ မျ ိုးသည ်
ပည ေရိုးအခြြွ ွဲ့အခြစညိ်ုး တစ်ံုံဖြစ်သည။်

• Fremont တွင် ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးက ုံ
အခြဖပည်ဖပညဆ် ုံင်ရ အခြေတွိုးအခြေံေါ် ေဝြန်သံုံိုးသပ်
န ုံငသ်ူမျ ိုး အခြဖြစ်ရှုဖမင်န ုံင်သည။်

Fremont န ိုင်ငတံကာ အကယ်ဒမီ ကက ာင််း
ဆ ိုတာဘာလ?ဲ
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 ည်မနှ််းခ က် (Vision)

Fremont န ုံငင်တံက အခြကယ်ဒမီေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုးသည် ဖပြုစုံေစ င ်ေရ  က်ေသ ၊ သေ  ထား ိုးီးကီိုးေသ (open-
minded) န င ် ကမဘ ီးကီိုးက ုံ အခြဖပြုသေ  သက်ေရ က်ေစသည အ်ခြေတွိုးအခြေံေါ်ပ ုံငဆ် ုံငသ်မူျ ိုးဖြစြ်ကရန်ရည်ရယယပ်ါသည်။

တာဝန် (Mission)

Fremont န ုံငင်တံက အခြကယ်ဒမီေကျ ငိ်ုးတွင် ကျွန်ုံပ်တ ုံို့သည် ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးက ုံ ကမဘ  အခြဆင မ်ီပည ေရိုးန င အ်ခြတူ
န ုံင်ငံဖံ ိုးသ သ စက ိုးန င ် ကမဘ  ယဉေ်ကျိုးမှု တ ုံို့က ုံ အခြ ရံုံစ ုံကပ်ပီိုး၊ ကျွန်ုံပတ် ုံို့ေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုး၏ ပည ေရိုးံရီိုး
တေလ  က် န င ်  ဝတငွေ်အခြ င်ဖမငမ်ှုရရ  ရန်ရည်ရယယပ်ါသည်။ေကျ င်ိုးသ ိုးတ ုံငိ်ုးသည် မ န်ကန်ေသ ေမိုးံွန်ိုးမျ ိုးေမိုး
တတရ်န်၊ စ န်ေံေါ်မှုမျ ိုးလက်ံံတတ်ရန် န င ် ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ International Baccalaureate ပံုံစံဖပြု သင်ရ ုံိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးအခြရ
အခြဖံ ိုးသူမျ ိုးက ုံ စ နာနာိုးလညတ်တရ်န် ဖမြှင ်တင်ေပိုးပါသည။် ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ ေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုးသည် အခြဖပည်ဖပညဆ် ုံင်ရ 
အခြေတွိုးအခြေံေါ်ေဝြန်ေတွိုးေံေါ်သူမျ ိုးဖြစလ် ရန်သင်ယူပပီိုး၊ ကမဘ ီးကီိုးက ုံ ဝင်ေရ က်ရန်အခြဆငသ်င ်ဖြစ်ြကပါသည်။

Fremont တွင်ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် ခခာ်းန ်းစွာကတွ်းကခေါ်ကကသည်။ (At Fremont, Students Think Differently)



Fremont န ိုင်ငံတကာအကယဒ်မီ ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ ဂိုဏ်အဂဂါမ ာ်း။
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Fremont တွင် ကျွန်ိုပ်တ ိုို့သည် ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းက ို ကမာ္လံို်းဆ ိုင် ာ ယဉ်ကက ်းမမမ ာ်း (global citizens) က ိုသ  ှ သူ
မ ာ်းခြစ် န် ခမြှငာ့်တင်ကပ်းပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည် -

တညင် ြိမ်သ ော၊ မျှတသ ော
ကလ်းကလ်းနက်နက်ကတ်ွး

ကခေါ်တတက်သာ သမေးမမန်ေး ူ မ ြုစုသစော  သ်  ောက ်ူ ဗဟ ုတုကကယဝ် ူ

သမ ောဆြိတုတ ်ူ
ကြိယုက်ျ  တ်ရောေးသကော ေ်း

 ူ
သကဘာထာ်းကကီ်းသူ အခကအ်ခဲရ ဆ်ြိ ုန်ြိ ု ်ူ

ကလ်းကလ်းနက်နက်ကတွ်း
ကခေါ်သူ
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Fremont န ုံင်ငံတက အခြကယ်ဒမီတငွ် ေကျ င်ိုးသ ိုးတ ုံင်ိုးသည် န ုံင်ငံတက အခြေဖံဖပြု (International Baccalaureate) 
ေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုးဖြစသ်ည်။ ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ ေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုးသည် သင်ြက ိုးေသ   သ ရပ်တ ုံင်ိုး တွင် အခြဖံ ိုးန ုံင်ငမံျ ိုး
အခြေြက ငိ်ုး န င ် ယဉေ်ကျိုးမှုမျ ိုးပါဝင်ပါသည်။

IB ကက ာင််းသာ်း၏ အကတွွေ့အကကံြုံမ ာ်း (The IB Student Experience)

သင်ရ ုံိုးညွှန်ိုးတမ်ိုး၏ အခြင်္ဂါရပမ်ျ ိုးမ  -

• အခြဓ ကသင်ြက ိုးေသ   သ ရပ် ေလိုးံုံ(သံဂျ ၊ အခြေထားွေထားွသ ပပ၊ံ အခြင်္ဂလ ပ ် သ ရပ် န င ်
သမ ုံင်ိုး/လူမှုေရိုးသပပ)ံ 

• ေနို့စဉ် စပ န်  သ စက ိုးသင်ြက ိုးဖံငိ်ုး။

• ဆရ မျ ိုးသည် ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ေမိုးဖမန်ိုး၊စံုံစမ်ိုးဖံငိ်ုးစမွ်ိုးရည်ဖမြှင တ်င်ေပိုးရန် ြန်တီိုးေပိုးသည။်

• ေနို့စဉ် အခြနုံပည စွမ်ိုးရည် (art) န င ် က ုံယ်က ယလှုပ်ရ  ိုးမှု (PE) အခြတန်ိုးမျ ိုးတကေ်ရ က်ံွင ရ်  သည။်

• န ုံငင်တံက န င ယ် ဉေ်သ ယဉေ်ကျိုးမှုမျ ိုး စူိုးစမ်ိုးရ  ေြွန ုံင်သည်။

• IB သင်ြက ိုးသူင်္ုံဏ်အခြင်္ဂါအခြတ ုံင်ိုး အခြဖပြုအခြမူ(Character )တည်ေဆ က်ရန်။
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Fremont ေကျ ငိ်ုးသ ိုးမျ ိုးသည် ေနို့စဉ် စပ န်  သ စက ိုးသင်ြက ိုးမှု ရရ  
မည်ဖြစ်ပပီိုး၊   သ စက ိုးကျွမ်ိုးကျငဖ်ံင်ိုးက ုံ ၎င်ိုးတ ုံို့၏ ပည ေရိုး အခြေတွွဲ့
အခြကကံြု တွင်ထားည သ်ွင်ိုးထား ိုးပါသည်။

ဒုံတ ယ  သ စက ိုးသင်ြက ိုးဖံင်ိုး၏ အခြကျ  ြုိုးေကျိုးဇူးိူုးမျ ိုး-

•   သ စက ိုး န စ်မျ  ြုိုးအခြသံုံိုးဖပြုန ုံင်ဖံငိ်ုး။

• ေဝြန်စဉိ်ုးစ ိုးေတွိုးေံေါ်ဖံင်ိုး န င ် နာိုးေထား ငဖ်ံင်ိုးစွမ်ိုးရည်
တ ုံိုးတကလ် ဖံငိ်ုး။

• ေဒသအခြတွငိ်ုး န င ် ကမဘ လံုံိုးဆ ုံင်ရ စပ န်စက ိုးေဖပ 
အခြသ ုံင်ိုးအခြဝ ုံငိ်ုးမျ ိုး န င ် ဆက်သွယ်မှုတည်ေဆ က်သည။်

• အခြဖံ ိုးယဉေ်ကျိုးမှုမျ ိုးက ုံ စ နာမှု န င ် နာိုးလည်မှုမျ ိုးဖြင ်
တည်ေဆ က်သည။်

Fremont တွင် စပ န်ဘာသာစကာ်းက ို သင်ယူကကသည်။ (Learning Spanish at Fremont)
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Fremont န ုံင်ငံတက အခြကယ်ဒမီေကျ င်ိုးသည် ေကျ ငိ်ုးသ ိုး မျ ိုးရ င်
သန် ီးကီိုးထားွ ိုးလ ရန် န င ် ဗဟုံသုံတရ  ရန်၊ ကမဘ ီးကီိုးက ုံ
ပ ုံမ ုံေက င်ိုးမွနေ်သ ေနရ ဖြစ်လ ေစမည ် ေစ င ေ်ရ  က်တတ်
ေသ လူငယမ်ျ ိုးက ုံ သင်ယူန ုံင်သည ် ပတဝ်န်ိုးကျငတ်စ်ံုံ ြန်တီိုး
ရန်ဒီဇူး ုံင်ိုးေရိုးဆွ ံ   ဖံင်ိုးဖြစပ်ါသည။်

ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ သင်ရ ုံိုးညွှန်ိုးတမ်ိုးသည် ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုးက ုံ ေအခြ ကပ်ါ
နယ်ပယ်မျ ိုးတငွ် ကျွမ်ိုးကျငမ်ှုတ ုံိုးတက်ေစရန် ဒီဇူး ုံင်ိုးေရိုးဆွ ထား ိုးသည်။

• ေမိုးဖမန်ိုးဖံငိ်ုး၊ ဖပသနာေဖြရ ငိ်ုးဖံငိ်ုး၊ န င ် ေဝြန်စဉ်ိုးစ ိုးေတိွုးေံေါ်မှု၊

• ေဖပ ဆ ုံဆကဆ်ံတတ်သူ။

• စ နာနာိုးလညဖ်ံင်ိုး န င ် သေ  ထား ိုးီးကီိုးဖံငိ်ုးက ုံ ထား န်ိုးသ မ်ိုးဖံင်ိုး။

ကက ာင််းသာ်းမ ာ်းက ို ကလာ့လာနည််းသင်ကကာ်းကပ်းသည။် (Teaching Our Students “How to 
Learn”)
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ကျွန်ုံပ်တ ုံို့၏ ံရ ုံငအ်ခြသွင်ေဖပ ငိ်ုးမှု၏ အခြေဖံံံအခြုံတဖ်မစတ်စ်ံ ုံမ  ကက ာင််းသာ်းတ ိုင််း၊ အကဆာက်အအံိုတ ိုင််း၊
အတန််းတ ိုင််း၊ ၌ ေက ငိ်ုးမွန်ေသ ပည ေရိုး န င ် ကကွယဝ်ေသ အခြံွင ်အခြလမ်ိုးမျ ိုးက ုံ ံ ုံင်မ ေစရန်ဖြစ်သည။် BC 
STEM န င ် သက်ေမိွုးေကျ င်ိုးအခြကယ်ဒမီ (Career Academies) က  သ ုံို့ေသ Fremont န င ် ထားူိုးဖံ ိုးေသ 
အခြံွင အ်ခြလမ်ိုးမျ ိုးအခြဖပင် BCPS ၏ မူီးက ြု မ ၁၂ တန်ိုးအခြထား အခြဆင်ဖမင ် ီးက ြုတင်အခြသ ဉ ဏ်ကကယွဝ်ဖံငိ်ုးအခြတွက်
အခြံွင အ်ခြလမ်ိုးမျ ိုး ရရ  ေစပါသည။်

ဘတ် က်တ် ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ အက ်းသာမမ (The Bearcat Advantage)
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• ဝင်ံွင စ် ေမိုးပွ ေဖြရန်ေတ ငိ်ုးဆ ုံဖံငိ်ုးမရ  ပါ။
ေလ  က်ထား ိုးသူအခြ ိုးလံုံိုးသည် ကွန်ဖပြုတ လုံပင်န်ိုးစဉ်မ တဆင ်
ေရယိုးံျယ်ံ ံရရန်တူညီေသ အခြံွင အ်ခြေရိုးမျ ိုး ရ  ြကသည်။

• မူီးက ြု တကေ်ရ က်န ုံင်ရန် ေကျ င်ိုးသ ိုးသည် စက်တင်  လ
၁ ရကေ်နို့တွင် အခြသက် ၄ န စ် ဖပည ရ်ပါမည်။

• ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပည သငန် စ်အခြတွက် ေလ  က်လွှ မျ ိုးက ုံ
ကြြဝါ ီလ ၂၂  က်၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် တငွြ်ွင လ် စ်ေပိုးမ  ဖြစ်ပပီိုး၊
ေနာက်ဆံုံိုးေလ  က်လွှ ပ တ်ရက်မ  ဧပပီလ ၁၁  က်၊ ၂၀၂၁
ခိုနှစ် ဖြစ်ပါသည။်

• ေလ  က်လွှ မျ ိုးက ုံ ဖြည စ်ွပ်ရ တွင် အခြီိုးလက်ထားရယန်ိုးနစ်
နည်ိုးပည စနစ် က ုံသ အခြသံုံိုးဖပြုြကရပါမည။် ကွန်ဖပ တ ၌
အခြွန်လ ုံင်ိုး ေလ  က်လွှ တင်ရ တွင် အခြကူအခြညီလ ုံအခြပ်ပါက၊
ကူညီေပိုးမည သ်ူမျ ိုးရ  မ  ဖြစ်ပါသည်။

Fremont မ သာ်းစိုတွင် ပါဝင်ပါ။ (Join the 
Fremont Family!)
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• ကြြဝါ ီလ ၂၂  က်- ေလ  က်လွှ စတငရ်န်ြွင လ် စ် မ  ဖြစ်သည်။

• ကြြဝါ ီလ ၂၅  က-် ေကျ င်ိုးသ ိုးမျ ိုး၏ ဖပပွ ကျင်ိုးပပါမည်။ (Student Showcase)

• ဧပပီလ ၁၁  က-် ၁၁ိုး၅၉ (စံေတ ်ံ ျ  န်-EST) နာရီ တငွ် ေလ  က်လွှ ပ တပ်ါမည်။

• ဧပပီလ ၁၆  က်- လက်ံံဖံင်ိုး န င ် ေစ င ဆ် ုံင်ိုးရဖံင်ိုး စ ရင်ိုးေြကည ပါမည။်

• ဧပပီ ၁၇ - ကမလ ၈  က်- လက်ံံဖံင်ိုး န င ် ေကျ င်ိုးအခြပ်န ံဖံင်ိုးလုံပင်န်ိုးစဉ်မျ ိုး

• ဩဂိုတ်လ- Fremont ေကျ င်ိုးသ ိုး/မ သ ိုးစုံမျ ိုး (ေဆွိုးေနွိုးတင်ဖပဖံင်ိုး၊ ေကျ င်ိုးစတင်ဖံင်ိုး)

ဤအခြေြက င်ိုးအခြရ မျ ိုးပ ုံမ ုံသ ရ  ရန် န င ် အခြွန်လ ုံင်ိုးေလ  က်လွှ က ုံ
battlecreekpublicschools.org/Fremont တငွ် ဝငေ်ရ က်ေလ လ /ဖြည စ်ွပ်န ုံင်ပါသည်။

အက ်းကကီ်းကသာကနို့ က်မ ာ်း (Important Dates)

http://battlecreekpublicschools.org/fremont


PLACE IMAGE HERE
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ကမ်းခွန််း? (Questions?)

ကက ်းဇူ်းခပြုံ၍ ဤကန ာတွင်သငာ့ ်ွဲေ့တံိုို့ခပန်ခ က်က ို ခြညာ့စ်ွပ်ကပ်းပါ။
https://tinyurl.com/bcpsq1


