
Trojan Connect Program တြင္ပါ၀င္ရန္အတြက္ နာမည္စာရင္းဘယ္လုိေပးရမလဲ? 
Trojan Connect Program တြင္ပါ၀င္ရန္ ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္  
ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္းေပးရပါမည္။  

Trojan Connect Program တြင္ အမည္စာရင္းေပးၿပီးေသာအခါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္ေျပာင္းလုိ႔ရပါသလား?  
ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးသည္ ဤေရြးခ်ယ္မႈတြင္ နာမည္စာရင္းေပးၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္   
ထုိေက်ာင္းသား/သူသည္ fall semester တစ္ေလ ွ်ာက္လုံးTrojan Connect Program တြင္ပါ၀င္ရပါမည္။ 
အကယ္၍ထုိေက်ာင္းသား/သူက spring semester အတြက္ “at-school” သင္ၾကားျခင္းတြင္ပါ၀င္လုိပါက  
ႏုိ၀င္ဘာလ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  

အကယ္၍ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးသည္ “at-school” သင္ၾကားျခင္းကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး Trojan Connect Program 
သုိ႔ေျပာင္းလဲလုိပါက ဒီဇင္ဘာလတြင္ နာမည္စာရင္းေပးႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။  

မိဘမ်ားက ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ Trojan Connect သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ 
အမည္စာရင္းေပးလုိ႔ရပါသလား?  
လက္ရိွ JPS တြင္ေက်ာင္းအပ္ထားေသာ မိဘမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍ နာမည္စာရင္းေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။သုိ႔မွသာ ေက်ာင္းမ်ားက ဆရာ/မမ်ား၏အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး  
လုိအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ JPS တြင္ ယခုမွေက်ာင္းစအပ္မည့္ 
မိဘမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း အမည္စာရင္းေပးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
မိဘမ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ မတုိင္မီ  သူတုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။   

ကၽြန္ေတာ္/မ၏ကေလးသည္ Trojan Connect Program တြင္အမည္စာရင္းေပးထားၿပီး 
အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အားကစားတြင္ ပါ၀င္လုိ႔ရပါသလား?  
အကယ္၍သင့္ကေလးက အားကစား သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္လုိပါက blended model 
ကုိ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူသည္ ေန႔တစ္၀က္ online တြင္စာသင္ၿပီး အားကစား သုိ႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔လာရပါမည္။ Blended model သည္ ၇-၁၂တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ Blended model တြင္ အမည္စာရင္းေပးရန္ ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါ။ 
 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္းေပးရပါမည္။  

၇ တန္းမွ ၁၂ တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားရိွပါသနည္း?  

ေအာက္ပါ links မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

Middle School Course Options 

Freshman Academy/High School Course Options  

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ Online သင္ၾကားမႈကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေပးမည့္ ဆရာ/မမ်ားရိွပါသလား? 
ဆရာ/မမ်ားက ဘယ္ေလာက္အထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါသလဲ?  
Trojan Connect Program ႏွင့္ blended model တြင္ JPS ဆရာ/မတစ္ဦးက ေက်ာင္းသား/သူ၏ 
စာသင္ၾကားမႈကုိ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ပ့ံပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထုိေက်ာင္သား/သူ၏ တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသြားမွာ  
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ၏ အတန္းအဆင့္၊ သင္ၾကားမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ရုိးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီး 
ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာအၾကားဆယ္သြယ္မႈသည္ ကြဲျပားသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။  
 
 
 



Trojan Connect သည္ အျခားေသာ သမရုိးက်မဟုတ္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
မည္သုိ႔ကြာျခားပါသနည္း?  
Trojan Connect သည္ မိဘမ်ားအား virtual courseware တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိေပးႏုိင္ရန္အတြက္ JPS ေက်ာင္း၏ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈစနစ္မ်ားကုိ 
အဆုံးစြန္အထိ အသုံးျပဳထားပါသည္။  
 
Jenks ေက်ာင္းက online ႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ 
တူညီေသာပညာေရးအဆင့္ႏွင့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္လား? ထုိသုိ႔ဆုိလ ွ်င္  
မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္နည္း?  
သင္ၾကားမႈႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းစံႏႈန္းမ်ားတူညီမွာျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မိဘမ်ားေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈအေပၚမူတည္၍ စံႏႈန္းမ်ားအသုံးခ်ပုံသည္ ကြဲျပားသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍  
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းစံႏႈန္းတစ္ခုအတြက္ ထပ္မံပံပုိးမႈလုိအပ္ပါက Trojan Connect ႏွင့္ ပုံမွန္စာသင္ခန္းတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ရေသာဆရာ/မက ေက်ာင္းခရုိင္မွခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာကိရိယာမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္  
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စာဖတ္ျခင္း (reading)၊ language arts ႏွင့္ သခ ၤ်ာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ျဖည့္စြက္ပံပုိးမႈမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံး Excat Path ကုိ 
အသုံးျပဳရရိွႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားက Trojan Connect Program ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါက နည္းပညာ 
(technology) ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ပ့ံပုိးမႈရရိွမွာ ျဖစ္ပါသလဲ?  
မိဘမ်ားက Registration Gateway ႏွင့္ Trojan Connect တြင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
စက္ပစၥည္းတစ္ခုကုိလာယူရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ မိဘမ်ားကုိ ဆက္သြယ္မွာျဖစ္ပါသည္။  

မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ Trojan Connect Program ရိွပါသလား?  
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ Trojan Connect Program မရိွပါ။  

အခ်ိန္ျပည့္ သုိ႔မဟုတ္ blended (ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေရာေႏွာထားေသာ) virtual coursework ယူထားသည့္ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဆရာ/မမ်ားအား တစ္ေနလုံးသုိ႔မဟုတ္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသလား?  
စာသင္ခန္းအေလ့အက်င့္မ်ားနည္းတူ JPS ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားသည္ တစ္ေန႔တာလုံး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ 
အြန္လုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဟန္ခ်က္ညီညီပံပုိးေပးသည့္ တာ၀န္မ်ားစြာရိွပါသည္။ ၂၄ နာရီအတြင္း 
အီးေမးလ္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေပးျခင္းအျပင္ ဆရာ/မမ်ားက ရုံးခ်ိန္မ်ားကုိလည္း ပုံမွန္အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ 
စီစဥ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ၇-၁၂ တန္းတြင္ blended model 
တြင္ပါ၀င္ပါက ေက်ာင္းတြင္ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ၾကာ ေက်ာင္းတက္ရပါမည္နည္း?  
Virtual coursework ယူထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အနည္းဆုံး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ယူရသည့္ 
အတန္းတစ္ခုကုိယူပါက blended (ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးယူသည္) ဟူ၍သတ္မွတ္ပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူယူထားေသာ 
ဘာသာရပ္အေရအတြက္ႏွင့္ အတန္းအခ်ိန္စာရင္းအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦး၏ ေက်ာင္း
တြင္ေနရမည့္အခ်ိန္သည္ ကြဲျပားသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။   
 



မိဘမ်ားက မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ Calvert အေၾကာင္းကုိ 
မည္သုိ႔ေလ့လာႏုိင္ပါသနည္း?  
Calvert course catalog ကုိၾကည့္ရႈရန္ ဤေနရာကုိႏိွပ္ပါ။ 

Trojan Connect Program သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ Spring တြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ 
အေ၀းသင္စာပုိ႔ခ်မႈ (Distance Learning)ႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ကြာျခားပါမည္နည္း? 
အေ၀းသင္ပုိ႔ခ်မႈအတြင္း Oklahoma State Department of Education မွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈဆုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်ိန္ပမာဏႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ တိက်ေသာလမ္းညႊန္မႈ ေပးခ့ဲပါသည္။ 
၄င္းပုိ႔ခ်မႈတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား သုံးလပတ္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမွ  အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အစပ်ိဳးသင္ၾကားေပးေနစဥ္အတြင္း နဂုိရိွၿပီးေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ 
နက္နက္ရိွင္းရိွင္းထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အေလးထားခ့ဲပါသည္။ အေ၀းသင္ပုိ႔ခ်မႈတြင္ menu boards, Google Meets 
with the teacher ႏွင့္ Canvas activities မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အေ၀းသင္ပုိ႔ခ်မႈအတြင္း သင္ယူမႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ 
JPS ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ဖန္တီးခ့ဲၿပီး ေက်ာင္းသား/သူတုိ႔၏ ဆရာ/မမ်ားက အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။  
 
Trojan Connect Program သည္ အေ၀းသင္ပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ ဤ Trojan Connect Program 
တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွလက္ခံအသုံးျပဳထားေသာ အြန္လုိင္း courseware မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိေလ့က်င့္ျခင္း၊ အိမ္စာမ်ားၿပီးေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား 
သင္ယူျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ Trojan Connect တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္  
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ယူရေသာ သင္ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္က့ဲသုိ႔ တူညီေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမွာျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အြန္လုိင္းေပၚမွ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ရန္  
လုိအပ္ပါသည္။ JPS ဆရာ/မမ်ားသည္ ဤသင္ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ၿပီး သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံမ်ားကုိ ေပးသြားမွာျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အခ်ိန္ျပည့္ 
စာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ JPS ဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္  
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားအရ လုိအပ္ေသာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကုိေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး  
ေက်ာင္းသား/သူတုိ႔၏ တုိးတက္မႈမ်ားကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။  
 
Trojan Connect Program တြင္ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ကေလးအတြက္ Spanish Dual-Language, Chinese Partial 
Immersion, International Baccalaureate, STEM စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရိွပါသလား?  
အေၾကာင္းအလွမသင့္စြာျဖင့္ Trojan Connect Program ၏လက္ရိွစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ထုိအစီအစဥ္မ်ား 
မရ္ိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း သင့္ကေလးသည့္ ထုိအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင္ပါ၀င္လ်က္ရိွပါက  
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ယူရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ (face-to-face learning environment)သုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားပါက  
ထုိအစီအစဥ္တြင္ ျပန္လည္ ပါ၀င္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။  

Trojan Connect Program တြင္ အႏုပညာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာသာရပ္အတန္းမ်ားစသည့္ “in-person” 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ “hands-on” elective အတန္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားပါမည္နည္း?  
မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Calvert platform မွတဆင့္ specials အတန္းမ်ားကုိ 
သင္ယူႏုိင္ရန္အခြင့္အေရးရရိွပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ဘာသာရပ္၏သေဘာသဘာ၀အရ 
၄င္းပုိ႔ခ်မႈသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ယူရေသာ သင္ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တူညီႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
တိက်ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ဆရာ/မက ေဖာ္ျပေပးသြားပါလိမ့္မည္။  
 



အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေရာေႏွာထားေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားပုံစံမ်ားကုိ (blended learning 
options)၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ေလ ွ်ာက္လုံး ထားရိွေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။  

အခ်ိန္ျပည့္ virtual learning တြင္ပါ၀င္လုိေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ၾကားရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအားလုံးကုိ ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

JPS ေက်ာင္းက Trojan Connect Program တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
စာသင္ခန္းသင္ယူမႈမွ အေ၀းသင္သင္ယူျခင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ Chromebook 
မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးထားပါမလား?    
JPS Educational Technology ဌာနမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အိမ္တြင္တသမတ္တည္း  
အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ Virtual Learning Program တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ 
 ေက်ာင္း၏သင္ၾကားေထာက္ကူခ်က္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရပါလိမ့္မည္။ 

Trojan Connect Program တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Pre-AP ႏွင့္ AP ဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
ယူလုိ႔ရပါသလား?  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ AP ဘာသာရပ္အခ်ိ ႕ဳ ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ virtual program တြင္သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ AP 
College Board အဖြ႔ဲ၏ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအတည္ျပဳခ်က္လမ္းစဥ္အရ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သင္ၾကားရသည့္ AP 
ဘာသာရပ္မ်ားအားလုံးကုိ အခ်ိန္ျပည့္ virtual program တြင္ သင္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ JPS Teaching and 
Learning ဌာနက အဆင့္ျမင့္ဘာသာရပ္မ်ားသင္ယူလုိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ 
 ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။  

Jenks Middle School သည္ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ေန႔လ ွ်င္ အတန္းခ်ိန္ခုႏွစ္ခုထားရိွမွာ  
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ Trojan Connect Program ကုိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးတြင္  
မည္က့ဲသုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါမည္နည္း?  
Courseware platforms မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ ၇-၈တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Trojan Connect 
Program တြင္ ဘာသာရပ္ ၆ခုကုိသာ သင္ယူႏုိင္ပါမည္။  
 
English Language Learners (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားရေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား) ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ Calvert Learning (K-6) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ Edgenuity (7-12) 
တုိ႔ကုိ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား?  
ဟုတ္ပါသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လက္ခံက်င့္သုံးထားေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားရေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ 
အေထာက္အကူေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦး၏ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ လုိအပ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရရိွေစရန္အတြက္ English Languge Development အဖြ႔ဲမွ တိက်ေသာလမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ပုံမွန္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။  

အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ online မွေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရိွပါသလား? 
ေက်ာင္းသား/သူ၏သင္ၾကားမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကုိက္ညီသည့္သင္ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္ရရိွေစရန္ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈစနစ္ပုံစံကုိ IEP team က ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။  



Trojan Connect Program တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိျခင္းကုိ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ပါမည္နည္း?  
လူေတြ႔စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားက ေက်ာင္း၏သတ္မွတ္ထားသာ စာေမးပြဲရက္မ်ား 
အတြင္း ဆရာ/မႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ အခ်ိန္ဇယားျပဳလုပ္ရပါမည္။ အိမ္မွေျဖဆုိႏုိင္သည့္ စာေမးပြဲမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ထားေသာစာေမးပြဲရက္အတြင္း ေျဖဆုိရပါမည္။ 

  


