
အျောားလ ိုားကကျျောင ားသခီျင ားဆ ိုအဆ ိုပါကကလားမျျောားကဤတနင်္ဂက ွေ, စက တင ဘျောလ 23 10 AM ဝန ကဆျောင မှုစဉ်အတွေင ား 

Centennial ဘိုရျောားကကျျောင ားမ ျောသဆီ ိုလ မ ့်မည ။ ကျွန ကတျော ဖွေင ့်က ွေားကစခခင ားင ါဤမျှ 9:45 pm တွေင ကနခဖင ့်ကရျောက လျောကပားပါ။ 

စကနကန ့်, စက တင ဘျောလ 29 ရက တွေင  WISCO စျောလ ိုားကပါင ားပျျောားမျျောားအတွေက အရည အချင ားခပည့် မီအဘ ို ့်အ Gracelyn Yori, 

Ariana Rodriguez, Paulette Flores, ပါပကလျော Ferreira လ ိုပက ဇ , Aaliyah Hanserd, ဒ ကေလ Landowski, Peyton 

Stewart က, က ို Zachary Nath   င ့် Ana Landowski မ စျောလ ိုားကပါင ားပျျောားင်္ိုဏ ေူပါတေ ။ ဘိုရျောားသခင့်သင ့် hard 

အလိုပ ကကျောင ားကကီားကပားကကကလျော့်။ 

MAP စမ ားသပ ခခင ားသည ့် MAP စမ ားသပ သင ့်ကကလား၏ပညျောကရားတ ိုားတက မှုအျောားကခခရျောခ က ိုကူည ီ3 

ကက မ မ ျောတစ   စ ကကျောက ေူကနပါတေ ။ သင ့်ကကလားငင မ ဝပ စွေျောကနရကသျောစျောကရားရက ိုကူညီပါ, 

သူတ ို ့်ရ ့်အကကျောင ားဆ ိုားကက  ားစျောားငပီားသူတ ို ့်ကပားထျောားခ ့်ငပီအခွေက အတ ကျဘိုရျောားသခငျက ိုကကျားဇူားတင ပါတေ ။ 

သူငေ တန ားကသင ၏အကရားကကီားကသျောကကျျောင ားက ိုသတ ကပားချက မျျောားအျောားလ ိုားအတ ကျအဆ ိုပါသတ ကပားချက မျျောား app က ို 

download လိုပ ပါဖ ို ့်ကမ့်ကလျျော့်ကတျော မမူပါ  င့် ။ 

 

1st   င ့်ကကျောသပကတားကန ့်မျျောားအတွေက  2nd အဆင ့်မ တ ဉျောဏ လိုပ ငန ားခွေင  (ဆျောလ  103: 1, Isaiah, 43:11) 

ကသျောကကျောကန ့် (WDTM / w 3rd ပညတျ) 

ကကည့် ရှု Listen, Learn - ဗိုဒဓဟူားကန ့်တွေင  Group မ  1 

2nd အဆင ့်သခဂျျောစမ ားသပ ကသျောကကျောကန ့် 

စျောလ ိုားကပါင ား - ရက သတတ ပတ  3 စျောရင ား 

မ တ ဉျောဏ လိုပ ငန ားခွေင ကလ့်ကျင ့်ခခင ား  င ့်အ မ တွေင တင ခပချက မျျောားက ိုကလ့်လျော Listen ကွေညျျ့လ ိုကျပါ။ 

ကန ့်ရက တ ိုင ားသင ့်ကကလား၏ေ-ူအ မ မ ျောဖ ိုင တွေ မျျောား  င ့်စီမ စစ ကဆားပါ။ 

 

 

3rd   င ့် 4th အဆင ့်ရ  သမျှတ ို ့်က ိုငါကျွန ကတျော တ ို ့်ရ ့်ဘဝကလူသျောရင ကကျျောင ားကပျျော ပွေ စျောား, 

အရ ည လျျောားတနင်္ဂက ွေ၏ ှုတ ကပတ ကတျော က ို  င ့်ေ ိုကကည သူချင ားအတူက ိုားကွေေ ရန အခွေင ့်အလမ ားက ိုခ စျောား  ိုင ပါငပီကမျှျော လင ့်ပါ

တေ ။ ကျွ  ိုပ တ ို ့်၏ခရစ ေျောန ဘိုရျောားကကျျောင ားသခီျင ား Halle Halle Halle ကျင ့်သ ိုားကနကကသည ; လူတ ိုင ားကေျောဟန  3:16 

ရွေတ ဆ ိုအလွေန ကကျောင ားကသျောအမှုက ိုခပ ၏။ 

 

ဒတီစ ပတ ရ ့်အျောရ ိုစ ိုက : နျောားကထျောင ခခင ားတ ိုားတက ကအျောင   င ့်လိုပ ငန ားတျောဝန အကပေါ် ခဖစ ခခင ား။ 

ကျကနျော တ ို ့်ကတျော ကတျော ကလားကကျောင ားစွေျောကျွန ကတျော တ ို ့်ရ ့်တျောဝန ကျတ ့်စျောအိုပ ကတွေထွေက ခဖည ့်ဆည ား  င ့်ကျွ  ိုပ တ ို ့်၏တျောဝန ကတွေအ

တွေက လ ည ့်ခ ့်ပါဘူား။ 

 

တျောဝန ကျ: 

ဘိုရျောားသခငျ၏တရျောားစကျောားကတျော : "ကေရှု၏ကမွေားဖွေျောားခခင ား"   င ့် "ေကရှုသညျဗ မျော ျကတျျောထ သ ို ့်ေူကဆျောင "; 

မ တ ဉျောဏ ဘဏ္ဍျော: CW 38: တမန ကတျော : အကလ့်အကျင ့် "ဟိုအဆ ိုပါ  ိုင င မျျောားအသင ားကေ တင ရ င လျောကက" 1: 2 အင်္ဂ ါကန ့် 

9/18, ငါတ ို ့် CW 2 ရွေတ ဆ ို " .... ေကန ့်ညဉ့် က ိုသင ရန အတွေက " ကျမ ားပ ိုဒ  2 အစအဦား 

"ကမဘျောကခမမ အထက ကကျောင ားကင ဘ ိုမ ငါလျောကက" တစ စ တ တစ ပ ိုင ားဓ ပ ပျောေျ  ငျျ့ '' Creed 2nd အပ ိုဒ ။ 

သခဂျျော 3   င ့် 4: ကခမ ျောက  / တ ိုင ားအချက အလက န ့်သ ိုားသပ ချက မျျောား 2x, 3x, 4x,   င ့် 5x 



သခဂျျော 4: Place Value က ို 1 1,000,000 မ  

ဘျောသျောစကျောားဝ ဇဇျော: အကဆျောက အအ ိုစျောဖတ ခခင ားလ ို (ကက  ျ ပျတ ို ့် 25 မ နစ ရည မ န ား, 13 မ နစ မ ျောပါပ ) စျောလ ိုားကပါင ားေူနစ  2, 

Penmanship: ပ ို   ပ : JJ, KK, ll, MM, Nn, ဦား, P က ို, p ကရားသျောားခခင ား: တစ ကကျောင ားခ  Writing - အကဆျောက အဦား လ ို 4-8 

မ နစ ကရားသျောားခခင ား 

သ ပပ : Rocks 5 

သမ ိုင ား: အကမရ က၏အခ ျား 1 Discovery 

 

ကကျျောင ားစျောအိုပ သခီျင ားဆ ို: တနင်္ဂက ွေ 9/23 Halle, 9:31 pm တွေင  Halle Halle warmup ။ 

သခင ဘိုရျောား၌အကွေီားမင ျင်္လျောရက သတတ ပတ ရ  သည ။ 

 

5th   င ့် 6 အဆင ့်မင်္ဂါဝပ : အပတ  3 

IXL: အပတ  3 

ဓမမသခီျင ား: အဘေ သူမျှမ 

 

7th   င ့် 8 တန ား 1. စျောအိုပ ကဆွေားက ွေားပွေ ကသျောကကျောကန ့်စတင ပါ။ ကကလားမျျောားလည ားအ မ မ ျောဖတ ကနရပါမည ! 

2. အကမရ ကန ကသျောကကျောကန ့် 11-20 ပကဟဠ ကကဖျော ခပသည ။ 

ေခိုအပတ စမ ားသပ  3. Maps ။ အ ပ စက ခခင ား / န နက စျောအကရားပါကသျောအပါ! 

4. Wisco ကကျောသပကတားကန ့်သွေျောားကရျောက ခခင ားခဖစ ပါတေ ။ အထက တန ားကကျျောင ား 8 တန ားကကျျောင ားသူကလားစဉ်ားစျောားပါ။ 

 


