SALT LAKE ၿမိဳ႕ ခရိုင္ေက်ာင္း

Salt Lake ၿမိဳ႕ ခရိုင္ေက်ာင္း

အခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္

A ခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး
ေလ့လာသင္ယူျခင္း A စီA စU္

Aခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္း

သာလြနေ္ သာA ရည္A ခ်ငး္ /ပင္ကယ
ု ိ စ္ ြမး္ ရည္ရေိ ွ သာေက်ာင္းသားမ်ာAး တြက္

AစီAစU္ ဆိုတာ ဘာလဲ။

A ထူးျပပညာေရး
ဳ
ဝန္ေဆာင္မမႈ ်ား
ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈမ်ား

ေမလ၊2018 တြငျပ
္ င္ဆင္မြမး္ မံခ့ ဲသည္

Salt Lake ၿမိဳ႕ ခရိုင္ေက်ာင္းရွိ A ခ်ိန္ပို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္း
A စီ A စU္ (ELP) တြင္ A လြန္ စာေတာ္ၿပီး ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ
စြမ္းရည္ကို ျပသေသာ သူငယ္တန္း- 8 တန္းA ထိ
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားA တြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ A ခြင့္A ေရးမ်ားကို
ကမ္းလွမ္းေပးေနပါသည္။ ဤA စီA စU္ကို လိုA ပ္သည့္ မူလတန္း
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ သခ်ၤာတြင္
မိမိတို႔A သက္A ထက္ရွိ ေသာ A ရြယ္A ုပ္စုမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီး
ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေလ့ ရွိသည္။
ဤA စီA စU္ကို လိုA ပ္ႏိုင္သည့္ A လယ္တန္း ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္
ဂုဏ္ထူးမ်ား သို႔မဟုတ္ သာလြန္A ဆင့္ျမင့္ A တန္းမ်ားA တြက္ A ရည္
A ခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ လူမ်ိဳး၊ A သားA ေရာင္၊ ယU္ေက်းမႈ
သို႔မဟုတ္ မိသားစု ဝင္ေငြ မ်ားကိုမဆိုဘဲ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား A ားလံုးတို႔မွ
ေလွ်ာက္ထားရန္ A ရည္ A ခ်င္းျပည့္မွီပါသည္။

A ခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္း
A စီA စU္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး A တြက္
ဟုတ္မွန္ ပါသလား။
ေA ာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ သင့္ ကေလးA ား မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္

စိတ္ပါဝင္းမႈA ေပၚ စိတ္ထက္သန္ ျပင္းျပမႈရွိျခင္းကို ျပသျခင္း
ေစ့စပ္ေသခ်ာသူ တစ္Uီးျဖစ္ျခင္း
A ခါA ားျဖင့္ A လြန္ ကိုယ္တိုင္-ဆန္းစစ္ေဝဖန္တတ္ျခင္း
A မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ A ေျခA ေနမ်ားထဲတြင္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ေနတတ္ျခင္း A သက္A ရြယ္တြင္
က်ယ္ေျပာေသာ ေဝါဟာရစကားလံုး A သံုးျပဳျခင္း သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပျခင္းA ေပၚတြင္
ႀကီးမားေသာ သေဘာတူညီမႈကို ျပသျခင္း ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးမႈမ်ားA ေပၚတြင္ ရွင္သန္မႈရွိျခင္း
ခံစားမႈမ်ားကို ခိုင္မာျပင္းထန္စြာ သက္ေသသာဓက ျပသျခင္း စိတ္ကူးသက္သက္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ A ရည္A ခ်င္း ျပသျခင္း
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ေရွ႕ေျပး ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ ႀကိဳးပမ္းမႈ A နည္းငယ္ျဖင့္
A သစ္ေသာ A ေတြးA ေခၚမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

အခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္း

လႊဲေျပာင္းရန္ သင္ စU္းစားသင့္ပါသည္။
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A မ်ားဆံုး ေဖာ္ျပေနပါက ဤA စီ A စU္သို႔ သင့္ကေလးA ား ညႊန္းဆို

A ခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး
ေလ့လာသင္ယူျခင္း

A ထက္တန္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား -

A လယ္တန္းေက်ာင္း ELP
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား A ထူးသီးသန္႔ေနရာ A တြက္ A စီA စU္မ်ား

သာလြန္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈ A
ကို

ခရိုင္A တြင္းရွိ ျမင့္ေသာ A ထူးသီးသန္႔ေနရာ

A စီA စU္

A လယ္တန္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္း မ်ား၌ ျပဳလုပ္ေပး
လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ေန ့လွ်င္ ELP A တန္းတစ္တန္းမွ

Salt Lake ၿမိဳ႕ခရိုင္ေက်ာင္းမွ A လြန္ စာေတာ္ၿပီး
ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
A တြက္ A စီA စU္၏ မ်ားစြာေသာ A ခြင့္A ေရးမ်ားကို
ကမ္းလွမ္းေပး ပါသည္။

ေလးတန္းA ထိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ELP တြင္ A ႏုပညာဘာသာမ်ား၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး သင္ၾကားမႈ
သို ့မဟုတ္ သခ်ာၤဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို ့ေသာ A တန္းမ်ား
ဤA တန္းမ်ားထဲတြင္ သတၲမတန္း ႏွင့္ A ႒မတန္း
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္ A ရွိန္ျမင့္ေသာ ေျခလွမ္း၌
ခက္ခဲရႈပ္ ေထြးမႈမ်ားႏွင့္A တူ နက္နဲေသာ
A ေၾကာင္းA ရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ရပါသည္။

A ထူးသီးသန္႔ေနရာ A တြက္ A စီA စU္ မ်ား ကို
ခရိုင္ A တြင္းရွိ မူလတန္း ေက်ာင္းတိုင္း၌ ျပဳလုပ္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး

ေက်ာင္းမ်ား၌ ကမ္းလွမ္းေပးထား ပါသည္။ သာလြန္ေသာ
ေနရာခ်ထားမႈ (AP) သင္ရိုးသည္ AP စာေမးပြဲမ်ား
ေA ာင္ျမင္သြားသည့္A ခါေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားA ား
ေကာလိပ္ေက်ာင္း ခရစ္ဒစ္မ်ားကို ရရွိ ေစသည့္ A ခြင့္A ေရး
ရရွိေစပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ပါ။ပတ္၀န္းက်င္

ပါ၀င္သည္။

မူလတန္း ELP
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား -

တန္း မ်ားကို A ေရွ႕၊

ဟိုင့္လဲဒ္ (Highland)၊ ႏွင့္ A ေနာက္ဖက္ A ထက္တန္း

A ခ်ိန္ျပည့္ မဂၢနက္ A လယ္ တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းသူ၊သား မ်ားA ား ခြဲျခမ္းထုတ္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္း

A စီA စU္မ်ား ကို

ဖြင့္ရက္မ်ား၌ A ခ်ိန္ပို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို

ႏွင့္ A ေနာက္ပိုင္း A ထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး

တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးနာရီ ပံ့ပိုးသင္ၾကား ေပးပါသည္။

သတၲမတန္း ႏွင့္ A ႒မတန္း ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားA တြက္

ေယဘုယ်A ားျဖင့္ ဤေက်ာင္းသားမ်ား သည္ A တန္း 4-6

A ရွိန္ျမင့္ ေသာ ပညာေရး A စီA စU္ မ်ားႏွင့္ကို

တန္းျဖစ္ၿပီး ဆရာ မ်ားက A ေၾကာင္းA ရာA လိုက္

ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။

ကေလးတန္၊ ဂလန္းေဒး၊ ေဟးဆိုဒ္

A ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ A ေျခခံပညာA ဆင့္
ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲ A စီA စU္မ်ား
(International Baccalaureate Programs)
သည္ Highland ႏွင့္ West A ထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္
တည္ရွိပါသည္။ A ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ A ေျခခံပညာ A ဆင့္
ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲ (IB) သည္ ကမၻာA ႏွံ႕A ႏွံ႕ ႏွင့္ ပညာနယ္ပယ္
တစ္ခုမက သက္ဆိုင္ၿပီး A ေတြး A ေခၚ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ႏွစ္ခုစလံုး
ျဖစ္ပါသည္။ ဤA မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံု A ေတြ႕A ႀကံဳသည္
ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ ဆိုင္ရာ A တတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို A ေလးထားကာ
A ျမင္သေဘာထား A ေပၚ A ေျခတည္ၿပီး နားလည္
သေဘာေပါက္ပါသည္။ IB သင္ရိုးသည္ ႀကီးထြားမႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး၊
ဘက္ေပါင္းစံုေသာ ေနထိုင္မႈ A မူA ရာကို တန္ဖိုးထားသူ၊ ယင္းတို႔သည္
A ဆံုးစြန္တစ္ဖက္ရွိ နံရံမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး သင္ခန္းစာ၏ တစ္ဖက္သို႔
ေရာက္ရွိသြားျခင္း၊ သည့္A ျပင္

ညႊန္ၾကားခ်က္မွတဆင့္ Utah Core Standards A ား

ပို၍တင္းက်ပ္ေသာ ပညာေရး A စီA စU္ ကို

A ခ်ိန္ပိုတိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားေပးပါသည္။

မိမိတို႔လိုA ပ္ေၾကာင္း ျပသသည့္ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကို

ကန္႔သန္ထားေသာ ပထဝီA ေနA ထား၏ တစ္ဘက္သို႔ ႏွင့္

ခြဲျခမ္းထုတ္ ေဖာ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဘာင္မ်ား၊ ႏွင့္ ယU္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျခားနားခ်က္မ်ား

တစ္ရက္A ျပည့္ မဂၢနက္ A စီ A စU္မ်ား
(Magnet Full Day Programs)

ကို A ီမာစန္

(Emerson)၊ ေဟာသုန္း (Hawthorne) ႏွင့္ ဝိတီယာ

ELP A တြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးA ား ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔

(Whittier) မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထား ပါသည္။
မဂၢနက္ ELP A တြက္ A ရည္A ခ်င္း ျပည့္မွီေသာ
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္ မိမိတို႔A ေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ
ပိုတက္သာြ း ႏိုင္မည့္ ပညာေရး A စီA စU္ကို လိုA ပ္ၿပီး ပို၍
နက္နဲမႈ၊ ခက္ခဲရႈပ္ေထြး မႈႏွင့္ တင္းက်ပ္မႈ မ်ားကို
လိုA ပ္သည္။ K-3 မူႀကိဳေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔၏
မိသားစုမ်ားသည္ Salt Lake ၿမိဳ႕ခရိုင္ေက်ာင္း
နယ္နိမိတ္A တြင္း၌ ေနထိုင္ၾကရပါမည္။ Magnet ELP
International Pathways A စီA စU္ကို Emerson
မူလတန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ စပိန္ႏွင့္ A ဂၤလိပ္
ဘာသာ-A ျပန္A လွန္ျဖင့္ သင္တန္းသြင္းျခင္း A စီA စU္

ပညာေရးေလ့လာသင္ယူစြမ္းေဆာင္မႈတြင္မိမိတို႔ႏွင့္A ျခားေသာ
A သက္ရြယ္တူသူတို႔၏A သက္၊A ေတြ႕A ႀကံဳ၊သို႔မဟုတ္
ထူးခၽြန္ေျပာင္ ေျမာက္ေသာေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသို႔မဟုတ္
ျမင့္ေသာA ဆင့္၌သင္ယူစြမ္းေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္A လား
A လာသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းပ
ျ သသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး၊မိမိတို႔၏ပညာေရး
A သိပညာေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာလိုA ပ္ခ်က္မ်ားသို႔
ေရာက္ရွိေA ာင္ျမင္ရန္ A ထူးညႊနက
္ၾ ားမႈ ႏွင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို

ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးတတ္လာရန္ ႏွင့္ ဘသာႏွစ္မ်ိဳး ျဖင့္

လိုA ပ္ ေပမည္။

ပံ့ပိုးေပးထားသည္။

ညႊန္းဆိုလႊဲေျပာင္း
မည္နည္း။

ပတ္ဝန္းက်င္တို႔A ားႏႈိင္းယွU္ၾကည့္ သည့္A ခါမိမိတို႔သည္

သည္ A ရည္A ခ်င္းျပည့္မွီသည့္ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားA ား
စာေရးတတ္ဖတ္တတ္လာသည့္ A ခြင့္A ေေရးကို

စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရိုင္ေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ရန္
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားသည္ Salt Lake ၿမိဳ႕ ထဲတြင္ ေနထိုင္ရန္ မလိုပါ။

သင့္ ကေလး မူလတန္းေက်ာင္းရွိ A ထူးသီးသန္႔ေနရာ ELP
A ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

မ်ားA တြက္

A ခ်က္ A လက္

ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ေက်ာင္း၌ရွိေသာ သင့္

ကေလး၏ ဆရာထံ သို႔မဟုတ္ ELP ဆရာထံသို႔
ဆက္သယ
ြ ္မႈျပဳပါ။ မဂၢနက္ ELP သို႔ သင့္ကေလးA ား
ေနရာခ်ထား တက္ေရာက္ေစရန္ သင္ စိတ္ပါ ဝင္စားခဲ့ပါက
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ELP ရံုးခန္းသို႔ 801-578-8573 A ားျဖင့္
ဆက္သယ
ြ ္မႈ ျပဳပါ။
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