Technology Department
800 Homestead Dr , New Haven, IN 46774
ဖံုး- ၂၆၀-၄၄၆-၀၁၂၉ ဖက္စ္- ၂၆၀-၄၄၆-၀၁၂၆

အီးေအစီအက္စ(္ EACS)ေက ်ာင္းသ်ားားႏွင့မ
္ ဘ
ိ မ ်ားအတြက္ အြနလ
္ ိင
ု း္ မွအးီ လန္းနင္း (eLearning)
သင္ယၿူ ခင္းအတြက္ အေၾက်ာင္းအရ်ာအခ က္အလက္မ ်ား
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား အီးလန္းနင္း (eLearning) လုပ္ရမည့္ေန႔မ ်ားတြင္ သင္ခန္းစ်ာေလ့က င့္ခန္းမ ်ားားႏွင႔္ အဆုိင္းမင့္န္မ ်ားတြင္ပါေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားကုို
ေက ်ာင္းသ်ားားႏွင့္မိဘမ ်ားအ်ားကူညီ္ရန္(EACS) မွအခ က္အလက္မ ်ားကူညပ
ီ ံ့ပုိးေပးေနပါသည္၊ EACS ၏ရည္ရြယ္ခ က္မွ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားတုိင္း အြန္လုိင္းမွ
အီးလန္းနင္းသင္ယရ
ူ န္အခြင့အ
္ ေရးအတြက္ဆရ်ာမ ်ားားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ခ ိတ္ဆက္ားႏိုင္ရန္ၿဖစ္သည္၊ အကယ္၍ သင့္အေနၿဖင့္ အကူအညီပိုမုိလုိအပ္လွ င္ (သု)ိ႔
သင့္ကေလး၏ အြန္လုိင္း(eLearning)သင္ခန္းမ ်ားကုိဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈကူညီျခင္းားႏွင္ပ
့ တ္သက္၍ရွင္းလင္းခ က္မ ်ားပုိမုိသိရွိလုိပါကသင့္ကေလး၏ဆရ်ာ(သု႔)ိ
ေက ်ာင္းအုပ္ၾကီးကိအ
ု သိေပးပါ၊ EACS ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္သင္ယူသည့္ အခြင့္အေရးရရွိေစျပီး ေအ်ာင္ျမင္မရ
ႈ ရန္မ်ာွ ကြ ားႏု္ပ္တ၏
ုိ႔
ဦးစ်ားေပးေဆ်ာင္ရြက္ခ က္တခုၿဖစ္သည္၊ သင္တုိ႔၏ကေလးမ ်ား အြန္လုိင္းမွသင္ယူျခင္း အေတြ႔အၾကံဳရရွိေစရန္ မိဘမ ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ EACSမွၾကိဳဆုိ
ပါသည္၊ EACS ၏ အကူအညီကိလ
ု ုိအပ္လွ င္ေခၚရန္ တိုက္ရိုက္ဖုံးနံပါတ္မွ်ာ (၂၆၀-၄၄၆-၀၂၅၇) ၿဖစ္သည္

eLearning ားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားားႏွင့မ
္ ဘ
ိ မ ်ား အတြက္ အေရးၾကီးေသ်ာအခ က္မ ်ား
၁။ EACS ေက ်ာင္းမ ်ားအ်ားလုံး၏ အြန္လုိင္မွသင္ယူျခင္း(eLearning)ကုိ ၄င္းတု၏
ိ႔ ေက ်ာင္းအုပ္ၾကီးထံမွ အခ ိန္ဇယ်ားစီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္းေက ်ာင္းတုိင္းက
သင္ၾက်ားေလ႔က င္႔ေပးမည္ျဖစ္သည္
၂။ ဆရ်ာမ ်ားအတြက္မြမ္းမံသင္တန္းျပဳလုပ္သည့္ေန႔ရက္မ ်ားတြင္ ေက ်ာင္းတုိင္းမွေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္ အြန္လုိင္း(eLearning) ေန႔မ ်ားရွိမည္
၃။ ရ်ာသီဥတုေၾက်ာင့္ ေက ်ာင္းတက္ရက္တြင္ ေက ်ာင္းပိတ္ရပါက ထုိရက္မ ်ားသည္ အြန္လုိင္း(eLearning) ေန႔မ ်ားျဖစ္မည္
၄။ EACS အြန္လုိင္း(eLearning) သင္ၾက်ားပုိ႔ခ မႈပံုစံကုိအသံုးျပဳ၍ အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း (eLearning) ေန႔ အတြက္သင္ၾက်ားမႈအေထ်ာက္အကူပစၥည္း
မ ်ား၏ တည္ေနရ်ာ(သု)ိ႔ အသံုးျပဳမႈမ ်ားအပါအဝင္ သင္ခန္းစ်ာမ ်ား၊ ေလ့က င့္ခန္းမ ်ား(သု)ိ႔ လုပ္ရမည့္တ်ာဝန္မ ်ားကုိ အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း(eLearning)
ေန႔မတုိင္မီ ဆရ်ာမ ်ားမွျပည့္စုေ
ံ အ်ာင္ ၾကိဳတင္ၾကည့္႐ႈေလ့လ်ာထ်ားမည္
၅။ သမၼတေန႔ (President’s Day) သည္ေက ်ာင္း၀န္ထမ္းမ ်ားားႏွင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအ်ားလုံးအတြက္ေက ်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္းေန႔
(eLearning) မဟုတ္ပါ
၆။ သူငယ္တန္းမွ (၁၂) တန္းအထိ အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း (eLearning) သင္ခန္းစ်ာေလ့က င့္ခန္းမ ်ားကို ကင္ဘတ္စ္ျပကၡဒိန္(Canvas) ေပၚသုိ႔တင္ေပးမည္၊
အီးလန္းနင္း(eLearning) သင္ခန္းစ်ာေလ့က င့္ခန္းမ ်ားကို မနက္(၉) န်ာရီတင
ြ ္တင္ေပးထ်ားမည္။ သူငယ္တန္းမွ(၆)တန္းဆရ်ာမ ်ားသည္သင္ခန္းစ်ာ/ေလ့
က င့္ခန္းမ ်ားကို အျခ်ားနည္းျဖစ္သည့္ အီးေမးလ္ၿဖင့္လဲ ပုိ႔ေပးားႏိုင္သည္
၇။ ဆရ်ာမ ်ားမွ ေပးထ်ားေသ်ာ အိီးလန္းနင္းသင္ခန္းစ်ာမ ်ား(eLearning)ထိုေန႔တင
ြ ္မျပီးပါကေန်ာက္တရက္၌ေက ်ာင္းစ်ာသင္ခန္းအတြင္းျပီးစီးေအ်ာက္ဆက္
၍လုပ္ားႏုိင္သည္
၈။ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏တ်ာ၀န္မွ်ာ ေပးထ်ားေသ်ာသင္ခန္းစ်ာေလ့က င့္ခန္းမ ်ားကိေ
ု ပးသည့္ေန႔မွ (၅)ရက္အတြင္း (စေန၊တနဂၤေားႏြရက္မ ်ားမပါဘဲ)ၿပီးေအ်ာင္
လုပ္၍တင္ရမည္၊ ဥပမ်ာ - အဂၤါေန႔တင
ြ ္ ေက ်ာင္းပိတ္ရျပီး ဗုဒၶဟူးေန႔တင
ြ ္ေက ်ာင္းၿပန္တက္ရသည္ဆလ
ို ွ င္၊အီးလန္းနင္း(eLearning)ေန႔ကေပးထ်ားေသ်ာ
စ်ာမ ်ားကို ေန်ာက္အပတ္အဂၤါေန႔ တြင္ေန်ာက္ဆံုးရက္အျဖစ္တင္ရမည္
၉။ အကယ္၍ ေက ်ာင္းသ်ားသည္ အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း(eLearning) ေန႔တင
ြ ္ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ၿခင္းမလုပပ
္ ါက၊ ခြင့္မဲ့ေက ်ာင္းပ က္ကြက္မႈအတုိင္းသတ္မွတ္
မည္၊ သင္ခန္းစ်ာမ ်ားလုပ္ရန္ပ က္ကြက္ျခင္းကုိ ခုိင္လုံေသ်ာအေၾက်ာင္းျပခ က္ျဖင့္ ေက ်ာင္းသုိ႔ဆက္သြယ္အသိေပးခဲ့ပါက ခြင့္တုိင္ေသ်ာပ က္ကြက္မႈဟု
သတ္မွတ္မည္
၁၀။ ဆရ်ာမ ်ားမွ်ာအြန္လုိင္း(eLearning) ေန႔၌ မနက္(၉) န်ာရီမွညေန(၃)န်ာရီအထိေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားေမးေသ်ာေမးခြန္းမ ်ားားႏွင့္ေဆြးေားႏြးခ က္မ ်ားကို ေၿဖဆုိ
ေပးမည္၊ ဆရ်ာမ ်ားကို ကင္းဘတ္စ္(Canvas) ားႏွင့္ အီးေမးလ္ တုိ႔ေပၚမွ ေဆြးေားႏြးျခင္းမ ်ား/မက္ေဆ့စ္မ ်ား ကုိအသုံးၿပဳျပီး၄င္းတုိ႔မွတဆင့္ဆက္သယ
ြ ္
ၾကရန္ အ်ားေပးသည္
၁၁။ အီးလန္းနင္းေန႔ (eLearning)၏ ေန်ာက္(၅)ရက္အတြင္း EACS ေက ်ာင္းမ ်ားတြင္ ကြန္ပ ်ဴတ်ာအခန္းမ ်ားကို ေက ်ာင္းမတက္မွီားႏွင့္ ေက ်ာင္းဆင္းၿပီး
ေန်ာက္တြင္ဖြင့္ေပးထ်ားမည္။ (ထုိဖြင့္ေပးထ်ားမည့္အခ ိန္မ ်ားမွ်ာေက ်ာင္းတေက ု်ာင္းားႏွင့္တေက ်ာင္းမတူညီားႏုိင္ပါ)
၁၂။ အြန္လုိင္းအီးလန္းနင္း(eLearning)၏ ေမွ ်ာ္မွန္းခ က္မ ်ားားႏွင့္ ပတ္သက္၍ (eLearning) ေန႔နံနက္တြင္အီးေအစီအက္ေက်ာင္တီေက ်ာင္းမ ်ား၏အုပ္ခ ဳပ္
ေရးမွ်ဴး ၊ စူပါအင္တင္းဒင့္ မွ ေက ်ာင္းသ်ားားႏွင့္ မိဘမ ်ားကို ေက ်ာင္းမက္ဆင္ဂ ်ာမွ သတင္းေၾကျင်ာခ က္ပို႔ေပးလိမ့မ
္ ည္

The mission of East Allen County Schools is to inspire in all students a passion for learning while developing knowledge, skills and character
necessary to become responsible contributors to the local and global society.
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ေအ်ာက္ပါတိ႔မ
ု ်ာွ ၀ုိငဖ
္ ိင
ု (္ Wi-Fi) ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးစက္ပစၥညး္ (router)မရွသ
ိ ည့္ မိသ်ားစုမ ်ားအတြကေ
္ ရြးခ ယ္စရ်ာမ ်ားျဖစ္ပါသည္၁။ အိမ္မွအင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္မႈ-EACS ၏ iPad ကို ၀ုိင္ဖုိင္(Wi-Fi router) ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ၿပီး အသုံးၿပဳပါ၊ အကယ္၍ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾက်ာင့္
အိမ္တင
ြ ္အင္တ်ာနက္မရွိပဲ Comcast Cable ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ားႏိုင္ေသ်ာေနရ်ာအတြင္း ေနထုိင္ပါကတစ္လလွ င္($၁၀) ခန္႔သ်ာေပး၇မည့္ (Comcast
Internet Essentials) ကိုစံုစမ္းၾကည့္ပါ၊ စိတ္၀င္စ်ားသည့္ မိဘမ ်ား ေက ်ာင္းရုံးခန္း အတြင္းေရးမွ်ဴးထံမွ လက္ကမ္းစ်ာေစ်ာင္ယူျပီးေမးၿမန္းၾကည့္ပါ။
မိဘမ ်ား၌ဆဲလ္ဖုံးရွိလွ င္ထိဆ
ု ဲလ္ဖုံး၏အင္တ်ာနက္မွတဆင့္ (hotspot (သု)ိ႔ tethering) တုိ႔ကုိဆက္သယ
ြ ားႏ
္ ိုင္သည္။ သို႔ေသ်ာ္ မလုိအပ္သည့္ေဒတ်ာ
အပိုမ ်ား၀င္လ်ာျပီးသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳခ က္ထက္ပုိလ်ာလွ င္ဖုံးအသုံးျပဳခေငြပိမ
ု ုိေပးရားႏုိင္၍ မိဘမ ်ား၏ဖံုးကုမၸဏီကို ဦးစြ်ာစုံစမ္းရန္လမ
ို ည္
၂။ အိမ္တြင္အင္တ်ာနက္၀ုိင္ဖိင
ု ္မရွေ
ိ သ်ာေက ်ာင္းးသ်ားမ ်ားသည္၄င္းတုိ႔၏ေက ်ာင္းအုပ္ၾကီးားႏွင့္အတြင္းေရးမႈးတုိ႔ထတ
ံ င
ြ ္ အိမ္တင
ြ ္ငွ်ားရမ္းသုံးစြားႏ
ဲ ုိင္သည့္
(loaner MiFi device) အေၾက်ာင္းဆက္သယ
ြ ္စုံစမ္းပါ
၃။ မိတ္ေဆြ(သု)ိ႔ ေဆြမ ဳိးတို႔၏ အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္ခေ
ြဲ ၀သုံးစြျဲ ခင္း-ဤအခ ိန္သည္ မိတ္ေဆြ(သု)ိ႔ ေဆြမ ဳိးသ်ားခ င္းမ ်ားားႏွင့္အင္တ်ာနက္မွ ေဝသံုးစြရ
ဲ န္္
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္အေက်ာင္းဆုံးအခ ိန္ၿဖစ္သည္
၄။ အပါ႔တ္မင့္ (သု)ိ႔ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏လူအမ ်ားစုေဝးရ်ာကလပ္အေဆ်ာက္အဦး-အကယ္၍ မိသ်ားစုသည္ အပါ႔တ္မန္႔မ ်ား၊ အဖြ႔ဲအစည္းမ ်ား(သို႔)ကြန္ဒိမ
ု ီနီယံ
တို႔မွ (Wi-Fi) ေပးထ်ားသည္။ မိမိားႏွင့္အျခ်ားသူမ ်ား၏လုံျခံဳေရးတုိ႔အတြက္ကြန္ပ ်ဴတ်ာအ်ားသြင္းၾကိဳး၊ (Ipad) ားႏွင့္န်ားၾကပ္မ ်ားယူလ်ာရန္အေရးၾကီးသည္
၅။ ဘုရ်ားေက ်ာင္း ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လူမွု႔ေရး ကလပ္အသင္းအဖြ႔တ
ဲ ုိ႔မွ အင္တ်ာနက္ဆက္သြယ္မွု႕- EACS သည္မည္သည့္ဘုရ်ားေက ်ာင္း (သို႔) အသင္းအဖြ႔ဲ
တုိ႔ားႏွင့္တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္အလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ မိသ်ားစုမ ်ားကုိယ္တုိ္င္မိမိတုိ႔ားႏွင့္အဆက္သယ
ြ ္ရွိသည့္ဘုရ်ားေက ်ာင္း (သုိ႔) လူမွု႔ေရးကလပ္အသင္း
အဖြ႔မ
ဲ ်ားကုိဆက္သယ
ြ ္ားႏိုင္သည္။ မိမိားႏွင့္အျခ်ားသူမ ်ား၏လုံျခံဳေရးတုိ႔အတြက္ကြန္ပ ်ဴတ်ာအ်ားသြင္းၾကိဳး၊ Ipad ားႏွင့္န်ားၾကပ္မ ်ား ယူလ်ာရန္အေရးၾကီးသည္
၆။ စီးပြ်ားေရးလုပ္ငန္းမ ်ား- ၀ုိင္ဖိင
ု ္(Wi-Fi) ရရွိရန္ ျမိဳ ့တင
ြ ္းရွိစ်ားေသ်ာက္ဆုိင္မ ်ား၊ ေက်ာ္ဖီဆုိင္ (သိ႔)ု စ်ာအုပ္ဆုိင္မ ်ားကိုလဲ အသုံးၿပဳ ားႏိုင္သည္၊ အ်ားသြင္း
ထ်ားေသ်ာ ကြန္ပ ်ဴတ်ာ၊ ipad ားႏွင့္န်ားၾကပ္ကရ
ိ ိယ်ာမ ်ား ယူေဆ်ာင္လ်ာရန္လည္း အေရးၾကီးသည္၊ အခမဲ့၀ိင
ု ္ဖိင
ု ္(Wi-Fi)အသုံးျပဳားႏုိင္သည္ျ့ မိဳ ့နယ္တြင္း
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ ်ား၏စ်ာရင္းကို EACS ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ www.eacs.k12.in.us တြင္ေဖၚၿပထ်ားေပးမည္
၇။ EACS မွ eLearning တၾကိမ္ၿပီးေန်ာက္ ေက ်ာင္းတက္ရက္(၅)ရက္အတြင္း ေက ်ာင္းမတက္မွီားႏွင့္ ေက ်ာင္းဆင္းအျပီးတြင္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကြန္ျပ်ဴတ်ာ
အသုံးျပဳားႏုိင္ရန္ ကြန္ျပ်ဴတ်ာအခန္းမ ်ားကုိဖြင့္ထ်ားေပးမည္။ ထုိဖြင့ေ
္ ပးမည့္အခ ိန္မ ်ားမွ်ာေက ်ာင္းအလုိက္ စီစဥ္ဆုံးၿဖတ္ေပးမည္ၿဖစ္၍ကြနပ
္ ်ဴတ်ာအခန္း
မ ်ားဖြင့္ခ ိန္ ားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ သင့္ကေလးေက ်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ၊ ကြန္ပ ်ဴတ်ာအေရအတြက္ကန္႔သတ္ထ်ားေသ်ာ္လည္း (Wi-Fi) ဆက္သြယ္မႈ
အလံုအေလ်ာက္ရွိမည္။ အကယ္၍ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားတြင္(iPad) မ ်ားရွိလွ င္မိမိအ်ားသြင္းပစၥည္းားႏွင့အ
္ တူယူေဆ်ာင္လ်ာားႏိုင္သည္၊ အၿခ်ားသူမ ်ားားႏွင့္အတူ
တကြသုံးစဲြရမည့္အတြက္ ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလုံးန်ားၾကပ္မ ်ားအသုံးျပဳရန္ယူေဆ်ာင္လ်ာရမည္၊ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာေက ်ာင္းစည္းကမ္းက င္႔ဝတ္ကုိလုိက္
န်ာရန္ေမွ ်ာ္လင္႔သည္၊ ၀င္ခြင့ၿ္ ပဳသည့္ တခုတည္းေသ်ာ ေနရ်ာမ ်ားမွ်ာသတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ကြန္ပ ်ဴတ်ာခန္းားႏွင့အ
္ ိမ္သ်ာခန္းမ ်ားၿဖစ္သည္။ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား
ကုိ ကူညီရန္ EACS ၀န္ထမ္းမ ်ား ရွိေနမည္
၈။ အယ္လန္ေက်ာင္တီ ျပည္သူ႔စ်ာၾကည့္တိုက္ ၀ုိင္ဖုိင္(Wi-Fi)-EACS ေက်ာင္တီတြင္စ်ာၾကည့္တုိက္ဌ်ာနခြဲ (၈) ခုရွိပါသည္။ အယ္လန္ေက်ာင္တီျပည္သူ႔
စ်ာၾကည့္တုိက္ဌ်ာနခြမ
ဲ ်ားမွ(Wi-Fi) ဆက္သယ
ြ ္မႈ႕ားႏွင့္ (Wi-Fi) စ်ာပံုားႏွိပ္ေပးျခင္းမ ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္၊ ၄င္းဌ်ာနေနရ်ာအ်ားလုံးမွအေသးစိတ္အခ က္မွ်ာအမ ်ားသုံး ကြန္ပ ်ဴတ်ာမ ်ားကို စ်ာၾကည့္တုိက္ကဒ္တကဒ္ၿဖင့္ တၾကိမ္လွ င္ (၁)န်ာရီအသံုးၿပဳားႏိုင္သည္။ အျခ်ားသူမ ်ားကုိအေားႏွ်ာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္
န်ားၾကပ္ကုိအသုံးျပဳရန္္ယူေဆ်ာင္သ်ာြ းပါ၊ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ အယ္လန္ေက်ာင္တီ ျပည္သူ႔ စ်ာၾကည့္တုိက္(၈)ခုတ႔ိ၏
ု စ်ာရင္းကို EACS ၏ ၀က္ဆက
ုိ ္တြင္
(www.eacs.k12.in.us) ၀က္ဘ္ဆုိက္တင
ြ ္ေတြ႔ားႏုိင္သည္

The mission of East Allen County Schools is to inspire in all students a passion for learning while developing knowledge, skills and character
necessary to become responsible contributors to the local and global society.

Technology Department
800 Homestead Dr , New Haven, IN 46774
ဖံုး- ၂၆၀-၄၄၆-၀၁၂၉ ဖက္စ္- ၂၆၀-၄၄၆-၀၁၂၆

ဌ်ာနခြအ
ဲ မည္
Grabill ဌ်ာနခြဲ

လိပ္စ်ာ
13521 State Street,

ဖုန္းနံပါတ္
(260)421-1325

Grabill, IN 46741

စ်ာၾကည့္တုိက္ဖြင့ေ
္ သ်ာအခ ိန္မ ်ားအေၿပ်ာင္းအလဲရွိားႏိုင္သည္
တနလၤ်ာ၊ အဂၤါားႏွင့္ ၾက်ာသပေတး-မနက္(၁၀)မွည(၉)န်ာရီ
ဗုဒၶဟူး, ေသ်ာၾက်ာားႏွင့္ စေန* မနက္(၁၀)မွည(၆)န်ာရီ
* မက္မုိရီရယ္ေန႔ မွ အလုပ္သမ်ားေန႔အထိ (စေနေန႔မ ်ား)တြင္ပိတ္သည္

Woodburn

4701 State Road 101

ဌ်ာနခြဲ

North, Woodburn, IN

(260) 421-1370

တနလၤ်ာ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသ်ာၾက်ာ-မနက္(၁၀)န်ာရီမွ(၁၂)ားႏွင့္ ေန႔ခင္း(၁)န်ာရီမွ
ညေန(၆)န်ာရီ

46797

အဂၤါ ၊ ၾက်ာသပေတး-ေန႔ခင္း(၁၂)မွညေန(၅)ားႏွင့္ ညေန(၆)မွည(၉)န်ာရီ
စေနေန႔*-မနက္(၁၀)န်ာရီမေ
ွ န႔ခင္း(၂)န်ာရီ
*မက္မိရ
ု ီရယ္ေန႔ မွ အလုပ္သမ်ားေန႔အထိ (စေနေန႔မ ်ား) တြင္ပိတ္သည္

Georgetown

6600 East State Blvd.,

ဌ်ာနခြဲ

Fort Wayne, IN 46815

Hessen Cassel

3030 East Paulding

ဌ်ာနခြဲ

Road, Fort Wayne, IN

ဗုဒၶဟူး၊ ေသ်ာၾက်ာားႏွင့စ
္ ေန*- မနက္(၁၀)မွည(၆)န်ာရီ

46816

* မက္မုိရီရယ္ေန႔ မွ အလုပ္သမ်ားေန႔အထိ (စေနေန႔မ ်ား) တြင္ပိတ္သည္

Dupont Road

536 E. Dupont Road,

ဌ်ာနခြဲ

Fort Wayne, IN 46825

Monroeville

115 Main Street,

ဌ်ာနခြဲ

Monroeville, IN 46773

(260) 421-1320

တနၤလ်ာ၊ အဂၤါ -ဗုဒၶဟူးားႏွင့္ၾက်ာသပေတး-မနက္(၁၀)န်ာရီမွည(၉)န်ာရီ
ေသ်ာၾက်ာားႏွင့္စေန- မနက္(၁၀)မွည(၆)န်ာရီ

(260) 421-1330

(260) 421-1315

တနလၤ်ာ၊ အဂၤါားႏွင့္ ၾက်ာသပေတး- မနက္(၁၀)န်ာရီမွည(၉)န်ာရီ

တနလၤ်ာ၊ အဂၤါ၊ဗုဒၶဟူး၊ၾက်ာသပေတး- မနက္(၁၀)န်ာရီမွည(၉)န်ာရီ
ေသ်ာၾက်ာားႏွင့္ စေန- မနက္(၁၀)မွည(၆)န်ာရီ

(260) 421-1340

တနလၤ်ာားႏွင့္ ဗုဒၶဟူး - ေန႔ခင္း(၁၂)န်ာရီမွညေန(၅)န်ာရီ ားႏွင့္ညေန(၆)န်ာရီ
မွ ည(၉)န်ာရီ
အဂၤါ -ၾက်ာသပေတးားႏွင့္ ေသ်ာၾက်ာ-မနက္(၁၀)န်ာရီမွ(၁၂)န်ာရီ၊
ေန႔ခင္း(၁)န်ာရီမွညေန(၆)န်ာရီ
* စေန- မနက္(၁၀)န်ာရီမွေန႔ခင္း(၂)န်ာရီ
* မက္မုိရီရယ္ေန႔ မွ အလုပ္သမ်ားေန႔အထိ (စေနေန႔မ ်ား) တြင္ပိတ္သည္

New Haven

648 Green Street, New

ဌ်ာနခြဲ

Haven, IN 46774

(260) 421-1345

တနလၤ်ာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး- မနက္(၁၀)န်ာရီမွည(၉)န်ာရီ
ၾက်ာသပေတး၊ ေသ်ာၾက်ာ၊ စေန- မနက္(၁၀)န်ာရီမွည(၆)န်ာရီ*
* မက္မုိရီရယ္ေန႔ မွ အလုပ္သမ်ားေန႔အထိ (စေနေန႔မ ်ား) တြင္ပိတ္သည္

Main -မိန္း

900 Library Plaza, Fort

စ်ာၾကည့္တက
ုိ ္

Wayne, IN 46802

(260)-421-1200

တနလ်ာၤမွၾက်ာသပေတးေန႔-မနက္(၉)န်ာရီမွည(၉)န်ာရီ
ေသ်ာၾက်ာ- မနက္(၉)န်ာရီမွည(၆)န်ာရီ
စေန၊တနဂၤေားႏြ- ေန႔ခင္း(၁၂)န်ာရီမည
ွ ေန(၅)န်ာရီ

The mission of East Allen County Schools is to inspire in all students a passion for learning while developing knowledge, skills and character
necessary to become responsible contributors to the local and global society.

