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EACS ေ
ေ

်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားAတြ

္ eLearning ဟုေခၚေသာ

်ာင္းသ/သားမ်ားႏွ
ူ
င့္ မိဘမ်ားAား eLearning လုပ္ရမည႔္

EACS မွ သတင္းAခ်
ဟုေခၚေသာ

္Aလ

္မ်ားၿဖင့္

ူညီ ပံ့ပုိးေပးလွ်

သုိမ
႔ ဟုတ္ ေ

်ာင္းAုပ္

ို Aသိေပးပါ။ EACS ေ

ူညီမႈ၏ တို

္ရို

EACS စ
ေလ႔

ညျခင္
္႔ းႏွင့္ ပတ္သ
ဳံတြင္ မိမိ

္၍ ေ

၊ေ

္ထပ္

်းဇူးၿပဳ၍ မိမိ

န္
ြ ပ်ဴတာမသင္
ွ
ယူၿခင္း Aခြင့္Aေရးၿဖစ္ေၿမာ

ေလးတု႔ိႏွင့္Aတူ မိဘမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾ

ူညီမႈမ်ား သ႔ိုမဟုတ္ မိမိ
ေလး၏ဆရာ

္ေစရန္မွာ

ရန္ EACS မွ ၾ

ၽႏု
ြ ္ပ္တုိ႔၏

ိဳဆုိပါသည္။ EACS

ီးေသာAခ်

္မ်ား

်ာင္းAုပ္မွ စီစU္ေပးထားသည္႔Aတိုင္း eLearning ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔မ်ားတြင္ ေ

်ာင္းတုိင္း၌

္ မြမ္းမံသင္တန္း ေနရ

္မ်ားျဖစ္ေသာ စ

္တင္ဘာလ 11 ရ

ရာသီUတုေၾ

ာင့္ ေ

4.

EACS eLearning သင္ၾ

်ာင္းတ

္ရ

္ ပယ္ဖ်

ားပ႔ုိခ်မႈ ပံုစံ

္ေသာရ

္ တုိတြင္ေ

်ာင္းတုိင္း၌

္မ်ားသည္ eLearning ေန႔မ်ားျဖစ္မည္။

ုိ Aသံုး ျပဳ၍ eLearning ေန႔ သင္ေထာ

AပါAဝင္ Aိမ္စာသ႔ုိမဟုတ္ လုပ္ရမည့္တာဝန္မ်ား

္

ူ ပစၥည္းမွန္သမွ် ၏ တည္ေနရာသ႔ုိမဟုတ္ Aသံုးျပဳမႈ

ုိ eLearning ေန႔မတုိင္မီ ဆရာမ်ားမွ ၿပီးျပည့္စံုေAာင္ ျ

သမၼတေန႔ ( President’s Day)ၿဖစ္သည့္ တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 18 ရ
်ာင္းပိတ္ရ

္ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 5 ရ

္မ်ားရွိမည္။

3.

6.

္မ်ား လုိAပ္ပါ

်ာင္းသ/သားႏွ
ူ
င့္မိဘမ်ား သိထားရမည့္ Aေရးၾ

္တင္ဘာလ မြမ္းမံသင္တန္းမတိုင္မီ ေ

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား Aတြ

ေ

ို Aသံုးျပဳႏိုင္ရန္

်ာင္းသ/သားတု
ူ
ိင္း မိမိတို႔ဆရာမ်ား၏ eLearning

ယ္၍ သင့္Aေနၿဖင့္ ေနာ

္၍ ရွင္းလင္းခ်

္ဤ

ာင္းAရာမ်ား

္မ်ား

်င္႔သားမည
ြ
္ျဖစ္ပါသည္။

eLearning ေနရ

5.

္မွာ ေ

္သြယ္ႏိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။ A

္Aလ

္ဖုန္းနံပါတ္မွာ 260-446-0257 ၿဖစ္ပါသည္။

eLearning ႏွင့္ပတ္သ

2.

္ရွိပါသည္။ EACS ရည္ရြယ္ခ်

်ာင္းသ/သားမ
ူ
်ားAတြ

ပတမ Uီးစားေပးမွု႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသင္ယူမ႕Aေတ႔
ႈ
ြAၾ

1.

ာလAတင္
ြ း Aိမ္စာမ်ားႏွင္႔ Aိမ္စာတြင္ပါဝင္ေသာ Aေၾ

န္
ြ ပ်ဴ တာမွ သင္ယူရေသာ Aခြင႔္Aေရးမ်ားႏွင့္ ဆ

ေလး၏ eLearning တြင္ပါဝင္ေသာAရာမ်ားAား ဝင္ၾ

ြန္ပ်ဴတာမွတဆင့္ သင္ယူၿခင္း Aခ်

္သည္၊ ေ

ိုတင္ ၾ

်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေ

ည့္႐ႈ၍ နားလည္ေစမည္။

်ာင္းသူ/သားမ်ား Aတြ

္

္ ၿဖစ္ၿပီး eLearning ေန႔မဟုတ္ပါ။

သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းAထိ eLearning Aိမ္စာမ်ား
Aိမ္စာAားလံုး

ို မန

ို Canvas Calendar ေပၚသ႔ုိ တင္ေပးပါမည္။ eLearning ႏွင့္ပတ္သတ္သည္

္ပုိင္း 9း00 နာရီတြင္ တင္ေပးထားမည္။ သူငယ္တန္းမွ -6 တန္းဆရာမ်ားAေနၿဖင့္ Aိမ္စာမ်ား

ို Aီးေမးလ္ၿဖင့္

ပုိ႔ေပးရန္ေရးခ
ြ ်ယ္ႏိုင္သည္။
7.

ေ

်ာင္းAတန္းခ်ိန္Aတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစU္မ်ား

စာသင္ခန္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ုိ ဆရာမ်ားမွ ေပးထားေသာ eLearning ႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား

ုိ eLearing ေန႔ဆီ သု႔ိ Aရွိန္Aဟုန္Aျပည႔္ ဆ

္လ

္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ Aျပည္႔Aစံု ေဖာ္ျပေပးထားမည္

ျဖစ္ပါသည္။
8.

ေ

်ာင္းသူ/သားမ်ား၏တာ၀န္မွာ ေပးလုိ

ေ

်ာင္းၿပန္တ

ဗုဒဟူ
ၶ း၌ေ
9.

္သည့္ 5 ရ

်ာင္းၿပနတ
္

္ေသာ Aိမ္စာမ်ား

္Aတြင္း ၄င္းစာမ်ား

ို ၿပီးေAာင္လုပ္ေဆာင္္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင္ Aားလပ္ရ

ို ျပန္ေပးရပါမည္။ Uပမာ - A

္ရမည္ဆုိလွ်င္၊ eLearning Aိမ္စာမ်ား

ို ေနာ

္တပါတAဂါေန႔
္
ၤ
(ေနာ

တ

္ၿပီးေနာ

္) တြင္ေနာ

A

ယ္၍ ေ

်ာင္းသူ/သားAေနၿဖင့္ eLearning တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿခင္း မရွိပါ

Aေၾ

ာင္းရင္း

10. Aြန္္လိုင္းၿဖင့္ ေ

ို ေ

်ာင္းAား Aသိေပးၿခင္းမွလႊဲ၍ ၄င္းတ႔ုိ
ို ေၿဖဆုိေပးမည္။ ေ

ို ခင္
ြ ့မၿပဳေသာ ေ

ာင့္ eLearning ေန႔၌ မန

်ာင္းဆရာမ်ား

ေနာ
ေ

္5ရ

္Aတြင္း EACS ေ

္တြင္ဖြင့္ထားေပးမည္။ (၄င္းAခ်ိန္နာရီမ်ား

12. eLearning ေမွ်ာ္မွန္းခ်
်ာင္းသတင္းေၾ

္မ်ားႏွင့္ ပတ္သ

ျငာခ်

္ထပ္ ေ

်ာင္းတ

္မ်ား မွAပ
္၍

္ရ

္5 ရ

္

္

ို ေ

၊ ပ်

္

်ာင္းပ်

ြ

္မႈAတြ
္

ြ

္ ခင္
ြ ့ၿပဳေပးရန္ Aတည္ၿပဳႏိုင္ ေသာ

္ၿခင္းဟု သတ္မွတ္မည္။

္ပိုင္း 9း00 မွ 3း00 Aထိေ

်ာင္းသ/သားေမးလာ
ူ

ို Canvas, MobyMax (K-8), သု႔ိမဟုတ္ Aီးေမးလ္ Aသုံးၿပဳရန္ ႏွင့္ Canvas,

MobyMax (k-8) သုိမ
႔ ဟုတ္ Aီးေမးလ္ႏွင့္Aတူ Discussions/Messages မ်ား
11. eLearning ၿပီးသည့္ေနာ

်ာင္းပယ္ဖ်

္ဆံုးထားတငရမည္
္
။

်ာင္းဆရာမ်ားတုိ႔မွ ရာသီUတုေၾ

ေသာေမးခြန္းမ်ား

ယ္၍ Aဂၤါေန႔တင
ြ ္ေ

်ာင္းမ်ားတြင္

ို စီစစ္ၾ

ရန္ တို

န္
ြ ပ်ဴတာAခန္းမ်ား

်ာင္းAသီးသီးတ႔ုိမွ စU္းစားဆုံးၿဖတ္ၾ

္၍ eLearning ေန႔နံ

ို ေ

္တန္
ြ းထားပါသည္။
်ာင္းမတ

္မွီႏွင့္ ေ

်ာင္းဆင္းၿပီး

လိမ့္မည္။)

္တင
ြ ္ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး Hissong မွ ေ

်ာင္းသ/သားႏွ
ူ
င့္ မိဘမ်ား

ို

ို ပိ႔ေ
ု ပးပါလိမ့္မည္။

The mission of ast 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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ေAာ
1. Aိမ္မွAင္တာန

္ပါတ႔ိုမွာ Wi-Fi ဆ

္ဆ

Aိမ္တြင္Aင္တာန

္သယ
ြ ္ေရးစ

္သယ္
ြ မႈ - EACS iPad

ို Wi-Fi router ႏွင့္ဆ

္မရွိပဲ Comcast Cable ဆ

Internet Essentials
မိဘမ်ားAေနျဖင႔္ လ

ို စံုစမ္းၾ
္

္ မရွိသည့္ မိသားစုမ်ားAတြ
္သယ
ြ ္ၿပီး Aသုံးၿပဳၿခင္း။ A

ည့္ပါ။ စိတ္၀င္စားသည့္ မိဘမ်ားAေနၿဖင့္ ေ
းထပ္မံ

ယ္၍ ေငြေရးေၾ

းေရးAခ

္သြယ္ႏိုင္ေသာေနရာAတင္
ြ း၌ ေနခ႔ဲသည္ရွ္ိေသာ္ တစ္လလွ်င္ $10 ေAာ
်ာင္းAတြင္းေရးမွဴးAား လ

ိုင္ဖုန္းAသံုးျပဳ၍ hotspot (သုိ႔) tethering မ်ားမွတဆင့္ Aင္တာန

ေဒတာAပိုမ်ား ထည့္ၿခင္းၿဖင့္ ေငြေၾ

္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္ပါသည္-

ုန္

်ႏိုင္သည့္Aတြ

္ေ

္ဆ

္

္

္Aခဲ ေၾ
ုန္

်မည့္ Comcast

မ္းစာေစာင္ ရယူရန္ ေမးၿမန္းၾ

္သြယ္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေနာ

်းဇူးၿပဳ၍ မိမိAသုံးၿပဳေသာ ဖုန္း

ာင့္

ုမဏီ
ၸ

ို ဆ

ည့္ပါ။

္ထပ္

္သြယ္ေမးၿမန္းရန္

လိုAပ္ပါမည္။
2. မိတ္ေဆြ(သ႔ုိ)ေဆမ
ြ ်ဳိးတို႔၏ Aင္တာန

္ဆ

္သြယ္မႈ - ဤAခ်ိန္သည္ ေ

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင္႔ မွ်ေဝသံုးစဲြရန္ ပူးေပါင္းဖို႔ Aေ

ာင္းဆုံးAခ်ိန္

3. Aပါ႔တ္မန္႔ သုိမ
႔ ဟုတ္ Aဖဲြ႔Aစည္း၏လူစုေဝးရာAေဆာ
ိုယ္ပိုင္Aခန္းဝယ္ေနပါ
ႏွင့္နားၾ

ပ္

4. ဘုရားေ

်ာင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လူမ႔ေ
ွု ရး
္ရုိ

လပ္Aသင္းAဖြဲ႕တုိ႔
ပ္

္ Aလုပ္မလုပ္သည့္Aတြ
ို ဆ

္ Aင္တာန

္ဆ

္သြယ္မႈAား မိတ္ေဆြ (သုိ႔)

ာလ ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ယ္၍ မိသားစုသည္ Aပါတ္
႔ မန္မ
႔ ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ သိုမ
႔ ဟုတ္
္AUီ Aတင္
ြ း၌ ပ့ံပိုးထားပါသည္။

ီးေသာAခ်

ြန္ပ်ဴတာAားသင္
ြ းၾ

္ဆ

္ မိသားစုမ်ားမွ မိမိဘုရားေ

္သယ္
ြ မွု႕- EACS သည္မည္သည့္ဘုရားေ

Aသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ Aားသင္
ြ းထားေသာ

်ာင္း၊ သိ႔ုမဟုတ္

်ာင္း၊ ဘုရားရွိခုိးသည့္ ေနရာဌာန၊ သုိမ
႔ ဟုတ္ လူမ႔ေ
ွု ရး

္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ မိိမိႏွင္တ
႔ ျခားသူမ်ား တသီးတသန္ျ႔ ဖစ္ေစရန္ Aားသြင္းထားေသာ

ိရိယာမ်ား ယူေဆာင္လာရန္ Aေရးၾ

ိဳး၊ Ipad

္ ျဖစ္ပါသည္။

လပ္Aသင္းAဖတ
ဲ႔ြ ုိမ
႔ ွ Aင္တာန

န္
ြ ပ်ဴတာၿဖစ္ေစ၊ iPad ႏွင့္

ီးပါသည္။

5. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားEရိယာ- တခါတရံ Wi-Fi ဆ
Aေရးၾ

္AUီ - A

ို လူစုေဝးရာ Aေဆာ

ိရိယာမ်ား ယူေဆာင္လာရနမွ
္ ာလည္း Aေရးၾ

Aသင္းAဖြဲတ
႔ ုိႏ
႔ ွင့္တုိ
နားၾ

၄င္းတို႔မွ Wi-Fi

်ာင္းသားမ်ားAတြ

္သယ္
ြ မႈ ရရွိရန္ ေဒသခံစားေသာ

္ဆုိင္၊ ေ

န္
ြ ပ်ဴတာ၊ ipad ႏွင့္ ေခါင္းတင္
ြ တပ္ဆင္ရသည႔္ နားၾ

ီးပါသည္။ EACS မွ Wi-Fi ေပးသည့္ ေဒသခံ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း

ို EACS ၀

ာ္ဖီဆုိင္ သိုမဟု
႔
တ္ စာAုပ္ဆုိင္မ်ား
ပ္

ို

ရိ
ိ ယာမ်ား ယူေဆာင္လာရန္လည္း

္ဘ္ဆုိ

္မွ www.eacs.k12.in.us

တြင္ေဖၚၿပထားေပးမည္။
6. EACS မွ eLearning တၿ

ိမ္ၿပီးေနာ

္ေ

တံခါးမ်ားဖြင့္ထားေပးပါမည္။ Aခ်ိန္မ်ား
မိမိ၏
ဆ

ေလး ေ

်ာင္းသုိ႔ ဆ

္သယ္
ြ မႈ AလံုAေလာ

ို ေ

်ာင္း

7. Aယ္လန္ခရိုင္ျပည္သူ႔စာၾ
ည့္တုိ

Aမ်ားသုံး
နားၾ
စာရင္း

ပ္

္5ရ

္Aတြင္း ေ

်ာင္းသူ/သားမ်ားAတြ

်ာင္းAသီးသီးမွ စီစU္ဆုံးၿဖတ္ေပးမည္ၿဖစ္သည့္Aတြ
ယ္၍ ေ

္ေ
္

်ာင္းမတ

န္
ြ ပ်ဴတာမ်ားAား AေရA တြ

်ာင္းသူ/သားမ်ားတင
ြ ္ iPad မ်ား ရွိပါ

္

မိမိAားသြင္းစ

်ာင္းသူ/သားAားလုံး ေခါင္းတင
ြ ္ တပ္ဆင္ ရသည္႔ နားၾ

်ာင္းသူ/သားမ်ား
ည့္တို
ို စာၾ

္တြင္ စာၾ

ည့္တုိ

န္႔သတ္ထားေသာ္လည္း Wi-Fi
္ႏွင့္Aတူ ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။

ပ္မ်ား ယူေဆာင္လာရမည္။ ဆီေလ်ာ္ေသာ
န
ြ ္ပ်ဴတာခန္းႏွင့္

္သယ္
ြ မႈ႕ႏွင့္ Wi-Fi စာပံုႏွိပ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ၄င္းဌာနေနရာAားလုံးမွ Aေသးစိတ္ Aခ်

ည့္တုိ

္

ဒတ
္

္ဘ္ဆုိ

္၍

္ဌါနခြဲ (8) ခုရွိပါသည္။ Aယ္လန္ခရုိင္ ျပည္သူ

ဒၿ္ ဖင့္ တၿ

ိမ္လွ်င္ (1)နာရီAသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေ

ို၊ မိမိႏွင့္Aၿခားသူမ်ား သီးသန္႔ျဖစ္ေစရန္္ ယူေဆာင္လာပါ။ EACS မ-ွ ေAာ
ို www.eacs.k12.in.us ၀

်ာင္းဆင္းAျပီးတင္
ြ

ူညီရန္ EACS ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိေနပါမည္။

္ Wi-Fi - EACS ခရိုင္တ၀ုိ

္ ဌာနခဲမ
ြ ်ားမ-Wi-Fi-ဆ
ွ
ြန္ပ်ဴတာမ်ား

ို

္မွီႏွင့္ ေ

ြန္ပ်ဴတာ Aခန္း ဖင္
ြ ့ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သ

်င႔္ဝတ္ရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင႔္ပါသည္။ ၀င္ခြင့္ၿပဳသည့္ တခုတည္းေသာ ေနရာမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ

Aိမ္သာခန္းမ်ားၿဖစ္သည္။ ေ
စာၾ

္ရ

္သြယ္ေမးၿမန္းပါ။ ေနရာတစ္ခုစီတုိင္းတြင္
္ရွိပါမည္။ A

မိိမိႏွင့္Aၿခားသူမ်ား သီးသန္ျ႔ဖစ္ေစရန္ ေ
ေ

်ာင္းတ

္မွာ-

်းဇူးၿပဳ၍ ေခါင္းတြင္ တပ္ဆင္ရသည႔္

္ေဖာ္ျပပါ Aယ္လန္ခရိုင္ျပည္သူ႔ စာၾ

ည့္တုိ

္(8)ခုတုိ၏
႔

္တြင္ ထားရွိေပးပါမည္။

The mission of ast 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.

Techn l gy Department
800 H mestead Dr
New Haven, IN 46774
ဖုန္း- 260-446-0129 ဖ ္စ္- 260-446-0126

ဌာနခြဲAမည္

လိပ္စာ

ဖုန္းနံပါတ္

Grabill ဌာနခ

13521 State Street,

(260)421-1325

Grabill, IN 46741

သတ္မွတ္ခ်ိန္နာရီေၿပာင္းလဲႏိုင္သည္။
တနလၤာ၊ Aဂၤါႏွင ၾ

ဗုဒဟ
ၶ ူး, ေသာၾ

ာသပေတး-10am-9pm

ာႏွင့္ စေန*: 10am-6pm

* Aာဇာနည္ေAာ

္ေမ့ဘယ
ြ ္ရ

္မွ-Aလုပ္သမားေန႔Aထိ

(စေနေန႔မ်ား) တြင္ပိတ္ပါသည္။
Woodburn ဌာနခြဲ

4701 State Road 101

(260) 421-1370

တနလၤာ၊, ဗုဒဟူး ႏွင ေသာၾ

North, Woodburn, IN

Aဂၤါ ႏွင့္ၾ

46797

စေနေန႔*: 10am-2pm

ာ 10am-12pm & 1pm - 6pm

ာသပေတး - 12pm-5pm & 6pm - 9pm

* Aာဇာနည္ေAာ

္ေမ့ဘယ
ြ ္ရ

္မွ-

Aလုပ္သမားေန႔Aထိ(စေနေန႔မ်ား)တြင္ပိတ္ပါသည္။
Georgetownဌာနခ 6600 East State Blvd.,

(260) 421-1320

Fort Wayne, IN 46815

တနၤလာ၊ Aဂၤါ -ဗုဒဟူးႏွင့္ၾ

ေသာၾ
(260) 421-1330

ာသပေတး-: 10am - 9pm

ာႏွင့္ စေန- 10am-6pm

Hessen Cassel

3030 East Paulding

တနလၤာ၊ Aဂၤါႏွင ၾ

ဌာနခြဲ

Road, Fort Wayne, IN

ဗုဒဟ
ၶ ူး, ေသာၾ

46816

* Aာဇာနည္ေAာ

ာသပေတး 10am-9pm

ာႏွင့္ စေန*: 10am-6pm
္ေမ့ဘယ
ြ ္ရ

္မွ-

Aလုပ္သမားေန႔Aထိ(စေနေန႔မ်ား)တြင္ပိတ္ပါသည္။
Dupont Road

536 E. Dupont Road,

ဌာနခြဲ

Fort Wayne, IN 46825

Monroeville ဌာနခြဲ 115 Main Street,

(260) 421-1315

တနၤလာ၊ Aဂၤါ- ဗုဒဟူးႏွင့္ၾ

ေသာၾ
(260) 421-1340

Monroeville, IN 46773

ာသပေတး- 10am- 9pm

ာႏွင့္ စေန- 10am-6pm

တနၤလာ၊ ႏွင ဗုဒဟူး,12pm-5pm & 6pm-9pm

Aဂၤါ -ၾ

ာသပေတးႏွင့္ ေသာၾ

ာ-10am-12pm & 1pm-6pm

* စေန- 10am-2pm
* Aာဇာနည္ေAာ

္ေမ့ဘယ
ြ ္ရ

္မွ-

Aလုပ္သမားေန႔Aထိ(စေနေန႔မ်ား)တြင္ပိတ္ပါသည္။
New Haven

648 Green Street, New

ဌာနခြဲ

Haven, IN 46774

(260) 421-1345

တနလၤာ၊ Aဂၤါ ႏွင ဗုဒဟူး, 10am - 9pm

ၾ

ာသပေတး-ေသာၾ

* Aာဇာနည္ေAာ

ာႏွင့္ -စေန- 10am - 6pm*

္ေမ့ဘယ
ြ ္ရ

္မွ-

Aလုပ္သမားေန႔Aထိ(စေနေန႔မ်ား)တြင္ပိတ္ပါသည္။
Aဓိ

ဌာနခ်ဳပ

900 Library Plaza, Fort

Wayne, IN 46802

(260)-421-1200

တနၤလာမ – ၾ

ေသာၾ

ာသပေတးေနAထ 9AM-9PM

ာ- 9AM-6PM

စေန-12PM-5PM တနဂၤေႏြ

The mission of ast 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.

