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24/7 “ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ” 
သင္ယူျခင္း  

ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ မိသားစု ထိေတြ႔မႈ  

DeKalb ေကာင္တီ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ အိမ္ႏွင့္ တေလ်ာက္လံုး တြင္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား 
သင္ယူမႈကို မိဘမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္အတြက္ FAM-FLIX (ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မိသားစု 
ထိေတြ႔မႈ) ကို ေပးအပ္ရန္ ေအာင္ျမင္ေသာ တီထြင္မႈ ကုမၺဏီ ႏွင့္ လက္တြဲလိုက္သည္။ 

ဤမိသားစု ထိေတြ႔မႈ နည္းလမ္းသည္ Title I ေက်ာင္းမ်ားတြငသ္ံုးလတာ (စက္တင္ဘာ- 
ဒီဇင္ဘာ အထိ) အစမ္းအစီအစဥ္အျဖစ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ အစမ္းအစီအစဥ္ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈကုိ ျပဳလုပ္မည္။  

FAM-FLIX (ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မိသားစ ုထိေတြ႔မႈ) အေၾကာင္း ပိုမို သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ 
လင့္ခ္ ကို ႏွိပ္ပါ သို႔မဟတု ္QR ကုဒ္ကို သံုး၍ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။  

၀န္ထမ္း ၀ဘ္သင္ခန္းစာ 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 
 

မိဘ ၀ဘ္သင္ခန္းစာ 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 
 
 

FAM-FLIX ၀ဘ္ လင့္ခ။္ http://si4allonline.com/dekalb 

အားေကာင္းေသာ အြန္လိုင္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါေသာ 

အဆင့္ျမင့္ မိဘ 

သ င ္တ န ္း ဗ ီဒ ီယ ိ ု

အ က န္႔အ သ တ ္မ ဲ၀့ င ္ေရာက ္ႏ ိုင ္မ ႈ 

လ က ္က ိုုင ္က ိရ ိယ ာ ျဖင ့္သ င ္ယ ူျခင ္း 

သ ံုုးစ ြဲသ ူအ ေ ၾက ာင ္း 

အစမ္းအစီအစဥ္အတြက္  
အ ဂၤလ ိပ ္ႏ ွင ့္ စပ ိန ္ဘ ာသ ာ 

၀ဘ ္ဆ ိဒု ္လ င ့္ခ  ္

အီး-စာေစာင္  
ရယူရန္ 

၀န္ထမ္း 
၀ဘ္ကုဒ္ 

မိဘ 
၀ဘ္ကုဒ္ 

BURMESE 

http://si4allonline.com/dekalb


ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ မိသားစု ထိေတြ႔မႈကုုိ ဘာေၾကာင့္ သုုံးရသလဲ။  
    မိဘမ်ား                    ဆရာမ်ား      အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

သူတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူမႈကို 
ပံ့ပုုိးကူညီေပးႏိုင္ရန္ မိဘ 
ပညာေပး ထတု္လႊင့္သည့္ 
ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။  

မိဘ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္/သို႔ 
အိမ္အတြင္း မိဘ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
မိဘ ပညာေပး ဗီဒီယိုမ်ားကို 
အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္။  

မိဘ အသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ ခရိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္း 
အဆင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈရွိေသာ မိသားစု 
ထိေတြ႔မႈ အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံမႈမ်ား 
ႏွင့္ မိဘ ပညာေပး ထုတ္လႊင့္ေသာ 
ဗီဒီယိုမ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား 

PK 12 တန္း (အဂၤလိပ္/ စပိန္) 
အတြက္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယို- 
ကြန္ျပဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ 
တက္ဘလက္၊ စသညမ္်ာ 
းအတြက ္အခ်နိ္းမေရြး 
ေနရာမေရြး ၾကည့္ရႈႏိင္ုမည ္

မိသားစ ုထိေတြ႔မႈတြင္ စြမ္းရည ္
တည္ေဆာက္မႈကို ပံ့ပိုးေသာ အြန္လိုင္း 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ  

ဆရာမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိသားစု 
ထိေတြ႔မႈဆိုင္ရာ တိက်ေသာ ဧရိယာမ်ား 
အတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္ 
ရည္မွန္းေသာ အြန္လိုင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား  

အျပဳသေဘာ အိမ္-ေက်ာင္း 
ဆက္သြယ္ေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ 
ထင္ဟပ္မႈရိွေသာ 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈကို ဗီဒီယို 
တခုခ်င္းအတြက္ ျပဳလပု္မည ္

မိသားစ ုထိေတြ႔မႈ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးေနသူမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ မိသားစု ထိေတြ႔မႈ အတြင္း 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပသည့္၀ဘ္သင္ခန္းစာမ်ား 

မိသားစ ုထိေတြ႔မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသူမ်ား၏ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုး ထုတ္လႊင့္သည့္ ၀ဘ္ 
သင္ခန္းစာမ်ား  

အြန္လိုင္း မိဘ လစဥ္ 
သတင္းစာေစာင္မ်ား 

အြန္လိုင္း မိသားစု ထိေတြ႔မႈ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ- 
ႏိုင္ငံတလႊားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို 
စကားေျပာခန္းမ်ား ႏွင့္ စာတုိ 
စုစည္းခ်က္မ်ားအား ေ၀မွ်ျခင္း  

သတင္းအခ်က္အလက္စင္ျမင့္- မိသားစ ု
ထိေတြ႔မႈ၊ ဖြင့္လွစ္မည့္ အလုပ္ရုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား အေပၚ ေနာက္ဆံုးရ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ မိသားစု ထိေတြ႔မႈ 
စာအပ္ုမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
အြန္လိုင္းစာေစာင္ျဖင့္လက္လွမ္းမီေစျခင္း။  

အြန္လိုင္း မိသားစု ထိေတြ႔မႈ ကြန္ယက္အား 
လက္လွမ္းမီမႈ- အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ား ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ေ၀မွ်ေသာ 
စကားေျပာခန္းႏွင့္ စာတို စုစည္းမႈမ်ား  

 


