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၅/၆ အလယ်တနး်ေကျာင်း ဝနထ်မ်းများ

    
Mrs. Jamierson

Principal 
(ေကျာင်းအပ်ုကီး)

Mr. Yoder
Behavioral Interventionist 

(ကုိယ်အမူယာဆုိင်ရာ 
ကားဝင်ေစ့စပ်ေပးသူ)

Mrs. Shepherd
Assistant Principal

(လက်ေထာက်ေကျာင်းအပ်ု)

Mrs. Hutchings
Building Secretary

(ေကျာင်းေဆာင် 
အတင်ွးေရးမှုး)

Mrs. Spaulding
Principal’s Secretary

(ေကျာင်းအပ်ု၏ အတင်ွးေရးမှုး)

Ms. Briggs
School Counselor
ေကျာင်း အကံေပးပုဂ္ဂိုံလ်

Mr. English
Reflective Thinking Room
ြပနလ်ည်ဆင်ြခင်သုံးသပ်သည့် 

အခနး်တာဝနခံ်



သိထားရမည့ ်ေကျာင်းချနိမ်ျား
ေကျာင်းကားေရာက်ချနိ ်- 7:15-7:30
ေကျာင်းတံခါးဖွင့်ချနိ ်- 7:15 
အတနး်တက်ေခါင်းေလာင်းထုိးချနိ ်- 7:40
တနလင်္ဂာေန ့ ေကျာင်းေစာဆင်းချနိ ်- 2:10
အဂင်္ဂါေန ့ မှ ေသာကာေန ့ ေကျာင်းဆင်းချနိ ်- 2:40

ေကျာင်းအေဆာက်ဦးသို့  သင်ဝင်လာလျှင်…
1. သင့် locker သို့ သွားပီး သင့်ေကျာပုိးအိတ်နှင့် အေနးွထည် coat ကုိထားပါ။ 
2. ထို့ ေနာက်သင့် locker မှတဆင့် စာသင်ခနး်သို့  တိက်ုရုိက်သွားပါ။ 
3. မနက်စာကုိ သင့်စာသင်ခနး်ထဲတင်ွ ေကကျွေးပါမည်။



မနက်ပုိင်းတွင် အသုံးြပုရမည့ ်

ေကျာင်းဝင်တံခါးများ

ေကျာင်းကားစီးသူများ   
ေကျာင်းအေဆာက်ဦးအေရှရှေ့ဘက် -  

Door #2

အိမ်ကားြဖင့်အကို/ပို့သူများ
ေကျာင်းအေဆာက်ဦး၏ဘယ်ဘက် - 

Door #15



⅚ Front Office

5th Grade Hall 6th Grade Hall
⅚ Grade Hall 

(shared)

LMS 5/6 Academy 
အေရှရှေ့ဘက်မှဝင်လျှင်



သင်သိရမည့ ်ဆရာ/မများ….

၁. သင့်ဆရာအဖဲဟုသိထားသည့ ်အဓိက(Core) ဆရာ/မ နှစ်ဦး
၂. သင့် “အထူး” ဆရာ/မ ဟုသိထားရမည့ ်အရံ(Encore) ဆရာ/မ နှစ်ဦး

Math and Science Classroom
သခင်္ဂျာနှင့် သိပ္ပံ စာသင်ခနး်

English Language Arts (ELA) and 
Social Studies Classroom

အဂင်္ဂလပ်ိစာ နှင့်လမူှုေရးဘာသာရပ် 
စာသင်ခနး်



ေနစ့ဥ်အချနိဇ်ယား - Core & Encore
Core အတနး်များ 

❏ သခင်္ဂျာဘာသာရပ် နှင့် 
သိပ္ပံဘာသာရပ်

❏ လမူှုေရးဘာသာရပ် နှင့် 
အဂင်္ဂလပ်ိဘာသာရပ်  

Encore အတနး်များ (“အထူးတနး်များ”) 
❏ Band, Orchestra, Choir, PE, Art and Project Lead The 

Way (PLTW)



 ေဝမျှသုံးသည့ ်ေနရာများ

● Encore အတနး်များ 
○ Music
○ PE
○ Art
○ Project Lead the Way (PLTW)

● Cafeteria (စားေသာက်ခနး်)
● Library (စာကည့်တိက်ု)
● Auditorium (ဇာတ်ရုံေဆာင်)



ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ သင့်ကုိကူညရီနရိှ်ပါသည!်
ေကျာင်း Counselor: Ms. Briggs

လမူှု/စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာခံစားချက်များ၊ 
ပညာေရး၊ သက်ေမွးလပ်ုငနး် 

ြပင်ဆင်ေလလ့ာြခင်း
● စာသင်ခနး် သင်ခနး်စာများ
● အဖဲငယ်အလိက်ု ေဆွးေနွးမှုများ
● တစ်ဦးချင်း ေဆွး  ေနွးမှုများ

ကုိယ်အမူအယာပုိင်းဆုိင်ရာ 
ကားဝင်ေစ့စပ်ေပးသူ - MR. YODER

● PBIS  THE SPARTAN WAY!
● စာသင်ခနး် သင်ခနး်စာများ
● ေကျာင်းသားများ 

သူတို့၏အစွမ်းအစအြပည့ ်
ေရာက်ေအာင်ကူညေီပးြခင်း



LMS ဝနထ်မ်းများသည ်ေပျာရွ်င်ဖွယ်အချနိမ်ျား 
ဆင်နဲွရသညကုိ်နှစ်သက်ကသည်



ေနလ့ညစ်ာ – YUM!
● ေရွးချယ်စရာအမျုိံးမျုိံး - အပူ/အေအး ေနလ့ည်စာများ ေရွးနိင်ုခွင့်များ
● ေကျာင်းသားများတင်ွ ID နပံတ်ရိှပီး၊ ထုိအေကာင့်ြဖင့် ေပးနိင်ုသည်
● မိဘများအေနနှင့် ဝယ်ယူေသာအရာများကုိ online မှကည့်နိင်ုသည် 



Where Everybody Belongs! 

(WEB)
အားလံးုနှင့်သတ်ဆုိင်ေသာေန

ရာ



WEB Day – August 19th 

● Right before school starts!
● ေကျာင်းြပနမ်တက်ခင်ေလးတင်ွြဖစ်သ
ည် 

● သင့်အတနး်ပုိင်ဆရာများနှင့် 
ရင်းနှးီ ခွင့်၊ 
ေကျာင်းအေဆာက်ဦးကုိ 
ေလလ့ာြခင်း၊ locker များကုိ 
စမ်းသုံးြခင်းနှင့်ေပျာ်ေအာင်ေနြခင်း 

● ေကျာင်းအေဆာက်ဦးတင်ွ (၅) 
တနး် ေကျာင်းသားများသာရိှမည်။

● ေကျာင်းကား အကိုံ/ပို့  စီစဥ် 
ေပးမည်။



ေကျာင်း Locker များ

● Locker ကုိ WEB Day သို့မဟုတ် Meet the 
Teacher Night တွင်ေပးအပ်သွားပါမည။်

● Locker ဖွင့်သည့န်ပံတ်များကုိ ေသချာ 
မှတ်ထားပါ။ အြခားသူများကုိ လံးုဝ 
မေြပာြပပါနှင့်။ 

● Meet the Teacher Night နှင့် WEB Day 
တွင် ထုိေပးထားေသာ နပံတ်များကုိ 
စမ်းဖွင့်သည့ ်အခွင့်အခါရိှပါလမ့်ိမည။်



ေကျာင်းသား လှုပ်ရှားမှုများ
ယခင်ြပုံလပ်ုခ့ဲေသာအေတတွေ့အကံုံများ

● Girls On the Run

● Let me Run (Boys)

● Spelling Club

● Yearbook Club         

● LMS Masque

● RAK Club

● News Team

ဤ လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန ်
နာမညေ်ပးနုိင်သည့ေ်န/့အချနိ ်
ေကာြ်ငာချက်ကုိနားစွင့်ပါ။ 

● Lacrosse

● Robotics Club

● Ski Club

● Recycling Club

● Student Government



CAMP – Sherman Lake



ယခုေကျာင်းသားများထံမှ အကံေပးစကား
● သင့်ကုိ ကူညီေပးမယ့်ဆရာ/မေတနွဲ ့ လေူတအွများကီး 
ရိှပါတယ်။ (Kahmar Morris) Minges Brook

● အြခားသူေတအွေပါ် ကင်နာပီး နားေထာင်ေပးရင် 
အရာရာ ေကာင်းသွားမှာပါ။ (Calob Abbott) Ann J. 
Kellogg

● ေကျာင်းတက်ဖို့အတက်ွ မရှက်ေကာက်ပါနဲ။့ 
ဘာလို့လဲဆုိ ေတာ ့တြခားေကျာင်းေတကွေနလာတဲ ့
သေဘာေကာင်းတဲ ့သူေတအွများကီးရိှပါတယ်။  
(Leighanna Watkins) Prairieview

● အာရုံစုိက်ပီး သင်ယူတာနဲအ့မျှ၊ 
အရာရာပုိလယ်ွလာမှာပါ။ (Rosie Monroe) 
Riverside

● ေမးခွနး်ေမးဖို့  မေကာက်ပါနဲ ့၊ သင့်ကုိကူညီေပးမယ့်သူ 
ေတ ွအများကီးရိှပါတယ်။ (Macey Rose) Westlake

● ခဲတံမှာေတာင် ခဲြဖတ်ပါတာပဲ၊ ဘယ်သူမှ 
ပီးြပည့်စုံေနတာ မဟတ်ုပါဘူး။ (Addison Zuck) 
Prairieview



ေမးခွနး်ရိှပါသလား?

Google Sheets ေမးခွနး်ေဖာင် - 
Mrs. Jamierson, Mrs. Shepherd, Mr. Yoder, and Ms. Briggs တို့ မှ လာမည့် 

ရက်သတ္တ ပတ်၏ Zoom ြဖင့်တိက်ုရုိက်ေတတွေ့ဆုံသည့်အခါ 
သင့်ေမးခွနး်များကုိ ေြဖေပးပါလိမ့်မည်။ 


