
ဒဟီာက ို Google Translate (သ ို ို့) အခ ာြားအန်ွလ ိုငြ်ားဆ ာို့ (ဖ်) ဝဲ (လ)် 

သ ိုြားပြီြားဘာသာခြန်  ိုထာြားတယ။် ဆက ြားဇ ြားခြြုပြီြားအမ ာြားမ ာြားက ို ွငို့လ်ွှတြ်ါ။ 

  
Page 1: သူငယတ်န််း - ၈ တန််း 

စာမျက်န ာ ၂ - ၉-၁၂ 

  
  စ် ငရ်ြါဆသာ CPS K-8 မ သာြားစိုမ ာြား 

ကျွန််ုပ်တှိ်ု ို့၌ကကျာင််းသာ်းအှိ်ုငပ်က်န ငို့အ်ငတ်ာနက်ဆက်သယ်ွမှုန ငို့ပ်တ်သက်သညို့်ကနာက်ဆ ်ု်းသတင််းမျာ်းရ ှိသည်။ 

  
အဆှိ်ုပါ က်ုမပဏ ီကျကနာ်တှိ်ု ို့အသ ်ု်းပပြု အငတ်ာနက်ကှိ်ုချှိတ်ဆက်အကူအညီန ို့အှိ်ုငပ်က်မ  အချှိြုျို့ကှိ်ုဖနဆ်င််း ကသာကကာ

ကန ို့, စကတ်ငဘ်ာလ 4 T ကအကပေါ် updates 

မျာ်းကှိ်ု ဦ်းထ်ုပ်အတွက်ချှိတ်ဆက်န ငို့အ်တူအချှိြုျို့ကသာအပှိ်ုကဆာင််းပပဿနာမျာ်းကှိ်ုပဖစ်ကပေါ်ကစခ ို့ပါသည် ငါ nternet 

။ ကျွန််ုပ်တှိ်ု ို့၏နည််းပညာအဖွ ျို့သည်ပပငဆ်ငမ်ှုကှိ်ုဆ ်ု်းပဖတ်ရနလွ်နခ် ို့ကသာ ၂၄ နာရီအတွင််းအလ်ုပ်လ်ုပ်ခ ို့သည်။  

  
သငျသညျဆ ချှိတ်ဆက်ရနန်ှိ်ုငပ်ခင််းမရ ှိကသ်းလျှင ်ငါ nternet update 

ကှိ်ုကပခလ မ််းမျာ်းကအာက်ပါပပီ်းကနာက် ကလ တျကတျာမူ တနင်္ဂကန,ွ သင်ို့ကကျာင််းသာ်းတစ်ကယာက်ရ ို့ device ကှိ်ု reset 

ဤဗီဒယီှိ်ုအတွက်ကပခလ မ််းမျာ်းကှိ်ုလှိ်ုက်နာပါ။ ပပီ်းတာန ို့ သငက်ဤလ်ုပ်ငန််းစဉ်ပပီ်းစီ်းပပီ, သငဖ်ှိ်ု ို့ချှိတ်ဆက်နှိ်ုငပ်ါလှိမို့်

မည် ငါ nternet ။   

သင၏်ဆက ာငြ်ားသာြား၏စကက် ိုမည်သ ို ို့ခြန်လည်သတမ် တမ်ည်နည်ြား https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8 

အဆှိ်ုပါချှိတ်ဆက်ထာ်းပပီ်းတာန ို့ ငါ nternet, ကကျာင််းသာ်းမျာ်းဝငက်ရာက်ကကည်ို့ရှုနှိ်ုငပ်ါတယ် အဆှိ်ုပါ app 

မျာ်းကှိ်ု သူတှိ်ု ို့လှိ်ုအပ် သည်ို့အတွက် device ကှိ်ုကပေါ်တွငသ်ှိ်ု ို့မဟ်ုတ်သစ်ထ်ုတ်လ်ုပ်ကရ်းအာ်းပဖင်ို့ Self-ဝနက်ဆာငမ်ှု 

App ကှိ်ုမ တဆင်ို့ ဆက ာငြ်ားသာြားဆြေါ်တယ ်။ ကကျာင််းပညာကရ်းသငတ်န််းမျာ်းအင်္ဂ ါကန ို့န နက်ရရ ှိနှိ်ုငပ်ါလှိမို့်မည်။    

  
အ  ိုြါ ရ ိုငရ်ရ  န ိုငြ်ညာရ ငမ် ာြားရ  သည်လ မို့်မယ ်ယဆန ို့ည, တနလလာဆန ို့, စကတ်ငဘ်ာ 

7 မ ာ, ဆက ာငြ်ား ရ ိုငတ်စ် dministration   သ တ ို ို့အဘ ို ို့ 7:30 pm အ   န်မ ညဆန 4 နာရီကဆန 

uilding သ က ို အက အညီလ ိုအြ်ြါတယ။် အ  ိုြါအဆ ာကအ် ဦြား 1818 ဒဗလ ျူ Worley 

လမ်ြားမ ာတည်ရ  ြါတယ။် 

  
ကအာက်ကဖာပ်ပပါအချှိနက်ာလအတွင််း နည််းပညာကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်း ကှိ်ုကူညီနှိ်ုင ်လှိမို့မ်ည် ။ 

• အင်္ဂ ါကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၈ - ကသာကကာကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၁၁ 

o 7:30 pm တငွ ်- 4 pm တွင ်

o အလယ်တန််းကကျာင််းအာ်းလ ်ု်း - အကဆာက်အ ဦ်း ၏ကရ ျို့ဝငက်ပါက် 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8


• အင်္ဂ ါကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၈ - ကကာသပကတ်းကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၁၀ ရက ်

o ၄ နာရီ - ၇ နာရ ီ

o ကကျာင််းခရှိ်ုငအ််ုပ်ချြုပ်ကရ်းအကဆာက်အ ဦ်း - အကဆာကအ် ဦ်း ၏ကရ ျို့ဝငက်ပါက် (၁၈၁၈ 

အကနာက် Worley လမ််း) 

  
ဝနထ်မ််းကရ်းရာလည််းမူလတန််း၏တစ်ဦ်းချင််းစီမ ာမရရ ှိနှိ်ုငပ်ါလှိမ်ို့မည် ကကျာင််းမျာ်း အကူအညီမျာ်းကပ်း, 

မနက်ပဖနစ်က်တငဘ်ာလ 8 အင်္ဂ ါကန ို့။  

  
နည််းပညာအကအူညီ အတကွ်ကနရာတစ်ခ်ု သှိ်ု ို့ ဆက်သယွ်၍ မရပါကကကျာင််းသာ်းမျာ်းသည်အကအူညီအတွက ်

573-214-3334 သှိ်ု ို့လည််းဆက်သွယ်ပါသှိ်ု ို့မဟ်ုတ်ကကျာင််းကှိ်ုဆက်သွယ်နှိ်ုငပ်ါသည် ။ 

  
ပပtheနာကှိ်ုကပဖရ င််းရနက်ျွန််ုပ်တှိ်ု ို့ကကှိြု်းစာ်းစဉ်သည််းခ မှုအတွက်ကကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည်။ 

  
ကှိ်ုလ ဘယီာပပည်သူ ို့ကကျာင််းမျာ်း 

1818 ဒဗလျျူ ကဝေါ်ကလ လမ််း 

ကှိ်ုလ ဘယီာ၊ MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  

 
---------------------------------------------- 
  
  
D နာြားက ို 9-12 မ သာြားစိုမ ာြား: 

  
ကကျာင််းသာ်းလက်ပ်ကတာို့မျာ်းန ငို့ပ်တ်သက်သညို့်အကသ်းစာ်းပပtwoနာန စ်ခ်ုရ ှိသည်။  

  
ကအာက်ကဖာ်ပပပါပပtoနာတစခ််ုချင််းစီအတွက်ကပဖရ င််းနည််းမျာ်းမ ာ - 

“ Proxy ” မက်ကဆို့ခ်ျ - အချှိြုျို့လက်ပ်ကတာို့မျာ်းတွငက်ပေါ်လာသည်။ ဖ်ုန််းကှိ်ု Restart လ်ုပ်ပါ။   

  
“ မှိ်ုက်ကရှိ်ုကဆာို့ဖ် ” လှိ်ုငစ်ငသ်တင််း - ဤစာကှိ်ု ပှိတလ်ှိ်ုက်ပါ။ ၎င််းသည် CPS WiFi န ငို့ ်device 

ကှိ်ုကနာက်တစ်ခါဆက်သွယ်ကသာအခါကပျာက်သွာ်းလှိမို့မ်ည် ။ ဒါဟာ Laptop 

အလ်ုပ်လ်ုပ်ပ ်ုကှိ်ု သက်ကရာက်မှုမရ ှိပါ ။  

  
ကကျာင််းပညာကရ်းသငတ်န််းမျာ်းအင်္ဂ ါကန ို့န နက်ရရ ှိနှိ်ုငပ်ါလှိမို့်မည်။  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=http://www.cpsk12.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=http://www.cpsk12.org/fall2020


အ  ိုြါ ရ ိုငရ်ရ  န ိုငြ်ညာရ ငမ် ာြားရ  သည်လ မို့်မယ ်ယဆန ို့ည, တနလလာဆန ို့, စကတ်ငဘ်ာ 

7 မ ာ, ဆက ာငြ်ား ရ ိုငတ်စ် dministration   သ တ ို ို့အာြားဆ ကာငြ်ားလ ိုအြ်ဆ ကာငြ်ားအက အညီ 7:30 pm အ   န်မ ညဆန 

4 နာရီကဆန uilding ။ အ  ိုြါအဆ ာကအ် ဦြား 1818 ဒဗလ ျူ Worley လမ်ြားမ ာတည်ရ  ြါတယ။် 

  
ကအာက်ကဖာ်ပပပါအချှိနက်ာလအတွင််းနည််းပညာကျွမ််းကျငသ်ူမျာ်းကှိ်ုကူညီနှိ်ုငလ်ှိမို့မ်ည်။ 

• အင်္ဂ ါကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၈ - ကသာကကာကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၁၁ 

o 7:30 pm တငွ ်- 4 pm တွင ်

o အလယ်တန််းကကျာင််းအာ်းလ ်ု်း - အကဆာက်အ ဦ်း ၏ကရ ျို့ဝငက်ပါက် 

• အင်္ဂ ါကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၈ - ကကာသပကတ်းကန ို့၊ စက်တငဘ်ာ ၁၀ ရက ်

o ၄ နာရီ - ၇ နာရ ီ

o ကကျာင််းခရှိ်ုငအ််ုပ်ချြုပ်ကရ်းအကဆာက်အ ဦ်း - အကဆာကအ် ဦ်း ၏ကရ ျို့ဝငက်ပါက် (၁၈၁၈ 

အကနာက် Worley လမ််း) 

  
အကယ်၍ နည််းပညာအကူအညီကပ်းသညို့်ကနရာမျာ်းသှိ်ု ို့မပှိ်ု ို့နှိ်ုငလ်ျှငက်ကျာင််းသာ်းမျာ်းသည်အကူအညီအတွက် 

573-214-3334 ကှိ်ုကခေါ်ဆှိ်ုနှိ်ုငသ်ည်သှိ်ု ို့မဟ်ုတ်ကကျာင််းသှိ်ု ို့ဆက်သွယ်နှိ်ုငသ်ည်။ 

  
မနက်ပဖန၊် စကတ်ငဘ်ာ ၈ ရက်၊ မနက်ပဖနသ်ငက်ကာ်းပှိ်ု ို့ချမှုကှိ်ုကျွန််ုပ်တှိ်ု ို့ကမျှာ်လငို့သ်ည်။ 

  
ကှိ်ုလ ဘယီာပပည်သူ ို့ကကျာင််းမျာ်း 

1818 ဒဗလျျူ ကဝေါ်ကလ လမ််း 

ကှိ်ုလ ဘယီာ၊ MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=http://www.cpsk12.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=http://www.cpsk12.org/fall2020

