အခြား မည်သည့်
အက်ပလီကေးရှင်းများ၊
Canvas မှာ သင်ခန်းစာ အသစ်ကို
ဘယ်မှာရှာရမလဲ? Khoikaa dah cawn
nak thar pol kha canvas ah ka hmuh
lai?

Canvas တွင် သင်စရာများကို
ဘယ်လိုရှာရမလဲ? Khoikaa dah caa
tuah ding pol (assigment) kha
canvas ah ka hmuh lai?

Canvas နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်
ဘာသိထားသင့်သလဲ? Zei kong
dah Canvas ah theih ka herh?

ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ကျွန်ုပ် ဘယ်လို
အသုံးပြုရမည်နည်း? Zei ban tuk
apps/websites zei tin dah ka
hman lai?

ကျွန်ုပ်၏ e-textbook ထဲ ဘယ်လို
ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း? Zei tin dah e-textbook ah
ka lut khawh lai?

သင်ယူမှုအသစ်အားလုံးကို module တွေမှာ
တွေ့နိုင်တယ်။ အပတ်တိုင်း သီးခြား module
တစ်ခုစီ ဖြစ်သည်။ module တစ်ခုအတွင်း၌
ကျောင်း ရက်သတ္တပတ်
ငါးရက်လုံးလုံးအတွက် ခေါင်းစဉ် ရှိသည်။
ကျောင်းသားများသည် ခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ
အရာအားလုံးကို အစီအစဉ်တကျ
ပြီးဆုံးသည်အထိ လုပ်ဆောင်ရမည်။ Caa

Allen

tuah ding a thar pawl cu "Module" ti mi
ah hmuh khawh asi. Zarhkhat voikhat
tiin "Module" aa dang. "Module" ti mi
chung ah hin Sianginn zarhkhat, ni(5)
chung caah a caa min le a caa tuah
ding a um( text header). Siahngakchia
nih mah a caa min a um mi (text
header) a tang pawl caa tuah awk um
mi kha a caan hman tein le a dih tiang
Modules
tuah ding asi.

Canvas ပင်မ စာမျက်နှာရှိ CLEVER လင့်ခ်ကို သုံးပါ။

math homepage ၏ ညာဘက်ခြမ်းရှိ

အဆိုပါ ဖတ်စာအုပ်ကို "Big Ideas " ဟုခေါ်သည် ၎င်းတွင်

အချက်အလက်များ ပြီးမြောက်ရန်

အပြာရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် စိန် ရုပ်ပုံရှိသည်။

သို့မဟုတ် ပြီးစီးရန် လိုအပ်သည်များကို

TEXTBOOK pi kal nak ding ah cun "CLEVER" timi kal
nak kha canvas homepage ah khan nan hman lai.
Clever (Big Ideas Online Math
Textbook cu "BIG IDEAS" tuah auh a si. Mah ah cun
kam i a um mi nih khan an dih cia le Textbook), Khan Academy, Desmos hmanthlak a pia mi le a hring mi lungvar phun siakpi tia
dih rih lo mi kha a piah hna.
calculator
a um lai.
ဖော်ပြသည်။ CANVAS ti mi ii orhlei

Language Arts - Canvas ပင်မ စာမျက်နှာရှိ အညိုရောင်
McGraw Hill ခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။ ဒီနေရာကနေ သင့်ကို
G-Suite ဆီခေါ်သွားမှာပါ။ McGraw Hill ခလုတ်ကိုရှာပါ။
လေ့လာပြီး StudySync သို့ဝင်ရောက်ပါ။ Spanish- On the
Canvas Homepage, click on the Clever button. Scroll
down the the Wayside Entrecultures button. Spanish
- Canvas Homepage တွင် Clever ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

You can find the course overview,
grading policy, and syllabus here.

အောက်နည်းနည်း ဆင်းပြီး Wayside Entrecultures

သင်တန်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်,
Language Arts and Spanish ကြေငြာချက်များ

အဆင့်သတ်မှတ်ရေးမူဝါဒနှင့်

- ကျောင်းသားများ၏ တစ်နေ့တာ၀န်ကို

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ဒီနေရာမှာ

အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြချက်များ တွေ့ရှိနိုင်သည်။

Ash-Nobbe

Thawngthanhnak- sianghngakchia pawl nih
nikhat ca cawn ding an hmuh khawh.

တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Ca cawn ding mi le
Language Arts and Spanish Modules,
Assignments, Student Calendar

mark pawl le saya/mah kong lam
zoh khawh a si lai.

ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ LUANGUAGE ARTS- "McGraw Hill" ti
Language Arts-Clever, McGraw Hill,
Quizlet, Newsela,Course Overview,
EdPuzzle, Flipgrid Spanish-Clever,
Duolingo, Conjuguemos, Edpuzzle,
Course Overview, Flipgrid, Quizlet

mi kha CANVAS homepage ah a um lai ii, mah kha nan
hman lai. Mah kha nih khan G-Suite ti mi ah an hruai
hna lai. "McGraw Hill" ti mi kha kawl u law nan hmuh
in mah kha hmet uh. Cun ca tuahnak ding ah khan
sianghngakchia nih an login lai ii "StudySync" ti mi ah
an hruai hna lai.

တစ်နေ့တာအတွက် စာသင်ယူစရာများ အားလုံး
ကြေငြာချက်တွင် ပါဝင်သည်။
(သင်ယူမှုအသစ်များကို Assignments
တွင်ထည့်သွင်းထားသည်) ( Nikhat caah caa

Bach

tuah ding pol cu thawngthanh asi. Caa tuah
ding a thar pol cu "Assigment" ti mi ah a
um.)

လိုအပ်သော ၀ဘ်ဆိုဒ်များ အားလုံး
Modules (Assignment များကို
ရက်သတ္တပတ်အလိုက် စီစဉ်ထားသည်။)
(Assigment pol cu thlakhat voikhat in
tuah a si.)

အမြဲတမ်း ကြေညာချက်များကို
စစ်ဆေးပါ။ A herh mi thawngpang
an chim mi pol check peng.

Assignmentတွင်
ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည် A herh mi
web sites pol cu linked in caa tuah
ding (assigment) ah um lai

NA

Homepage သည် မှန်ကန်သော module
တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်
ကျောင်းသားများမှ တချက်နှိပ်ယုံဖြစ်
လွန်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

Modules- နေစဥ် သင်ကြားမှု တခုချင်းစီးကို
Module တခုချင်းဖြစ့် ဖော်ပြထားသည်။ Ni

Bachman

fatin cawn mi pol kha pakhat cio in Module ti
mi ah langh ter a si.
Modules

Homepage in khan MODULE ti mi
kal khawh a si sianghngakchia
Homepage မှ links ကိုပဲ အသုံးပြုပါ။
pawl ni voikhat lawng hmeh ding a
si lai(Sianghngakchia caah a fawi
Homepage ii links(Hmehawk) a tial
deuhank).
mi lawng kha hman ding.

မသက်ဆိုင်ပါ. (TEXTBOOK)Hman hau lomi.

စာသင်စရာ အားလုံး module
တွေဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါအပြင်

Bailey

Canvas ပေါ်ရှိ သင်၏ assignment နှင့်

စောင့်ကြည့်ပါ။ A herh mi pol cu

အတူ module တစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ Nifatin te
MODULE ah ca tuah ding kha tuah ning he
a um lai.

Canvas ပေါ်ရှိ home page တွင် link များရှိသည်။ (သို့)

ကြေညာချက်များကိုလည်း

Modules--နေ့တိုင်း ဖော်ပြထားသော အလုပ်နှင့်

Modules

modules ah um lai nain zaangfah
tein thawng an thanh mi pol tha tein
ngai i zuam uh!

တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။. HOMEPAGE in khan mah
Quizizz, Quizlet, Wayside,
Studysync, Noredink...etc. TONS

hi Saya/mah class ta ah links an um silo le CANVAS ah
khan a mah nih a rak chiah lai

နေ့စဉ် module တစ်ခုချင်းစီကို

Modules - နေ့စဥ် နေ့တိုင်း Module တခုစီဖြင့်
စာပို့ချမည်။ Nifatin te MODULE ah khan ca

Barton

thar tuah ding a um lai.

Modules

လုပ်ဆောင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပြီးပါက

HMH Central - ကို Perry မြို့နယ်

ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ "Next"

ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ homepage နှင့်

ကိုနှိပ်ပါ။

Resource Portal တွင်တွေ့နိုင်သည်။

ထိုနေ့၏နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ

ကျွန်ုပ်တို့သည် Read 180 software

Exit Survey ဖြစ်သည်။ Nifate

ကိုအသုံးပြုသည်။ HMH CENTRAL ti

MODULE i ca kha tuah dih ding.
CANVAS ii ca pakhat na tuah dih in
khan a tang ii a um mi "NEXT" ti mi
kha na hmeh lai. Ni donghank bik ii
tuah ding cu "EXIT SURVEY" ti mi a
si.

mi hi hman ding a si lai. Mah hi cu
HOMEPAGE(A dang min Resource
Portal) timi Perry Township Website
ah khan hmuh khawh a si lai.
"READ 180" ti mi khan hman ding a
e- ဖတ်စာအုပ်မလို. e-Textbook a hau lo.
si.

နေ့စဉ်ကြေငြာချက်များတွင်
နေ့စဉ်ကြေငြာချက်များတွင် တစ်နေ့သာအတွက် တစ်နေ့သာအတွက်

Bentley

လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို

လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အား

ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတွင် ကျောင်းသို့

လုံးကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတွင် ကျောင်းသို့

တက်ရောက်သူ ၊ အဝေးမှ သင်ယူသူ နှင့်

တက်ရောက်သူ ၊ အဝေးမှ သင်ယူသူ နှင့်

အချိန်ပြည့် အဝေးသင်သူတို့၏

အချိန်ပြည့် အဝေးသင်သူတို့၏

လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ထိုမှနေ၍

လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ထိုမှနေ၍

သင်ကြားမှုအသစ်အပြင် module တွေ၊

သင်ကြားမှုအသစ်အတွက် module တွေ၊

တာဝန်တွေနဲ့ quizzesတွေဆက်စပ်။ Nifatin te

တာဝန်တွေနဲ့ Quizzs တို့ ပါဝင်သည်။

thawngthanh a si lai. Minauhnak te hna zong Nifatin te ca tuah ding cu canvas in
a um lai. Module timi ah ca tuah ding an um modules timi ah hmuh khawh dih a si
dih lai.
lai. Test ti bantuk te hna zong a um lai.

ကြေငြာချက်တွင်
နေ့စဉ် ကြေငြာချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်
စတင်ပါ။ Nifatin te nan kan zoh piak
lai kan nawl hna.

လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လင့်ခ်များကို
ပေးလိမ့်မည်။ Thawng kan thanh

ပင်မ စာမျက်နှာတွင် link နှင့် icon ရှိသည်။ Sianginn

tikah ca tuah ding le tuah ning kong homepage an hmanmi ah khan link and icon timi an
he a tel lai.
hman ding mi a um lai.

Assignment ကို ရက်စွဲဖြင့်
ဖော်ပြသည်။ သူတို့သည် Assignment
အောက်တွင် ရှိသော Assignmentများ
(သို့) သူတို့ လုပ်ရန် စာရင်းတွင်
ရှာနိုင်သည်။ Ca tuah ding pawl cu

Blackmon

Modules

Modules

CANVAS ah nifate a um lai.
ASSIGNMENT ti mi a tang ah khan
ca tuah ding pawl cu hmuh khawh
an si lai.

HMH Central

no e-textbook
ကျောင်းသားတဦးချင်းဆီထံသို့ မိမိ Usernameကို
အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ထားသည်။ ကျောင်းသားအားလုံးအတွက်

Page များသို့သွားပါ။

Blackwell

Pages/Modules

Pages/Modules/ Assignments /To Do/
Calendar

Linked on Homepage: Pear Deck,
Quizlet, Kahoot, Youtube, Flipgrid
စာမျက်နှာများအားလုံးကို ကြည့်ပါ.
Homepage ii link a ummi pawl kha
Canvas in khan PAGE ti mi kha nan hman hna ding an si. Pear Deck,
hman lai.
Quizlet, Kahoot, Youtube, Flipgrid

password မှာ Blackwell1 ဖြစ်သည်။ Sianghngakchia

Big Idea Math သင်္ချာဖတ်စာအုပ်ကို

Clever မှတဆင့် ဝင်ပါ။ The Big Ideas "ခလုတ်" သည်

zapi te sin ah khan USERNAME cu an email ah kuat
dih a si cang. A password cu Blackwell1 a si lai,
sianghngakchia zapi te caah.

Assignments- လက်ရှိရက်စွဲကိုရှာပါ။ ထိုနေ့၏
သင်ခန်းစာအတွက် ဗီဒီယိုနှင့် မည်သည့် quizz/
အလုပ်များ ပြီးမြောက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ
ပါလိမ့်မည်။ Ingsa-a tuah ni caan kha kawl

Boyd

Canvas ပင်မစာမျက်နှာမှ
Assignments -နေ့စွဲအလိုက် ဖြေဆုရမည့်

ချိတ်ဆက်ထားသော Desmos

cleverမှတဆင့် တွေ့ရှိရသည်။ Big

Clever သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် Evaluate၏

Idea Math ti mi kha perry township
မေးခွန်းများ ဖော်ပြထားသည်။ Ingsa
Calculator ကို သုံးပါ။ Ni le thla a suai
ဘေးကညာဘက်တွင် တွေ့ ရှိမည်။ Clever in na luh dih
ding. Video, tuah ning cang, quizz(test) ti
resource in khan kal ii, Clever timi
hna pawl kha ni khat ah tuah dih ding an um kong halmi le a phi pawl kha nan hmuh cia dih in canvas ah an chiah ii tuah orhlei kam ii a ummi kha hman ding khan The Big Ideas kha na hmeh lai cun orh lei kam ah
lai.
khawh hna lai.
dih le tuah dih lo zoh khawh si.
a si lai.
khan Evaluate timi pawng ah khan hmuh khawh a si.
ပထမဦးဆုံး module ကိုဝင်၊ Assignments သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ စံချိတ်ဆက်၊

Bridwell

Modules

က ဒုတိယ လုပ်. Canvas in MODULE

Googleတွေ့ဆုံ link နှင့်ကုဒ် Mah ca

timi ah lut law ca tuah ding pawl kha
ASSIGNMENTS ti mi ah khan hmuh
khawh a si lai.

kong le tuah ding kha canvas ah
hmuh khawh a si bin ah Google in
muilang zoh khawh ngah.

Tech Tools စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ.
Tech Tools timi kha hman ding.

Tech Tools၊ Discovery ပညာရေး၊ Clever ကို အသုံးပြု၍
ဝင်ပါ. Clever in luh i tuah ding a si lai.

အမြဲတမ်း ကြေငြာချက်များမှ စတင်ပါ။
ကြေငြာချက်များ -

Bueno

ကြေညာချက်များ / module တွေ. Canvas in

လင့်များကိုထည့်သွင်းထားသည်.

module le thawngthanhnak ah khan hmuh
khawh an si.

Thawngthanhnak(Announcement) ah
khan link(ca tuahnak) an um lai.

ကြေငြာချက်များ / နေ့စဉ်အချိန်ဇယား
စစ်ဆေးရမည့် စာရင်းကိုလည်း
လေ့လာနှိင်သည်။ Nifate tuah ning le a ni

Bynum

caan zoh khawh an si.

သင်လိုအပ်သည့်အခြားနေရာဒေသများ
သို့လည်း ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။

များစွာ .... ဒီနေ့အတွက် module

တစ်ခုမှာ link အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်.
Thawngthanh mi pawl kha tu le tu
rak kan zoh piak. Na herh mi zongah Nikhat ah link pakhat Module ah a
an bawmh khawh mi si.
um peng lai.

လမ်းညွှန်ချက်များသည် ပင်မစာမျက်နှာနှင့်
ကြေငြာချက်များတွင် တွေ့ရမည်။ Homepage le
Announcement ti mi ah khan ca tuah ning te hna kha
hmuh khawn an si lai.

နေ့စဉ် အသုံးပြုပါ။ Annoucements /

တခြား apps/websites များသည်

ကြေငြာချက်များ -

အချိန်ဇယား စစ်ဆေးရမည့် စာရင်းသို့

ပင်မစာမျက်နှာတွင် ရှိလိမ့်မည် (သို့)

လင့်များကိုထည့်သွင်းထားသည်.

နေ့စဉ်သွားပါ။ Nifate hmanding a si.

ကြေငြာချက် linked တွင် ရှိမည်။ A

Thawngthanhnak(Announcement) ah
khan link(ca tuahnak) an um lai.

Announcement(Thawngthanhnak) le dang hman dingmi cu Homepage ah timi ah khan McGraw Hill ti mi a um lai ii mah kha hman
a ni caan kha ni fa tein zoh ding.
khan hmuh khawh an si lai.
ding.

home page ရှိ McGraw Hill ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ Home page

Assignments အားလုံးသည်
Assignments တွင် ရှိပြီး ဖြည့်စွက်ရန်
လိုအပ်သောမည်သည့် link ကိုမဆို

Casey

Assignments / Modules

Assignments / Modules

တွင်လည်းရှာနိုင်သည်. Assignments le

တွင်လည်းရှာနိုင်သည် Assignments le

Module ti mi ah hmuh khawh an si lai.

Module ti mi ah hmuh khawh an si lai.

ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Ca tuah ding
vialte cu Assignments ti mi Canvas
in khan an um dih ii ca tuah dihnak
dingah link te hna an um lai.

Edpuzzle, CNN, Newsela

အမြဲတမ်း ကြေငြာမှုများမှ စတင်ပါ၊

Chisham

Announcements/Modules

Announcements/modules

အရာအားလုံးကို ကြေငြာချက်များနှင့်

home page တွင် (သို့)

ဆက်စပ်နေသည်။ Tu le tu

ကြေညာချက်များနှင့် ဆက်စပ်.

thawngthanhnak kha rak kan zoh
piak uh. Mah in khan tuah ding cu
chimh nan si lai.

Homepage timi in khan
annoucement timi ah kal ding cun
ca tuah ding cu na hmuh hna lai.

@perry-tx Password:science. Homepage ah khan link
a um. Sianghngakchia ii a ID number tial ii cu dih hnu
ah @perry-tx kha tial ding cun a password cu science
si lai. Example: 123456@perry-tx

ပင်မစာမျက်နှာတွင် Link ရှိသည်။ အသုံးပြုသူ-student id #

smart ဂီတ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊
vocab စာရင်းသည် home
pageတွင်ရှိသည်။ Cafang pawl cu

Ciesielski

Modules

modules

Homepage ah khan an um dih lai.

smartmusic, music theory, flip grid,

ငါတို့မှာ တစ်ခုမရှိဘူး. Textbook pawk kan hmang lai lo.

Coleman

Unit Modules

Unit Modules

How To's

How To's

How To's

နေ့စဉ် အသုံးပြုပါ။ Annoucements /

တခြား apps/websites များသည်

အချိန်ဇယား စစ်ဆေးရမည့် စာရင်းသို့

ပင်မစာမျက်နှာတွင် ရှိလိမ့်မည် (သို့)

ကြေငြာချက်များ /
နေ့စဉ်အချိန်ဇယားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုလ

ကြေငြာချက်များ - linksများကို

ည်းနှိပ်နိုင်သည်. Annoucement le nithla

ထည့်သွင်းထားသည်။ Thawngthanhnak

Crawford

luan/lo pawl kha zoh khawh si.

ah khan link pawl an um lai.

Cutshaw

Top Module

To Do / Calendar

နေ့စဉ်သွားပါ။ Nifate hmanding a si.

ကြေငြာချက် linked တွင် ရှိမည်။ A
home page ရှိ McGraw Hill ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Homepage
Announcement(Thawngthanhnak) le dang hman dingmi cu Homepage ah
a ni caan kha ni fa tein zoh ding.
khan hmuh khawh an si lai.
ah khan McGraw Hill timi kha na hmeh lai.

ယနေ့ သင်ခန်းစာအတွက် linked တခုခု.
Nikhat cawn ding cu link an chiah lai.

Clever -> Wayside

Math ၇ ကျောင်းသားများသည်
BrainPop နှင့် Prodigy ကို အသုံးပြု၍
ကျောင်းသားနှင့် စာသင်ခန်း
လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍
ကြိုတင်ဖတ်ခြင်းနှင့် သို့မဟုတ်
အားဖြည့်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံခြင်း

Canvas ၌ သင်ခန်းစာ အသစ်သင်ယူမူအတွက်

တာဝန်များကို ပြီးမြောက်အောင်

Canvas ၏ Modules အပိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။
ကျောင်းသား/သူများ (အိမ်နေကျောင်းသား/သူ၊

အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် link

ကျောင်းတက်နေသော

များသည်သင်၏ Canvas

ကျောင်းသားများ)အတွက် ရက်သတ္တပတ်

ပင်မစာမျက်နှာတွင်တည်ရှိသည်။

assignments များ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို
Canvas ၏ကြေငြာချက်များအပိုင်း
တနလာနေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Caa tuah

Davis

Assignments အားလုံးသည် Canvas ၏
Modules အပိုင်းတွင် ရှိသည်။ အဆိုပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ Big Ideas online
textbook သည် PT Resource Portal

module တွေ တစ်ပတ် (သို့) တနေ့ အတွက် တွင် Clever မှတစ်ဆင့်တည်ရှိသည်။

ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကြိုတင်အက္ခရာ
math ကျောင်းသားများသည်
အကြောင်းအရာများကို
အားဖြည့်ရန်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
ThatQuiz.com နှင့် Quizizz တို့ကို
ပုံမှန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ Tang 7

sianghngakchia pawl cu BrainPop le
Prodigy ti mi kha hman an si lai. Ca an
ding a thar pol cu Canvas i Module ti mi
Hman awk a herh mi link pawl kha
စီစဉ်နေထားသည်။ Assigment( Caa tuah
tuah thiam deuh nak ding le an i
khan hmuh khawh asi. Siahngakchia ( Inn lei
cu Canvas homepage ah a um lai.
fawih deuh nak ding ah ThatQuiz.com
in caa cawng mi ) pol caah thlakhat caa i
awk) a zaa pi in Canvas i Module chung Online ukpi cu Perry Township
caa tuah ding (assigment) cu Canvas khan ah a um. Cun module ah Thla khat
resource Portal in kha Clever timi ah le Quizizz kha punghman in hman
ding.
Nikhat ni cun lang ter asi.
chung i nikhat caa pol chiah piak asi.
kal a ngah lai.

Big Idea များကို Clever မှတစ်ဆင့်ရယူနိုင်သည်။ Clever မှ
Linkများ ကို Math7 နှင့် Pre Algebra

၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသည်။ Big Idea kha clever in
kal ding. Clever in khan link pawl an um lai ii math ca le
pre algebra caah khan homepage ah an um lai.

ကြေငြာခြင်းသည် သင်ယူမှု
အားလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့

assignment tab ကိုရှောင်ကြည်ရမည်။ တိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်
module အားလုံးသည် Remote Learning
တနေ့အတွက် အစီအစဉ်ကို

(သို့မဟုတ်) ကျောင်းမှ နေ့စွဲဖြင့်

ကြေငြာချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။ Nifate အမှတ်အသားပြုထားသည်။ Module cu

Eisele

tuah ding mi cu announcement timi ah a um sianghngakchia zapi te caah timhcia in
lai.
a tuah dih cang.

အရမ်းရှုပ်ထွေးမှုရှိပြီး ဘာမျှ အစီအစဥ် Peardeck စတင်ချိန်မှ စ၍ getepic.com
တကျမရှိပါ။

မှ အခမဲ့စာအုပ်များနှင့် Aimsweb

Annoucement pawl kha ca cawn
ding caah a si. Assignment timi kha
kan hmang tuk lai lo. Fian lo awk cu
a um tuk lo.

ကိုရရှိမည်။ Peardeck in khan kan
thawk lai ii getepic.com in khan
aimsweb te hna kha kan hman lai.

ငါ စာပို့စ်တင်မှာ တကယ်နှေးတယ်။Ca

Fitzgerald
Greathouse

Modules/assignments

assignments

leh te hna ah ka hnuar pah.

You tube, SRF.......

In ASSIGNMENTS

In ASSIGNMENTS

Pages for EXAMPLES

YOUTUBE and Google slides.

ကျောင်းသား/သူ
အများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်

Groves

Homepage စာမျက်နှာတွင် Kahoot,

assignment အားလုံးသည် module

ဘုံကိစ္စများအတွက် modules တွင်

နေ့စဥ် လုပ်စရာ စာများ modulesတွင်

များအောက်၌ ရှိသော နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွင် ဗီဒီယိုများ/နည်းလမ်းများ ရှိသည်။ Ca

နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Kahoot,

ဖော်ပြထားသည်။ Modules ah nifate tuah

တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Modules ah ca tuah ding

ding a um.

an um dih lai.

tuah an i fawih deuhnak dingah
video le tuah ning cang ka chiahmi
kha zoh ding.

Quizlet, Peardeck te hna pawl kha
homepage ah hmuh khawh dih an
si.

Quizlet, Peardeck

CHROMES BOOKS Sketch Books
Home page စာမျက်နှာရှိ textbook linkကို အသုံးပြုပြီး၊
dashboard မှအညိုရောင်အမှတ်အသားကိုရှာပြီး၊
ဝင်လိုက်ရင်(login); ကျွန်ုပ်၏ modules
များတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆိုသည့် ဗီဒီယိုရှိသည်။
Homepage in textbook ca ii link kha hmang law
module ah khan tuah ning cang video a um.

ကြေညာချက်များကို နေ့တိုင်း

Harmon

အစီအစဉ်ကို ကြေညာချက်၌ တင်ထားသည်။

ကြေငြာချက်များနှင့် သင်ခန်းစာများ.

စစ်ဆေးပါ။ Thawngthanh mi pawl

Nifate caah thawngthanh mi ka chiah hna.

Thawngthanhmi pawl le ca cawn ding.

kha ni fatein zoh ding.

module များနှင့်ကြေငြာချက်များ Module

Heerdt

Modules
Modules

le annoucement kha zoh hna ding.
Modules

စာလုပ်ပြီး/မပြီး ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ပါ...

တကယ့် assingments များသာ
websides များနှင့် ဆက်စပ်ထားသည်။
Ca tuah ding pawl cu websites pawl
he an um cia dih cang.
None

instagram နှင့် twitter တို့

ဆက်သွယ်ရန်. Instagram le twitter he
Calendar kha ca nadih le dih lo caah
ကျွန်ုပ်တို့ login၍ မရသေးပါ။ Kan ngah rih lo.
chawnh khawh a ngah.
zoh ding.
Look at the “How To” document.

Look at the “How To” document.

Heimann

Look at the “How To” document. Login: student ID #
@perry-tx Password: SMS

smart music၊
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ vocab
စာရင်းများ home page စာမျက်နှာတွင်
ရှိသည်. Cafang pawl cu homepage

Hulfachor

Modules

modules

ah khan hmuh khawh an si.

ငါတို့မှာတစ်ခုမရှိဘူး? Kan sin ah pakhat hmanh a um
smartmusic, music theory, flip grid,

lo?

online google meets နှင့် လွဲချှော်သော
ကျာင်းသား/သူးများ အတွက်
အရေးကြီးသော
သတင်းအချက်အလက်နှင့်
တွေ့ဆုံခြင်းများကို
ကြေငြာချက်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး

Humphries

Modules က ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေသော

ဖော်ပြလိမ့်မည်။ Online video

အပတ်စဥ် အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြသည်။ Zarh fate

tonnakah a tel kho lo mi cu
annoucement timi ah khan zoh
langmang ding.

module ah a thar a um lai.

Modules

Smart Music

ကြေညာချက်များမှ ဗွီဒီယိုများ
ဖော်ပြထားပြီး ပစ္စည်းများ

ကြေညာချက်များတွင်
နေ့စဉ် အစီအစဉ် စာရင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။

Johnson

Announcement ah khan nifate ca a um lai.

Announcements, Assignments, and
Modules

Home - HMH Central (Read 180
application and

အားလုံးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

လွတ်လပ်သောစာဖတ်ခြင်း) and

Announcement in khan video pawl
ca tuahnin a chim tu an um lai.

Clever - Evaluate Home in kham
Student username and password (same as logging into
HMH Central ah ca rel ding a um lai. computer)

ကျွန်ုပ်၏ စာမျက်နှာများတွင်
အထောက်အကူပြု အရင်းအမြစ်များနှင့်
ဗွီဒီယိုများအမြောက်အများ ရှိသည်။
ပင်မစာမျက်နှာတွင်
ရက်သတ္တပတ်၏ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ
assignment ချိတ်ဆက်ထားပြီး
လုပ်ဆောင်ရမည့် သင်ခန်းစာကို

Jordan

Modules- assignments အားလုံး module

ဖော်ပြထားသည်။ Homepage ah khan

မှတဆင့် သင်ယူနိုင်ရန် စီစဥ်ထားသည်။

ca tuahning le video pawl an um
hna. Homepage in khan zarh fate le
nifatin te zoh lang mang ii ca tuah
ding a si lai.

Modules in khan ca tuah ding vialte cu
assignments ah khan hmuh khawh si lai.

Modules

တစ်ပတ်ချင်းစီအတွက်ယူနစ်များ၊
thar pawl an um lai.

Mit App Inventor

Modules

အားလုံးကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်. PDF in ca rel awk kan tuah lai.
Home page - Clever (သို့) Big Ideas အတွက်လင့်ခ်ဖြစ်ပြီး

လိုအပ်သောလင့်ခ်များအားလုံးကိုပင်မစာမျ

ခေါင်းစဉ်ငယ်များ။ Zarkhat caah tlangtar a

Joson

N / A- ကျွန်ုပ်သည် pdf ၏ လိုအပ်သော စာဖတ်ခြင်း

က်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်. A herh mi "Link"

အခုအချိန် ဘာမှမရှိသေးပါ A tu caan ah

Assignments ကိုနှိပ်ပါ. Homepage- Clever in khan Big

pol cu caa tlap ah hmuh khawh si.

cun zei hmanh um rih lo.

Ideas caah link kha assignment ah a um lai.

ကျောင်းသားများသည် နေ့စဉ်
ညွန်ကြားချက်များ၊ အစီအစဉ်များ၊
ခေါင်းလောင်းများနှင့်
သတိပေးချက်များကို နံနက်တိုင်း
ကြေငြာချက်များတွင် တွေ့ရမည်။
အပတ်စဉ်အစီအစဉ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ နေ့ရက်တိုင်း၏
သင်ခန်းစာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Modules. နေ့တိုင်းလိုက်နာရမည့် Module
တစ်ခုစီရှိသည်.Modules in nifate tuah ding a

Kelly

um.

Modules

အသုံးပြုသောအခြား
အက်ပလီကေးရှင်းများ /
ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို
assignmentအတွင်းမှ ချိတ်ဆက်ပြီး

ပင်မစာမျက်နှာရှိ "Tech Tools"
Sianghngakchia pawl nih khan
annoucement, syllabus, modules
တွင်တွေ့နိုင်သည်။ Assignment ah
ban tuk te hna ah an zoh lang mang
lai. Zarh fa te homepage ah khan za khan ca tuah ding hmuh khawh an
cawn ding le a nithla he a um.
si. Tech tools kha hman ding a si lai.

Discovery Techbook ကို ပင်မစာမျက်နှာရှိ "Tech Tools"
တွင် တွေ့နိုင်သည်။ Login ဖော်ပြချက်တွင် ပါဝင်သည်။
Homepage in khan Dicovery Techbook kha Tech Tools
in khan luh khawh a si.

ပင်မစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏအသုံးပြုသောမည်
အမြဲတမ်းကြေညာချက်များမှစတင်ပါ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြေညာချက်များကိုကြ
ည့်ပါ Announcement kha zoh piak

Klingler

Announcements and Modules

Modules and Assignments

lang mang ding.

သည့်အက်ပလီကေးရှင်း၊
မဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ပင်မစာမျက်နှာ
တွင်ရှိသည်. Homepage kha nan zoh
lai. Kan hman ding mi pawl kha cu
homepage ah khan an um dih lai.

အရာအားလုံးရက်စွဲနှင့်အတူ module
Modules

Modules

khan ca pawl hmuh khawh an si lai.

"Literacy" ကိုနှိပ်ပါ။ Mc ah hmet law a tang ah khan Mc
kha hmet than cun Litercy kha na hmeh lai.
Big Ideas သင်္ချာ link သည် Canvas

တွေအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်. Module ah

Koontz

Mc ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ကိုဆင်းပြီး Mc ကိုထပ်နှိပ်ပါ။

ပင်မစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ဖြစ်သည် Big Ideas link
IXL, Big Ideas Math

kha canvas homepage ah a um lai.

ကြေငြာချက်များ ကျောင်းသားများကိုဟိုက်ဘရစ်အုပ်စုများနှင့်

Lackey
McAllen

ကြေငြာချက်များ ကျောင်းသားများကိုဟိုက်ဘရစ်အုပ်စုများ

ကြေငြာချက်ထဲမှာ

FTRL

နှင့် FTRL

များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည့်ဇယားရှိပါသည်.

များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည့်ဇယားရှိပါသည်

Thawngthanhnak- sianghngakchia za pite
caah muilang kai mi le online kai mi hna
caah a dang te an um.

Announcement- sianghngakchia caah
khan pumpak ii a kai mi ca le online ii a chiah cia mi kha zoh hna law tuah
kai mi caah a dang te an um.
awk a herhmi kha tuah hna ding.

Announcements

Announcements/Assignments

ပါတဲ့အဆင့်အားလုံးကို ရေတွက်ပြီ

အရာအားလုံးကိုကြေညာချက်များမှတ

လုပ်ပါ Announcement in khan a

ဆင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်.

အမြဲတမ်းကြေငြာချက်များမှစတင်ပါ

Announcement in khan zei zong
vialte kan tuah lai.

N/A

Dictionary.com

မဟုတ်ဘူး- ငါ ဖတ်ရှူပေးသည်။Ca ka pek hna.

နေ့စဉ်ကြေငြာချက်များကြည့်ပြီး တနေ့သာ
သင်ခန်းစာကို ဘယ်ဘက် tool bar ရှိ
Modulesအတွင်းရှိ assignment တွင်
တွေ့ရမည်။ Nifate announcement kha zoh

အလုပ်အားလုံးကို Canvas တွင် တင်ပါ....

law ca tuah awk cu na hmuh hna lai kehlei ii
McClanahan a um me Modules ah khan an um hna lai.
in Modules

Ca nan tuah mi vial te kha canvas ah
nan chiah dih lai.

သတင်းအချက်အလက်များ နိုဝင်ဘာတွင် လာမည်.
Home Page

November thla ah thawngthanhnak a um te lai.

home page တွင် (သို့)
ကြေငြာချက်များနှင့်
အမြဲတမ်းကြေငြာချက်မှစတင်ပါs.

McCray

Announcements/Modules

Announcements/modules

ချိတ်ဆက်ထားသည် (Brainpop,

Saavas / Pearson textbook).
Nifate announcement in khan thawk Homepage in khan announcement
ding.
ah link pawl te hna an um.

Link on homepage. username-studentid#@perry-tx.
Password:science

အရာအားလုံးကို ရက်စွဲဖြင့်
စာရင်းသွင်းထားသည်။ ပိုကြီးသော
ဗားရှင်းတွင် ဖွင့်ရန် link ကို နှိပ်ပါ. Ca

Mitchell

Announcements/Modules

Announcements/Modules

tuah ding zate in calendar ah khan a
um ii canvas ah khan link pawl an
um hna.
YouTube

မဟုတ်ဘူး၊ ငါ WS ဖတ်စာကို ပေးသည်။WS timi ca rel
awk kan pek hna.

A-L, M-Z (သို့) ကျောင်းသားအားလုံး
အနေဖြင့် မိမိတို့၏ assignment
အုပ်စုတွင် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်
အရာများကို ပြီးမြောက်အောင်

Assigned ပေးအပ်ထားသည့် အလုပ်အားလုံးကို

သေချာစေရန် ခေါင်းစဉ်များကို အထူး

module များ၌ ဖော်ပြထားသည်။ အတိုကောက်
ညွန်ပြထားသော စာတိုများကို Pagesများနှင့်
module များ၌ပြုလုပ်နိုင်သည်။. Assigment nih a

Mobley

pek mi caa tuah awk vial te cu "Module" ah a
lang dih. A tawi nak in langh ter mi caa tawi pol
cu Pages le module ah tuah khawh asi.

Modules တွင် Assignments နှင့် Bellringers /
Discussions များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. Module
ah Assigments le Bellringers / Dicussions
pol kha hmuh khawh asi.

ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုလုပ်ဆောင်ပါ။ A in
L, M in Z tiang sianghngakchia za
pite caah assignment ah khan ca
tuah ding vialte cu an um lai ii a za
te in tuah dih ding khan a tlangtar
pawl kha tha te in zoh ding.

အခြား အသုံးပြုသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
(သို့) အက်ပလီကေးရှင်းများသည်

လတ်တလောတွင် သတ်မှတ်ထားသော

Modules တွင် ဖော်ပြလိမ့်မည်။ A

ဖတ်စာများအားလုံးကို Canvas Pages တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။

dang link pawl hman ding mi cu
module ah hmuh khawh an si.

A tu ca cu canvas PAGES ah khan ca rel ding hmuh
khawh an si.

Kahoot, gimkit, peardeck, quizizz,
big ideas. အားလုံးသည် ထိုနေ့အတွက်
ကြေငြာချက်များသည် နေ့စဉ် အချိန်ဇယားကို

ကြေငြာ စာမျက်နှာတွင်

ဖော်ပြလိမ့်မည်. Announcement
(Thawngthanhnak) kha nifate ca kan tuah
Montgomery dingmi a chim tu a si lai.

အမြဲတမ်း ကြေငြာချက်များမှ စတင်ပါ. ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်. Annoucement ah
Announcements/Modules

Modules - ရက်သတ္တပတ်အလိုက် စုစည်းပြီး

Moore

khan zei dah kan hman lai timi cu
hmuh khawh an si.

ကျွန်တော့်အတန်းအတွက် assignment

flipgird, Kami, quizlet, peardeck,
links and videos of webiste

tab ကို ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

အသစ်တစ်ခု (သို့) app အသစ်တစ်ခုကို

သူတို့သည် ရှုပ်ထွေးပြီး

အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောအခါ

canvas home pageမှ big ideas ကို နှိပ်ပါ။

နည်းစနစ်မကျပါ။ Kan khan caah cun ညွှန်ကြားချက်များမှ ရရှိနိုင်သည်။ Mah

နောက်ဆုံးမှ ရက်သတ္တပတ်ကို စီစဉ်သည်.
Module cu zarhkhat ca kha a timh cia dih
cang.

Nifate ANNOUNCEMENT in khan
kal hmasat ding.

Modules

assignment timi canvas ii a um mi cu hna kha pakhat hnu pakhat hman a
kan hmang pal lo. A hman ah a buai hauh tikah annoucement in khan
တစ်ယောက်မှမရှိဘူ: Kan hmang lo.
tuk.
zoh khawh a si lai.

online google meets နှင့် လွှဲချှော်ပါက
အရေးကြီးသော
သတင်းအချက်အလက်နှင့်
တွေ့ဆုံခြင်းကို ကြေငြာချက်များတွင်

Overmyer

Modules-ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေသော အပတ်က

မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဖော်ပြလိမ့်မည်။.

စီစဉ်သည်. Zarh khat caah module cu a tuah

Online meeting cu a herhmi ca ah an
tuah mi a si. Ca konglam le tuahning
zong an chim khawh.
Smart Music

dih.

Modules

နေ့စဉ် module တစ်ခု ချင်းစီဖြင့်
သင်ခန်းစာ လုပ်ကြပါ။ သင်ခန်းစာ

Petty

Modules - နေ့တိုင်းနေ့စွဲနှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်တဲ့

နေ့တိုင်းနေ့စွဲနှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်တဲ့

module တစ်ခုရှိပါတယ်. Modules ah khan

module တစ်ခုရှိပါတယ်. Modules ah

nifate tuah ding a um.

khan nifate tuah ding a um.

Software ကိုပြီးမြောက်ရန်ဖြစ်သည်။

တစ်ခုပြီးဆုံးသောအခါ

HMH SAM ကို Perry Township

ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ "next"

Resource Portal

ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုနောက် Exit Survey
Modules -

HMH SAM သည် System 44

လုပ်ပါ။ Nifate module pakhat hnu
pakhat in tuah ding a si lai. Ca
pakhat a duh cun orhlei ii a um mi
"next" kha hmet. Cu dih cun Exit
Survey kha na tuah lai.

တွင်တွေ့နိုင်ပြီးနေ့တိုင်း Module
တွင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ HMH SAM
cu System 44 Software tuah nak
ding a si. HMH SAM cu Perry
Towship Resource portal in khan kal
ဒီအတန်းအတွက် eTextbook မလိုပါ. Mah class caah eTextbook a
khawh a si cun module ah khan
nifate a chia lai.
hau lo.

ကျောင်းသားများသည်မည်သည့်အရာ
ကိုနှိပ်ရမည်ကိုအတိအကျသိနိုင်အောင်
ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းအောင်ပြုလု
ပ်ထားပါသည်
(မိဘများထံမှအနည်းဆုံးအကူအညီလို
အပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်) ။
အရာအားလုံးပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်

Back to School Night
ရှိအလုပ်အားလုံးကိုမည်ကဲ့သို့ ၀ င်

။ မိဘ /

ရောက်၍ မည်သို့ ၀

ကျောင်းသားများသည်သင်ယူမှုအသစ်နှင့်တာဝ

င်ရောက်နိုင်သည်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆ

န်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီကို

င့်ပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကို Unique နှင့်

ကလစ်နှိပ်ပါ။ Google တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုသည်
virtual

assignment

Boom ကဒ်များထဲသို့ ၀ င်ရန်

ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် home page

ားသည်။

အားလုံးကိုပေးထားသည်။

ကျောင်းသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက် အားလုံးသည်မူလစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထ username နှင့် password
နှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသည်။Homepage ah

Pieper

khan an um dih lai. Nu le pa/
sianghngakchia hna nih an cawn nak ding
ah a thar pawl an hmuh khawhnak ding ah
cun canvas kha zoh langmang ii pakhat hnu
pakhat in tuah ding. Google in khan meeting
tuah ding cu online a kai mi hna he i vehtleih
nak ding ah kan tuah lai cu cu homepage ah
khan link hmuh khawh si.

ကျောင်းသားများသည်ဘာသာရပ်ကိုနှိပ်ရုံ
ဖြင့်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အလုပ်သို့ ဦး
တည်သွားလိမ့်မည် Ca tuah ding a za pi
te in canvas ah khan hmuh khawh an
si. Sianghngakchia nih assignment
pawl kha hmeh in video zoh a herhmi
kha zoh ii ca kha tuah ding an si lai.

Sianghngakchia ni h tuahding an
theih khawh nak hnga kan mah zong
kan i zuam ve lai ii nu le pa hna
zong bawmh kan in hal hna. Back to
school night in khan ca zapi te kha a
chiah dih cang cun pakhat hnu
pakhat a ready si cang. Unique le
Boom in khan an hman lai ii an
hman khawhnak ding ah username Boom Cards Unique Learning
le password kan pek dih hna.
Systems YouTube videos

N/A

module တွေကို ယူနစ်အလိုက် စီစဉ်ထားသည်။
သီတင်းပတ်တိုင်းတွင်
ရက်သတ္တပတ်၏နေ့အလိုက်
သင်ခန်းစာများရှိသည်။ Module pawl kha unit

Proctor

pakhat hnu pakhat in a tuah mi a si.
Announcement pawl ah khan zarhfate ca
cawn ding an um.

နေ့တိုင်းအတွက် ရည်မှန်းချက်၊
စံနှုန်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ရှိသည်။

များတွင် ရှိသည်။
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အတွင်း မည်သည့်
assignmentများ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို
ကြည့်ရှုရန်ကြေငြာချက်များ၏ လင့်ခ်ကိုသာ
စစ်ဆေးပါ။. Na herh dingmi cu

Reed

announcement ah khan an um lai. Zarhkhat
caah assignment pawl kha tuah ding ah
annoucement zoh law na tuah hna lai.

ငါတင်ထားသည့် ဗီဒီယိုအားလုံးကို
ကြည့်ရှုပါ။ Cawn ding pol pakhat cio kha

Nifatin te Canvas ah khan a zapi te zoh hei tuah. Ka tar mi video pol kha zoh dih
law tuah ding an um lai.
hna.
သင်လိုအပ်မည့် အရာအားလုံးသည်

သင်လိုအပ်မည့်အရာအားလုံးသည်ကြေငြာချက်

သင်ခန်းစာတစ်ခုစီကို လုပ်ဆောင်ပါ။

ကြေငြာချက်များတွင် ရှိသည်။
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ် အတွင်း
မည်သည့် assignmentများ
လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ကြည့်ရှုရန်
ကြေငြာချက်များ၏ လင့်ခ်ကိုသာ
စစ်ဆေးပါ။. Na herh dingmi cu
announcement ah khan an um lai.
Zarhkhat caah assignment pawl kha
tuah ding ah annoucement zoh law na
tuah hna lai.

german.typeit.org က အပိုဂျာမန်
အက္ခရာများကို ပေးလိမ့်မည်။ link a
um mi ah khan a herh mi pawl cu an
um hna lai.

ကျောင်းစာအုပ်လင့်ခ်သည်ထိုအခန်း၏အကြောင်းအရာအေ
ာက်တွင်ဖော်ပြထားသည်s. Syllabus timi a tang ah khan
link a um lai.

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်သင်တစ်နှစ်တာ
လုံး သင်ကြားမည့်
သင်ခန်းစာအားလုံးကို ဖော်ပြပေးသည်။ သင် အသုံးပြုနိုင်သည့်
အဆိုပါ module များကိုယူနစ်အားဖြင့်
ခွဲခြားကြသည်။ ဒါကြောင့် module
တစ်ခု မပြီးဆုံးဘဲ တစ်ခြား module

တစ်ခုတည်းသော အခြား
ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ the learning island
(သို့) khan academy

တစ်ခု မသင်ယူနိုင်ပါ။ A kum chuak ca ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်မှုရှိပါက
taing kan tuah dih cang. Module ah
khan unit ti mi in kan then hna. Mah
ruang ah cun module pakhat na dih
hlan ah a dang module ta na tuah
kho lai lo.

ကျွန်ုပ် အကောင့်တစ်ခု လုပ်ပေးမည်။
The learning island in khan KHAN
ACADEMY ah khan kal ding a si lai
ii account kan tuah piak te hna lai.

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအတန်းအတွက် e-textbook ကိုမသုံးပါ.
E-book kan hmang lo.

Assignments-အပတ်စဉ် Hyperdoc ရှိပါသည်။
ဤ hyperdoc တွင် အပတ်စဥ်၏ နေ့စွဲအလိုက်
စာမျက်နှာ ၅ ခု ပါရှိသည်။ (M, T, W,Th,F)
ကျောင်းသားများ နေ့စွဲအလိုပ် နေ့စွဲပါ
စာမျက်နှာကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ Zarh fatin te a

Sager

that an um lai. Hyperdoc timi ah khan nikhat
ah catlap 5 an um. Sianginn ca tuah ding ah
cun ca rel hau.
Annoucements- အရာအားလုံး
ကြေညာချက်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏။
ဇယားထဲတွင် ကျောင်းသား/သူ တစ်ဦးစီ၏
အုပ်စု/နေ့ကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြထားသည်။

Sefton

Annoucement ti mi ah khan ca tuah ning te
hna a chim hna.

Annoucements- အရာအားလုံး
ကြေညာချက်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏။
ဇယားထဲတွင် ကျောင်းသား/သူ တစ်ဦးစီ၏

တခြား အရာများကို annoucements

အုပ်စု/နေ့ကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြထားသည်။

စာမျက်နှာတွင် တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။

Annoucements kha na zoh lang mang
lai. Mah ah khan sianghngakchia ca
tuahding te hna an um.

Annoucements ah khan a dang
pawl cu chian an si te ali.

Modules-ရက်သတ္တပတ်များအလိုက်

Shoaf

N/A
Canvas ရှိ home ကိုနှိပ်ပါ။ Big Ideas ကိုနှိပ်ပြီး Clever ဖြင့်

စီစဉ်ထားသည်။ Module kha cu

Modules နှင့်နေ့စွဲကိုရှာပါ. Modules in

nikhat/zarchkhat a thaw a um lai.

khan a ni ca tuah ding kha kawl.

The Big Ideas math website is on
the home page.

log in လုပ်ပါ။ Canvas a um mi kha hmeh ding. Big
Big Ideas

Ideas na hmeh lai ii Clever in khan log in na tuah lai.

နေ့တိုင်း သင်ခန်းစာ လုပ်ပါ။ ရက်ကျော်
homepage ရှိ "Today's Work" ကိုနှိပ်ပါ။

မလုပ်ရ။ “ Full Time Remote Only”

Canvas မူလ စာမျက်နှာတွင် အညိုရောင် စတုရန်းတစ်ခုကို

module ရှိတဲ့နေရာသို့ ပို့ဆောင်သွားမည်။

(သို့)“ In Class Only”

ရှာပြီး နှိပ်ပါ။ Google Dashboard ထဲရှိ ထပ်တူ အညိုရောင်

နေ့စွဲကို ရှာပြီး module ၏ အပိုင်းကို ဖွင့်ပါ။

ညွှန်ကြားချက်များကို သင်သေချာစွာ

စတုရန်းကို ရှာပြီး ထပ်မံ နှိပ်ပါ။ McGraw Hill ဆီ

ဗွီဒီယိုများ ထိုနေ့၏

စစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်သော လင့်ခ်များ

ရောက်သွားမည်။ အပေါ်ဆုံးရှိ ကျောင်းနာမည်ကို Southport

အားလုံးကို ပင်မ စာမျက်နှာတွင်

အလယ်တန်းကျောင်း ဟုတ်မဟုတ် သေချာစေပါ။

တွေ့နိုင်သည်။ Nifate ca na tuah lai.

ကျောင်းစာအုပ် "Launch" ကို နှိပ်ပါ။ Canvas module ah

Nikhat ca ban tuk kha ni khat ah
tuah a ngah lo. Inn ca cawng ding na
si le si lo zong kha tha tein na fian
lai. Homepage ah khan a herhmi a
Pear Deck, Quill, McGraw Hill dang cu an um dih ko.
StudySync online text book, Flipgrid

khan a dum mi yawng a um lai ii na hmeh lai. Mah nih
khan Dashvoard ah an hruai lai. McGraw Hill ah khan
module na kal dih khan na hmuh lai. A cung bik
sianginn min kha Southport Middile sianginn a si le si lo
kha tha tening zoh.

အဝေးသင်ကျောင်းသားများအတွက်
assignmentတွင် တင်ထားသည်။Homepage

Simpson

ah khan Today's Work timi kha nan hmeh
lai. Ca tuahnak ding ah khan an kal pi lai.
Video zoh awk a herhmi hna kha zoh ding
cun assignments ca tuah ding te hna kha
tuah dih ding.

နေ့စဥ် သင်ခန်းစာများ ပုံမှန်လုပ်သွားပါ။
တနေ့တာ သင်ခန်းစာများ အားလုံး ပုံမှန်
တင်ထားသည်။ Nifate assignement kha
zoh lang mang ding. Nikhat pakhat ca
thar a chia lai.

Big Ideas သင်္ချာ ဖတ်စာအုပ်သည်

Modules -ရက်သတ္တပတ်နှင့် နေ့အားဖြင့်

home pageတွင် ရှိသည်။ Big Ideas le

ဖွဲ့စည်းသည်။ Module kha nikhat silo le

Swan

zarhkhat in a thar a tuah lai.

module and big ideas

textbook cu homepage ah an um dih
lai.
Big Ideas, Desmos, Yotube

Canvas homepageမှ Big Ideas ကိုနှိပ်ပြီး Clever မှတဆင့်
ဝင်ရောက်ပါ။. Canvas homepage in khan log in law
clever timi ah an hruai lai. Cun Big Ideas kha tuah ding.

အဝေသင်း ကျောင်းသား/သူများနှင့်
ယနေ့ ကျောင်းသားများအတွက်
နေ့စဉ်ရည်ရွယ်ချက်များ၊
အစီအစဉ်များနှင့် 4 မိနစ် bell work

tan Mc ကို နှိပ်ပြီး ဖတ်စာအုပ်ကို ဖွင့်ပါ။ Resource Portal

တို့ကို Home Page တွင် တွေ့ရှိမည်။.
module ကို ယူနစ် အလိုက် ခွဲခြားထားသည်။

Swengel

Module ah khan unit tiin a um.

Homepage ah khan nifate ca
tuahding cu an um lai. minute 4
Modules; assignments; course calendar chung tuah ding mi zong an um lai.

စာမျက်နှာ၏ ညာဘက်သို့ သွားပြီး McGraw Hill ကိုလဲ
Textbook; KAHOOT; Fast Finishers;
သွားနိုင်သည်။ McGraw Hill khan luh khawh a si lai cu cu
Clever for Evaluate; Pear Deck all
on Home Page
Perry Township resource portal zong in kal a ngah.

Bitmoji ပင်မစာမျက်နှာ၏နေ့စဉ်

Bitmoji ပင်မ စာမျက်နှာရှိ အညိုရောင် "Mc" ခလုတ်ကို

ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အပြီးသတ်ခလုတ်

နှိပ်ပြီး လင့်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ထပ်မံ နှိပ်၍

"ကျွန်ုပ်ပြီးပြီ၊ အခုဘာလဲ"ကို နှိပ်ပါ။

Thomas

Modules organized by weeks/quarters

Modules

Homepage ah khan nifate tuah ding
cu hmuh khawh a si. Na dih in cun
"I'm Done, Now What?" timi kha na
hmeh lai ii a dang tuah ding a um
than lai.

ပုံမှန်အတိုင်းဝင်ရောက်ပါ။ ဘယ်ဘက်ထိပ်ရှိ ကျောင်းသည်
Southport Middle ဖြစ်သည်ကို သေချာအောင် လုပ်ပါ။. Mc
Kahoot, Flipgrid, Pear Deck, Epic,
Quizlet, Quill
HMH Central သည် Canvas
ပင်မစာမျက်နှာနှင့်
ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Perry

Modules.နေ့တိုင်း သင်ခန်းစာ အတွက်Module

Township Resource Portal - HMH

တစ်ခုစီ ရှိပြီး ကျောင်းသား အားလုံး ကျောင်းသို့

သင် ဆွေးနွေးချက်များပေါ်တွင် "post

တက်ရောက်သော ကျောင်းသားများ (သို့)

Tucker

VIRTUAL သင်ယူသူများအတွက်လား ဆိုတာ

reply" ကို သေချာအောင် လုပ်ပါ။.

သေချာကြည့်ပါ။ Nifatin te ca cu module ah a

Discussions pawl nan tuah tikah
Post Reply ti mi kha na hmet philh
lai lo.

tuah cia dih lai.

Modules

SAM မှတစ်ဆင့်လည်း
လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Perry Towship

timi homepage ii a ummi kha hmet law, login ding. Na
tuah tikah khan Southport Middle tiah a ti ding si lai.
HMH Central သို့ သွားပါ၊ သင်၏ Chromebook သို့ သင်
ဝင်ရောက်ရန်အသုံးပြုသည့် username နှင့် စကားဝှက်ကို
သုံးပါ။ ထို့နောက် စာအုပ်ဖတ်ရန် (သို့)
ကျောင်းသားလျှောက်လွှာ (ဆော့ဖ်ဝဲ) လုပ်ရန် Red READ
180 လိုဂိုကို နှိပ်ပါ။ Reading Counts အတွက် quizzes

resources portal in khan kal ah cun ဖြေဆိုရန် HMH Central သို့ဝင်ရောက်ပြီး ဖြေဆိုပါ။ Na ID le
HMH Central cu luh khawh a si si lo
le link in homepage ah a chiah ii kal password he khan na lut lai ii a senmi Read 180 ah khan
ca na rel lai.
khawh thiam thaim a si.

ပြက္ခဒိန် ရက်စွဲများကို ကြည့်ပါ။
modules များရှိ assignments
အဆင့် ၁ - သင်ခန်းစာသစ် နှင့် နည်းပညာ“ How
To's” အတွက် ကြေငြာများသို့ သွားပါ။ အဆင့်
၂ - သင်ယူမှုသစ် အဆင့်ဆင့်အတွက်
modulesသို့ သွားပါ။ A pakhatnak ah

Tygrett

thawngthanhnak ah khan kal law How To ti
mi kha kawl. A pahnih nak ah cun Module
ah khan na kal lai ii tuah ding cu an um hna
lai ii a tlang te te in na tuah hna lai.

ကျောင်းသူ/သားများသည် modules ထဲရှိ

အားလုံးအတွက် submit or mark

ပြက္ခဒိန်ကို

app လင့်ခ်များအတွက် homepage

assignmentsများကိုသာ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကိုနှိပ်ပါ။ zoom အစည်းအဝေးများနှင့်
သတ်မှတ်ရက်စွဲများအတွက်လည်း

တွင် link များစွာရှိသည်။ Calendar ah

ကြည့်နိုင်သည်။ Sianghngakchia pawl

khan nithla zoh langmang. SUBMIT
kha hmeh na philhlai lo na hmeh lo
nih ca tuah ding cu modules ii a ummi ah cun ca a tuah dih lo tiah chiah na Newsela Gimkit Edpuzzle Zoom
lawng kha tuah ding a si. Calendar kha si lai. Video i chawnhnak ding ah link Discovery Education Google Apps
an luan le luan lo zoh khawh a si.
pawl cu homepage ah an um hna lai. Flipgrid

သင်ခန်းစာအားလုံးကို Modules တွင်

သင်ခန်းစာအားလုံးကို Modules တွင်

တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း နေ့စဉ်

တွေ့နိုင်သည်။ link ကို screen

Clever သည် login point အားလုံးအတွက် အရေးကြီးသော
ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ techbook ကို
အသုံးပြုလိုပါက module များအတွင်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
သို့သော် သင် Discovery Educationနှင့် BrainPOP သို့
မဝင်နိုင်ပါက home pageရှိ clever သင်္ကေတသို့ သွားပါ။
Clever hi a biapi ngaimi a si. Techbook kan hman ding
ah cun nodule ah link a um te lai, sinain Discovery
Education silo le BrainPOP ah nan luh khawh lo ah cun
clever in kal law log in.

ကြေညာချက် ပို့မည်။ Module ah khan ca tuah ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။

VanMeter

ding cu hmuh khawh dih a si lai.
Annoucement timi ah khan ti fa te
thawngthanh mi zong hmuh khawh si.

ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲကို ကြည့်ပါ။ Nithla dih
Module ah ca tuah ding cu hmuh khawh
dih a si lai. Link cu kehlei kam ah khan nak caah khan Calendar kha zoh
hmuh khawh an si lai.
lengmang ding.
Kahoot, Youtube, flipgrid

ကျွန်ုပ်တို့မှာဖတ်စာအုပ်မရှိဘူး... Textbook kan ngei lo.

သင်ခန်းစာအားလုံးကို Modules တွင် တွေ့နိုင်သည်။

Vaught

link ကို screen ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။

သင်ခန်းစာအားလုံးကို Modules တွင်

Home screenမှာ ရှိတဲ့ link တစ်ခု မှတဆင့် Canvas

တွေ့နိုင်သည်။ link ကို screen

How-to ကို သုံးနိုင်သည်။ Module ah khan ca tuah

၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။ Module

ding cu a um dih lai. Canvas timi in khan kal ah cun
a tuah ning le how-to timi link ah khan a tling dih
ko lai.

ah ca tuah ding cu hmuh khawh dih a si lai.
Link cu kehlei kam ah khan hmuh khawh an
si lai.

သူတို့ရဲ့ home pageရှိ "How To" link ကို နှိပ်ပါ။ "How To"

Canvas, Flipgrid, Edpuzzle နှင့်

စာရွက်စာတမ်းရှိ "အွန်လိုင်းဖတ်စာအုပ်" အမည်ရှိ ဇယားကို

အခြားအရာများအတွက်“ How To”

ကြည့်ပါ။

ဗီဒီယိုများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို“ How
To” link homescreenရှိစာရွက်စာတမ်းတွင်
တွေ့နိုင်သည်။

“ Directions” ကိုနှိပ်ပါ။ Canvas ii How To timi ah khan hmeh

Google Apps Online Textbook
Flipgrid Edpuzzle

ah cun online textbook timi na hmuh lai ii cun directions timi
kha hmet law ca tuah ding cu na hmuh ko lai.

အောက်ခြေ၌ပင်မစာမျက်နှာအောက်၌
ကျောင်းသားများဖြည့်စွက်သင့်သည့်ဥပ

သင်ခန်းစာအားလုံးကို Modules တွင်

မာ ၂ ခုရှိသည်။ ၁ ကတော့ Ms. Wade

တွေ့နိုင်သည်။“ ဒီကနေ့ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ”

ရဲ့အစုစုပါ။

ခေါင်းစဉ်ရှိသောစာမျက်နှာတွင်

နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မရဲ့ပုံကြမ်းစာ

လင့်ခ်တစ်ခုရှိသည်။ Module ah nifate ca tuah

Wade

ding a um lai. "What should I be doing
today?"(Tuni hi zei dah ka tuah lai?) timi kha
mirang ca in module ah a um lai ii mah link
kha na hmeh lai.
Modules

အုပ်ပါ။ Ms. Wade's ii a chiah mi
tang ah khan ca tuah ding cu an um
hna lai ii asilo le paci a suaimi pawl
kha hman khawh a si lai.
none

none

နေ့တိုင်း Homepage ရှိ လင့်ခ်ကို ကြည့်ပါ။
(၎င်းသည်သူတို့ကိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ၊
pear deck (သို့) လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်
ချိတ်ဆက်ထားသော
စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်သည်)။
assignment သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်စွဲ၊
လမ်းညွှန်များနှင့် အတူ ရှိပြီး ပြက္ခဒိန်တွင်
Home page- ဗီဒီယိုနှင့် သင်ခန်းစာများကို

ပေါ်လာမည်။ Nifatin te hompage ii a

homepage ရှိ Canvas Overview
ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ၊ canvas မှတဆင့်
မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးကို ပို့ပေးပါ၊

ပြက္ခဒိန်ကို သုံးပါ။ Canvas ah khan
chia cia mi link pawl kha hman hna
ding. Ca tuah ding le tuahni thla zong
video zoh law, canvas in khan ca
Pear deck, edpuzzele, typingclub,
kal law video kha na zoh lai ii ca tuah ding a an um chih ii a tuah ningcang zong kha kuat khawh a si lai ii ni le thla te hna scratch, code.org. A cung ii a tialmi
ummi kha nikhat ca tuahding.
an um.
kha hman ding.
pawl hi hman ding an si.
ကြည့်ရန် နေ့စွဲကို နှိပ်ပါ။ Homepage in khan

Walker

ကျောင်းသားများသည်သူတို့လိုအပ်သေ
ာအရာများအတွက်နေ့တိုင်း Module
သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ Nifatin te

Weiss

Modules

canvas မှ assignments ကိုသွားပါ။Canvas in

Welch

khan assignments timi ah khan kal ding.

ကျွန်ုပ်တို့မှာဖတ်စာအုပ်မရှိဘူ:.....Textbook kan ngei lo.

HMH Central/BrainPop တွေကို
Clever portal မှတဆင့်

Modules

ဝင်ရောက်ရမည်။ Clever in khan
sianghngakchia nih Module timi ah
khan an kal ding a si an tuah herhmi HMH Central/BrainPop timi kha
vialte cu an hmuh khawh dih lai.
hman ding.

none. Um lo.

ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက် Canvas အတွင်းရှိ

quizzes နှင့်tests အားလုံးသည်

Big Ideas မှ Online Textbook သင်ယူခြင်း -

assignments များကို ဆက်လုပ်ပါ။ Ca

Quizziz တွင် တွေ့နိုင်သည်။ Quizziz

ကျောင်းသား၏ login ကိုသုံးပါ Sianghngakchia log in

tuah ding vialte cu Canvas ah khan a
timi website ah khan test te hna kha
um ii video zoh dih in tuah ding an si lai. hmuh khawh an si lai.
Quizziz

nak kha hmang law Big Ideas textbook ah khan ca tuah
ding hmuh khawh si.

သင်ခန်းစာ အားလုံးသည်
ကြေငြာချက်များ (သို့) home
နေ့စဉ်ကြေညာချက်များကိုစစ်ဆေးပါ.

Wilck

Announcements/Modules

Announcements/Modules

Nifatin te thawngthanhnak kha zoh
ding.

pageများတွင် ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
Annoucements(thawngthanhnak)
silo le homepage ah khan ca tuh
ding cu hmuh khawh dih an si lai.

home pageရှိ link ကို လိုက်နာပါ။ အသုံးပြုသူအမည်:
studentID # @ perry-tx စကားဝှက်: wilck ။kha hman
ding. Username cu sianghngakchia ID number le
@perry-tx cun a password cu wilck a si lai.

နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင်ခန်းစာများအတွက်
module အောက်ကို
စစ်ဆေးပါ။Assignments သည်
Google docs/slides များနှင့် ဆက်စပ်
အသုံးပြုနိုင်သည်။ကျောင်းသားများ
သင်ခန်းစာများပြီးဆုံးပါက အပ်နှံရန်
Canvas ထဲရှိ အပြာ submit ခလုတ်ကို
နှိပ်ပါ။ Nifatin te kha modules ah zoh

Worgess

Modules

Modules

ကြေညာချက်များ / moduleမျာ: .

Wright

Thawngthanhnak le MODULES

ding. Ca tuah ding pawl cu link he a
um cia dih cang. Ca tuah dih ti nak
ah a piami submit nak kha canvas
ah hmuh khawh mi a si ii cu cu
hmeh a hau lai.
ဗီဒီယို အားလုံးကို ကြည့်ပါ။ Video zoh

assignments

awk pawl kha zoh dih ding.

Edpuzzle, Brainpop, CNN10.
မည်သည့် appsနှင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ
Canvas ထဲရှိ assignmentsနှင့်
ဆက်စပ်ထားသည်။ Mah pawl hi si lo
le canvas ah link a chiah mi paoh
kha hman ding a si lai.
Flipgrid, Noteflight, Musictheory,
smart music

Clever page ပေါ်က link ကို အသုံးပြုပါ။ Clever timi ii a
um mi kha hman ding.
Orchestra အတွက် e ဖတ်စာအုပ် မလိုပါ။. E-textbook cu
music caah hman hau lo.

