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Sánchez ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Azucena García ႏွင့္ Metz 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Martha Castillo တို႔မွ ၾသဂုတ္လတြင္ 

ပူးတြဲဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ပထမဆုံးစုေဝးပြဲအတြ
င္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတူတကြႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပုံ။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတူူတူရွိမည့္ ပထမဆုံးစာသင္ႏွစ္ဝက္

Metz ႏွင့္ Sánchez မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္သစ္တြင္ 
အေျခက်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး - သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈအသစ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ Metz ေက်ာင္းဝန္းတြင္ 
အတူယွဥ္တြဲတည္ရွိလာသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၾသစတင္ ISD သည္ 
Sánchez မူလတန္းေက်ာင္း ေခတ္မီေအာင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚလာ 25 
သန္း ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းစလုံးမွ မိသားစုမ်ားသည္ 
ပညာသင္ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ေရခဲမုန္႔ျဖင့္ဧည့္ခံသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ပထမဆုံးေန႔စုေဝးပြဲသို႔ အတူတကြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Sánchez မူလတန္းေက်ာင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြမွာ 
AISD ၏ 2017 ခုႏွစ္ အႀကီးစားေခ်းေငြအစီအစဥ္မွ ရရွိၿပီး မၾကာမီက 
၎၏ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ AISD သည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ 21 ရာစု သင္ၾကားေရးေနရာမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းခံစားခြင့္မ်ားအားလုံးကို ဖန္တီးေပးရန္ $ 1 ဘီလ်ံေက်ာ္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ AISDfuture.com တြင္ ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ 18 ရက္ေန႔တြင္ AISD ဘ႑ာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ Metz ႏွင့္ 
Sánchez ေက်ာင္းဝန္းမ်ားကို အၿပီးတုိင္ေပါင္းစည္းရန္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းစလုံးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 2021 ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ပါက ေခတ္မီ Sánchez ေက်ာင္းဝန္းရွိ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ 
သင္ၾကားေရးစင္တာတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

2019 ေဆာင္းဦးရာသီ
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AISD အနာဂတ္အေရး 
METZ ၊ SÁNCHEZ ႏွင့္ ZAVALA ေက်ာင္းဝန္းေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္

ၾသဂုတ္လ 16 ရက္ေန႔တြင္ Metz ႏွင့္ Sánchez ေက်ာင္းအသုိက္အဝန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆုံၿပီး ေရခဲမုန္႔ျဖင့္ဧည့္ခံေကၽြးေမြး ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိပြဲတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ရရွိေစၿပီး Sánchez မိသားစုမ်ားအား Metz ေက်ာင္းဝန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ 
ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ AISD သည္ ပထမဆုံးေက်ာင္းတက္ရက္တြင္ အထူးေက်ာင္းသား ပူးတြဲစု႐ုံးပြဲတစ္ခုျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အရွိန္အဟုန္ကို 
ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ Metz ႏွင့္ Sánchez ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 2019-20 စာသင္ႏွစ္တြင္ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ Metz မူလတန္းေက်ာင္းဝန္း၌ 
စတင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းစလုံးမွ မိသားစုမ်ားသည္ Metz ႏွင့္ Sánchez ေဆာင္းရာသီဂုဏ္ျပဳပြဲကို ဒီဇင္ဘာ 12 ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ 
အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ လူထုညစာစားပြဲတက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပဇာတ္တင္ဆက္မႈမ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈခံစားခဲ့ၾကသည္။ 

မိတ္ေဆြသစ္မ်ားရရွိၿပီး ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကျခင္း
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အျမင္ျဖင့္လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္း

McKinney York ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားထံမွရရွိေသာ Sánchez 
မူလတန္းေက်ာင္း ဒီဇုိင္း - ဒီဇုိင္းေရးဆြဲမႈျဖင့္ဖန္တီးထားေ
သာ ဗီဒီယိုကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။ ပုံစံမ်ားသည္ CAT ႏွင့္အတူ 
ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား အတူတကြ 
ပူးေပါင္းဖန္တီးထားသည့္ လက္ရာမ်ားကို ျပသထားပါသည္။ bit.
ly/sanchezVR တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါ 
စမတ္ကုတ္ေပၚသုိ႔ သင့္ဖုန္းကင္မရာကို ေရႊ႕ပါ။

ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက Sánchez 
မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ 21 ရာစု သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 
ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရန္ ရပ္ရြာအသုိက္အဝုိင္း၊ ေက်ာင္းဝန္းဆုိင္ရာ 
ဗိသုကာအဖြဲ႔ (Campus Architectural Team) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ CAT တြင္ Metz ၊ Sánchez ႏွင့္ Zavala 
တုိ႔မွ ေက်ာင္းတြင္း ဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကနဦးဒီဇုိင္း၊ ပုံၾကမ္းဒီဇုိင္းႏွင့္ 
ဒီဇုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး မစတင္မီ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းအဆင့္သုိ႔ ယခုေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 

မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းဝင္းကို 2021-22 ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

2019 ေႏြဦးရာသီမွ 2019 ေဆာင္းဦးရာသီအထိ 2020 ေႏြဦးရာသီမွ 2021 ေႏြရာသီအထိ 2021 ေဆာင္းဦးရာသီ

ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္သြားၿပီျဖစ္သည္

SÁNCHEZ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္ဇယား



4

အႀကီးစားေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါသလား။

သင္၏သေဘာထားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကားနာလိုပါသည္။ future@austinisd.org သို႔ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ပါ သို႔မဟုတ္ 512-414-9595 ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ 
Sánchez ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ပေရာဂ်က္အပါအဝင္ 2017 အႀကီးစားေခ်းေငြ အစီအစဥ္အေၾကာင္း AISDfuture.com တြင္ ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

Metz, Sánchez ႏွင့္ Zavala မိသားစုတို႔သူ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ Día de los Muertos ကို ဂုဏ္ျပဳရန္ ႏုိဝင္ဘာ 1 ရက္ေန႔က Pan American 
Recreation Center တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။  

ဤဂုဏ္ျပဳမႈကို ၾသစတင္ ISD 2017 အႀကီးစားေခ်းေငြ အစီအစဥ္မွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာေဆးျခယ္ျခင္း၊ ႐ုိးရာလက္မႈ ပညာမ်ားႏွင့္ အက၊ 
တာကိုမ်ားႏွင့္ ျပင္ပတြင္ “Coco” ႐ုပ္ရွင္ျပသျခင္းမ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ 

DÍA DE LOS MUERTOS ဂုဏ္ျပဳျခင္း

Michelle Rossomando, AIA, RID သည္ Sánchez ပေရာဂ်က္၏ အဆင့္တိုင္းမွတစ္ဆင့္ 
ဖန္တီးမႈဒီဇုိင္းကို အေလးေပးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Sánchez မူလတန္းေက်ာင္း 
မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ၏ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Michelle သည္ 
အသုိက္အဝန္း၏ စံတန္ဖုိးမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေသာ အဆင့္ျမင့္လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ 
ေခတ္မီအေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ေစမည့္ ဒီဇုိင္းအယူအဆတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဒီဇုိင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ 
ေက်ာင္းဝန္းဆုိင္ရာ ဗိသုကာအဖြဲ႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ပေရာဂ်က္အဖြဲ႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

AISD အနာဂတ္အေရး 
METZ ၊ SÁNCHEZ ႏွင့္ ZAVALA ေက်ာင္းဝန္းေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္


