
 

 
 

သငတ်  ို့၏မကထ်ရ  ကက ျောင််းသျော်းအတကွ ်ဘျောသျောရပ်အလ  က ်ဆကလ်ကသ်ငယ်ကူလို့လျောန  ငသ်ည်ို့ အခငွ်ို့အကရ်းမ ျော်းနငှ်ို့ကရွ်းခ ယန်  ငက်သျော 

ဒဂီ စတ်ယ ်မှငီငမ််းစရျောမ ျော်းအတကွ ်ဤစျောမ ကန်ျှောမ ှ tools/က ရ ယျောမ ျော်း၊ links/ခ  တဆ်ကမ်ှုမ ျော်းနငှ်ို့ resources/မှငီငမ််းစရျောမ ျော်းက   က ျော်ငပ 

ထျော်းပါသည။်  

ကက ်းဇူ်းငပြု၍ မတှသ်ျော်းထျော်းရနမ်ျှော အဆ  ပါ resources မ ျော်းက   ကရွ်းခ ယန်  ငပ်ပီ်း ၊ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏အတန််းမ ျော်း၊ ကအျောငလ်ကမ်တှရ်ရှ ရန ်

လ  အပ်ခ ကမ် ျော်းအတကွ ်င ည်ို့ဆည််းကပ်းငခင််း သ  ို့မဟ တ ်အတန််းအလ  က ်တ  ်းတကင်ခင််းစသညတ်  ို့အကပေါ် သကက်ရျောကင်ခင််း မရှ ပါ။    

Resources က   ပ  မနှ ်အဆင်ို့ငမြှင်ို့တငသ်ျွော်းမညင် စက်သျောက ကျောင်ို့ ဤ webpage/ဝကဘ်စ်ျောမ ကန်ျှောက   မ ကျောခဏစစက်ဆ်း၍ ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

blog post highlighting/ဦ်းစျော်းကပ်းတငင်ပထျော်းသည်ို့အရျောမ ျော်းက  လည််း စစက်ဆ်း ကည်ို့ရှုပါ။ ၄င််းတ  ို့သည ်က  ျော်ကင မှု၊  နတ််ီးန  ငစ်မွ််းနငှ်ို့ 

စမတက် ကသျော free online resources/အခမ ို့ အွနလ်  င််း အရင််းအငမစမ် ျော်း င စပ်ါသည။် 
 

လ ိုအပ်သ ော MNPS LOG IN CREDENTIALS 

 ဤ webpage ကပေါ် ရှ  resources အမ ျော်းစ သည ်MNPS student log in credentials က   လ  အပ်ပါသည။်  

 အကယ၍် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်သတူ  ို့၏ကက ျောင််းအကကျောင်ို့မ ျော်းင င်ို့ပတသ်က၍် logging in ကညူမီှုက   လ  အပ်ခ ို့ပါက 

သ  ို့မဟ တ ်သတူ  ို့၏ password က   အသစင်ပနလ် ပ်ခ ငပ်ါက ၊ MNPS Help Desk: 615-269-5956 သ  ို့   န််းကခေါ်ပါ။  

 

အကယ၍်  ငတ် ို ို့အ မ်၌ internet/အငတ်ောနက ်မရ  ခ ို့ပါက   

 အကယ၍် သငတ်  ို့အ မ၌် အငတ်ျောနက ်မရှ ခ ို့ပါက ၊ အငတ်ျောနက ်က မပဏအီမ ျော်းစ သည ်ကလ ျောကန်  ငသ်ည်ို့အ မက်ထျောငစ် မ ျော်း 

အတကွ ်အခမ ို့ wi-fi သ  ို့မဟ တ ်discount/ကလ ျောို့ကပါ ို့ရရှ န  ငသ်ည်ို့အခငွ်ို့အလမှ််းမ ျော်းက   ငပြုလ ပ်ကပ်းပါသည။် 

 Comcast Xfinity: Comcast Internet Essentials program သည ်MNPS  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းနငှ်ို့သတူ  ို့မ သျော်းစ မ ျော်းအတကွ ်

အ မသ်  ်း အငတ်ျောနက ်အခမ ို့ ၂ လစျောက   စစီဥ်ကပ်းပါသည။် 

 Find Comcast Xfinity public wi-fi hotspots. အသ  ်းငပြုရနအ်တကွ ်- ရရှ န  ငက်သျော hotspots စျောရင််းမ ှ “xfinitywifi” 

network/ကနွယ်ကအ်မညက်   ကရွ်းခ ယပ်ပီ်း ၊  browser က   launch  ငွ်ို့ပါ။  

 Charter Communications/Spectrum:  အမ ျော်းငပညသ်သူ  ်း အခမ ို့  wi-fi က   ရကက်ပါင််း ၆၀ အတကွန်ငှ်ို့ subscription 

စျောရင််းမကပ်းထျော်းကသ်းကသျော ကကျောလ ပ်ကက ျောင််းတကက်နသည်ို့ကက ျောင််းသျော်းအရွယမ် ျော်းအထ ရှ ကသျော အ မက်ထျောငစ် မ ျော်းအတကွ ်

အခမ ို့  broadband။  

 Charter/Spectrum public wi-fi hotspots က   ရှျောပါ။ 

 ရကက်ပါင််း ၆၀ အခမ ို့ wi-fi အတကွ ်စျောရင််းကပ်းလ  ပါက ၊ 1-844-488-8395 သ  ို့   န််းကခေါ်ပါ။ အငတ်ျောနကတ်ပ်ဆငက်ပ်းငခင််း 

အတကွ ်၀နက်ဆျောငခ် မကတျောင််းပါ။   

 အကယ၍် သငတ်  ို့မ သျော်းစ သည ်အခမ ို့နငှ်ို့ကစ ်းကလ ျောို့ကပါ ို့ကပ်းကသျော ကက ျောင််းမ ှကန ို့လညစ်ျော အခငွ်ို့အကရ်းက   ရရှ ပါက ၊ reduced 

cost account/ကစ ်းကလ ျောို့ကပါ ို့ရရှ န  ငက်သျောအကကျောင်ို့အတကွ ်သတမ်တှခ် က ်ငပည်ို့မနီ  ငပ်ါသည။် 

 AT&T: Offering free public wi-fi for 60 days /ရကက်ပါင််း ၆၀ အခမ ို့ အမ ျော်းငပညသ်သူ  ်း wi-fi  က   စစီဥ်ကပ်းပါသည။်  

 
 

BURMESE 

https://www.mnps.org/blog/2020/3/18/free-at-home-learning-resources
file:///C:/Users/shaung/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W8VMMP1K/ www.internetessentials.com 
https://wifi.xfinity.com/
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html
https://www.att.com/support/article/wireless/KM1103818/


 

CLEVER 

 Clever portal သည ်MNPS username နငှ်ို့ password ရှ ကသျောကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း အသ  ်းငပြုန  ငသ်ည်ို့ applications 

အမ ျော်းစ အတကွ ်1-click access က   ပ ို့ပ  ်းကပ်းပါသည။် 

 https://clever.com/in/mnps ၌ သျွော်းကရျောကက်လို့လျောပါ။   

 သငတ်  ို့၏ MNPS username နငှ်ို့  password င င်ို့ Log in ငပြုလ ပ်ပါ။ 

 
 
SCHOOLOGY  

 သငယ်ကူလို့လျောမှုအတကွ ်စမီ ခန် ို့ခွ မှုစနစင် စက်သျော Schoology က   ၅ တန််းမ ှ၁၂ တန််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်  

  mnps.schoology.com  ၌ သျွော်းကရျောကက်လို့လျောပါ။  

 သငတ်  ို့၏ MNPS username နငှ်ို့  password င င်ို့ Log in ငပြုလ ပ်ပါ။ 

 

LIMITLESS LIBRARIES/အကန် ို့အ တမ် ို့ စောကကည်ို့တ ိုကမ် ောျား 
 

Limitless Libraries သည ်Nashville Public Library/ နကရ်ှ်က ်းလ ်ငပညသ်ူ ို့စျော ကည်ို့တ  ကန်ငှ်ို့ မကထ်ရ  ကက ျောင််းမ ျော်း အတလူကတ်ွ  

ကဆျောငရွ်ကက်သျောပရ  ဂရမင် စပ်ပီ်း ၊ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ဒဂီ စတ်ယ် က ရ ယျောအမ  ြု်းမ  ြု်းက   အသ  ်းငပြုန  ငသ်ည်ို့အခငွ်ို့အလမှ််းက   ငပြုလ ပ် 

ကပ်းပါသည။် Nashville Public Library ဌျောနခွ အျော်းလ  ်းက   လကရ်ှ  ပ တထ်ျော်းကသျော်လည််း ၊ ကက ျောင််းသျော်း ID နငှ်ို့ pin က   အသ  ်းငပြု၍ 

ဒဂီ စတ်ယ ်က ရ ယျောအျော်းလ  ်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။် 

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်သတူ  ို့၏ MNPS ကက ျောင််းသျော်း ID င င်ို့ log in ငပြုလ ပ်န  ငပ်ါသည။် 

 Audiobooks ကအျော်ဒယီ   စျောအ ပ်မ ျော်း 

 eBooks အွနလ်  င််း၌  တန်  ငသ်ည်ို့စျောအ ပ်မ ျော်း 

 Magazines မဂဂဇင််းမ ျော်း 

 Elementary school learning resources မလူတန််းကက ျောင််း သငယ်ကူလို့လျောမှု မှငီငမ််းစရျောအရင််းအငမစ်မ ျော်း 

 Middle school learning resources အလယတ်န််းကက ျောင််း သငယ်ကူလို့လျောမှု မှငီငမ််းစရျောအရင််းအငမစမ် ျော်း 

 High school learning resources အထကတ်န််းကက ျောင််း သငယ်ကူလို့လျောမှု မှငီငမ််းစရျောအရင််းအငမစမ် ျော်း 

 
 
OFFICE 365 

 ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်အသ  ်းငပြုန  ငရ်နအ်တကွ ်သတူ  ို့၏ Office.com identification က   အသ  ်းငပြုပါ -  

 email အ်ီးကမ်းလ ်

 Word 

 PowerPoint 

 Sway 

 Excel 

 OneDrive (cloud storage) 

 
 
WORLD LANGUAGES 

ငပငသ်စစ်ျောနငှ်ို့စပ နစ်ျောက   ကလို့လျောကနကသျောကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ  ်း၌ Passport account ရှ ထျော်းပပီ်းသျော်းင စ်ပါသင င်ို့ ၊ ၄င််းက   Clever.com 

မ ှအသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။် 
 

MNPS World Language ကမျ္ောို့ဘျောသျောစကျော်းမ ျော်းက   ကလို့လျောကနကသျောကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်parental guidance settings/မ ဘ 

ခငွ်ို့ငပြုခ ကလ်မ််းညွှနဆ်ကတ်ငမ် ျော်းင င်ို့ ကအျောကပ်ါတ  ို့က   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည ်- 

 Duolingo 

 Open Culture 

 Busuu 
 

 

https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://mnps.schoology.com/
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school/downloads/audio-books
https://nashville.overdrive.com/library/kids
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school/downloads/magazines
https://ezproxy.library.nashville.org/login?url=https%3A%2F%2Flogin.pebblego.com%2F%3Fsqs%3D4721257e115d032a4f9c0ff3ade56709111a0093d2c671d894adc78c54583961
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school
https://www.limitlesslibraries.org/high-school
https://www.office.com/landing
https://clever.com/in/mnps
https://www.duolingo.com/
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
https://www.busuu.com/


 

MATH /  ခ ္ော  

Clever.com မ ှအွနလ်  င််း  တစ်ျောမ ျော်းနငှ်ို့ သငရ်  ်းညွှန််းတမ််း resources မ ျော်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်   

 K - 5 နငှ်ို့ High School Houghton Mifflin Harcourt (Think Central) 

 6 တန််းမ ှ8 တန််း McGraw Hill 

 
 

ENGLISH LEARNERS / အင္်္လ ပ်ဘော ောစကောျားက ို  ငယ်သူလို့လော မူ ောျား 

Clever.com မ ှအွနလ်  င််း textbooks/ တစ်ျောမ ျော်းနငှ်ို့ သငရ်  ်းညွှန််းတမ််း resources မ ျော်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်   

 Imagine Learning - level 1 နငှ်ို့ 2 ၌ မလူတန််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ် 

 Achieve 3000 – secondary အလယတ်န််း အဂဂလ ပ်ဘျောသျောစကျော်းက   သငယ်ကူလို့လျောသအူျော်းလ  ်းအတွက ် 

 

 
 

SCIENCE /   ပပံတ    

Clever.com မ ှအွနလ်  င််း textbooks/ တစ်ျောမ ျော်းနငှ်ို့ သငရ်  ်းညွှန််းတမ််း resources မ ျော်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်   

 Discovery Education Science Techbook - 3rd တန််း မ ှ8th တန််း 

 Pearson Easy Bridge - 6th တန််း မ ှ8th တန််း 

 Physical Science/ကျောယသ ပပ  (McGraw Hill) 8th grade 

 Biology/ဇီ၀က ဒ (Pearson) 9th တန််းမ ှ12th တန််း  

 Chemistry/ဓါတ က ဒ (McGraw Hill) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 Physics/ရူပက ဒ (McGraw Hill)- 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 Physics C (Cengage) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 AP Chemistry (Cengage) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 AP Biology (Bedford) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 Environmental Science/ပတ၀်န််းက ငဆ်  ငရ်ျော သ ပပ  (Cengage) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 AP Physics (Pearson) 9th တန််းမ ှ12th တန််း 

 
 
ENGLISH LANGUAGE ARTS  

Clever.com မ ှအွနလ်  င််း  တစ်ျောမ ျော်းနငှ်ို့ သငရ်  ်းညွှန််းတမ််း resources မ ျော်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်   

 Think Central K-4 

 Grades 4-12, Curriculum and Instruction webpage ၏ English Language Arts section ၌ အခ  ြု ျို့ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 

အတကွ ် တစ်ျောမ ျော်းက   ကတွျို့ ရှ န  ငပ်ါသည။်  

 
 

SOCIAL STUDIES / လမူှုသ ျားဘော ောတ    

Clever.com မ ှအွနလ်  င််း  တစ်ျောမ ျော်းနငှ်ို့ သငရ်  ်းညွှန််းတမ််း resources မ ျော်းက   အသ  ်းငပြုန  ငပ်ါသည။်   

 

 K - 4 – Studies 

 5th grade – Gibbs-Smith 

 6 - 8 - World History/ကမျ္ောို့သမ  င််း, U.S. History/ယအူကစ်သ်မ  င််း, နငှ်ို့ U.S. Government/ယအူကစ် ်အစ  ်းရ – 

McGraw-Hill  

 Economics/စ်ီးပါွ်းကရ်း – Pearson  

https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://ci.mnps.org/resources/36
https://clever.com/in/mnps

