
Burmese 
 

 

ဘာသာရပ္ ဆ္ိုင္ရာ ေမ ္ ာ္မ မ္န ္း္မ္ာန 
အထး္တမ္နဘ ြဲ ့ယ ရမ ္ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ အထး္တမ္နအ္င့္သ ္ာာ် ရး္က္္အပအအါင္ ္ို ိ္ုေပအင္န ၂၂ 
 ရး္က္္ရယ ရမး္။ ထံိုန္ံအတဆိုင္နမ ာ Algebra I, Geometry ႏွ င့္ Algebra II တဆို ့  ္္သး္။ ္တ ၳဳတႏွ ္္ မလဆို 
ေတာ့သး့္အတ း ္ေးာလဆပ္သ ာနမး့္ေး္ာင္နသာနတ္္ေယား္အေမႏွ င့္ ေးာလဆပ္အ္င့္ ဗဟိုသိုတမ္ာန  
ႏွ င့္း ္ မ္နး္င္မကမ္ာနထး့္သ င္နထာနသး့္ ေးာလဆပ္အ္င့္ဘာသာရပ္မ္ာန (AP)အ ပင္ အထး္တမ္နအ္င့္ 
သ ္ာ်ဘာသာရပ္မ္ာန တတ္ေ မား္ထာနသင့္သး္။ ေး္ာင္နသာနတ္္ေယား္အေမႏွ င့္ မဆမဆအသး္ေမ နါမ္န 
ေး္ာင္နအ္အအ္အစဥ ္မဆမဆသ ာနလဆိုသး့္ေးာလဆပ္ႏွ င့္ မဆမဆလဆိုအပ္ ္း္မ္ာနႏွ င့္အေးာင္န္ံိုနးဆိုး္းအသး့္ အၾးံ 
းဏ္မ္ာန အထး္တမ္နဘ ြဲ ့ယ ရမ္လဆိုအပ္ ္း္မ္ာနအတ း ္မး့္သး့္ဘာသာရပ္အတ ြဲမ္ာနယ ရမး္းဆို္ံိုန  တ္ 
ရမ္ ေး္ာင္နအၾးံေပနႏွ င့္ေတ  ့္ံိုသင့္သး္။    
အဓဆးဘာသာရပ္မ္ာနမေအာင္ မင္ ြဲ့ေသာေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို  ရ္္က္္  း့္ရမ ္အ္ာနထဆိုနအ္အအ္အစဥ္မ္ာနတ င္ပအ  
ါင္ ဆိုင္နႏွဆိုင္သး္။ ေး္ာင္နသာန ပမ္  း့္ရမ္လဆိုအပ္သး့္ဘာသာရပ္ေပသမ တး္ ပအန  ရး္က္္ ပမ္  း့္ေရနးဆို အ မ္ 
လဆိုင္န ေႏွ ရာသအေး္ာင္န သဆို ့မဟိုတ ္္သင္ႏွ ္္အတ င္န ္အ္အ္စဥေပနႏွဆိုင္ပအသး္။   
 
ALGEBRA I (၁  ရး္က္္) 

 ဤဘာသာရပ္သး္ ေး္ာင္နသာန အလး္တမ္နတ င္ေလ့လာ ြဲ့သး့္ အး္ရာသ ္ာ်သေဘာတရာနမ္ာနးဆို 
 ထပ္တဆိုန ္ြဲ႕ထ င္ထာန  င္န  ္္သး္။ ဤဘာသာရပ္အ ပအနတ င္  ပး္မယ္ ေမနပ ြဲေ  ဆ္ို  င့္ရ ဆသး္။  

CCLS ္မ္္တ င္ Algebra ၁ းဆို ပို  ္ာ္ိုမ္ာနအာန အဓဆးထာနေလ့လာသး္ 
   ြဲ ့္း္နတး္ေ္ား္ပံိုးဆို ေ သထိုတ္  င္န 
 ပဆိုလအႏွဆိုမအရယ္မ္အစဥ္နေပသမ  arithmetic ပို  ္ာမ္ာနအေ  ရ ာ  င္န  
 းဆမ္န ဏမ္နမ္ာန သဆို ့မဟိုတ္ အ္း္္ပ္မ္ာနးဆို ေ သ ပး္သး့္ းအမ ္  င္နမ္ာန တး္္ား္  င္န 
 းအမ ္  င္နမ္ာနအေ  ရ ာ  င္နသး္ း္ဆၳဳနေၾးာင္န္င္  င္  င္နလိုပ္ငမ္န္အစဥ္ႏွ င့္ရ င္န ပ  င္နဟိုမာနလး္  င္န  
 းဆမ္နရ င္တ္္ ို  င့္ းအမ ္  င္နမးအမ ္  င္နမ္ာနအာနအေ  ရ ာ  င္န 
 းအမ ္  င္နမးအမ ္  င္နမ္ာနးဆို ပံို ပမ္အ္စဥန  င့္တင္ ပအေ  ရ ာ  င္န 
 မ အးဆမ္နသေးတ်အသံိုန ပၳဳပံိုႏွ င့္ မ အးဆမ္နသေဘာတရာနမ္ာနမာနလး္လာမး္ 
 ္း္္ပ္သေဘာတရာနမ္ာန  ္္ေပသေ္ေသာ မ အးဆမ္နမ္ာနးဆို မာနလး္သေဘာေပအး္ေ္  င္န 
 မ္အ္စဥနေၾးာင္နပံို္ံေမသကယ္မ္ာနးဆိုဘာသာ ပမ္  င္န 

  ္အၾသေမႀထအ (၁  ရး္က္္) 
ဤသင္႐ိုးဆိုနသး္ ေး္ာင္နသာနအလး္တမ္နတ င္ ေတ  ့ၾးံၳဳ ြဲ့သး့္  ္အၾသေမႀထအမ္ာနးဆို ပဆိုမဆို ္ြဲ႕ထ င္ထာန  င္န  
  ္္သး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ပဆိုမဆိုရကပ္ေထ နလာသး့္  ္အၾသေမႀထအမ္ာနးဆိုေလ့လာ ပအန ာတဆို ့အ္း္္ပ္ 
မ္ာနးဆိုပဆိုမဆိုမာနလး္လာေ္သး္။ ဤဘာသာရပ္အ ပအနတ င္  ပး္မယ္္ာေမနပ ြဲေ  ္ဆို  င့္ရ ဆသး္။ 

 CCLS ္ံမ္္  ္အၾသေမႀထအတ င္ Clusters မ္ာနးဆိုအဓဆးထာနေလ့လာသး္ 
 ါမ္႐ိုးဆိုနမ္အ္စဥနမ္ာနအရထပ္တ းအမကမ္ာနမာနလး္လာမး္ 
  ္ဆအဆိုမး္ထရ္္သအအဆိုရမ္မ္ာနးဆို သး္ေသ ပရမး္ 
 ပံို္ံတ မ္ာနပံို္ံေ ပာင္နမကအရ ပံို္ံတ မ္ာနအေၾးာင္နမာနလး္လာမး္ 
 ပံို္ံတ မ္ာနးဆိုအသံိုန ပၳဳးသအအဆိုရမ္မ္ာနးဆိုသး္ေသ ပရမး္ 
 ႀတအ ဆိုႏွဆိုေမႀထအအ ္ဆၳဳနမ္ာနသတ္မ တ္ ပအန ေထာင့္မ မ္ႀတဆ ံမ္ာနပအါင္သး့္ပို္ာ္မ္ာနးဆို အေ  ရ ာ  င္န 
 းဆိုၾသကဆမဆတ္မ္ာနးဆိုအသံိုန ပၳဳး  ္အၾသမး္ထရ္္သအအဆိုရမ္မ္ာနးဆို းဆမ္န ဏမ္နမ္ာန  င့္သး္ေသ ပ  င္န  
 ပံို္ံငယ္မ္ာနတ း္ ္း္သး့္အေ  အေမမ္ာနတ င္  ္အၾသေမႀထအသေဘာတရာနမ္ာနးဆို အသံိုန ္ရမး္ 

 

သ ္ာ် ၉-၁၂ 
ေး္ာငန္သာနမ္ာနသး္ အထး္တမန္ဘ ြဲ ့ယ ရမ ္  ပး္ 
မယ္္ာေမနပ ြဲတ င ္ သ ္ာဘ်ာသာရပတ္္ ္ို ေအာင ္မင ္
ရမး္။ ေအား္ပအ ပး္မယ္္ာေမနပ ြဲမ္ာန းမ္နလ မ္န 
ထာနပအသး္။  

 Algebra I 
 Geometry  
 Algebra II 

 
သ ္ာ်အတမ္နမ္ာနတး္ေမသး့္ေး္ာင္နသာနမ္ာန 
သး္ ာတဆို ့တဆိုနတး္မက္ံးဆိုတဆိုင္နတာရမ္ အ အအာန 
ေလ္ာ္္ ာ ္ာေမနပ ြဲေ  ရသး္။  
ေး္ာင္နသာနမ္ာန  ပး္မယ္ကအပလဆိုမားဆို အ္င့္ မင္ ့ 
အ္အအ္အ္စဥ   င့္ရလဆိုပအး  ပး္မယ္္ာေမနပ ြဲ ၈ ိုးဆို  
၆၅မ တ္ သဆို ့မဟိုတ ္အထး္  င့္ေအာင္ရမး္  ္္ ပအန  
ာတဆို ့ ထြဲမ သံိုန ိုမ ာ သ ္ာ်မ္ာန  ္္ရမး္။  
ထဆို႔အ ပင္ ေး္ာင္န သာနသး ္ အပဆို ရး္က္္ႏွ ္္ ိုးဆို 
Languages Other Than English (LOTE) ႏွ င့္ 
ေကသတ င္နပံိုေ သထာန သး့္ Checkpoint B LOTE 
္ာေမနပ ြဲမ  သဆို ့မဟိုတ္    Arts or Career and  
Technical Education (CTE) မ  အ္အ္စဥလဆိုး္  
ငအနယ မ္ ္ေအာင္ မင္ရမး္။ 
 
ေး္ာင္နအၾးံေပနမ္ာနမ   ိုဏ္ထ နေ္ာင္အ္အအ္အစဥ္ 
အ  ာနမး္နလမ္နမ္ာန သဆို ့မဟိုတ ္ေး္ာင္နေ ပာင္န  
ေး္ာင္နသာနမ္ာနအတ း ္ လဆိုအပ္သး့္ရ င္နလင္နၫႊမ္ 
ၾးာန ္း္မ္ာန ေထား္ပံံ့ေပနႏွဆိုင္ပအသး္။ 
 

 
 

 
 

ၫႊမ္ၾးာနေရနရံိုန 
ဘ လဆိုနအ ဆ္ိုနရေး္ာင္နမ္ာန 
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Burmese 
 

သ ္ာ် ၉-၁၂ 

 

မဆဘမ္ာနအတ း ္လိုပ္ေ္ာင္ရမ္ အရပ္အႁမ း္ 

သ ္ာ်းဆို ေး္ာင္နသာနရြဲ႕ေမ ့္အ္စဥလိုပ္ငမ္နတာအ အ္  
အ္အ္စဥထြဲမ ာထး့္ထာနပအ။ ေး္ာင္နမ ပို္ ာမ္ာနးဆို  
 ပမ္လး္သံိုနသပ္တ း္ ္း္ပအေ္။  
းဆိုယ့္တိုမ္နး သ ္ား်ဆိုဘယ္ေလား္ေၾးား္ရ 
ေၾးာင္နဘယ္ေလား္ း္ေၾးာင္နမေ ပာပအႏွ င့္ 
ေး္ာင္နသာနးဆို္ာသင္သာနတ္္ေယား္အေမ 
ႏွ င့္မဆမဆးဆိုယ္းဆိုယ္ယံိုၾးး္မကတဆိုနပ အနပအေ္။ ္ဆတ္ဓအတ္  
  မ္အာနတဆိုနပ အနေ္  င္နသး္ ေး္ာင္နသာနာေအာင ္ 
 မင္ေရနေသာ့ ္း္  ္္သး္။  
အသး္ေမ နါမ္နေၾးာင္နေရ န ္ယ္မကမ္ာနေ  ္နေႏွ န ပအန 
အလိုပ္လဆိုအပ္ ္း ္မး္နပးာေအာင္လး္မ တ္မ္ာန  
တ ြဲ း္ကအ ရအမ္ာန သဆို ့မဟိုတ ္ေးာလဆပ္တ င္လဆိုအပ္  
လာမး့္သ ္ာအ်္င့္းဆို အတ တး ္ ံို္မ္နပအ။ သ မာ  
 ပၳဳ ္း္ေမာင္န ္ာရင္နးဆိုင္ အင္ ္င္မအယာ း မ္ ပဴ  
တာအသံိုန ပၳဳကအဳဆိုင္န ေမာ္ေတာ္းာန ပၳဳ ပင္ ္ာသင္  င္န  
လး္သမာနအပအအါင္ အလိုပ္မ္ာနအာနလံိုနတ င ္ 
သ ္ာ်အထဆိုး္အေလ္ား္လဆိုအပ္ပအသး္။  
သ ္ာ်ပဆိုမဆိုတဆိုနတး္လာေ္ရမ္ Mathalicious းြဲ့သဆို ့  
အရင္န မ္္မ္ာနးဆို အသံိုန ပၳဳရမ္္အစဥ္န္ာနပအ။ အတ း္အ  
 ္း္အေထား္း  ပၳဳေ္ရမ္ Khan Academay မ   
ဗအကအယဆိုအတဆိုေလနမ္ာနးဆိုၾးး့္ၾးး့္ပအ။  
 ္အၾသေမႀထအသး္ေသ ပ ္း္မ္ာနးဆို အ  မ အ္ထဆ  
ေ ပာင္န ပမ္ ပမ္္္္ပအ။ မး္သး့္ေမတ င္သး္ေသ ပ  
ရမ္လဆိုအပ္သး္ ္္္ေ္နပအ။ ထဆိုေမား ္အေ  ရရမ္  
မး္သး့္အ ္း္အရင္လာရမး္္ဆိုသး္းဆို္အ္စဥန္ာန 
ပအ။  

 ္အၾသေမႀထအပို္ ာတ္္ပိုက္သဆို ့မဟိုတ ္္ာတ္္ပိုိုက္တ း ္ 
မး္နတမး္န  င့္တ း္ ပအနသး့္အ အ ထဆိုပို္ာ္းဆိုပြဲ အ  
  ာနမး္န  င့္တ း္ၾးး့္ရမ္း္ၳဳဆန္ာနပအ။  
 
ALGEBRA II (၁  ရး္က္္) 

တ္္ထပ္းဆမ္နမ္ာန ထပ္ၫႊမ္နးဆမ္နမ္ာန ္တဆိုနလိုပ္ေ္ာင္ ္း္မ္ာနႏွ င္တ း္ ္း္သး့္အ အတ င္ ေး္ာင္နသာန 
သး္ း္ဆၳဳနေၾးာင္န္အ္စဥ ္င္ႏွဆိုင္မက အေ   ံလိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနႏွ င့္ polynomial းဆိုေလ့လာရႏွဆိုင္သး္။ ေလာ့ ရ္္ 
သမ္းဆိုအသံိုန ပၳဳး ထပ္ၫႊမ္နပို္ာ္မ္ာနးဆိုတ း္ ္း္  င္န ရကပ္ေထ နေသားဆမ္န ဏမ္နမ္ာနႏွ င့္ quadratic ပို္ာ္မ္ာန 
းဆိုအေ  ရ ာ  င္နမ္ာနအပအအါင္ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ လိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနးဆိုေ သ ပသး့္ပို္ာ္မ္ာနးဆိုတ း္ ္း္ရ 
 ပအန းအမ ္  င္နမ္ာနးဆိုအေ  ရ ာရမ္ႏွ င့္ မဆမဆ္္ မ္နရး္ပဆိုမဆိုတဆိုနတး္လာေ္ရမ္ ္း္လး္လိုပ္ေ္ာင္ရသး္။ ဤသင ္
႐ိုးဆိုနအ ပအနတ င ္ ပး္မယ္္ာေမနပ ြဲေ  ္ဆိုရမ္းမ္နလ မ္နထာနပအသး္။  
CCLS္ံမ္ ္Algebra II တ င္ Clusters မ္ာနးဆိုအဓဆးထာနေလ့လာသး္။ 

 ထပ္ၫႊမ္နးဆမ္မ္ာနာ ိုဏ္သတ္ဆမ  ထဆပ္းဆမ္နမ္ာနာယိုတ္ဆသေဘာတရာနမ္ာနသဆို ့တဆိုန ္ြဲ႕သင္ယ သး္ 
 ပို္ာ္မ္ာနးဆိုအေ  ရ ာရမ္ တ းအေသာပံို္ံမ္ာနးဆိုေ သ ပ ္း္မ္ာနေရနသာနရသး္ 
 သိုးမ္ာနႏွ င္ ့polynomials အ ္း္မ္ာနၾးာန ္း္သ ယ္မကးဆိုမာနလး္လာမး္ 
 းအမ ္  င္နပို္ာ္မ္ာနအေ  ရ ာ  င္နသး္   ္္္အစဥ္းဆို္င္  င္ရ  င္န  ္္ ပအန ထဆို္အစဥ္န္ာန္င္  င္  င္နးဆိုရ င္န ပရ 

  င္န  ္္သး္းဆိုမာနလး္ေ္ရမ္ 
 းအမ ္  င္န မးအမ ္  င္နပို္ာ္မ္ာနးဆို အေ  ရ ာရ ပအန ပံို ပမ္အ္စဥနမ္ာန  င္ ့ေ သ ပရမး္ 
 ပမာဏႏွ ္္ ိုၾးာနမ ္း္္ပ္မကးဆိုပံိုေ သေပနသး့္ လိုပ္ေ္ာင္ပံိုးဆိုတး္ေ္ား္ရမး္ 
 လး္ေတ  ့လိုပ္ေ္ာင္မကမ္ာန ေလ့လာမကမ္ာန ္္္တမ္နပံို္ံငယ္မ္ာနမ  ္ံိုန  တ္သံိုနသပ္ ္း္မ္ာနးဆို 

ရ င္နလင္နတင္ ပရမး္ 
PRECALCULUS ႏွ င့္ အ္င့္ မင့္ေ အင္န္အ္စဥမ္ာန ( ၁သင္႐ိုးဆိုန ရး္က္္) 
ါမ္ရဆိုနမ္အ္စဥနေပသမ အမ တ္မ္ာန ္ဆတ္္း္သး့္အမ တ္မ္ာနးဆိုပဆိုမဆိုမာနလး္ေ္  င္န  င့္ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ေပန 
ထာနသး့္အမ တ္မ္ာနးဆို ါမ္ရဆိုနေပသမ အမ တ္မ္ာန  င့္ေ မ ား္  င္န  င့္ ထဆိုအမ တ္မ္ာနးဆိုါမ္ရိုဆနေပသမ သိုးႏွ င့္ထဆိုအ 
မ တ္မ္ာနးဆို ပဆိုမဆိုမာနလး္လာေ္သး္။ ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ းဆိုၾသကဆမဆတ္ါမ္ရဆိုနမ္ာနာေ သ ပ ္း္မ္ာန လး္ပအတ္ 
မကမ္ာနလိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနအတ း္ ပံို္ံမ္ာနးဆိုးရဆယာမ္ာနအ  ္္အသံိုန ပၳဳသး္။ အလာနတ ပင္ linear းအမ ္  င္နမ္ာန 
အတ း္အေ  ရ ာရာတ င္လး္နအသံိုန ပၳဳသး္။ ထပ္းႊမ္နးဆမ္နမ္ာနႏွ င့္ေလာ့ ရ္္သမ္လိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနၾးာနမ  အ 
္း္္ပ္းဆိုေလ့လာ  င္နအာန  င့္ ေ ပာင္န ပမ္လိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနးဆိုေလ့လာၾး ပအန ေလာ့ ရမ္သမ္လိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာန 
ာကဆိုမဆမ္နးဆိုထဆမ္န ္ၳဳပ္  င္န  င့္ ၄င္နတဆို ့ေ ပာင္န ပမ္မ္ာနးဆို  င့္ ပၳဳသး္။  
CALCULUS (၁ သင္ရဆိုန ရး္က္္) 
ဤသင္ရဆိုနတ င ္  ာနမာန  င္န ေပအင္န္ပ္  င္န ပ ာနမ္ာန  င္န အင္တအ ရယ္မ္ာနာ  ပတ္သာနမကမ ပတ္သာနမကႏွ င့္ းြဲးိုလ 
သ ္ာ်မ္ာနပအါင္သး္။ ပံိုမ မ္အာန  င့္ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ေလ့လာမက ြဲၾသေမၾတအ မ လလိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနႏွ င့္ ၾတအ ဆို 
ႏွဆိုေမၾတအမ္ာနအပအါင္ အၾးဆၳဳးြဲးိုလသ ္ာမ်္ာနးဆိုေလ့လာ ပအန  ္္သး္။  
AP CALCULUS (၁သင္ရဆိုန ရး္က္္) 
ေအပအးြဲးိုလသး္ ေးာလဆပ္အ္င့္သင္ရိုဆန  ္္ ပအန ေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို းြဲးိုလသေဘာတရာနမ္ာနႏွ င့္၄င္နာ ္ 
မ္္မ္ာနႏွ င့္ပို္ာ္မ္ာနးဆို ေး္ာင္နသာနမ္ာနထဆေတ  ့မာနလး္ေ္ရမ္ပံိုေ သထာန  င္န  ္္သး္။ ဤဘာသာရပ္တ င္  
ေအား္ပအေ အင္န္အစဥ္မ္ာနပအါင္သး္- လိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာန မ္အ္စဥမ္ာန အးမ ့္သတ္မ္ာနႏွ င္ ့္း္္ပ္မက မတ းအေသားြဲ 
းိုလမ္ာန (အမး ္ပို္ာ္ႏွ င့္ ကိုတဆယ္င့္ပ ာနမ္ာန ္င့္ပ ာနလိုပ္ေ္ာင္ပံို အမ တ္တ္္ ိုမ ္င့္ပ ာန ္သး့္္င့္ပ ာနမ္ာန 
တ း္ ္း္ပံိုမ္ာနအပအအါင္) ႏွ င့္ အင္တအ ရယ္းြဲးိုလ သတ္မ တ္ ္း္မ္ာန ပဆိုလာႏွ င္ ့းႊမ္ရပ္ ပလိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာန 
း မ္န္တမ္ ့ႏွ င့္တိုဆင္လာ အ္နရအနမ္ာနအပအအါင္ အင္တအ ရယ္ႏွ င့္ပဆိုလအႏွဆိုမဆရယ္မ မ္နေ  ပို္ာ္မ္ာန ပအါင္သး္။  
AP STATISITCS (၁သင္ရဆိုန ရး္က္္) 
ေအပအးြဲးိုလသး္ ေးာလဆပ္အ္င့္သင္ရဆိုန  ္္ ပအန ေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို ္ာရင္န ပၳဳ  င္န   ြဲ  မ္န္ဆတ္  ာ  င္န အ 
 ္း္လး္မ္ာနမ  ္ံိုန  တ္ ္း္မ္ာန ္  င္နတိုဆ ့အတ း ္အဓဆးသေဘာတရာနမ္ာနႏွ င့္းရဆယာမ္ာနးဆို မဆတ္္း္ေပန 
ရမ္ပံိုေ သထာန  င္န  ္္သး္။ ေး္ာင္သာနမ္ာနးဆို း္ယ္ ပမ္ ့လ သး့္ အယ ္သေဘာတရာနေလန ိုႏွ င့္မဆတ္္း္ 
ထာနသး္- 

 အ ္း္လး္မ္ာနေလ့လာ  င္န- ပံို္ံမ္ာနးဆိုေ သ ပ ပအန ပံို္ံမ္ာနမ  း ြဲထ း္ပံို 
 မမ မာယ   င္နႏွ င့္လး္ေတ  ့္မ္နသပ္  င္န-ေလ့လာမကတ္္ ို ္အမံေ္ာင္ရ း္ပံို 
 ပံို္ံမ္ာန ၾးဆၳဳတင္ေမ ္ာ္မ မ္န  င္န-   ္္ႏွဆိုင္ေ ္မ္ာနႏွ င့္လ ံၳဳေ္ာ္မကမ္ာနးဆိုအသံိုန ပၳဳ ပအန း္ပမ္န  ္္ရပ္မ္ာနေလ့ 

လာ  င္န 
 းဆမ္န ဏမ္န္ိုဆင္ရာေးား္ ္း္- လ အစဥအနေရမယ္မဆမဆတ္တ း္ ္း္   ္္ႏွဆို္င္ေ ္မ္ာန္မ္နသပ္ 

Survey of Geometry, Principles of Algebra ႏွ င့္ Algebra ၂ မ  ၁ ႏွ င့္ ၂မ ၂ တဆို ့းြဲ့သဆို ့ အ  ာန ရး္က္္ရႏွဆိုင္ 
သး့္ဘာသာရပ္မ္ာနယ   င္နအာန  င့္ မဆမဆအး္ဆၳဳနရႏွဆိုင္မး္လာန္ဆိုသး္းဆို ေး္ာင္နသာနမ္ာနအေမ  င့္ာတဆို ့အ 
ၾးံေပနမ္ာန  င့္တဆိုင္ပင္သင့္သး္။  




