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4 May 2020 

Dear Parents 

  

Hopefully you have been able to settle back into the routine with our continued Distance Learning 

Program.  

It is wonderful to see our YAIS community of teachers, students, and parents working together and 

showing remarkable resilience during this time. For our teachers it is not easy to teach in a physical 

classroom one day and turn it into a virtual classroom the next. Most of our teachers had little or no 

training for online teaching. Most of our parents are also returning to work and can provide less support 

to their children at home.  

Many parents are expecting, and many teachers, are still trying to replicate what they do in the 

classroom, with what they are doing online. It's important that we all shift that way of thinking and 

continue to adapt. Most of our teachers will never feel as confident or competent about how we teach 

virtually as we do when the students are in front of us. This adaptation is not easy, and we are continuing 

to look at the parts of our DLP teaching that are not working and attempt to make improvements. I want 

to thank all the parents and the PAC who have been in contact with us and provided us with the 

feedback to help make these amendments. 

I would also like to take a moment to thank our teachers for the wonderful job they are doing. I will be 

in touch with you, the parents, to facilitate a Teacher’s Appreciation Week. I know the teachers are 

missing your children very much. It was great to touch base with many of our students via the Virtual 

Assemblies. Hopefully we will do another before end of year. 

  

FEEDBACK: 7 May 

Another difference between teaching in the physical classroom and the virtual classroom is the 

amount of "control" the teacher has over student engagement. 

In the classroom the teachers can use: 

• Their physical proximity to engage students, 

• The threat of a loss of some privilege, 

• The promise of an incentive, or one of their other positive social-emotional tricks of the trade. 

There is a lot less "control" on the part of the teacher right now, and that makes the parent-teacher 

partnership so much more important. 
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On Thursday, 7 May, all our teachers will send parents a short feedback via the Seesaw Family App 

specific to your child. They will comment on their participation, achievements and any area of specific 

concern. We will also follow up the feedback with Viber/email for parents that are not using the Seesaw 

Family App. 

  

 DISTANCE LEARNING PROGRAM FORMAT 
 

Just a reminder about the format of our DLP program. 

On average, students in Grades K-2 will complete approximately 2 hours of work per day and students 

in Grades 3-5 will complete approximately 3 hours of work per day.  

 This time should be divided into three parts:  

• viewing the assigned lessons,  

• scheduled live time with the teacher and  

• completing independent work. 

 

At this stage of our DLP all teachers are scheduling weekly at least two (2) ZOOM conferences with 

their students, either as a class or as small groups . For our younger students we are relying more on 

recorded instruction and for our older students more on ZOOM conferences. The parents with children 

across grades will notice that different grades have different approaches and in our Gr 3 to Gr 5 Grades 

there are also differences per class of the same grade, as the students are more independent and able 

to communicate more easily with their teacher. 

  

It is important to keep on reaching out to the Teacher via the Seesaw Family App, myself or Ms Su via 

Viber or email, if you need any support, clarity, assistance or have a concern. Most important, is to 

encourage your child to seek support while allowing your child to accept responsibility and take on the 

challenges with increasing independence. 
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STUDENT EMOTIONAL WELL-BEING 

Our students’ emotional well-being is very important to us and our students have to cope with the impact 

of Covid-19 and continued online learning. This impact is multifaceted and has numerous areas in 

which our student’s expectations aren’t being met. The sudden, but needed campus closure, although 

necessary for public safety, left farewells unsaid, parties not celebrated, projects undone and 

milestones acknowledged in different ways. Grief is normally associated with a loss of life or death, but 

more broadly grief is also the loss of expectations. I have attached a few thoughts and links to articles 

that you can use to our students process these feelings. 

    

UPCOMING DATES 

Wednesday, 6 May:             No School (Full Moon Day) 

Thursday, 7 May:                 Student Progress Report sent via Seesaw Notification 

Wednesday, 3 June:            End-of-Year Report Cards 

Friday, 5 June:                     Last day of 2019-20 Academic School Year. 

  

WEBSITE and FACEBOOK Posts 

Please feel free to send in virtual learning photos of your children, that we can use on our YAIS 

Facebook and YAIS Website. You can send the photos via email or Viber. Although our students 

aren’t at school, we want to continue to celebrate the work they are doing. 

  

FAMILY SCAVENGER HUNT 

In case you want something to do as a family see the scavenger hunt attached. If you take part please 

take a photo and send it to us via Viber or Email as well. We will be feature them on our YAIS Facebook 

page.  

  

Stay safe, stay healthy and thank you for your continued support. 

 René MacQuillin 

Elementary School Principal 
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မေလ ၄ ရက် ၂၀၂၀ခုနှစ ်

 

ချစ်လှစ ွာသ ွာမိဘမျွာျားရှင  ်

 

ကျွန်မတိိုို့၏ ဆက်လက် င်ကကွာျားသနသ ွာ အသ ျား င် အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှု အစီအစဉ်မျွာျားနှင ်အတူ 

ပြန်လည်အ ွာျားကျသနမည်ဟိုသမ ွာ်လင ်ြါ ည်။ 

ယခိုကဲ  ိိုို့ ခက်ခဲသ ွာအချနိ်ကွာလတ င် ကျွနမ်တိိုို့၏ YAIS မှဆရွာ၊ဆရာေမျွာျား၊ သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျားနှင ် မိဘမျွာျားအတူတက  

ကကံ ကကံ ခံ ြူျားသြါင်ျားသဆွာင်ရွက်ကကြံိုကိို သတ ွေ့ပမင်ရ ည်မှွာ အံ က  မ်ျားသပမွာက်ဖ ယ်ြင်ပဖစ် ည်။ 

ကျွန်မတိိုို့၏ဆရွာမျွာျားအသနပဖင ် စွာ င်ခနျ်ားတ င်  င်ကကွာျားသနရွာမှ အချနိတ်ိိုအတ င်ျား အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှုြံိုစံ 

စွာ င်ခန်ျား ိိုို့သပြွာင်ျားလဲရ ည်မှွာ မလ ယ်ကူလှြါ။ အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှုြံိုစံအတ က် ကျွန်မတိိုို့၏ဆရွာ၊ဆရွာမမျွာျား ည် 

သလ ကျင ် င်ယူခ င ် အနည်ျားငယ် ွာ ရရှိခဲ ပြီျား အမျွာျားစိုမှွာ အခ င ်မ ွာခဲ ြါ။ ယခိုအချနိ်တ င ်မိဘအမျွာျားစို ည်လည်ျား 

အလိုြ်ပြန်ဆင်ျားကကရပြီ ပဖစ်သ ွာသကကွာင  ် အိမ်၌ရှိသ ွာကသလျားမျွာျားကိို ကူညီနိိုင်မှုနည်ျားြါျားသ ာွားနိိုင် ည်ကိိုလည်ျား 

န ျားလည်ြါ ည်။ 

 

မိဘမျွာျားမှ သမ ွာ်လင ်ထွာျားကက ည ် ြံိုမှန်စွာ င်ခန်ျားတ င်ျား င်ကကွာျားမှုနှင ် အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှုတိိုို့ကိို ထြ်တူညီနိိုင်သစရန် 

ကျွန်မတိိုို့ဆရွာ၊ဆရွာမမျွာျားဖက်မှ အတက်နိိုင်ဆံိုျား ကကိ ျားစွာျားသြျားသနကကြါ ည်။ ကျွန်မတိိုို့ဆရွာအမျွာျားစိုအသနနှင ်လည်ွား 

အတန်ျားတ င်ျား၌ င်ကကွာျားခဲ ရ ကဲ  ိိုို့  စိတ်သကျနြ်အွာျားရမှု နှင ် ယံိုကကည်မှုမျွာျား ထြ်တူမညီနိိုင် ည်ကိို 

န ျားလည်ခံစွာျားမိြါ ည်။ လက်ရှိအပခအသနအရ အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားပခင်ျား ွာလ င် အ င ်သတွာ်ဆံိုျားနှင ် 

လိိုက်သလျွာညီသထ မှုပဖစ်သကကွာင်ျားကိို သပြွာင်ျားလဲစဉ်ျားစွာျားလက်ခံရန် လိိုအြြ်ါ ည်။ ကျွန်မတိိုို့၏ 

အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားသရျားတ င် တချ ိွေ့လိိုအြ်သနသ ွာအြိိုင်ျားမျွာျားကိို တိိုျားတက်သကွာင်ျားမ န်သအွာင်ပြ လိုြရ်န် 

ဆက်လက်ကကိ ျားစွာျား လိုြ်သဆွာင်လ က်ရှိသနြါ ည်။ လိိုအြ်သ ွာအြိိုင်ျားမျွာျား ပြန်လည်ပြငဆ်င်မှုမျွာျား ပြ လိုြ်ရန်အတ က် 

ကျွန်မတိိုို့အွာျားဆက်  ယ်၍ တံိုို့ပြန်ချက်မျွာျား/အကကံပြ ချက်မျွာျားသြျားသ ွာ မိဘမျွာျားအွာျားလံိုျားနှင ် မိဘကိိုယစ်ွာျားလှယ် 

တိိုို့ကိိုလည်ျား သကျျားဇျူားတင်ရှိြါ ည်။ 
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ဆရွာ၊ဆရွာမမျွာျား၏  င်ကကွာျားသရျားအထူျားကကိ ျားစွာျားလိုြ်သဆွာင်မှုမျွာျားအတ က် အချနိ်ခဏယူ၍ သကျျားဇျူားတင်သကကွာင်ျား 

သပြွာလိိုြါ ည်။ ထိိုို့သကကွာင ် ဆရွာမျွာျားကိိုဂိုဏပ်ြ သကျျားဇူျားတင် ည ်အသနပဖင ် လွာမည ်ရက် တတြတ် တ င် 

အထိမ်ျားအမှတ်တစ်ခိုပြ လိုြ်မည်ပဖစ်ြါ၍ ကျွန်မကိိုယတ်ိိုင် မိဘမျွာျားကိို 

ဆက်  ယ်အသကကွာင်ျားကကွာျား  ွာျားြါမည်။  ဆရွာမျွာျား ည်လည်ျား ကသလျားမျွာျားကိို တိရ လ မ်ျားဆ တ်သနကကပြီပဖစြ်ါ ည်။ 

Virtual Assemblies ေှ တဆင ် ကမလွားေ ာွားနှင ် ပြန်လည်မတ ွေ့ဆ ခု င ်ရခ  သည်ောှ လ န်စ ာမကာင်ွားေ န်လြှါသည်။ 

မက ာင်ွားစာသငန်ှစ်ေဆ ုွားေီ ထြ်ေ ပြြုလုြန် ုင်ရန်လည်ွား မေ ာ်လင ်ြါသည်။ 

မိဘ၊က  ျောင ်းသျော်းမ ျော်းသိ ို့အက ြံပ ြုခ    - ကမလ ၇ ရ   

သမလ ၇ ရက် ကကွာ ြသတျားသနို့တ င် ကျွန်မတိိုို့၏ဆရွာအွာျားလံိုျား ည် Seesaw Family App မှတစ်ဆင ်မိဘမျွာျားအွာျား 

ကသလျားနှင ် က်ဆိိုင်သ ွာ အကကံပြ ချက်မျွာျားသြျားြါလိမ ်မည်။ ၄င်ျားတိိုို့အသနပဖင ် သကျွာင်ျား ွာျား၊သကျွာင်ျား ူ တိိုို့၏ြါ၀င်မှု၊ 

စ မ်ျားသဆွာင်နိိုင်မှုမျွာျား၊  တိထွာျားရမည ်အချက်မျွာျားနှင ် ြတ် တ၍် မှတ်ချက်မျွာျားသြျား  ွာျားမည်ပဖစ် ည်။ Seesaw Family 

App ကိို အ ံိုျားမပြ နိိုင်သ ျားသ ွာ မိဘမျွာျားအတ က် Viber / email ပဖင ်လည်ျားအကကံသြျားချက်မျွာျားကိို ကျွန်မတိိုို့မှ 

သန က်ဆက်တ ဲ သြျားြိိုို့  ွာျားြါမည်။ 
 

ြံိုမှန်စွာ င်ခန်ျားတ င်ျား င်ကကွာျားမှုနှင ် အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှုတိိုို့၏ အကကီျားမွာျားဆံိုျား က ဲပြွာျားပခွာျားန ျားမှုမှွာ  

သအွာက်ြါအချက်မျွာျားြင်ပဖစ် ည်။   
 

• ဆရွာနှင ်သကျွာင်ျား ွာျား ထစိြ်မှုမရှိပခင်ျား၊ ရိုြ်ြိိုင်ျားဆိိုင်ရွာနီျားကြ်မှုမရှိပခင်ျား 

• အတန်ျားတ င်ျား င်ကကွာျားပခင်ျားတ င် ွာ သြျားနိိုင ်ည ် အခ င ်အသရျားနည်ျားြါျား  ွာျားရပခင်ျား 

• ဆရွာမျွာျား၏ စိတ်ြိိုင်ျား၊ရိုြ်ြိိုင်ျားဆိိုင်ရွာ မက်လံိုျားသြျားဆ ဲသဆွာင်နိိုငမ်ှုသလျွာ ြါျား  ွာျားပခင်ျား 

စ ည ်အချက်မျွာျားကိို မိဘမျွာျားဘက်မှ န ျားလည်သြျားသစလိိုြါ ည်။ 

 

အွန လိ င ်းသင က ျော်းမှုအစီအစဉ  ြံ စြံ 

အ န်လိိုင်ျား င်ကကွာျားမှု အစီအစဉ်၏ြံိုစံအတ က် အထူျား တိသြျားသပြွာကကွာျားလိို ည်မှွာ  ြျမ်ျားမ အွာျားပဖင ် Kindergarten ေှ 

Grade 2 မှသကျွာင်ျား ွာျားမျွာျား ည် တစ်သနို့လ င် ၂ န ရီခနိ်ု့နငှ ် Grade 3 မှ Grade 5 သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျား ည် တစ်သနို့လ င် ၃ 

န ရီခနိ်ု့ ခနိ်ု့မှန်ျားသပခ သကျွာင်ျား င်ခန်ျားစွာမျွာျားကိို သအွာက်ြါအတိိုင်ျား ံိုျားြိိုင်ျားခ ဲ၍ သဆွာင်ရွက်ကကရမည်ပဖစ်ြါ ည်။ 

•  တ်မှတ်ထွာျားသ ွာ င်ခန်ျားစွာမျွာျားကိိုကကိ တင်ကကည ်ပခင်ျား၊ 

• ဆရွာနှင ်အ န်လိိုင်ျားမှတိိုက်ရိိုက်သတ ွေ့ဆံိုရန်အချနိ်ကိိုစီစဉ်ထွာျားပခင်ျား 

• အကူအညီမလိိုသ ွာအလိုြ်မျွာျားပြီျားဆံိုျားသအွာင်လိုြ်ပခင်ျား။ 

 



 
 

Yangon Academy International School 
No. 35(B), University Avenue Housing, New University Avenue Road, 

Bahan Township, Yangon, Myanmar. 

Phone: (951) 549451, 540730, 557219 

Email: info@yangonacademy.com, Website: www.yangonacademy.com 

အ န်လ ုင်ွားသင်ကကာွားေှု ဤအဆင ်တ င်ဆရွာအွာျားလံိုျား ည် အတန်ျားလိိုက် ( ိိုို့မဟိုတ်) အိုြ်စိုငယ်မျွာျားအသနပဖင  ်

၎င်ျားတိိုို့၏သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျားနှင ်အနည်ျားဆံိုျား ZOOM သတ ွေ့ဆံိုမှု ၂ခို ပဖင ် အြတ်စဉ်အချနိ်ဇယွာျားဆ ဲထွာျားြါ ည်။ ကျွန်ေတိိုို့၏ 

KG ေှ  Grade 2 သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျားအတ က် ဗဒီီယ /ုအသ သ င်ွား မှတ်တမ်ျားတင်ထွာျားသ ွာညွှနက်ကွာျားချက်မျွာျားနှင ် Grade 3 ေှ 

Grade 5 ကမလွားေ ာွားအတ က် ZOOM သတ ွေ့ဆံိုမှုမျွာျားအသြေါ် အဓိကတည်မှီ င်ကကွာျားသနြါ ည်။ အတန်ျားတစ်ခိုထက်ြိို၍ 

ကသလျားရှိသ ွာမိဘမျွာျားအသနပဖင ် မတူညီသ ွာအတန်ျားမျွာျား ည် က ဲပြွာျားသ ွာနည်ျားလမ်ျားမျွာျားရှိသကကွာင်ျားကိို 

 တိပြ မိြါလိမ ်မည်။ Grade 3 ေှ Grade 5 အတန်ွားေ ာွားအတ က် အတန်ွားကကီွားလာသည ်နှင အ်ေ  က ုယတ် ုင်လုြ်မဆာင်န ုင် 

စ မ်ျားရှိလွာ ည်နငှ ်အညီ ဆရွာမျွာျားဘက်မှွာ လိိုအြ် လိို ချနိ်ည ိ င်ကကွာျားသြျား  ွာျားမည်ပဖစ်ြါ ည်။ 

မိဘမျွာျားအသနပဖင ်  င်ခန်ျားစွာနှင ြ်တ် က်သ ွာအကူအညီမျွာျား၊ အ ိသြျားစရွာမျွာျား၊သဆ ျားသန ျားရန်အချက်မျွာျားရှိြါက 

ဆရွာမျွာျားထံ ိိုို့ Seesaw Family ေှ ဆက်သ ယ်မြွားရန် လ ုအြ်ြါသည်။ Seesaw Family အဆင်ေမပြခ  ြါက 

ကျွန်ေ  (သ ုို့ေဟုတ်) ေဆထု သ ုို့လည်ွား email ေှ ပြစ်မစ viber ေှပြစ်မစ ဆက်သ ယ်အမကကာင်ွားကကာွားန ုင်ြါသည်။ 

အသရျားအကကီျားဆံိုျားအချက်မှွာ ေ ဘေ ာွားေှ ကမလွားေ ာွားအာွား အကူအညီမြွားရာတ င် ကသလျားမျွာျားကိိုယတ်ိိုင် 

လိုြ်သဆွာင်လွာနိိုင်သစပခင်ျား ကသလျားမျွာျားမှတွာ န်ယမူှုရှိလွာသစပခင်ျားနှင ် စနိ်သခေါ်မှုမျွာျားကိို ရင်ဆိိုင်သပဖရှင်ျားနိိုငသ်စပခင်ျားတိိုို့ကိို 

အထူျားအသလျားသြျား၍ြံ ြိိုို့သြျားရန်ပဖစ်ြါ ည်။    

က  ျောင ်းသျော်းမ ျော်း၏စတိ  ိ င ်းဆိ င ရျော   န ်းမျောကရ်း 
 

ကျွန်ေတိိုို့သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျား၏ စိတ်ြိိုင်ျားဆိိုင်ရွာကျန်ျားမွာသရျား ည် ယခိုကဲ  ိိုို့ ခက်ခဲသ ွာကွာလအတ င်ျား 

အ န်လိိုင်ျားသလ လွာမှုကိို ဆက်လက်လိုြ်သဆွာင်နိိုင်ရန်အတ က် အလ န်အသရျားကကီျားြါ ည်။ ယခိုကွာလ ည် 

ဘက်သြါင်ျားစံိုကိို အကျ ိျား က်သရွာက်မှုရှိပခင်ျားသကကွာင်  ကသလျားငယ်မျွာျား၏ စိတ်ြိိုင်ျားဆိိုင်ရွာ သမျွာလ်င ်ထွာျားသ ွာ 

သကျွာင်ျားတ င်ျားသြျွာ်ရွှငြ် ဲမျွာျား၊ ဂိုဏ်ပြ ြ ဲမျွာျားကိို  လက်လွှတ်ဆံိုျားရံှုျားလိိုက်ရ ည ်အတ က် စိတ်ြိိုင်ျားဆိိုင်ရွာ 

ထိခိိုက်မှုရှိနိိုင်ြါ ည် ည်။  

သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျား၏ ဤခံစွာျားချက်မျွာျားနှင ် ြတ် က်၍ နှစ် ိမ ် အွာျားသြျားလိို ည ်အတ က် 

မိဘမျွာျားအတ က်အ ံိုျားပြ နိိုင်သ ွာ အကကံဥွာဏ်အချ ိွေ့နှင ် သဆွာင်ျားြါျားလင ်ခမ်ျွာျားကိို ဤစွာနှင ်အတူြူျားတ  ဲ

တင်ပြထွာျားြါ ည်။ 
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Bahan Township, Yangon, Myanmar. 
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သတိပ ြုရန ကနို့ရ  မ ျော်း 

ဗိုဒ္ဓဟူျားသနို့၊ သမ ၆ ရက်                - သကျွာင်ျားြတိ်ြါ ည်။ အ န်လိိုင်ျားစွာ င်ကကွာျားပခင်ျားမရှိြါ။ (ကဆိုန်လပြည ်သနို့) 

ကကွာ ြသတျားသနို့၊ သမ ၇ ရက်    - သကျွာင်ျား ွာျားတိိုျားတက်မှုအစီရင်ခံစွာကိို Seesaw Notification မှသြျားြိိုို့ြါမည်။ 

ဗိုဒ္ဓဟူျားသနို့၊ ဇ န် ၃ ရက်                - နှစ်ဆံိုျားြညွာရည် တိိုျားတက်မှု အစီအရင်ခံစွာ (End of year report cards) 

သ ွာကကွာသနို့၊ ဇ န် ၅ ရက်          - 2019-20 သန က်ဆံိုျားြညွာ င်နစှ်၏သန က်ဆံိုျားသနို့။ 

WE BSI TE  န ှင  ့် FACEBOOK ကရ်းသျော်း၊က ျော ပ ခ   မ ျော်း 

သကျွာင်ျား၏ Facebook စာေ က်နှှာ နငှ ် Website တ င်မြာ်ပြမြွားန ုင်ရန် ကမလွားေ ာွား၏ အ န်လ ုင်ွားသင်ယူေှု၊ လှုြ်ရှာွားေှု 

ဓာတ်ြ မုလွားေ ာွားက ု email (သ ုို့ေဟုတ်) viber ေှမြွားြ ုို့န ုင်ြါပြီ။ ကျွန်ေတိိုို့၏သကျွာင်ျား ွာျားမျွာျား ည် 

သကျွာင်ျား၌မဟိုတ်ကကသ ွာ်လည်ျား ၎င်ျားတိိုို့လိုြ်သဆွာင်သန ည ်အလိုြမ်ျွာျားကိို ဆက်လက်အ ိအမှတ်ပြ သြျားလိိုြါ ည်။ 

 

Family Scavenger Hunt 

အကယ်၍ လူကကီွားေင်ွား၏မိ ွာျားစိုအသနနဲို့ Family Scavenger Hunt က လုိုြ်သဆွာငခ်ျင်ြါလ င် ြူျားတ ဲြါြံိုအတိိုင်ျား 

လိုြ်သဆွာငန်ိိုင်ြါ ည်။ ြါ င်ကစွာျားခဲ ြါက အသကွာင်ျားဆံိုျားဓွာတ်ြံိုမှတတ်မ်ျားတစ်ြံိုစကိီို ကျွန်ေတိိုို့ထံ ြိိုို့သြျားသစလိိုြါ ည်။ 

သကျွာင်ျား၏  Facebook စာေ က်နှှာတ င် မြာ်ပြမြွားသ ာွားေည်ပြစ်ြါသည်။ 

  

သဘျားကင်ျား၍ ကျန်ျားမွာြါမစမကကာင်ွား ဆေု န်မကာင်ွားမတာင်ွားအြ်ြါသည်။ 

မိဘမျွာျား၏ ဆက်လက်ြ  ြ ုွားကူညီမှုအတ က် သကျျားဇူျားတင်ြါ ည်။ 

 

Rene Macquillin 

ေူကက ြုနှင ် ေူလတန်ွားမက ာင်ွားအုြ် 


