
 
 

 
 

 

 
 

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ရွာၾကည့္ႏုိင္ပါသနည္း။ 
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 
နမူနာသင္တန္းစာရင္းမ်ား၊ ႏွင္ ့
အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ 
(tinyurl.com/BCPSMagnet) တြင္ေလ့လာပါ။ 
ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စီစဥ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္  
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ မက္ဂနက္ 
အိတ္စ္ပို ႏွင့္  

မက္ဂနက္ ခင္းက်င္းျပသသည့္အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေလ့လာ 
ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလုိပါက သင့္ကေလးေက်ာင္း၏ အတုိင္ပင္ခ ံႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း  
သုိ႔မဟုတ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းသိရွိရန္ ဖုန္း (443)-809-4127 

သုိ႔  
ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

မခြဲျခားဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တ ီပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည ္

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးမ်ားတြင္ 

ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ ္ဥပေဒမ်ားအရ အသက္၊ အသားအေရာင္၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ 
က်ား/မ၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္စိတ္၊ စစ္မႈထမ္းမႈႏွင့္ 

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွပါ။ 

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ားဆုိတာ ဘာေတြလဲ။  

ဘီစီပီအက္စ္ မက္ဂနက္ အစဥ္အစဥ္မ်ားသည္ ဇာတ္ညႊန္းဆက္စပ္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ မပါ၀င္ေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံကုိ ဆန္းသစ္ေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္၊ ထူးျခားေသာ သင္ၾကားေလ့လာမႈပတ္၀န္းက်င္၊ ႏွင့္ အထူးဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ 
ရရိွေစပါသည္။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သမာရုိးက် ေက်ာင္းတက္နည္းကုိ 
ေက်ာ္လႊားၿပီး ဗဟုိမွ ေလွ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

 
ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တီ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ စစီဥ္ထားေပးပါသည္။ 
အစီအစဥ္တြင ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာ၊ သခၤ်ာ၊ ႏွင့္ သိပၸံ မွသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ အျမင္အာရံု 
အႏုပညာတုိ႔အထ ိအျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ ႏွင့္ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တီမွ စီစဥ္ေသာ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တြင္ သင့္ကေလးစိတ္ပါ၀င္စားေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားရိွမရိွကို သိရိွရန္ ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပက္သက္သည္မ်ားကုိ 
ပိုမုိသိရွိရန္  (tinyurl.com/BCPSMagnet)တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည့္ 
ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီအစိုးရေက်ာင္းမ်ား 

������ 

မြန်မာဘာသာ 



 

 
 

ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးအား မက္ဂနက္အစီအစဥ္သုိ႔ 
မည္သုိ႔တက္ေရာက္ေစႏုိင္မည္နည္း။ 
ေဆာင္းရာသီစတင္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္စာသင္ႏွစ္အတြက္ 

မက္ဂနက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္  
((tinyurl.com/BCPSMagnet)) တြင ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 

အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင္ ့သုိ႔မဟုတ္ အက္ပလီေကးရွင္းကုိ 

ေဒါင္းလုပ္ဒ္လုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
စာရြက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ဘီစပီီအက္စ္ ေက်ာင္းတုိင္း ႏွင္ ့
မက္ဂနက္အစီအစဥ္အခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားထံ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္မတုိင္မီ၊ 
ပုံမွန္အားျဖင္ ့ႏုိ၀င္ဘာလမကုန္မီ တင္ျပရပါမည္။ 

 

 
မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား က်ပန္းမႏဲႈိက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
ေနရာခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဒီဇင္ဘာလ သုိ႔မဟုတ ္ဇန္န၀ါရီလတြင ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစီအစဥ္အတြက္ 
ဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ေျဖဆုိရပါမည္။ ဆန္းစစ္မႈတြင္ စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴး၊ 
စာစီစာကံုးေရးသားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
အထက္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္တိုင္းသည္ သင့္ကေလးအား ဆန္းစစ္မႈအတြက္ 
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဆန္းစစ္မႈ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕အစအီစဥ္မ်ားအတြက ္ေက်ာင္းသားအား ဆန္းစစ္မႈမတုိင္မီ ပေရာဂ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္အမ်ားစုတြင္ အစီရင္ခံစာကဒ္ 
အဆင့္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္မႈပါ၀င္ပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း မက္ဂနက္ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ပုိမိုသိလုိပါက မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ား ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ တြင္ 
၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

ေႏြဦးတြင ္သင့္ကေလး၏ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္အေျခအေနအား အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အရည္အခ်င္းမီသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစီအစဥ္တြင ္ပါ၀င္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ ္ဗဟုိမွျပဳလုပ္မည့္ 
က်ပန္းမႏဲႈိက္စနစ္၏ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတြင္ ပါ၀င္မႈကုိ စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 
 

 
 
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္အား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးသည္ မည္သည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရႏုိင္ပါသလဲ။ 

မက္ဂနက္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆန္းသစ္သည့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ မတူကြဲျပားသည့္* ပညာသင္ၾကားေရး 
ပတ္၀န္းက်င္တြင ္တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းသုိ႔အေတြ႔အႀကဳံအားျဖင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စိတ္ပါ၀င္စားရာ နယ္ပယ္တြင ္
အသိပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ပညာေရးတြင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ၿပီး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တြင္ မပါ၀င္ရသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၁ ရာစု 
အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည့္ အေရးႀကီးေတြးေခၚနည္းမ်ား၊ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
လက္ခံစဥ္းစားျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ား ႏွင့္မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိလည္း 
ရႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ မိဘမ်ားရွိၿပီး လူမႈအသုိင္းအ၀န္းပါ၀င္မႈလည္း 
ပိုမ်ားတတ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ဘီစီပီအက္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း နွင့္ 
စက္မႈ/စီးပြားေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်ိန္ညိွထားသျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက-၁၂ ပညာေရးအား အသိပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္၊ အလုပ္သင္အေတြ႔အႀကဳံ 
သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေကာလိပ္အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားျပည့္စံုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေက်ာင္းဆင္းႏိုင္ေစပါမည္။ 

*ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မတူကြျဲပားမႈ တြင ္လူမ်ိဳး၊ 
စီးပြားေရး၊ က်ား၊မ ႏွင့္ အထူးလုိအပ္ေသာ လူမ်ားစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

 
ေက်ာင္းသားတုိင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသလား။ 
မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားက ဘယ္လ္တီမိုး ေကာငတီ္၏ မတူကြျဲပားေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ပက္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ 
စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအား 
တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသားတုိင္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ 
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
အစီအစဥ္တုိင္းတြင္ အတန္း-အဆင္ ့ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း 
တက္ေရာက္မည့္ မူႀကိဳတန္း၊ ၆ တန္း ႏွင့္ ၉ တန္း ေက်ာင္းသာမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္။ အထက္-အဆင့္ အတန္းတက္ေရာက္မည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားတက္ႏိုင္သည့္ အထက္တန္းေက်ာငး္ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း 

စီစဥ္ေပးထားပါသည္။. 

 

 
ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးတြင္ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနပါက မည္သုိ႔လုပ္ရမည္နည္း။ 
မက္ဂနက္အစီအစဥ္အားလံုးတြင္ အထူးပညာေရး၊ က႑ ၅၀၄ ႏွင့္ အီးအက္စ္အုိအယ္လ္ 
အေထာက္အပ့ံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ားရႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကေလးအတြက္ 
ကုိက္ညီသည့္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ဆံုးျဖန္ရန္၊ အစီအစဥ္တြင္းတြင္ 
သင့္ကေလးမည့္သည့္အရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္မ်ားကုိ သိရွိရန္ မက္ဂနက္ စီစဥ္သူ ႏွင့္ 
သင့္ကေလး၏ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတုိ႔ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အားသားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း တုိင္ပင္ပါ။ 

 သင့္ကေလးအား အတည္ျပဳပညာေရးစီမံကိနး္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ 
ေနရာထုိင္ခင္းရရိွမည္ဆုိပါက အထက္တန္းေက်ာင္း မက္ဂနက္အစီအစဥ္ 
ဆန္းစစ္မႈအတြင္းတြင္ သင့္ေတာ္သလုိ စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တီ အစုိးရေက်ာင္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသူမ်ား ႏွင့္ 
တက္ေရာက္ေနသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မွ ပညာေရး 
စီမံကိန္းမ်ားရရိွရန္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၀န္ထမ္းမ်ားက 
ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တီ အစုိးရေက်ာင္းတြင ္
လက္ရိွတက္ေရာက္မေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မက္ဂနက္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ 
ေနရာထုိင္ခင္လုိအပ္ခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တြဲတင္ျပရပါမည္။ 

 

 

 
ႀကိဳပုိ႔မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးပါသလား။ 

မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ပထ၀ီတည္ေနရာ ႏွင့္ ႀကိဳပို႔ရွိမရိွတုိ႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ႀကိဳပို႔ဇုန္မ်ား ရိွၿပီး ဘယ္လ္တီမုိးေကာင္တီ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ 
မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႀကိဳပို႔ဇုန္မ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ ႀကိဳပို႔လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အုိင္အီးပီ သုိ႔မဟုတ္ က႑ 
၅၀၄ အရ လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ လက္ရွိ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရန္အက်ံဳး၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မက္ဂနက္ေက်ာင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ 
ႀကိဳပို႔ေပးရန္ အက်ံဳး၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ႀကိဳပုိ႔မ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္းရိွ သတ္မွတ္ ေခၚယူေနရာမ်ား* တြင္ စီစဥ္ေပးထားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသုိ႔ ႀကိဳပုိ႔ေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ 
တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။  
(ပုိမုိသိရိွလုိပါက တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)  

* ေခၚယူေနရာမ်ားသည္ အကြာအေ၀း ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရမည့္ 
အေနအထားစသည့္တုိ႔တြင္ ပံုမွန္ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ 
မလုိက္နာပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းစနစ္မွ ေခၚယူေနရာမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မေပးပါ။. 

 

 
 
 
 
သိရိွလုိသည္မ်ားရိွက မည္သို႔ဆက္သြယ္ရမည္နည္း။ 
ပုိမုိသိရိွလုိသည္မ်ားရိွပါက ဘီစီပီအက္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ်ား             
၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet)တြင္ ၀င္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္  

  သုိ႔မဟုတ္ (443)-809-4127သုိ႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.bcps.org/offices/omp)
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