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မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သညာ ်အဓုိက်အကျော�က်ာင်�်အရာက်ု� အကျော�ေေသံညာ်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ���စ််ပြီးပး� မူက်ဂ်န်းက်က်ျောလာာက်လ်ာာတင်�်ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်
မူတှစ််ဆင်် ်ဝင်က်ျောရာက်အ်သံ���ပုမူညာ�်�စ််သညာ။် ၎င်�်တု�သ်ညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်စု်တဝ်င်စ််ာ�မူအုမူာုု�မူာုု�၊ ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်နှငှ်််
ပါရမူးအမူာုု�မူာုု���င်် ်န်းက်န််းကဲျောသာအကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�နှငှ်် ်သသုာထင်ရ်ှိှာ�ကျောသာ ကျောရွ�ောယ်မ်ူမုူာာ�က်ု� ကျောပ�အပ်ပါသညာ။် မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�အာ�လံ��သညာ ်
ပရုို�မုူ��ရှိှင်�်နှငှ်် ်ဘွဲ့ွဲ�အတကွ် ်ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�၏ လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�က်ု� ��ညာ်ဆ်ညာ�်ကျောပ�သညာ။်

မှာက်ဂ်�က်�်ရုို�ဂရမ်ှာတက်လ်ျှောရ�က်ခဲ်ုင််က််ု� ဘာယ်သ်ရူရုှှိနှု�င်�်ါသ��။
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််ရ်ရုှှိနှု�င်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောလာာက်ထ်ာ�နှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ကျောလာာက်လ်ာာတင်သ်ညာ်ေ်�နှစ်ှ်အလု�က် ်သက်ဆ်ု�င်ရ်ာအတန်း�်အဆင််�်�စ််ကျောသာ - သငူ်ယ်တ်န်း�်-၂ တန်း�် (မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်ပရုို�
ဂရမ်ူမူာာ�)၊ ၆ တန်း�် (အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�) သု�မ်ူဟု�တ ်၉ တန်း�် (အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�)သု� ် ဝင်က်ျောရာက်ရ်မူညာ။်  
၃-၄ တန်း�်ဝင်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်Cromwell Valley မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်တငွ် ်ကျောလာာက်န်ှု�င်ပ်ြီးပး� ၁၀-၁၁ တန်း�်ဝင်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ပရုို�ဂရမ်ူအောုု �တငွ် ်ကျောလာာက်န်ှု�င်သ်ညာ။်

အမ်ုူကျော�ေရာမဲူက်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အ�ော�ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�န်းညာ�်တ ူမူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�ေငွ််ရ်ှိှုသညာ။်

မုူဘွဲ့မူာာ�သညာ ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကျောန်းာက်ဆ်ံ��အောုန်းမ်ူတု�င်မ်ူး ကျောလာာက်လ်ာာအ�ပညာ်အ်စံ်�က်ု� တင်သ်ငွ်�်ရမူညာ။်  အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ်ကျောလာာက်လ်ာာတငွ် ်ကျောရွ�ောယ်ထ်ာ�ကျောသာပရုို�ဂရမ်ူတစ််ေ�စ်းအတကွ် ်မူက်ဂ်န်းက်အ်က်�ဲ�တမ်ူကု်ု�လညာ�် တက်က်ျောရာက်ရ်
မူညာ။်

မှာက်ဂ်�က်�်ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��က်ု� ဘာယ်�်ု�လျှော�ာ�က်ရ်�ါမှာ��။
BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အတကွ် ်ကျောလာာက်လ်ာာက်ု� ၂၀၂၂၊ စ်က်တ်င်ဘ်ွဲ့ာ ၁၃ ရက်က်ျောန်း ်၊ မူနွ်း�်တညာ် ်၁၂ န်းာရးမူစှ်၍ မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ� ဝ
က်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က် ်(tinyurl.com/BCPSMagnet)အွန်းလ်ု�င်�်တငွ် ်ရရုှှိပါမူညာ။်  ကျောလာာက်လ်ာာမူာာ�က်ု� ၂၀၂၂၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ ၄ ရက်က်ျောန်း ်၊ မူနွ်း�်လွ ဲ၁ န်းာရးမူတု�င််
မူး တင်သ်ငွ်�်ရပါမူညာ။်

မူက်ဂ်န်းက်ဝ်င်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်က်ု� ကြီးက်း��က်ပ်အ�ပ်ောုပ်သ၏ူ စ်ညာ�်မူာဉ်�ဥပကျောေ 6400 - မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အတု�င်�် ကျောဆာင်ရွ်က််
ပါသညာ။် မုူဘွဲ့မူာာ�အာ� ကြီးက်း��က်ပ်အ�ပ်ောုပ်သ၏ူ စ်ညာ�်မူာဉ်�ဥပကျောေ 6400  နှငှ်် ်ကျောလာာက်လ်ာာတင်�်ေင်�်အကျော�က်ာင်�်အရာအာ�လံ��က်ု� ဂရို�တစု်�က််
�ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ရန်း ်အကျောလ�အန်းက်တ်ု�က်တ်နွ်း�်ပါသညာ။်

ဗဟုု�မူ�ှပုလ�ပ်သညာ် ်က်ာပန်း�်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာ ကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်မူတှစ််ဆင်် ်ဦး�စ်ာ�ကျောပ�ကျောန်းရာကျောပ�သညာ်အ်တု�င်�် မူလူတန်း�်နှငှ်််
အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အာ� ကျောရွ�ောယ်က်ျောပ�ပါသညာ။်  မူက်ဂ်န်းက်အ်က်�ဲ�တမ်ူ၊ု အဆင််တ်ကွ်ေ်ာက်မ်ူနုှငှ်် ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာ
ကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်က်ု�လု�က်၍် တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်အတကွ် ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အာ� ကျောရွ�ောယ််
ကျောပ�သညာ။်  အကျောသ�စု်တအ်ောက်အ်လက်မ်ူာာ�အတကွ် ်ဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ် (စ်ာမူာက်န်ှာှ 26-27)က်ု� �က်ညာ်ပ်ါ။
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မှာက်ဂ်�မ်ှာ�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��က် ဘာ���။
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မှာက်ဂ်�က်လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�တင်ခ်ြခုင်�်���်င်�်�စွဲဉ်
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အဆင်််1

အဆင်််2

အဆင်််3

အဆင်််4

အဆင်််5

1. လျှော�ာ�က်�်ာ�တင်ခ်ြခုင်�်နှငှ်် ်ဝင်ခဲ်ုင််လ်ျှော��ခြခုင်�်���်င်�်�စွဲဉ်က်ု� ခြ��်�ည့်ဆ်ုံး�်�စွဲစွဲ�်ါ
• မူက်ဂ်န်းက်လ်က်က််မ်ူ�စ်ာကျောစ်ာင်က််ု� ဂရို�တစု်�က်�်တရု်ိုပါ။ 
• မူက်ဂ်န်းက် ်EXPO နှငှ်် ်မူက်ဂ်န်းက် ်�ပပွဲအစ်းအစ်ဉ်မူာာ�က်ု� တက်က်ျောရာက်ပ်ြီးပး� ကျောလာာက်ထ်ာ�မူဆုု�င်ရ်ာ အောက်အ်လက် ်ဗးေးယ်ု�က်ု� �က်ညာ်ရု်ိုပါ။
• ကြီးက်း��က်ပ်အ�ပ်ောုပ်သ၏ူစ်ညာ�်မူာဉ်� 6400 မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�က်ု� ရယ်၍ူ �တရု်ိုပါ။
• သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�- သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောစ်ာကျောစ်ာဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်နှငှ်် ်ကျောမူာင်န်ှမှူသာ�ောင်�်ဦး�စ်ာ�ကျောပ�မူ ုမူဝူါေမူာာ� (စ်ာမူာက်န်ှာှ 4) က်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပါ
• အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောလာာက်သ်မူူာာ�-အက်�ဲ�တမ်ူမုူာာ�၊ ပညာာကျောရ�ောင််တ်ကွ်မ်ူမုူာာ�နှငှ်် ်မူက်ဂ်န်းက်ဝ်င်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ�နှငှ််ပ်တသ်က်သ်ညာ်အ်ောက်အ်လက် ်(စ်ာမူာက်န်ှာှ 4) က်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပါ။

2. စွဲတုဝ်င်စ်ွဲ���ဲယ်�်ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��က်ု� လျှောရဲ�ခုျယ်�်ါ
• ကျောက်ာာင်�်သာ�၏စ်ုတဝ်င်စ််ာ�မူမုူာာ�၊ ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်မူာာ�နှငှ်် ်စ်မ်ွူ�ကျောဆာင်ရ်ညာမ်ူာာ�က်ု� ထညာ်သ်ငွ်�်စ်ဉ်�စ်ာ�ပါ။
• မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူကျော�ာ်�ပောက်မ်ူာာ�က်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပါ။
• မူက်ဂ်န်းက်က်ျောက်ာာင်�်မူာာ�နှငှ်် ်စု်တဝ်င်စ််ာ��ွယ်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အကျော�က်ာင်�်ကျောလလ်ာရန်း ်ကျောက်ာာင်�်ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်မ်ူာာ�က်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပြီးပး� ကျောက်ာာင်�်�ပပွဲမူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ပ်ါ။
• ဝင်ေ်ငွ််အ်တန်း�်အဆင််က််န်း ်သ်တေ်ာက်မ်ူာာ�၊ တညာက်ျောန်းရာအကျောန်းအထာ�၊ နှငှ်် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ရရုှှိနှု�င်မ်ူကု်ု� သတ�ုပုပါ။

3. BCPS မှာက်ဂ်�က်�်ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ�� အ�်ဲ�ု�င်�်လျှော�ာ�က်ထ်ား��လျှောရ� ဝက်ဘ်ာဆ်ုံးု�က်တ်ငဲ် ်အ�်ဲ�ု�င်�်လျှော�ာ�က်ထ်ား���ါ။
• 2022 ေ�နှစ်ှ်၊ စ်က်တ်င်ဘ်ွဲ့ာ 13 ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် မူနွ်း�်တညာ် ်12 န်းာရးမူ ှ2022 ေ�နှစ်ှ်၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ 4 ရက်က်ျောန်း ်၊ မူနွ်း�်လွ ဲ1 န်းာရးအထ ုရရုှှိနှု�င်ပ်ါသညာ။်
• ညွှာန်း�်က်ာ�ောက်အ်ာ�လံ��က်ု� ဂရို�တစု်�က်�်တရု်ို၍ လု�က်န််းာကျောဆာင်ရွ်က်ပ်ါ။ ကျောလာာက်လ်ာာ၏ အပု�င်�်တစ််ပု�င်�်စ်းက်ု� ��ညာ်စ််ကွ်ပ်ါ။
• ကျောလာာက်လ်ာာကျောပ် ရှိှု ပရုို�ဂရမ်ူ သံ�� (၃) ေ� အထ ုကျောရွ�ောယ်ပ်ါ။  ကျောရွ�ောယ်စ််ရာမူာာ�က်ု� ဂရို�တစု်�က်မ်ူတှပ်ါ။
• ကျောလာာက်လ်ာာက်ု� မူနှ်းက််န်းစ််ာွ��ညာ်စ််ကွ်ပ်ြီးပး�ကျော�က်ာင်�် ကျောသောာကျောစ်ရန်း ်၎င်�်က်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပါ။ ကျောရွ�ောယ်စ််ရာ(မူာာ�)ရှိှု မူညာသ်ညာ်�်ပု�ပင်က်ျော�ပာင်�်လမဲူမုူာာ�က်ု�မူဆု�

ကျောလာာက်လ်ာာကျောန်းာက်ဆ်ံ��ရက် ်2022 ေ�နှစ်ှ်၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ 4 ရက်က်ျောန်း ်၊ မူနွ်း�်လွ ဲ1 န်းာရးမူတု�င်မ်ူး အွန်းလ်ု�င်�်ကျောပ်မူ ှ�ပုလ�ပ်ရမူညာ။်
• ကျောလာာက်လ်ာာနှငှ်် ်သင််မ်ူတှတ်မ်ူ�မူာာ�အတကွ် ်ပါဝင်သ်ညာ်စ််ာရွက်စ််ာတမ်ူ�မူာာ�က်ု� မုူတူ�က်�ူယ်ပူါ။
• BCPS မူဟု�တသ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်သ်ညာ် ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သာ- လု�အပ်ကျောသာ BCPS မူဟု�တသ်ညာ်ရ်းပု�က််တ(်မူာာ�)နှငှ်် ်မူတှတ်မ်ူ�တင်ထ်ာ�ကျောသာစ်စ််ကျောဆ�သညာ်က်ျောန်းရာ

မူာာ�က်ု� သက်ဆ်ု�င်ပ်ါက် တင်�်ပပါ။

4. အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်လျှော�ာ�က်သ်မူှာျ��သ�- �ရုို�ဂရမ်ှာအ�ု�င်�်တစွဲ�ု်�င်�်စွဲအီတကဲ် ်အက်�ခြ�တမု်ှာက်ု� ခြ�����်�ါ
• သင်က်ျောလာာက်သ်ညာ် ်ပရုို�ဂရမ်ူတစ််ေ�စ်းအတကွ် ်အက်�ဲ�တမ်ူလုမ်ူ�ညွှာန်းမ်ူာာ�က်ု� ရယ်ပူါ/�တရု်ိုပါ/�ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််ပါ (မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ� tinyurl.com/BCPSmagnet ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်တ်ငွ် ်ရရုှှိ

နှု�င်သ်ညာ)်။ 
• 2022 ေ�နှစ်ှ်၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ 9 ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် မူတု�င်မ်ူး အက်�ဲ�တမ်ူဆုု�င်ရ်ာောုန်း�်ဆု�ောက်(်မူာာ�)က်ု� စ်းစ်ဉ်ပါ။  အက်�ဲ�တမ်ူရုက်စ််ွဲမူာာ�/အောုန်းမ်ူာာ�နှငှ််ပ်တသ်က်၍် အကျောသ�စ်ုတအ်ောက်အ်လက််

အတကွ် ်အက်�ဲ�တမ်ူလုမ်ူ�ညွှာန်းမ်ူာာ�က်ု� ရညာည်ွှာန်း�်ပါ။ 
• ရာသးဥတ�ဆု��ရွာ�ကျောသာရက်စ််ွဲမူာာ�နှငှ်် ်အကျောရ�ကျောပ်မူဝူါေမူာာ�က်ု� သတ�ုပုပါ။
• အက်�ဲ�တမ်ူ(ုမူာာ�)က်ု� မူတက်က်ျောရာက်မ်ူး လု�အပ်ကျောသာကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င်မ်ူမုူာာ�အာ�လံ��က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� လ�ပ်ကျောဆာင်ေ်ု�င်�်ပါ။ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်မူညာသ်ညာ်က်ြီးက်ုု တင်အ်က်�ဲ�တမ်ူု

ကျောဆ�ွကျောနှ�ွပွဲမူာာ�က်ု�မူဆု�လညာ�် တက်က်ျောရာက်န်ှု�င်ပ်ြီးပး�/သု�မ်ူဟု�တ ်ကျော�ာ်�ပထာ�သညာ်အ်တု�င်�် ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အတကွ် ်န်းမူနူ်းာအက်�ဲ�တမ်ူကုျောမူ�ေနွ်း�်မူာာ�က်ု�လညာ�် ��ညာ်စ််ကွ်က်ျော��ဆု�နှု�င်သ်ညာ။်
• ကျောက်ာာင်�်သာ�သညာ ်အောုန်းမ်ူနှ်း�်�စ််ပြီးပး� အက်�ဲ�တမ်ူတုစ််ေ�စ်းအတကွ် ်ကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င်သ်ညာမ်ူာှ ကျောသောာပါကျောစ်။  ကျောက်ာာင်�်သာ�သညာ ်အက်�ဲ�တမ်ူတုငွ် ်လု�အပ်ကျောသာမူညာသ်ညာ်အ်ရာမူာာ�က်ု�မူဆု�

ယ်ကူျောဆာင်သ်ညာမ်ူာှ ကျောသောာပါကျောစ်။ အက်�ဲ�တမ်ူကု်ု� တက်က်ျောရာက်က်ျောဆာင်ရွ်က်ရ်န်း ်ပာက်က််ကွ်�်ေင်�်သညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူာ� ပယ်ေ်ာေရံနှု�င်က်ျောစ်သညာ။်  

5. မှာက်ဂ်�က်ရ်ိုး� �ခုျ��်အရ�ရုှှိက်ု� �က်ခ်ုးရ�် သု�မ်ှာဟု�တ ်ခြင်င်�်�ယ်ရ်�် အသင််ခ်ြ�င်ဆ်ုံးင်�်ါ
• မုူဘွဲ့မူာာ�အာ� မူလူတန်း�်နှငှ်် ်အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အတကွ် ်ဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်ဆံ����တေ်ာက်မ်ူာာ�က်ု� အး�ကျောမူ�လ�်�င်် ်

2023 ေ�နှစ်ှ်၊ ကျော�ကျော�ာ်ဝါရး 3 ရက်က်ျောန်းတ်ငွ် ်အသကုျောပ�အကျော�က်ာင်�်�က်ာ�မူညာ�်�စ််ပြီးပး� အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အတကွ် ်2023 ေ�နှစ်ှ်၊ မူတ ်3 ရက်က်ျောန်းတ်ငွ် ်အသကုျောပ�
အကျော�က်ာင်�်�က်ာ�မူညာ ်(ရက်စ််ွဲမူာာ� အကျော�ပာင်�်အလရုှဲှိနှု�င်ပ်ါသညာ)်။

• မုူဘွဲ့မူာာ�သညာ ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကျောန်းာက်ဆ်ံ��ရက်တ်ငွ် ်ကျောန်းရာကျောပ��ေင်�်အာ� လက်ေ်ရံမူညာ ်သု�မ်ူဟု�တ ်�င်င်�်ပယ်ရ်မူညာ ်သု�မ်ူဟု�တ ်ကျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� �ာက်သ်မ်ုူ�နှု�င်သ်ညာ။်
• က်န်းဦး�ကျောန်းရာကျောပ��ေင်�်မူာာ�က်ု� လက်ေ်ပံါက် သု�မ်ူဟု�တ ်�င်င်�်ပယ်ပ်ါက် ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�က်ု� ပရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်ပါရုှှိသညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� ကျောပ�ပါမူညာ။်  

ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်မူတှက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ�က်ု� လက်ေ်ရံရုှှိသညာ်မု်ူဘွဲ့မူာာ�သညာ ်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� တံ� ်�ပန်းက်ျောဆာင်ရွ်က်ရ်န်း ်လ�ပ်ကျောဆာင်သ်ညာ်ရ်က်သ်ံ��(၃)ရက်ရုှ်ှိသညာ။်  
တံ� ်�ပန်းက်ျောဆာင်ရွ်က်ရ်န်း ်ပာက်က််ကွ်�်ေင်�်သညာ ်ကျောန်းရာဆံ��ရံုို�မူကု်ု� ��စ််ကျောစ်နှု�င်ပ်ြီးပး� တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်ပါရုှှိသညာ်က်ျောန်းာက်ထ်ပ်ကျောက်ာာင်�်သာ�တစ််ကျောယ်ာက်က််ု�
ကျောပ�ပါမူညာ။် 

မှာက််ဂ�က်် EXPO!
၂၀၂၂၊ စ်က်တ်င်ဘ်ွဲ့ာလ ၁၇ ရက်၊် စ်ကျောန်းကျောန်း ်၊ န်းနံ်းက် ်၁၀ န်းာရး - မူနွ်း�်လွ ဲ၁ န်းာရး

ကျောလာာက်လ်ာာတင်�်ေင်�် အကျော�က်ာင်�်အရာ အစ်ညာ�်အကျောဝ� သု� ် တက်က်ျောရာက်ပ်ါ။
New Town အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်

4931 New Town Blvd.
Owings Mills, MD 21117

ပု�မုူ�
လျှော��က်ထ်ား�်

မူက်ဂ်န်းက် ်အစ်းအစ်ဉ်မူာာ�၊ ESOL နှငှ်် ်အထ�ူပညာာကျောရ�ဆု�င်ရ်ာ က်ု�ယ်စ််ာ�လယှ်မ်ူာာ�ရုှှိကျောသာ ကျောက်ာာင်�် 32 
ကျောက်ာာင်�်၊ နှငှ်် ်CTE �ပေန်း�်မူာာ�နှငှ်် ်သရို�ပ်ကျော�ာ်�ပသောက်မ်ူာာ�က်ု� ဦး�စ်ာ�ကျောပ��ပသထာ�ပါတယ်။် 

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule


တက်လ်ျှောရ�က်ခဲ်ုင််လ်ျှော�ရ�လျှော��ခြခုင်�်ထားည့််သ်ငဲ်�်စွဲဉ်�စွဲ��ခုျက််

တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� ထညာ်သ်ငွ်�်စ်ဉ်�စ်ာ�ရန်းအ်တကွ် ်

ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အကျောန်း��င်် ်လု�အပ်ကျောသာ မူညာသ်ညာ်မ်ူက်ဂ်န်းက််

တကွ်ေ်ာက်မ်ူမုူာာ�က်ု�မူဆု� �ပုလ�ပ်ရမူညာ�်�စ််ပြီးပး� လု�အပ်ကျောသာ မူညာသ်ညာ် ်

BCPS မူဟု�တက်ျောသာရးပု�က််တမ်ူာာ�က်ု�မူဆု� တင်�်ပရမူညာ။်  တက်က်ျောရာက််

ေငွ််က်ျောန်းရာမူာာ�ကျောပ��ေင်�်နှငှ််ပ်တသ်က်၍် ပု�မုူ�သရုှိှုလု�ပါက် ကျောက်ာ�ဇူူး��ပု၍ 

ဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်(စ်ာမူာက်န်ှာှ 26-27)က်ု��က်ညာ်ပ်ါ။

�ည့်�လျှောရ�တကဲ်ခ်ုျက်မု်ှာ
ပညာာသင်အ်တန်း�်မူာာ�၊ လက်ရ်ှိှုသေါာာဘွဲ့ာသာရပ်စ်ာရင်�်ဝင််
အကျောရအတကွ်န်ှငှ်် ်တက်က်ျောရာက်မ်ူကု်ု� �ပန်းလ်ညာဆ်န်း�်စ်စ််
နှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� �ပဌာာန်း�်ထာ�ကျောသာ
စံ်ောုန်းစံ််ညွှာန်းမ်ူာာ�နှငှ်် ်က်ု�က်ည်ားကျောစ်ရန်းအ်တကွ် ်အမူတှမ်ူာာ�
က်ု� ကျောပ�သညာ။်   ပညာာသင်န်ှစ်ှ်အဆင််ပ်ာမ်ူ�မူာမူာာ�က်ု� 
ကျောက်ာာင်�်သာ�တက်က်ျောရာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်(မူာာ�)မူ ှတင်�်ပ
သညာ် ်အစ်းရင်ေ်စံ်ာတငွ်ပ်ါရှိှုကျောသာ အဆင််မ်ူာာ�က်ု� အသံ���ပု၍ 
တကွ်ေ်ာက်သ်ညာ။်  ပါရမူးပါပြီးပး� ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်ရှိှု
ကျောသာစ်ာသင်တ်န်း�်မူာာ�တငွ် ်ရရုှှိသညာ်အ်ဆင််မ်ူာာ�၊ ကျောလ�လ
ပတရ်ရှိှုသညာ်အ်ဆင််မ်ူာာ� သု�မ်ူဟု�တ ်ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင််
တးအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�မူ ှအသံ���ပုသညာ် ်အဆင််မ်ူာာ�ထက် ်
အ�ော�မူ ှတကွ်ေ်ာက်ထ်ာ�သညာ်အ်ဆင််မ်ူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ်အ်ပု� 
သု�မ်ူဟု�တ ်အထ�ူထညာ်သ်ငွ်�်စ်ဉ်�စ်ာ�ောက်မ်ူရှိှုပါ။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ကျောက်ာာင်�်ပညာာသင်န်ှစ်ှ်၏ မူညာသ်ညာ််
အပု�င်�်အတကွ်မ်ူဆု� သု�မ်ူဟု�တ ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ကျောက်ာာင်�်
ပညာာသင်န်ှစ်ှ်၏ ပထမူသံ��လပတ/်ကျောလ�လပတအ်တကွ် ်
BCPS မူဟု�တက်ျောသာကျောက်ာာင်�်မူ ှအဆင််တ်င်�်ပောက်မ်ူာာ�က်ု�
ရရုှှိသညာ် ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�က်ု� 
ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ် BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ� 
(Magnet@bcps.org) သု� ် ရးပု�က််တ(်မူာာ�)မုူတူ�က်ု� တင်�်ပ
ရမူညာ။်

မှာက်ဂ်�က်အ်က်�ခြ�တမု်ှာမှာျ��
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သညာ ်မုူဘွဲ့မူာာ�
အာ� ၎င်�်တု�က်ျောက်ာာင်�်သာ�အတကွ် ်အက်�ဲ�တမ်ူေုာုန်း�်ဆု�မူကု်ု� 
စ်းစ်ဉ်ကျောပ�လု�ပါသညာ။်  ောုန်း�်ဆု�မူမုူာာ�က်ု� 2022 ေ�နှစ်ှ်၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ 
9 ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်းထ်က်က်ျောန်းာက်မ်ူက်ာဘွဲ့ ဲအွန်းလ်ု�င်�်မူ�ှ�စ််
ကျောစ် ��န်း�်န်းပံါတ ်(443) 809-4127 သု� ် ကျောေ်ဆု�၍��စ််ကျောစ် စ်းစ်ဉ်
ရမူညာ။် ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ်ကျောရွ�ောယ်ထ်ာ�ကျောသာပရုို�
ဂရမ်ူမူာာ�အတကွ် ်အက်�ဲ�တမ်ူမုူာာ�က်ု� တက်က်ျောရာက်ရ်မူညာ။် 

ဆန်း�်စ်စ််မူအုမူာာ�စ်�သညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတစ််ေ�စ်းအတကွ် ်
တကု်ာကျောသောာပြီးပး� စ်မ်ူ�သပ်စ်စ််ကျောဆ��ေင်�်၊ လက်က်ျောတွ�၊ 
အင်တ်ာဗာ��၊ န်းမူနူ်းာ စ်ာကျောရ�သာ�မူ၊ု စ်ာကျောမူ�ပွဲ နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်
ကျောဆာင်ရွ်က်ေ်ာက်ဆ်န်း�်စ်စ််မူတုု� ် ပါဝင်န်ှု�င်ပ်ြီးပး� ကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င််
�ေင်�် လု�အပ်နှု�င်ပ်ါသညာ။် မုူဘွဲ့မူာာ�၏ တာဝန်းမ်ူာှ ပရုို�ဂရမ်ူ
ကျောရွ�ောယ်မ်ူတုစ််ေ�စ်းအတကွ် ်ဆန်း�်စ်စ််အက်�ဲ�တမ်ူလုမ်ူ�ညွှာန်း်
မူာာ�က်ု� ရယ်ရူန်းန်ှငှ်် ်ကျော�က်ညာာသညာ်ရ်က်တ်ငွ် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သူ
မူ ှအက်�ဲ�တမ်ူကု်ု� တက်က်ျောရာက်က်ျော�က်ာင်�် ကျောသောာကျောစ်ရန်း�်�စ််
သညာ။် အက်�ဲ�တမ်ူလုမ်ူ�ညွှာန်းမ်ူာာ�က်ု� မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ
မူာာ�၏ ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က် ်(tinyurl.com/BCPSMagnet)တငွ် ်
ရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်  ဆန်း�်စ်စ််ောက် ်ပံ�စံ်ကျော�ာမူက်မ်ူာာ�က် ကျော�ပာင်�်လဲ
နှု�င်ပ်ါသညာ။်

မူတှတ်မ်ူ�ထင်ထ်ာ�ကျောသာပညာာကျောရ�အစ်းအစ်ဉ် (IEP, 504, EL, 
အစ်ရှိှုသ��င််)် ၏ အစု်တအ်ပု�င်�်တစ််ေ�အ��စ်် ညိာနုှုငု်�်မူမုူာာ�ရှိှု
သညာ်က်ျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ်အက်�ဲ�တမ်ူ(ုမူာာ�)�ပုလ�ပ်
ောုန်းအ်တငွ်�် သက်ဆ်ု�င်ရ်ာလု�အပ်ကျောသာညိာနုှုငု်�်မူမုူာာ�က်ု� ကျောပ�
ပါမူညာ။်

သငူ်ယ်တ်�်�သု� ် လျှောစွဲ�လျှောစွဲ�ဝင်ခဲ်ုင််လ်ျှော��ခြခုင်�်
2023 ေ�နှစ်ှ်၊ စ်က်တ်င်ဘ်ွဲ့ာ 1 ရက်က်ျောန်းက်ျောန်းာက်ပု်�င်�်နှငှ်် ်2023 ေ�နှစ်ှ်၊ ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ 15 ရက်က်ျောန်းမ်ူတု�င်မ်ူးတငွ် ်အသက် ်5 
နှစ်ှ်�ပညာ်မ်ူညာ် ်သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ်ကျောစ်ာကျောစ်ာဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်က်ု� ရရှိှုရမူညာ။် သငူ်ယ်တ်န်း�်စ်စ််ကျောဆ�မူု
တငွ် ်ကျောစ်ာကျောစ်ာဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်က်ု� ကျောတာင်�်ဆု�သညာ် ်စ်ာလာာမုူတူ�က်ု� မူက်ဂ်န်းက်က်ျောလာာက်လ်ာာနှငှ််အ်တ ူတင်ရ်မူညာ။်

လျှောမှာ�င်န်ှမှှာသ��ခုျင်�်ဦး�စွဲ��လျှော��တက်လ်ျှောရ�က်ခဲ်ုင််လ်ျှော�ရ�လျှော��ခြခုင်�်
(2023-2024 ကျောက်ာာင်�်ပညာာသင်န်ှစ်ှ်အတကွ် ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်အတကွ် ်ကျောန်းရာကျောပ��ေင်�်မူ�ပုလ�ပ်မူး 
သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�နှငှ််သ်ာ သက်ဆ်ု�င်သ်ညာ)် 

ကျောရွ�ောယ်ထ်ာ�ကျောသာမူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတငွ်ပ်ါဝင်ပ်ြီးပး� သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူ ှတက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာရှိှာကျောန်း
သညာ်တ်စ််နှစ်ှ်တာအတငွ်�် အဆု�ပါမူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ဆက်လ်က်ပ်ါဝင်မ်ူညာ် ်အက်ု�/အမူရုှှိကျောသာ သငူ်ယ်တ်န်း�်
ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အာ� ကျောမူာင်န်ှမှူသာ�ောင်�်ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� ေငွ််�်ပုသညာ။်  ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာ
ကျောန်းရာကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်အတကွ် ်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်မူ�ပုလ�ပ်မူးတငွ် ်ကျောမူာင်န်ှမှူသာ�ောင်�်
ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ�ကျောပ��ေင်�်က်ု� �ပုလ�ပ်ပါသညာ။် 

2023–2024 ပညာာသင်န်ှစ်ှ်အတကွ် ်ကျောမူာင်န်ှမှူသာ�ောင်�်ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� ရရှိှုနှု�င်ရ်န်း ်
သငူ်ယ်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူတကွ် ်တကု်ာေု�င်လ်ံ�ကျောသာကျောလာာက်လ်ာာက်ု� BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�ထသံု� ် 
ကျောန်းာက်ဆ်ံ��ကျောလာာက်လ်ာာတင်ရ်မူညာ်ရ်က်စ််ွဲ 2022 ေ�နှစ်ှ်၊ နှု�ဝင်ဘ်ွဲ့ာ 4 ရက်က်ျောန်းတ်ငွ် ်တင်သ်ငွ်�်ရမူညာ။်  ကျောလာာက်လ်ာာတငွ််
အက်ု�/အမူအမူညာ၊် လက်ရ်ှိှုအတန်း�်နှငှ်် ်မူက်ဂ်န်းက်က်ျောက်ာာင်�်ပရုို�ဂရမ်ူပါဝင်ရ်မူညာ။် 

ကျောန်းာက်ထ်ပ်အောက်အ်လက်မ်ူာာ�အတကွ် ်ကြီးက်း��က်ပ်အ�ပ်ောုပ်သ၏ူစ်ညာ�်မူာဉ်� 6400က်ု��က်ညာ်ပ်ါ။

န်းမူနူ်းာစ်ာလာာ 
မုူဘွဲ့ကျောန်းရပ်လပ်ုစ်ာ 

ရက်စ််ွဲ -___/___/၂၀၂၂ 

ကျောက်ာာင်�်အ�ပ်အမူညာ ်
န်းယ်က်ျော�မူသတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာမူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�် 
ကျောက်ာာင်�်လပ်ုစ်ာ 

ောစ််ေင်က်ျောလ�စ်ာ�ရပါကျောသာ(ကျောက်ာာင်�်အ�ပ်အမူညာ)်- 

က်ွနှ်�ပ်အကျောန်း��င်် ်က်ွနှ်�ပ်၏က်ကျောလ�၊ (အမူညာအ်�ပညာ်အ်စံ်�)၊
(ကျောမူ�ွကျောန်းရ်က်စ််ွဲ)အတကွ် ်သငူ်ယ်တ်န်း�်စ်စ််ကျောဆ�မူတုငွ် ်ကျောစ်ာကျောစ်ာ
ဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်အတကွ် ်ောုန်း�်ဆု�မူကု်ု� ကျောရ�သာ�ကျောတာင်�်ဆု�
ပါသညာ။်  က်ွနှ်�ပ်အကျောန်း��င်် ်က်ွနှ်�ပ်၏က်ကျောလ�အတကွ်၂်၀၂၃-
၂၀၂၄ ကျောက်ာာင်�်ပညာာသင်န်ှစ်ှ် မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�
ဂရမ်ူက်ု�လညာ�် တက်က်ျောရာက်ရ်န်းက်ျောလာာက်မ်ူညာ�်�စ််ကျောသာကျော�က်ာင်် ်
၂၀၂၃ ဇူးန်းန််းဝါရးတငွ် ်စ်စ််ကျောဆ�မူ�ုပုလ�ပ်ရန်း ်ကျောတာင်�်ဆု�ပါသညာ။် 

က်ွနှ်�ပ်သညာ ်သငူ်ယ်တ်န်း�်စ်စ််ကျောဆ�မူတုငွ် ်ကျောစ်ာကျောစ်ာဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ�
�ေင်�်အတကွ် ်က်ွနှ်�ပ်က်ကျောလ�၏ ောုန်း�်ဆု�မူနုှငှ််ပ်တသ်က်၍် သင်််
ထမံူ ှ�က်ာ�လု�ပါသညာ။် (��န်း�်န်းပံါတ)် သု�မ်ူဟု�တ ်(အး�ကျောမူ�လ်
လပ်ုစ်ာ)��င်် ်က်ွနှ်�ပ်ထသံု� ် ဆက်သ်ယွ်န်ှု�င်ပ်ါသညာ။် 

ကျောလ�စ်ာ�စ်ာွ��င်် ်

မုူဘွဲ့လက်မ်ူတှ ်

 အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်အက်�ခြ�တမု်ှာမှာျ��နှငှ်် ်�ည့်�လျှောရ�ခုျင််တ်ကဲ်မု်ှာမှာျ��
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 သငူ်ယ်တ်�်�လျှောစွဲ�လျှောစွဲ�ဝင်ခဲ်ုင််လ်ျှော��ခြခုင်�်နှငှ်် ်လျှောမှာ�င်န်ှမှှာသ��ခုျင်�်ဦး�စွဲ��လျှော��မုှာ

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/CE9FZJ418C1E/$file/RULE6400_050422_Final.pdf


အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် ၂၀၂၂ ခြ��ဲ�ရက်စ်ွဲဲ� အခုျု�်

Chesapeake အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် STEM အက်ယ်ေ်မူး ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၁ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Eastern Technical န်းညာ�်ပညာာအထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်

G. W. Carver  အနှ�ပညာာနှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာစ်င်တ်ာ ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၂ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ - ၇ န်းာရး

Kenwood အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၃ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Lansdowne အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်အက်ယ်ေ်မူး ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ - ၇ န်းာရး

Milford Mill အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁ ရက်က်ျောန်း ်၊ စ်ကျောန်းကျောန်း ် န်းနံ်းက် ်၉ - ၁၁ န်းာရး

New Town အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၈ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၈ န်းာရး

Overlea အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၈ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၇:၃၀ န်းာရး

Parkville အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်၊ 
သပုံံနှငှ်် ်က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်  ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၉ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Patapsco အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်အနှ�ပညာာမူာာ�စ်င်တ်ာ ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Randallstown အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Sollers Point န်းညာ�်ပညာာအထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်

Sparrows Point အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Towson အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၁ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Western န်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်ပတဝ်န်း�်က်ာင်သ်ပုံံပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၃ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၈ န်းာရး

Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၅ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�် ၂၀၂၂ ခြ��ဲ�ရက်စ်ွဲဲ� အခုျု�်
Chatsworth ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၉ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Cromwell Valley မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၇ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် အပု�င်�် ၁- န်းနံ်းက် ်၁၀ န်းာရး
အပု�င်�် ၂- ညာကျောန်း ၆:၃၀ န်းာရး

Wellwood နှု�င်င််တံက်ာကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ 25 ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး

Woodmoor မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၈ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ န်းာရး
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အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် ၂၀၂၂ ခြ��ဲ�ရက်စ်ွဲဲ� အခုျု�်
Deep Creek အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၈ ရက်က်ျောန်း ်၊ အဂါ ါကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၇:၃၀ န်းာရး

Deer Park အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၇:၄၅ န်းာရး

Gold Ring အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၉ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၇:၃၀ န်းာရး

Lansdowne အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၇ န်းာရး

Loch Raven န်းညာ�်ပညာာအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၇ ရက်က်ျောန်း ်၊ တန်းလါာကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅:၃၀ - ၇ န်းာရး

Middle River အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် အပု�င်�် ၁- ညာကျောန်း ၆:၁၅ န်းာရး
အပု�င်�် ၂- ညာ ၇:၁၅ န်းာရး

က်ာန်း�်မူာကျောရ�သပုံံပညာာရပ်မူာာ�ဆု�င်ရ်ာ Northwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၇ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ - ၆:၃၀ န်းာရး

Parkville အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာစ်င်တ်ာ ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၆ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် အပု�င်�် ၁- ညာကျောန်း ၅ - ၆ န်းာရး
အပု�င်�် ၂- ညာကျောန်း ၆:၃၀ - ၇:၃၀ န်းာရး

သပုံံပညာာနှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ Southwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်နှငှ်််
မူက်ဂ်န်းက်က်ျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၂ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ န်းာရး

Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၂ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ - ၆:၃၀ န်းာရး

Sudbrook မူက်ဂ်န်းက်အ်လယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၀ ရက်က်ျောန်း ်၊ �က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၅ - ၇ န်းာရး

Windsor Mill အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၉ ရက်က်ျောန်း ်၊ ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၈ န်းာရး

ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၆ ရက်က်ျောန်း၊ ်ဗ�ေဓဟု�ူကျောန်း ်

ညာကျောန်း ၆ - ၈ န်းာရးကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၁၇ ရက်က်ျောန်း ်၊ တန်းလါ

ကျောအာက်တ်ု�ဘွဲ့ာ ၂၇ ရက်က်ျောန်း၊ ်�က်ာသပကျောတ�ကျောန်း ် ညာကျောန်း ၆ - ၈ န်းာရး

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/
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https://chesapeakehs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
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https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
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https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://westernhs.bcps.org/


Chatsworth လျှောက်ျ�င်�်
222 New Avenue 
Reisterstown 21136 • (443) 809-1103 
Cedarmere၊ Franklin၊ Glyndon၊ Owings Mills၊ Reisterstown သု�မ်ူဟု�တ ်Timber 
Grove မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

Cromwell Valley မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�်မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်
825 Providence လမ်ူ� 
Towson 21286 • (443) 809-4888 
Halstead အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Hampton၊ Oakleigh၊ Pleasant Plains၊ Rodgers Forge၊ 

Stoneleigh၊ Villa Cresta သု�မ်ူဟု�တ ်West Towson မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း်

သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�ရှှိင်�်�င်�်ခုျက််
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�သညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာအတငွ်�် ကျောန်းထု�င်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်မူလူတန်း�်
ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  အောုု �
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကြီးက်ုု သညာ်က်ျောန်းရာတစ််ေ�မူ ှကျောေါက်တ်ံ�က်ျောေါက်�်ပန်း်
ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူအု��စ်် စ်းစ်ဉ်ထာ�သညာ။်  ဤတငွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� ကြီးက်ုု ပြီးပး� မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ
သု� ် သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်သ်ညာ် ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကျောန်းရာသု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� မုူသာ�စ်�
မူာာ�မူ ှစ်းစ်ဉ်ရန်း ်လု�အပ်နှု�င်သ်ညာ။်

မူတှေ်ာက်-်  ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�သညာ ်အက်ာွအ ကျောဝ�နှငှ်် ်လမ်ူ�ကျောလာာက်သ်ညာ်အ်ကျောန်းအထာ�
မူာာ�အရ ပံ�မူနှ်းဘ်ွဲ့တစ်််က်ာ�မူတှတ်ု�င်မ်ူာာ�က်ဲသ်ု� ် တညူားကျောသာလမ်ူ�ညွှာန်းေ်ာက်မ်ူာာ�အတု�င်�် မူက်ာ
ကျောရာက်ပ်ါ။  ထု�အ်�ပင် ်ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်စ်န်းစ််��င်် ်ကြီးက်း��က်ပ်မူမုူ�ပုလ�ပ်ပါ။ 

ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�အကျောန်း��င်် ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာ�ပင်ပ်သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� မူစ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါ။
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Wellwood နှု�င်င််းတက်�လျှောက်ျ�င်�်
2901 Smith Avenue 
Pikesville 21208 • (443) 809-1212 
Bedford၊ Fort Garrison၊ Milbrook၊ Summit Park၊ Wellwood သု�မ်ူဟု�တ ်Winand 
မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  

Woodmoor မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�်
3200 Elba Drive 
Gwynn Oak, 21207 • (443) 809-1318 
Arbutus၊ Baltimore Highlands၊ Bedford၊ Catonsville၊ Chadwick၊ Church Lane၊ 
Deer Park၊ Dogwood၊ Edmondson Heights၊ Featherbed Lane၊ Halethorpe၊ 
Hebbville၊ Hernwood၊ Hillcrest၊ Johnnycake၊ Lansdowne၊ Lyons Mill၊ Milbrook၊ 
New Town၊ Powhatan၊ Randallstown၊ Relay၊ Riverview၊ Scotts Branch၊ 
Westchester၊ Westowne၊ Winand၊ Winfield၊ Woodbridge၊ Woodmoor သု�မ်ူဟု�တ ်
Woodholme မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

အမှာျု��သ�� မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်မှာျ�� � - ၂၀၂၁ လျှော�လျှော��်ဝါရီ
BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပု်�စ်တာပြီးပုုင်ပ်ွဲ

Sophie K., ၄ တန်း�်
Cromwell Valley မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက််

 မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�်အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�

https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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နှု�င်င််းတက်�အလျှောခြခုခုး�ည့်�အဆုံးင််လ်ျှော��က်ဆ်ုံးး��စွဲ�လျှောမှာ��ဲ�မူှာ�တ�်�နှစှွဲမ်ှာျ���ရုို�ဂရမ်ှာ(IB PYP) 
Wellwood နှု�င်င််းတက်�လျှောက်ျ�င်�်(အတ�်�မှာျ�� K-2)
Woodmoor မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�် (အတ�်�မှာျ�� K-2)

နှု�င်င််တံက်ာအသအုမူတှ�်ပုကျောသာ IB မူလူတန်း�်နှစ်ှ်မူာာ�ပရုို�ဂရမ်ူ၏ တစ််စု်တတ်စ််ပု�င်�်အ��စ်် 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ယ်ဉ်ကျောက်ာ�မူဓုိကျောလထ်ံ��တမူ်�အစ်ဉ်အလာအမူာုု�မူာုု�သရုှိှုမူကု်ု� တု���မိူင်််
လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ြီးပး� ပညာာရပ်မူာာ�ဆု�င်ရ်ာအဓုိက်အကျော�က်ာင်�်အရာကျော�ောက်မ်ူာုု�၏ တင်�်�က်ပ်ကျောသာ
စံ်�စ်မ်ူ�စ်စ််ကျောဆ�မူကု်ု� အကျော�ေေသံညာ် ်ကျောလလ်ာမူမုူတှစ််ဆင်် ်နှု�င်င််တံက်ာမူ ှပု�မုူ�အကျောလ�ထာ�လာ
နှု�င်သ်ညာ။်  အဆု�ပါအဓုိက်အကျော�က်ာင်�်အရာမူာာ�က်ု� ပါဝင်သ်ညာ်အ်ကျော�က်ာင်�်အရာကျောန်းရာအာ�လံ��
တငွ် ်ထညာ်ထ်ာ�ပြီးပး� တစ််က်မူာာလံ��ယ်ဉ်ကျောက်ာ�မူဓုိကျောလထ်ံ��ထမ်ူ�အစ်ဉ်အလာမူာာ�အာ�လံ��နှငှ်် ်
သက်ဆ်ု�င်၍် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပထမူဆံ��အကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�မူတှစ််ဆင်် ်၎င်�်တု�အ်န်းး�ရှိှု 
က်မူာာက်ု� အာရံို�ေနံှု�င်က်ျောစ်ရန်း ်တု�က်တ်နွ်း�်ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်၎င်�်တု�၏်က်မူာာ
လံ��ဆု�င်ရ်ာအသရုှိှုမူတုု���မိူင််က်ျောပ�သညာ်အ်�ပင် ်Wellwood နှု�င်င််တံက်ာကျောက်ာာင်�်ရှိှု �ပင်သ်စ််
ဘွဲ့ာသာစ်က်ာ�နှငှ်် ်Woodmoor မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်ရှိှု စ်ပုန်းဘ်ွဲ့ာသာစ်က်ာ���င်် ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�
�ံွ� ပြီး�ုု�တု��တက်မ်ူတုငွ် ်ပါဝင်က်ျောဆာင်ရွ်က်က်ျောပ�သညာ် ်လ�ပ်ကျောဆာင်ေ်ာက်ပ်ရုို�ဂာက်မ်ူာာ�တငွ် ်ပါဝင််
သညာ။်  

သ�ံုး�ည့်�ရ�်၊ �ည့်�်�ည့်�၊ အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်၊ အနှ��ည့်�မှာျ��နှငှ်် ်သခုါျ�
ဘာ�သ�ရ�်(S.T.E.A.M.)
The Chatsworth လျှောက်ျ�င်�် (သငူ်ယ်တ်�်� - ၂ တ�်�)
Cromwell Valley မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�် (အတ�်� K-4)

ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်BCPS ၏ သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�၊ S.T.E.A.M (သပုံံပညာာရပ်၊ န်းညာ�်ပညာာ၊ 
အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်၊ အနှ�ပညာာမူာာ�နှငှ်် ်သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်၊ နှငှ်် ်က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်
တု� ် ကျောပါင်�်စ်ပ်ထာ�သညာ် ်တင်�်�က်ပ်ကျောသာပရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�၊ ပ�ူကျောပါင်�်ကျောဆာင်ရွ်က််
ကျောရ�၊ အကျောရ�ပါကျောသာစ်ဉ်�စ်ာ�ကျောတ�ွကျောေ်မူ၊ုနှငှ်် ်�န်းတ်း�ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူအုပါအဝင် ်၂၁ ရာစ်�ပညာာရပ်
မူာာ�က်ု� သင်ယ််ရူပါသညာ။်   ောုတဆ်က်က်ျောဆာင်ရွ်က်သ်ညာ် ်လက်ဆ်င််က််မ်ူ���စ််ကျောသာ ပကျောရာဂာက််
အကျော�ေေသံညာ်ပ်တဝ်န်း�်က်ာင်န််းယ်ပ်ယ်တ်ငွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ဆန်း�်သစ််တးထငွ်�်ေင်�်နှငှ်် ်
�ပဿန်းာကျော��ရှိှင်�်�ေင်�်အကျောပ် အဓုိက်ထာ�ကျောဆာင်ရွ်က်သ်ညာ် ်အမူာုု�မူာုု�ကျောသာန်းညာ�်လမ်ူ�တက်ာ
ောဉ်�က်ပ်ကျောလလ်ာမူမုူတှစ််ဆင်် ်က်မူာာ၏ကျောက်ာင်�်စ်ာွလညာပ်တက်ျောသာအသအု�မူင်သ်ကျောဘွဲ့ာတရာ�
က်ု� တု���မိူင််သ်ရုှိှုလာသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်က်�ေက်ျောရ��ေင်�်၊ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာေးဇုူး�င်�်ကျောရ�ဆွဲ
မူကုျောဆာင်ရွ်က်�်ေင်�်၊နှငှ်် ်ရုိုပ်ကျောထ�ွကျောသာ�ပဿန်းာမူာာ�က်ု� ကျော��ရှိငှ်�်ရန်း ်မူဆ�တမ်ူန်းစ််ကြီးက်ုု �စ်ာ��ေင်�်
ကျော�က်ာင်် ်၎င်�်တု�က််ု� အကျော�က်ာင်�်အရာထ�တလ်�ပ်သမူူာာ���စ််လာကျောစ်သညာ။်

 မူှာ�တ�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


က်ျ�်�မှာ�လျှောရ�သ�ံုး�ည့်�ရ�်မှာျ��ဆုံးု�င်ရ်� Northwest 
အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
4627 Old Court လမ်ူ�၊ 21208
(443) 809-0742
Arbutus၊ Catonsville၊ Deer Park၊ Lansdowne၊ 
Northwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Pikesville၊ Southwest 
အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Windsor Mill သု�မ်ူဟု�တ ်Woodlawn  
အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှ်
ထာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�
က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Deep Creek အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112
Deep Creek၊ General John Stricker၊ Holabird သု�မ်ူဟု�တ ်
Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု
ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Deer Park အ�ယ်တ်�်�မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်
9830 Winands လမ်ူ�၊21133
(443) 809-0726
Deer Park သု�မ်ူဟု�တ ်Franklin အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်
တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်

အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်
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Gold Ring အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130
Deep Creek၊ Dundalk၊ General John Stricker၊ Golden 
Ring၊ Holabird၊ Middle River၊ Perry Hall၊ Sparrows 
Point သု�မ်ူဟု�တ ်Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Lansdowne အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် 
2400 Lansdowne လမ်ူ�၊ 21227
(443) 809-1411
Arbutus၊ Catonsville၊ Lansdowne သု�မ်ူဟု�တ ်
Woodlawn အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်း်
ကြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Loch Raven �ည့်�်�ည့်�အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
8101 LaSalle လမ်ူ�၊ 21286
(443) 809-3518
Cockeysville၊ Dumbarton၊ Hereford၊ Loch Raven၊ 
Perry Hall၊ Pine Grove သု�မ်ူဟု�တ ်Ridgely အလယ်တ်န်း�်
ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�
ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� 
စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Middle River အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
800 Middle River လမ်ူ�၊ 21220
(443) 809-0165
Deep Creek၊ Dundalk၊ General John Stricker၊ Golden 
Ring၊ Holabird၊ Middle River၊ Perry Hall၊ Sparrows 
Point သု�မ်ူဟု�တ ်Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

 အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�

https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378


အမှာျု��သ�� မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်မှာျ�� � - 2022 လျှော�လျှော��်ဝါရီ
BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပု်�စ်တာပြီးပုုင်ပ်ွဲ

Lyla P.၊ ၆ တန်း�်
Loch Raven န်းညာ�်ပညာာအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်
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Parkville အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်နှငှ်် ်�ည့်�်�ည့်�စွဲင်တ်�
8711 Avondale လမ်ူ�၊ 21234
(443) 809-5250
Deep Creek၊ Dundalk၊ General John Stricker၊ Golden Ring၊ Holabird၊ Middle River၊ 
Parkville၊ Sparrows Point သု�မ်ူဟု�တ ်Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက််
ကျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�သညာ။်

သ�ံုး�ည့်�နှငှ်် ်အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်� Southwest အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်
6200 Johnnycake လမ်ူ�၊ 21207
(443) 809-0825
Lansdowne အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�် သု�မ်ူဟု�တ ်Southwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်တငွ် ်တက်က်ျောရာက််
ရန်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�ရှှိင်�်�င်�်ခုျက််
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�သညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာအတငွ်�် ကျောန်းထု�င်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အလယ်တ်န်း�်
ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  သတမ်ူတှ်
ထာ�ကျောသာကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်တညာရ်ှိှုသညာ် ်က်န်း ်သ်တထ်ာ�ကျောသာ ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�
မူ ှအသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  မုူဘွဲ့မူာာ�သညာ ်၎င်�်တု�၏်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အတကွ် ်၎င်�်တု�၏် သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� 
စ်းစ်ဉ်ကျောပ�ရန်း ်တာဝန်းရ်ှိှုသညာ။်

မူတှေ်ာက်-်  ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�သညာ ်အက်ာွအ ကျောဝ�နှငှ်် ်လမ်ူ�ကျောလာာက်သ်ညာ်အ်ကျောန်းအထာ�
မူာာ�အရ ပံ�မူနှ်းဘ်ွဲ့တစ်််က်ာ�မူတှတ်ု�င်မ်ူာာ�က်ဲသ်ု� ် တညူားကျောသာလမ်ူ�ညွှာန်းေ်ာက်မ်ူာာ�အတု�င်�် မူက်ာ
ကျောရာက်ပ်ါ။  ထု�အ်�ပင် ်ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်စ်န်းစ််��င်် ်ကြီးက်း��က်ပ်မူမုူ�ပုလ�ပ်ပါ။

ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�အကျောန်း��င်် ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�
ကျောသာအသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာ�ပင်ပ်သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� မူစ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါ။

Stemmers Run အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
201 Stemmers Run လမ်ူ�၊ 21221
(443) 809-0177
Deep Creek၊ Dundalk၊ General John Stricker၊ Golden Ring၊ Holabird၊ Middle River၊ 
Perry Hall၊ Sparrows Point သု�မ်ူဟု�တ ်Stemmers Run အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက််
ကျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�သညာ။်

Sudbrook မှာက်ဂ်�က်အ်�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
4300 Bedford လမ်ူ�၊ 21208
(443) 809-6720
Arbutus၊ Catonsville၊ Deer Park၊ Franklin၊ Lansdowne၊ Northwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ 
Pikesville၊ Southwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Windsor Mill သု�မ်ူဟု�တW်oodlawn 
အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်
အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Windsor Mill အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
8300 Windsor Mill လမ်ူ�၊ 21244
(443) 809-0618
Arbutus၊ Catonsville၊ Deer Park၊ Lansdowne၊ Northwest အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Southwest 
အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်၊ Windsor Mill သု�မ်ူဟု�တ ်Woodlawn အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်
တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�သညာ။်

 အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�

https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
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 အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ�� ၆ တ�်�သ��က်ခ်ုးသည့််

ဥ�လျှောဒနှငှ်် ်ဘာဏ္ဍာ�လျှောရ�
Loch Raven 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်၂၁ ရာစ်�တငွ် ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�နှငှ်် ်တရာ�ဥပကျောေ
စ်န်းစ််တငွ် ်ကျောေါင်�်စ်ဉ်မူာာ�နှငှ်် ်�ပဿန်းာရပ်အကျောပ်အကျော�ေေသံညာ် ်
ကျောလလ်ာသင်ယ််မူူအုမူာုု�မူာုု�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာပါသညာ။်  ပရုို�ဂရမ်ူ
သညာ ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်၊ ဘွဲ့ဏ္ဍာာကျောရ�၊ ဥပကျောေနှငှ်် ်သက်ဆ်ု�င်ရ်ာ
အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�တငွ် ်ကျောအာင်�်မူင်က်ျောစ်ကျောရ�
အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောလက််ာင််�်ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။် 

အ���်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်သက်လ်ျှောမဲှာ�ဝမ်ှာ�လျှောက်ျ�င်�်�ည့်�ရ�်မှာျ��
Lansdowne
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အလ�ပ်အက်ု�င်လ်မ်ူ�ကျော�က်ာင်�်အမူာုု�
မူာုု�နှငှ်် ်ကျောလလ်ာမူပုညာာရပ်န်းယ်ပ်ယ်အ်မူာုု�မူာုု�နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င််
သညာ် ်က်မူာာ၏စ်စ််မူနှ်းက်ျောသာအကျော�ေအကျောန်းမူာာ�အတကွ် ်စ်ာသင်ေ်န်း�်
သကျောဘွဲ့ာတရာ�မူာာ�က်ု� လု�က်န််းာက်ာင််သ်ံ��ပြီးပး� ကျောရတု�ကျောရရှိှညာ်
အလ�ပ်အက်ု�င်ရ်ညာမ်ူနှ်း�်ောက်မ်ူာာ�က်ု� အကျောက်ာင်အ်ထညာက်ျော�ာ်၍ 
ကျောက်ာလပ်ုကျောရွ�ောယ်စ််ရာမူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာက်ာ ကျောင်ကွျော�က်�
အသပုညာာက်ု� တု��တက်သ်ရုှိှုလာသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
�ပညာတ်ငွ်�်စ်း�ပာွ�ကျောရ�လ�ပ်င်န်း�်မူာာ�နှငှ်် ်အစု်��ရကျောအဂာင်စ််းမူာာ�
သု� ် သာွ�ကျောရာက်လ်ညာပ်တပ်ြီးပး� လက်ဆ်င််က််မ်ူ���စ််ကျောသာ ပကျောရာ
ဂာက်အ်ကျော�ေေသံညာ်သ်င်ယ််ကူျောလလ်ာကျောရ�လ�ပ်ကျောဆာင်ေ်ာက်မ်ူာာ�
က်ု� ကျောတွ� �က်ံု ေစံ်ာ�ေငွ််ရ်ှိှုသညာ။်  ၎င်�်တု�သ်ညာ ်ကျောဟုာကျော�ပာသူ
ဧညာ်သ်ညာက်ျောတာ်မူာာ�နှငှ်် ်သး��ော�သ�ကျောတသန်း�ပုလ�ပ်မူမုူတှစ််ဆင်် ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်၊ ကျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်အလ�ပ်အက်ု�င်က်ျောရွ�ောယ်မ်ူု
မူာာ�က်ု�လညာ�် စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာသညာ။်

ရှှိင်�်�င်�်ခုျက််
Parkville
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်လက်က်ျောတွ�အပလးကျောက်�ရှိှင်�်မူာာ���င်် ်
လက်က်ျောတွ�အသံ��ောအင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်မူာာ�၊ ပတဝ်န်း�်က်ာင််
ဆု�င်ရ်ာအင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်မူာာ�(SEAS)၊ လထူ�ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�
မူာာ�၊နှငှ်် ်ရို�ပ်ပံ�/ေးဇုူး�င်�်ပံ�ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်ပညာာရပ်မူာာ�(ဂရပ်�စ််) က်ု� 
စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာသညာ။်   ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်၎င်�်တု�၏်ပထမူ
နှစ်ှ်တငွ် ်န်းယ်ပ်ယ်အ်ာ�လံ��တငွ် ်ပါဝင်ပ်ြီးပး� ၇ တန်း�်တငွ် ်နှစ်ှ်လမ်ူ�
သာွ�ကျောလလ်ာမူနုှငှ်် ်၈ တန်း�်တငွ် ်တစ််လမ်ူ�သာွ�ကျောလလ်ာမူအုထ ု
ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်��င်် ်ေန်း ်အ်ပ်ပါသညာ။်  
အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�တငွ် ်
အကြီးက်ုု အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာသင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�နှငှ်် ်ကျောန်းာင််
လာမူညာ်မ်ူာုု�ဆက်�်�စ််ကျောသာ သပုံံပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာစံ်ောုန်းစံ််ညွှာန်း�်မူာာ�
က်ု� ထညာ်သ်ငွ်�်ကျောပါင်�်စ်ပ်သညာ။် 

အနှ��ည့်�မှာျ��
Deer Park 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်�ပဇူးာတ၊်ဂးတ၊အက်ပညာာ သု�မ်ူဟု�တ ်ရို�ပ်ပံ�
ပညာာရပ်မူာာ�ထမဲူ ှတစ််လမ်ူ�က်ု� ကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်သ်ညာ။်  အက်ပညာာ၊ 
တရုူယ်ာဂးတပညာာ*၊ အသဂံးတပညာာ၊ နှငှ်် ်�ပဇူးာတအ်နှ�ပညာာမူာာ�
တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပရုသတအ်မူာုု�မူာုု�အတကွ် ်တစ််
ဦး�ောင်�်နှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်က်ျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�က်ု� �ပင်ဆ်င်က်ျောလက််ာင်််
ကျောပ�သညာ။် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်�ပဇူးာတအ်နှ�ပညာာကျောန်းာက်ဆ်ံ��
စ်ာကျောမူ�ပွဲက်ု� ကျော��ဆု�ကျောအာင်�်မူင်�်ေင်�်��င်် ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
အနှ�ပညာာဘွဲ့ွဲ�က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ရို�ပ်ပံ�
ပညာာရပ်မူာာ�တငွ် ်ပံ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ေားကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ပ�ထ��ေင်�်၊ 
ပံ�နှှပ်ု�ေင်�်နှငှ်် ်ကျော�က်ထညာ�်ပုလ�ပ်�ေင်�်န်းယ်ပ်ယ်မ်ူာာ�ရှိှု ပညာာရပ်မူာာ�
က်ု� သင်ယ််ရူပါသညာ။်
(*Deek Park တရုူယ်ာဂးတပညာာရပ်တငွ် ်ကြီးက်ုု �တရုူယ်ာမူာာ� 
သု�မ်ူဟု�တ ်စ်နှဒရာ�ပညာာရပ်မူပါဝင်ပ်ါ။ ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�
သညာ ်တရုူယ်ာတစ််မူာုု�တး�ေတသ်ညာ် ်ယ်ေင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု တစ််နှစ်ှ် 
သု�မ်ူဟု�တ ်တစ််နှစ်ှ်ထက်ပု်�၍ ရုှှိသင််သ်ညာ။်

က်ျ�်�မှာ�လျှောရ�သ�ံုး�ည့်�ရ�်မှာျ��
Golden Ring နှငှ်် ်Northwest အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်မ်ူကုျောပ�သပူ�ူကျောပါင်�်ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�
နှငှ်် ်�ပင်�်ထန်းက်ျောသာစ်ာသင်ေ်န်း�်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူမုူတှစ််ဆင်် ်တု
က်ာေု�င်လ်ံ�ကျောသာအကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�ပါဝင်သ်ညာ် ်တင်�်�က်ပ်ကျောသာ
ပညာာကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူရှိှု က်ာန်း�်မူာကျောရ�သပုံံပညာာရပ်မူာာ�န်းယ်ပ်ယ််
က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� မူုတဆ်က်က်ျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်က်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်မ်ူနု်းယ်ပ်ယ်၏် အကျောထကွျောထွ
လ�ပ်ကျောဆာင်ေ်ာက်န်ှငှ်် ်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်အ�ပင် ်လူေ်နှဓာက်ု�ယ်န်ှငှ်် ် ၎င်�်၏ 
�ဲွ�စ်ညာ�်တညာက်ျောဆာက်ပံ်�၊ လ�ပ်ကျောဆာင်ေ်ာက်မ်ူာာ�နှငှ်် ်စ်န်းစ််မူာာ�
ကျောလလ်ာမူတုငွ် ်ေု�င်မ်ူာကျောသာအကျော�ေေအံ�တ�်မူစ််က်ု� ရရှိှုပါသညာ။်  
အဆု�ပါပရုို�ဂရမ်ူသညာ ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်က်ာန်း�်မူာကျောရ�
သပုံံပညာာရပ်မူာာ�ဆု�င်ရ်ာပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�တငွ် ်ကျောအာင်�်မူင်က်ျောစ်ကျောရ�
အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောလက််ာင််�်ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  (ပ
ရုို�ဂရမ်ူအကျော�က်ာင်�်အရာသညာ ်တစ််ကျောန်းရာစ်းအလု�က် ်ကျော�ပာင်�်လဲ
နှု�င်သ်ညာ။်) 

နှု�င်င််းတက်�အလျှောခြခုခုး�ည့်�အဆုံးင််လ်ျှော��က်ဆ်ုံးး��စွဲ�လျှောမှာ��ဲ�အ�ယ်တ်�်�
နှစှွဲမ်ှာျ���ရုို�ဂရမ်ှာ(IB PYP) 
Middle River၊ Stemmers Run နှငှ််W်indsor Mill
နှု�င်င််တံက်ာမူအှသအုမူတှ�်ပုကျောသာ IB MYP ၏ တစ််စု်တတ်စ််ပု�င်�်
အ��စ်် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ပု�မုူ�တက်�်က်ပြီးပး� နှု�င်င််တံက်ာတငွ် ်
စု်တဝ်င်တ်စ်ာ�အကျောလ�အန်းက်ထ်ာ�ကျောသာကျောလလ်ာသင်ယ််သူမူူာာ�
��စ််လာကျောစ်ရန်း ်အကျော�က်ာင်�်အရာန်းယ်ပ်ယ်အ်ာ�လံ��ရုှှိ ပညာာရပ်ပု�င်�်
ဆု�င်ရ်ာ က်မူာာမ်ူကူျောဘွဲ့ာင်တ်ငွ် ်ပါဝင်သ်ညာ။်  IB မူကူျောဘွဲ့ာင်သ်ညာ ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ�  ကျောေသတငွ်�်၊ နှု�င်င််တံငွ်�်နှငှ်် ်က်မူာာလံ��
ရှိှု �ပဿန်းာရပ်အမူာုု�မူာုု�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ရှိာှကျော�ွေငွ််က််ု� ကျောပ�ပြီးပး�� န်းတ်း�
နှု�င်မ်ူရုှုှိ၍ အဓုိက်အကျောရ�ပါပြီးပး� �ပန်းလ်ညာတ်ံ� ်�ပန်းန်ှု�င်က်ျောသာစ်ဉ်�စ်ာ�
ကျောတ�ွကျောေ်တတသ်မူူာာ���စ််လာကျောစ်ရန်း ်၎င်�်တု�၏် စ်မ်ွူ�ကျောဆာင်ရ်ညာ်
က်ု� တု���မိူင််က်ျောပ�သညာ။်  IB ပညာာကျောရ�၏ အကျောရ�ပါကျောသာအပု�င်�်
မူာှ �ပညာတ်ငွ်�်နှငှ်် ်က်မူာာအ်�ဲွ�အစ်ညာ�်တငွ် ်ေ�တယု်ဘွဲ့ာသာစ်က်ာ�
တတက်ျော�မူာက်မ်ူနုှငှ်် ်ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူရုရုှှိ�ေင်�်��စ််သညာ။်

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/MS_Health_Sciences.pdf
https://goldenringms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
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 အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ�� ၆ တ�်�သ��က်ခ်ုးသည့််

�ထူား�ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ��
Deer Park
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� ရို�ပ်�မူင်သ်�ံက်ာ�နှငှ်် ်အသထံ�တလ်ာင်််
�ေင်�်၊ ဗးေးယ်ု�ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�၊ က်နွ်းပ်ာ�တာစ်ာစ်း�ေင်�်နှငှ်် ်ဝက်ဘ်ွဲ့်
ေးဇုူး�င်�်ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်အပါအဝင် ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�န်းညာ�်ပညာာ၏ 
အသံ���ပုမူတုငွ် ်ညွှာန်း�်က်ာ�ောက်�်�င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်

ခြ�ဇ�တ၊်ဂီတ၊အက်�ည့်�စူွဲ�စွဲမ်ှာ�လျှော��်�လျှောရ�
Loch Raven
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� စ်တး�လပ်န်းပ်ါက်ပ်ရှိငှ်�်တရုူယ်ာနှငှ်် ်
�ပဇူးာတ ်(ေရမ်ူမူာ၊ လပ်ုရှိှာ�မူနုှငှ်် ်သးောင်�်ကျောပါင်�်စ်ပ်�ေင်�်) 
ပါဝင်သ်ညာ်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�အမူာုု�မူာုု���င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� တစ််ဦး�ောင်�်နှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်က်ျောဆာင်ရွ်က်မ်ူု
မူာာ�အတကွ် ်ကျောလက််ာင််�်ပင်ဆ်င်က်ျောပ�ပြီးပး� ပရုသတမ်ူာာ�အတကွ် ်
တင်ဆ်က်�်ပသလု�သညာ။်

ခြ�ဇ�တ၊်ဂီတ၊အက်�ည့်�
Sudbrook
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အက်၊ တရုူယ်ာဂးတပညာာ (ဘွဲ့န်း ်
သု�မ်ူဟု�တ ်ကြီးက်ုု �တရုူယ်ာမူာာ�)*၊ အသဂံးတပညာာ သု�မ်ူဟု�တ ်
�ပဇူးာတအ်နှ�ပညာာမူာာ�တငွ် ်ပါဝင်န်ှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�က်ု� တစ််ဦး�ောင်�်နှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်က်ျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�အတကွ် ်
ကျောလက််ာင််�်ပင်ဆ်င်က်ျောပ�ပြီးပး� ပရုသတမ်ူာာ�အတကွ် ်တင််
ဆက်�်ပသလု�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်�ပဇူးာတ်
အနှ�ပညာာကျောန်းာက်ဆ်ံ��စ်ာကျောမူ�ပွဲက်ု� ကျော��ဆု�ကျောအာင်�်မူင်�်ေင်�်��င်် ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်အနှ�ပညာာဘွဲ့ွဲ�က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်
(* Sudbrook ရုှှိ တရုူယ်ာဂးတပညာာ(ဘွဲ့န်း/်ကြီးက်ုု �တရုူယ်ာ
မူာာ�)တငွ် ်ဂစ််တာ သု�မ်ူဟု�တ ်စ်နှဒရာ�ပညာာမူပါဝင်ပ်ါ။ 
ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�သညာ ်တရုူယ်ာတစ််မူာုု�တး�ေတသ်ညာ် ်
ယ်ေင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု တစ််နှစ်ှ် သု�မ်ူဟု�တ ်တစ််နှစ်ှ်ထက်ပု်�၍ ရှိှု
သင််သ်ညာ။်

သ�ံုး၊ �ည့်�်�ည့်�၊ အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်နှငှ်် ်သခုါျ�
ဘာ�သ�ရ�်(STEM)
Deep Creek၊ Deer Park၊ Loch Raven၊ Southwest 
နှငှ်် ်Sudbrook
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ဆန်း�်သစ််တးထငွ်ထ်ာ�ကျောသာ STEM 
သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�က်ု� အသံ���ပု၍ စ်စ််မူနှ်းက်ျောသာက်မူာာ၊ �ပဿန်းာ
ရပ်က်ု� အကျော�ေေသံညာ်က်ျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�မူတှစ််ဆင်် ်သပုံံ၊ န်းညာ�်
ပညာာ၊ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်နှငှ်် ်သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်တငွ် ်
ပါဝင်သ်င်ယ််သူညာ။်  STEM အလ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ�တငွ် ်တကု်ာ
ေု�င်လ်ံ�ကျောသာကျောန်းရာမူာာ�အကျောပ် အကျော�ေေသံညာ် ်လက်ဆ်င််က််မ်ူ�
ပကျောရာဂာက်မ်ူာာ�သညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ၎င်�်တု�၏် စု်တ်
အာ�ထက်သ်န်းမ်ူမုူာာ�က်ု� က်ညူားရှိာှကျော�ွကျောပ�ပြီးပး� က်တတုညာက်ျောသာ
အန်းာဂတ�်�စ််ကျောစ်မူညာ်လ်မ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ရှိာှကျော�ွ
ကျောပ�သညာ။်

ရို��်�း��ည့်�ရ�်မှာျ��
Sudbrook နှငှ်် ်Loch Raven
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ပံ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ေားကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ပ�
ထ��ေင်�်၊ ပံ�နှှပ်ု�ေင်�်၊ ေစ််ဂာစ််တယ်မ်ူးေးယ်ာနှငှ်် ်ကျော�က်ထညာ်
�ပုလ�ပ်�ေင်�်ပညာာရပ်မူာာ�က်ု� သင်ယ််ရူကျောသာကျော�က်ာင်် ်က်မူာာ၏ 
အနှ�ပညာာရုိုကျောထာင််မ်ူာာ�စ်ာွက်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာနှု�င်ပ်ါသညာ။်  
(ပရုို�ဂရမ်ူအကျော�က်ာင်�်အရာသညာ ်တစ််ကျောန်းရာစ်းအလု�က် ်
ကျော�ပာင်�်လနဲှု�င်သ်ညာ။်)

က်မ့ှာ�ဘ်ာ�သ�စွဲက်��မှာျ��
Deer Park နှငှ်် ်Sudbrook 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ယ်ဉ်ကျောက်ာ�မူအုကျော�က်ာင်�်အရာ
မူာာ�ဆု�င်ရ်ာ ဘွဲ့ာသာစ်က်ာ�က်ု� သင်ယ််ကူျောလလ်ာသညာ်အ်ေါ 
ဘွဲ့ာသာစ်က်ာ�က်ွမူ်�က်ာင်မ်ူမုူာာ�နှငှ်် ်တတက်ျော�မူာက်မ်ူကု်ု� တု���မိူင်််
လ�ပ်ကျောဆာင်သ်ညာ။်  Deer Park သညာ ်စ်ပုန်းဘ်ွဲ့ာသာစ်က်ာ�က်ု� 
သင်�်က်ာ�ကျောပ�သညာ။်  Sudbrook သညာ ်�ပင်သ်စ််၊ ဂာပန်းန်ှငှ်် ်စ်
ပုန်းဘ်ွဲ့ာသာစ်က်ာ�မူာာ�က်ု� သင်�်က်ာ�ကျောပ�သညာ။်

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Mass_Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Performing_Arts_Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/Performing_Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/STEM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
http://sudbrook
https://lochraventech.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/World_Languages.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/


Chesapeake အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် 
STEM အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
1801 Turkey Point လမ်ူ�
Essex  21221
(443) 809-0100
Chesapeake၊ Dundalk၊ Kenwood၊ Overlea သု�မ်ူဟု�တ ်
Patapsco အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှသ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု� ်
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Eastern Technical �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
1100 Mace Avenue
Essex  21221
(443) 809-0190
Perry Hall၊ Parkville၊ Overlea၊ Kenwood သု�မ်ူဟု�တ ်
Chesapeake အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှသ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု� ်
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

George Washington Carver 
အနှ��ည့်�မှာျ��နှငှ်် ်�ည့်�်�ည့်�စွဲင်တ်�
938 York လမ်ူ�
Towson  21204
(443) 809-2793
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�၏ န်းယ်က်ျော�မူအာ�လံ��
မူ ှကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�သညာ။်
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 အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�

Kenwood အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
501 Stemmers Run လမ်ူ�၊ 21221
Essex  21221
IB – (443) 809-6384
SSA – (443) 809-0318
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�၏ န်းယ်က်ျော�မူအာ�လံ��
မူ ှကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� 
စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်   IB အစ်းအစ်ဉ်သု� ် သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� 
Chesapeake၊ Dundalk၊ Kenwood၊ Loch Raven၊ Overlea၊ 
Parkville၊ Patapsco၊ Perry Hall နှငှ်် ်Sparrows Point 
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�
သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်စ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါသညာ။်

Lansdowne အက်ယ်ဒ်မီှာအထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
3800 Hollins Ferry လမ်ူ�
Lansdowne 21227
(443) 809-1415
Catonsville၊ Franklin၊  Lansdowne၊ Milford Mill၊ New 
Town၊ Owings Mills၊ Pikesville၊ Randallstown နှငှ်် ်
Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင််
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

Milford Mill အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�် 
3800 Washington Avenue
Windsor Mill 21244
(443) 809-0660
Catonsville၊ Franklin၊  Lansdowne၊ Milford Mill၊ New 
Town၊ Owings Mills၊ Pikesville၊ Randallstown နှငှ်် ်
Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင််
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  

New Town High School
4931 New Town Boulevard
Owings Mills 21117
(443) 809-1614
Catonsville၊ Franklin၊  Lansdowne၊ Randallstown၊ Milford 
Mill၊ New Town သု�မ်ူဟု�တ ်Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်

Overlea အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
5401 Kenwood Avenue
Overlea 21206
(443) 809-5241
 IB အစ်းအစ်ဉ်သု� ် သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� Chesapeake 
၊ Dundalk ၊ Kenwood ၊ Loch Raven ၊ Overlea ၊ 
Parkville ၊ Patapsco ၊ Perry Hall နှငှ်် ်Sparrows Point 

အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�

သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်စ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါသညာ။် 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795


အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�ရှှိင်�်�င်�်ခုျက််
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�သညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာအသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာအတငွ်�် ကျောန်းထု�င်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�
သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်တညာရ်ှိှုသညာ် ်က်န်း ်သ်တထ်ာ�ကျောသာ ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�မူ ှအသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်  မုူဘွဲ့မူာာ�သညာ ်၎င်�်
တု�၏်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်၎င်�်တု�၏် သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�ရန်း ်တာဝန်းရ်ှိှုသညာ။်

မူတှေ်ာက်-်  ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�သညာ ်အက်ာွအ ကျောဝ�နှငှ်် ်လမ်ူ�ကျောလာာက်သ်ညာ်အ်ကျောန်းအထာ�မူာာ�အရ ပံ�မူနှ်းဘ်ွဲ့တစ်််က်ာ�မူတှတ်ု�င်မ်ူာာ�က်ဲသ်ု� ် တညူားကျောသာလမ်ူ�ညွှာန်းေ်ာက်မ်ူာာ�အတု�င်�် မူက်ာကျောရာက်ပ်ါ။  ထု�အ်�ပင် ်ကြီးက်ုု ပု�သ်ညာ််
ကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်စ်န်းစ််��င်် ်ကြီးက်း��က်ပ်မူမုူ�ပုလ�ပ်ပါ။

ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�အကျောန်း��င်် ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ၏ သတမ်ူတှထ်ာ�ကျောသာအသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�ကျောန်းရာ�ပင်ပ်သု� ် အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� မူစ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါ။ 15

Parkville အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်နှငှ်် ်သခုါျ�ဘာ�သ�ရ�်၊ သ�ံုးနှငှ်် ်
က်�်ဲ�ျ�တ�သ�ံုး�ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်�စွဲင်တ်�
2600 Putty Hill Avenue
Parkville 21234
(443) 809-5257  ext. 262
Chesapeake၊ Dundalk၊ Kenwood၊ Loch Raven၊ Overlea၊ 
Parkville၊ Patapsco၊ Perry Hall နှငှ်် ်Sparrows Point 
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�
သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�ပါသညာ။် 

Patapsco အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်နှငှ်် ်
�ည့်�ရ�်မှာျ��စွဲင်တ်�
8100 Wise Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7127
Chesapeake၊ Dundalk၊ Kenwood၊ Loch Raven၊ Overlea၊ 
Parkville၊ Patapsco၊ Perry Hall နှငှ်် ်Sparrows Point 
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�
သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�ပါသညာ။် 

Randallstown အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
4000 Offutt လမ်ူ�
Randallstown 21133
(443) 809-0748
Franklin၊ Milford Mill၊  Owings Mills၊ New Town၊ 
Randallstown သု�မ်ူဟု�တ ်Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။်
 

Sollers Point �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
1901 Delvale Avenue
Dundalk 21222
(443) 809-7075
Sollers Point ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောန်းတ်စ််ဝက်က််ု� Sollers 
Point တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ပ်ြီးပး� ၎င်�်တု�၏်ဇူး�န်းရ်ှိှုကျောက်ာာင်�်က်ု� ကျောန်း ်
တစ််ဝက် ်တက်က်ျောရာက်ပ်ါသညာ။်  Chesapeake၊ Dundalk၊ 
Kenwood၊ Overlea၊ Patapsco သု�မ်ူဟု�တ ်Sparrows Po
intအထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ်လ်ညာ�် တက်က်ျောရာက်မ်ူညာ််
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်မူတု�င်မ်ူး၊ ကျောန်းာက်ပု်�င်�် နှငှ်် ်ကျောန်းလ်ညာပု်�င် ်
သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

Sparrows Point အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
7400 North Point လမ်ူ�
Sparrows Point 21219
(410) 507-0028
 IB အစ်းအစ်ဉ်သု� ် သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင်က်ျောရ�က်ု� Chesapeake 
၊ Dundalk ၊ Kenwood ၊ Loch Raven ၊ Overlea ၊ 
Parkville ၊ Patapsco ၊ Perry Hall နှငှ်် ်Sparrows Point 
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�သု� ် တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ဇူး�န်းသ်တမ်ူတှထ်ာ�
သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်စ်းစ်ဉ်ကျောပ�ပါသညာ။်

New Town အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
69 Cedar Avenue
Towson 21286
(443) 809-3608
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်းအစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�၏ န်းယ်က်ျော�မူအာ�လံ��
မူ ှကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်အသာွ�အ�ပန်းက်ြီးက်ုု ပု�က်ျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်George Washington 
Carver အနှ�ပညာာမူာာ�နှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာစ်င်တ်ာရှိှု ဘွဲ့တစ်််က်ာ�မူာာ�က်ု� 
က်�ူကျော�ပာင်�်သညာ။်

Western �ည့်�်�ည့်�နှငှ်် ်�တဝ်�်�က်ျင်သ်�ံုး�ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်�
လျှောက်ျ�င်�်
100 Kenwood Avenue
Catonsville 21228
(443) 809-0840
Catonsville၊ Franklin၊  Lansdowne၊ Milford Mill၊ New 
Town၊ Owings Mills၊ Pikesville၊ Randallstown နှငှ်် ်
Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင််
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

Woodlawn အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
1801 Woodlawn Drive
Woodlawn 21207
(443) 809-1309
Catonsville၊ Franklin၊  Lansdowne၊ Milford Mill၊ New 
Town၊ Owings Mills၊ Pikesville၊ Randallstown နှငှ်် ်
Woodlawn အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
သတမ်ူတှထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်သယ်ယ််ပုူ�က်ျောဆာင််
ကျောရ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောပ�သညာ။် 

 အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်အသ�ဲ�အခြ��်ကြိုက်�ု�ု�လ်ျှောရ�

https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


 အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာဝင်ခဲ်ုင််အ်ဆုံးင််မ်ှာျ��

Parkville အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Parkville အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် 
သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်၊ သပုံံနှငှ်် ်က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်(က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်၊ PLTW အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာ
ပညာာရပ်၊ အ�ပန်းအ်လနှ်းအ်က်ာုု��ပုကျောသာမူးေးယ်ာ၊ IT-န်းက် ်ကျောဝါေ်န်ှငှ်် ်ဆု�က်ဘ်ွဲ့ာလံ��ေံု ကျောရ�) -9 
ကျောမူရးလန်း�်ဆရာ��စ်် အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်- 9

Patapsco အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်နှငှ်် ်အနှ��ည့်�မှာျ��စွဲင်တ်�Patapsco အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်နှငှ်် ်အနှ��ည့်�မှာျ��စွဲင်တ်�
သရို�ပ်ကျောဆာင် ်-9-11 
အက်ပညာာ - 9-11 
ေးဇုူး�င်�်နှငှ်် ်ထ�တလ်�ပ်ကျောရ� - 9-11 
တရုူယ်ာဂးတပညာာ(Band၊ ကြီးက်ုု �တရုူယ်ာမူာာ�)- 9-11 
စ်ာကျောပပညာာရပ်မူာာ�-9-11 
ရို�ပ်ပံ�ပညာာရပ်မူာာ� - 9-10 
အသဂံးတပညာာ- 9-11 

Randallstown အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Randallstown အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�် 
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာမူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9 
မူာတးမူးေးယ်ာဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�မူာာ� - 9-10 

Sollers Point �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Sollers Point �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
မူတှေ်ာက်-်  ၎င်�်တု�သ်ညာ ်ကျောန်းတ်စ််ဝက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သာ��စ််သညာ။်   Sollers မူ ှကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
ကျောန်းတ်စ််ဝက်က််ု� ၎င်�်တု�၏်ဇူး�န်းရ်ှိှု ကျောက်ာာင်�်တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ပ်ြီးပး� က်ာန်းက်ျောန်းတ်စ််ဝက်က််ု� Sollers တငွ် ်
တက်က်ျောရာက်ပ်ါသညာ။် 
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာမူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9-10 
ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူနု်းညာ�်ပညာာ - 9-10 
မူ�န်း ်�်�တပ်ညာာနှငှ်် ်မူ�န်း ်လ်�ပ်ပညာာ - 9-10 
ဇူးးဝကျောဆ�သပုံံပညာာမူာာ� - 9 
အကျောဆာက်အ်အံ�နှငှ်် ်ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�န်းညာ�်ပညာာ - 9-10 
အလကှ်�န်းပ်ညာာ - 9-10 
အောက်အ်�ပုတပ်ညာာမူာာ�- 9-10 
ေးဇူးယ်ယ််ာဉ်နှငှ်် ်ပါဝါစ်န်းစ််မူာာ� -9-10 
IT-အရုပ်ကျောယ်ာင် ်အသဉုာာဏ် ်– 9-10 
IT-န်းက် ်ကျောဝါေ်န်ှငှ်် ်ဆု�က်ဘ်ွဲ့ာလံ��ေံု ကျောရ� - 9-10 

Sparrows Point အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Sparrows Point အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
ပတဝ်န်း�်က်ာင်သ်ပုံံပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာကျောက်ာာင်�်– 9-10 

New Town အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်New Town အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
ဥပကျောေနှငှ်် ်အစု်��ရကျောပ်လစ်း - 9 

Western �ည့်�်�ည့်�နှငှ်် ်�တဝ်�်�က်ျင်သ်�ံုး�ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်�လျှောက်ျ�င်�် Western �ည့်�်�ည့်�နှငှ်် ်�တဝ်�်�က်ျင်သ်�ံုး�ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်�လျှောက်ျ�င်�် 
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာမူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9 
ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူနု်းညာ�်ပညာာ - 9 
အလကှ်�န်းပ်ညာာ - 9 
အောက်အ်�ပုတပ်ညာာမူာာ�- 9 
ပတဝ်န်း�်က်ာင်သ်ပုံံပညာာရပ် - 9 
ပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာန်းညာ�်ပညာာ - 9 
ဂရပ်�စ််/ပရင််ဆ်က်သ်ယွ်မ်ူမုူာာ�-9 
IT-အရုပ်ကျောယ်ာင် ်အသဉုာာဏ် ်– 9
IT-န်းက်က်ျောဝါေ်ပ်ညာာ - 9 
စ်က်မ်ူပုု�င်�်တညာက်ျောဆာက်က်ျောရ�/ကျောရပု�က်ဆ်က်သ်ယွ်�်ေင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ�-9 
အာ�က်စ်ာ�သပုံံအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် - 9 

Woodlawn အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Woodlawn အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
အကျောစ်ာပု�င်�်ကျောက်ာလပ်ု -9 
သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်၊ သပုံံနှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်- 9-10 

CChesapeake အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်hesapeake အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
အနှ�ပညာာမူာာ�၊ မူာတးမူးေးယ်ာနှငှ်် ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�ပညာာရပ်မူာာ�ဆု�င်ရ်ာအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် - 9 
စ်း�ပာွ�ကျောရ�နှငှ်် ်သတင်�်အောက်အ်လက်န််းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် - 9 
ဦး�ကျောဆာင်မ်ူနုှငှ်် ်လသူာ�ောင်�်စ်ာန်းာကျောထာက်ထ်ာ�မူမုူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် - 9 
သပုံံ၊ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်နှငှ်် ်သေါာာဘွဲ့ာသာရပ်ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် - 9 

Eastern Technical �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Eastern Technical �ည့်�်�ည့်�အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာမူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9 
အကျောဆာက်အ်အံ�နှငှ်် ်ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�န်းညာ�်ပညာာ - 9-10 
အောက်အ်�ပုတပ်ညာာမူာာ�- 9-10 
အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာအလ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ� - 9 
IT-န်းက်က်ျောဝါေ်ပ်ညာာ - 9 
အ�ပန်းအ်လနှ်းအ်က်ာုု��ပုကျောသာမူးေးယ်ာထ�တလ်�ပ်ကျောရ� - 9 
ဥပကျောေနှငှ်် ်အစု်��ရကျောပ်လစ်း - 9-10 
ကျောမူရးလန်း�်ဆရာ��စ်် အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်- 9 

G.W. Carver  အနှ��ည့်�မှာျ��နှငှ်် ်�ည့်�်�ည့်�စွဲင်တ်�G.W. Carver  အနှ��ည့်�မှာျ��နှငှ်် ်�ည့်�်�ည့်�စွဲင်တ်�
သရို�ပ်ကျောဆာင် ်- 9-11 
လက်သ်မူာ�အလ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ� - 9-10 
အလကှ်�န်းပ်ညာာ - 9 
အောက်အ်�ပုတပ်ညာာမူာာ�- 9 
အက်ပညာာ - 9-11 
ေးဇုူး�င်�်နှငှ်် ်ထ�တလ်�ပ်ကျောရ� - 9-11 
ေစ််ဂာစ််တယ်တ်ရုူယ်ာဂးတပညာာ - 9-11 
IT နှကှ်် ါ အ�ပန်းအ်လနှ်းဆ်က်သ်ယွ်သ်ညာ် ်မူးေးယ်ာထ�တလ်�ပ်ကျောရ� - 9 
စ်ာကျောပပညာာရပ်မူာာ�-9-11 
ရို�ပ်ပံ�ပညာာရပ်မူာာ� - 9-11 
အသဂံးတပညာာ- 9-11 

Kenwood အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Kenwood အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
နှု�င်င််တံက်ာအကျော�ေေပံညာာအဆင််က်ျောန်းာက်ဆ်ံ��စ်ာကျောမူ�ပွဲ DP – 9-10 
အာ�က်စ်ာ�သပုံံအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9-10 

Lansdowne အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Lansdowne အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
အနှ�ပညာာမူာာ�နှငှ်် ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�ပညာာရပ်မူာာ�ဆု�င်ရ်ာအက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် (အက်ပညာာ၊ တရုူယ်ာ 
ဂးတပညာာ၊ လထူ�ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�မူာာ�၊ �ပဇူးာတအ်နှ�ပညာာ၊ ရို�ပ်ပံ�ပညာာရပ်မူာာ�၊ 
အသဂံးတပညာာ) – 9-10 
က်ာန်း�်မူာကျောရ�နှငှ်် ်လသူာ�ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူမုူာာ�ဆု�င်ရ်ာ အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်– 9-10 
သပုံံဘွဲ့ာသာ အက်ယ်ေ်မူး - 9-10 

Milford Mill အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�် Milford Mill အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�် 
သရို�ပ်ကျောဆာင် ်- 9-10 
ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူနု်းညာ�်ပညာာ - 9-10 
အကျောဆာက်အ်အံ�နှငှ်် ်ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�န်းညာ�်ပညာာ - 9-10
အလကှ်�န်းပ်ညာာ - 9-10 
အက်ပညာာ– 9-10 
ေးဇုူး�င်�်နှငှ်် ်ထ�တလ်�ပ်ကျောရ� - 9-10 
တရုူယ်ာဂးတပညာာ (Band၊ ကြီးက်ုု �တရုူယ်ာမူာာ�) - 9-10
စ်ာကျောပပညာာရပ်မူာာ�-9-10 
ရို�ပ်ပံ�ပညာာရပ်မူာာ� - 9-10
အသဂံးတပညာာ – 9-10

New Town အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်New Town အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
နှု�င်င််တံက်ာအကျော�ေေပံညာာအဆင််က်ျောန်းာက်ဆ်ံ��စ်ာကျောမူ�ပွဲ– 9-10
 
Overlea အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်Overlea အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သပုံံပညာာရပ်မူာာ� - 9-10 
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https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program


အ���်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်�ည့်�်�ည့်� 
�ည့်�လျှောရ�ဆုံးု�င်ရ်� ပြီး�ီ�ခြ�ည့််စ်ွဲး�လျှောရ� 
�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��(CTE)
CTE ပြီးပး��ပညာ်စံ််�ကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�သညာ ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� သက်ဆ်ု�င်ရ်ာသက််
ကျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်က််ွမ်ူ�က်ာင််
တတက်ျော�မူာက်မ်ူမုူာာ��ပင်ဆ်င်�်ေင်�်နှငှ်် ်တင်�်�က်ပ်
ကျောသာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာက်ွမ်ူ�က်ာင်တ်တက်ျော�မူာက််
မူမုူာာ�နှစ်ှ်ေ�လံ����င်် ်ပံပု်��ကျောပ�လာက်ရ်ှိှုသညာ။်

ပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ပူရုို�ဂရမ်ူသညာ ်CTE ပရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်
အန်းညာ�်ဆံ��ေရက်ေ်စ်် သံ��ေ�မူ ှကျောလ�ေ�ကျောပ�သညာ် ်
သး��ော�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င််
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်ရှိှု သင်တ်န်း�်မူာာ�အစ်းအစ်ဉ်
��စ််သညာ။်  ပြီးပး��ပညာ်စံ််�ကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အာ�လံ��
က်ု� ကျောမူရးလန်း�်ပညာန််းယ်ပ်ညာာကျောရ�ဌာာန်း (MSDE) 
မူ ှအတညာ�်ပုကျောပ�ပြီးပး� လု�အပ်ကျောသာ CTE 
ပြီးပး��ပညာ်စံ််�ကျောရ�ေရက်ေ်စ််မူာာ�ပြီးပး��ပညာ်စံ််��ေင်�်
သညာ ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင််အ်ဆင််ရ်ှိှု MSDE 
ဘွဲ့ွဲ�လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�နှငှ်် ်က်ု�က်ည်ားသညာ။်

သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င််
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်အမူာာ�စ်�တငွ် ်CTE ပရုို�ဂရမ်ူ
က်ု� ကျောအာင်�်မူင်စ််ာွပြီးပး�စ်း�သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ် ်သက််
ကျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််က်ု� ရရှိှုနှု�င်ပ်ါသညာ။်  
(CTE ပရုို�ဂရမ်ူအောုု �သညာ ်ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက််
သညာ်[်FREE] ကျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ်် ၂၁ ေ�က်ဲသ်ု� ် 
မူာာ�မူာာ�ကျောပ�သညာ။်

CTE အလ�ပ်အက်ု�င်ပ်ြီးပး��ပညာ်စံ််�ကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူ
က်ု� ပါဝင်က်ျောဆာင်ရွ်က်လ်ု�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်၎င်�်တု�၏် �ပညာ်စံ််�ကျောသာ
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်အလ�ပ်အက်ု�င််
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ဆက်လ်က်လ်�ပ်ကျောဆာင််
နှု�င်သ်ညာ ်သု�မ်ူဟု�တ ်ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း
အစု်��ရကျောက်ာာင်�်မူာာ�မူ ှကျောပ�သညာ် ်မူက်ဂ်န်းက််
အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာပရုို�ဂရမ်ူ
မူာာ�ထမဲူတှစ််ေ�က်ု� ကျောလာာက်န်ှု�င်သ်ညာ။်  

�ပညာ်စံ််�ကျောသာကျောက်ာာင်�်မူာာ�တငွ် ်CTE ပရုို�
ဂရမ်ူမူာာ�နှငှ််ပ်တသ်က်၍် ပု�မုူ�သရုှိှုလု�ပါက် 
ကျောက်ာ�ဇူူး��ပု၍ အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာ
ဆု�င်ရ်ာပညာာကျောရ�ရံို����န်း�်(443) 809-8921 
သု� ် ဆက်သ်ယွ်ပ်ါ သု�မ်ူဟု�တ ်၎င်�်တု�၏်  ဝက််
ဘွဲ့ဆ်ု�က် ်(tinyurl.com/CTEducation)သု� ် 
သာွ�ကျောရာက်ပ်ါ။

အနှ��ည့်�နှငှ်် ်ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ��ည့်�ရ�်ဆုံးု�င်ရ်�အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
Lansdowne
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်

ရို��်�း��ည့်�မှာျ��- စ်တေူးယ်ု�အနှ�ပညာာ၊ ဓိာတပံ်�၊ 3D ေးဇုူး�င်�်နှငှ်် ်
မူာတးမူးေးယ်ာပညာာမူာာ�က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� သင်�်က်ာ�
ေငွ််က်ျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အဆင််�်မူင််သ်င်တ်န်း�်မူာာ�
နှငှ်် ်သး��ော�ကျောလလ်ာမူမုူာာ�မူတှစ််ဆင်် ်အဆု�ပါအနှ�ပညာာပံ�စံ်တစ််
ေ� သု�မ်ူဟု�တ ်တစ််ေ�ထက်ပု်�၍ အာရံို�စု်�က်ရ်န်း ်ကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်သ်ညာ။် 
စ်တေူးယ်ု�အနှ�ပညာာတငွ် ်အနှ�ပညာာသမုူ�င်�်၊ ပံ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ေားကျောရ�
ဆွ�ဲေင်�်နှငှ်် ်ပံ�နှှပ်ု�ေင်�်ပညာာရပ်မူာာ�ပါဝင်သ်ညာ။် ဓိာတပံ်�တငွ် ်အ
ကျောမူာှင်ေ်န်း�်နှငှ်် ်ေစ််ဂာစ််တယ်က်ျောလလ်ာမူမုူာာ�အ�ပင် ်ဓိာတပံ်�သမုူ�င်�်
နှငှ်် ်ဓိာတပံ်�ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ ပကျောရာ်�က်ရ်ှိငှ်န််းယ်အ်ပလးကျောက်�ရှိှင်�်
မူာာ�ပါဝင်သ်ညာ။်  3D ေးဇုူး�င်�်တငွ် ်သး��ော�ကျောလလ်ာမူမုူာာ�မူတှစ််ဆင်် ်
ကျော�က်ထညာပ်န်း�်ပ�ရို�ပ်နှငှ်် ်ကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်က်ျောသာ�က်ာ�ေမံူာာ�စ်�ူစ်မ်ူ�
ကျောလလ်ာမူပုါဝင်သ်ညာ။်

�ထူား�ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ�� – ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� 
ရို�ပ်�မူင်သ်�ံက်ာ�ထ�တလ်ာင််�်ပသကျောရ�၊ မူာတးမူးေးယ်ာနှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်
ဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာမူာာ�က်ု� ဆညာ�်ပ�ူကျောလလ်ာရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�
မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ဂရပ်�စ််ေးဇုူး�င်�်၊ ေ
စ််ဂာစ််တယ်တ်င်ဆ်က်�်ပသမူ၊ု အန်းန််းးကျောမူ�ရှိှင်�်၊ ဝက်ဘ်ွဲ့ေ်းဇုူး�င်�်နှငှ်် ်
က်နွ်းပ်ာ�တာစ်ာစ်း�ေင်�်အပု�င်�်တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူရုှုှိကျောစ်ရန်း ်သင်တ်န်း�်
မူာာ�တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်ကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်ပ်ြီးပး� ထု�ကျောန်းရာရှိှု ရို�ပ်�မူင်သ်�ံက်ာ�
စ်တေူးယ်ု�အ�ဲွ�တငွ် ်အလ�ပ်လ�ပ်က်ု�င်န်ှု�င်၍် ဂာာန်းယ်လ်စ််နှငှ်် ်ဓိာတပံ်�
ဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာတငွ် ်လက်က်ျောတွ�အသံ���ပုမူမုူာာ���င်် ်စ်ာသင်ေ်န်း�်
အကျောတွ�အ�က်ံု က်ု� အသံ��ောနှု�င်သ်ညာ။်

ခြ�ဇ�တအ်နှ��ည့်�မှာျ�� - ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူကုျောန်းရာအမူာုု�မူာုု�တငွ် ်
လ�ပ်က်ု�င်ရ်န်း၊် ၎င်�်တု�၏် ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်မူာာ�က်ု� �ပသ
ရန်းန်ှငှ်် ်အသ၊ံ အလင်�်၊ ဇူးာတအ်မ်ုူကျောန်းရာနှငှ်် ်အဝတအ်စ်ာ�ေးဇုူး�င်�်
နှငှ်် ်တညာက်ျောဆာက်မ်ူနုှငှ်် ်�ပဇူးာတစ််းမံူကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူ�ု�င်် ်ရုို�က်က််ငွ်�်
မူာာ�ကျောန်းာက်က််ယွ်တ်ငွ် ်လ�ပ်က်ု�င်ရ်န်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ေငွ်််
�ပုသညာ။် 

အသးဂီတ�ည့်�- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� အင်အ်ာ�ကျောက်ာင်�်ကျောသာ
အ�ဲွ�လု�က်သ်းဆု�မူနုှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်အ်ာရံို�စု်�က်မ်ူအု�ပင် ်ကျောအာ်ပရာနှငှ်် ်
ကျောတ�ဂးတ�ပဇူးာတတ်ငွ် ်တစ််က်ု�ယ်က်ျောတာ်တင်ဆ်က်မ်ူမုူာာ���င်် ်ပံပု်��
ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အသပုံ�င်�်ဆု�င်ရ်ာအကျော�ေေံ
အောက်မ်ူာာ�နှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာ၊ ရို�ပ်ပံ��တရု်ို�ေင်�်၊ ကျောအာ်ပရာ/ကျောတ�ဂးတ
�ပဇူးာတ၊် သရို�ပ်ကျောဆာင်၊် သမုူ�င်�်ကျော�က်ာင်�်နှငှ်် ် ကျောဝ�န်းမ်ူကု်ု� ကျောလလ်ာ
ပြီးပး� အသပုံ�င်�်ဆု�င်ရ်ာန်းညာ�်ပညာာ၊ အသသံငွ်�်�ေင်�်နှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာ
ပညာာရပ်မူာာ�နှငှ်် ်လ�ပ်က်ု�င်န်ှု�င်သ်ညာ။်

တရုူယ်�ဂီတ�ည့်�-အ�ဲွ�လု�က်တ်င်ဆ်က်မ်ူ၊ု ရို�ပ်ပံ��တရု်ို�ေင်�်နှငှ်် ်
ကျောတ�ဂးတသးအု�ရးတငွ် ်တစ််ဦး�ောင်�်ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်မူာာ�နှငှ်် ်
က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�က်ု� တု��တက်က်ျောစ်ရန်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ေငွ်််
�ပုသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� အဆင််�်မူင််ဇ်ူးာတအ်မ်ုူကျောန်းရာမူာာ�
တငွ် ်လ�ပ်ကျောဆာင်�်ေင်�်နှငှ်် ်တစ််က်ု�ယ်က်ျောတာ်တင်ဆ်က်မ်ူမုူာာ�အတကွ် ်
�ပင်ဆ်င်က်ျောပ�ပြီးပး� ကျောရ��ဲွ� �ေင်�်နှငှ်် ်အသသံငွ်�်�ေင်�်န်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်ထု
ကျောတွ�ကျောပ�သညာ။်

အက်�ည့်�- အနှ�သ�ေ�မူပညာာ၊ အက်ကျောပါင်�်စ်ပ်�ဲွ�စ်ညာ�်မူ၊ု အက်
မူတှတ်မ်ူ�၊ �ပဇူးာတတ်ု�က်�ပခြင်း၊ အကဗေဒ၊ ဆန်းသစ်တီထွေင်�်၊ အက် ကျောဗေ၊ ဆန်း�်သစ််တးထင််
မူကုျော�ာ်�ပောက်၊် ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�၊ တင်ဆ်က်မ်ူ၊ု ကျောဝ�န်းမ်ူနုှငှ်် ်
အက်နှငှ်် ်က်ာန်း�်မူာစ်ာွကျောန်းထု�င်�်ေင်�်အ�က်ာ� ောုတဆ်က်မ်ူမုူာာ�က်ု� 
ရညာည်ွှာန်း�်သညာ။်  ဘွဲ့ကဲျောလ�အက်၊ ဂာက်ဇ််ူး၊ ကျောမူာ်ေန်းန်ှငှ်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
အက် ကျောဗေက်ု� အကျောလ�အန်းက်ထ်ာ�သညာ။်

အနှ��ည့်�မှာျ��၊ မှာ�တမီီှာဒယီ်�နှငှ်် ်ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ��
Chesapeake 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်

�ပဇူးာတ၊် ဂးတ၊ အက်ပညာာ– ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ရုို��ရာ၊ ရုို� �ရာ
မူဟု�တက်ျောသာ�က်ာ�ေနံှငှ်် ်ေစ််ဂာစ််တယ်�်က်ာ�ေအံမူာုု�မူာုု�မူတှစ််ဆင်် ်
ရုိုကျောထာင်် ်၂ မူာုု�နှငှ်် ်ရုိုကျောထာင်် ်၃ မူာုု��မူင်န်ှု�င်က်ျောသာလက်ရ်ာမူာာ�က်ု� 
တု���မိူင််လ်�ပ်ကျောဆာင်န်ှု�င်က်ျောစ်ရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  
ဓိာတပံ်�ပညာာ၊ ရံွ �ကျောစ်�နှငှ်် ်AP စ်တေူးယ်ု�က်ဲသ်ု� ် သင်တ်န်း�်မူာာ�က်ု� 
ေးဇုူး�င်�်ကျောတ�ွကျောေ်မူ၊ု က်ု�ယ်ပု်�င်အ်သနံှငှ်် ်မူးေးယ်ာန်းညာ�်ပညာာမူာာ�က်ု� 
တု��တက်က်ျောစ်ရန်း ်�ပုလ�ပ်ထာ�သညာ။်

အ�ပန်းအ်လနှ်းအ်က်ာုု��ပုကျောသာမူးေးယ်ာထ�တလ်�ပ်
ကျောရ� *‡ - ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်က်ျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ 
အင်တ်ာန်းက်န််းညာ�်ပညာာ၊ က်နွ်းပ်ာ�တာဂရပ်�စ််ပညာာ၊ ေစ််
ဂာစ််တယ်မ်ူးေးယ်ာနှငှ်် ်ကျော�ာာ်ကျော��ကျောရ�ထ�တလ်�ပ်မူနုှငှ််ပ်ကျောရာဂာက်စ််းမံူ
ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူအုကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဓိာတပံ်�/ဗးေးယ်ု�ရို�ပ်ပံ�၊ အန်းန််းးကျောမူ�ရှိှင်�်၊ အစ်ဉ်လု�က််
မူဟု�တက်ျောသာဗးေးယ်ု�တညာ�်��တ�်ေင်�်၊ ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်ေ်းဇုူး�င်�်၊ အကျော�ေေံ
ဂုမ်ူ�ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်နှငှ်် ်မုူ�ဘွဲ့ု�င်�်/လက်က််ု�င်�်�စ််ကျောသာအပလးကျောက်�
ရှိှင်�်ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်ပညာာရပ်မူာာ�တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်တ်တက်ျော�မူာက်မ်ူု
မူာာ�က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ါသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အကြီးက်ုု
��စ််ကျောသာ/ဆက်လ်က်လ်�ပ်ကျောဆာင်က်ျောန်းကျောသာပညာာကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူ
မူာာ�နှငှ်် ်အလ�ပ်အက်ု�င်က််ု� ကျောလာာက်ရ်န်း ်အသံ���ပုနှု�င်သ်ညာ် ်သက််
ကျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ဆု�င်ရ်ာအောက်အ်လက်အ်စ်�စ်�က်ု� ��ညာ်သ်ညာ။် 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်Adobe® Creative Suite® နှငှ်် ်ဝက်ဘ်ွဲ့်
ေးဇုူး�င်�်တငွ် ်လ�ပ်င်န်း�်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာအသအုမူတှ�်ပုလက်မ်ူတှက််ု�လညာ�် 
ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

ဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာ/ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�ပညာာမူာာ� – ရို�ပ်သထံ�တလ်ာင်််
ကျောရ�ဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာ၊ န်းညာ�်ပညာာပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာကျောရ�သာ��ေင်�်၊ မူး
ေးယ်ာရို�ပ်သထံ�တလ်ာင််မ်ူနုှငှ်် ်တညာ�်��တမ်ူ၊ု ကျော�က်ာ်�င်ာ၊ ရို�ပ်ရှှိင််
ေွ�ဲေမ်ူ�စု်စ်စ််မူ၊ု အမူာာ��ပညာသ်ဆူက်ဆ်ကံျောရ�နှငှ်် ်က်နွ်းပ်ာ�တာစ်ာစ်း
�ေင်�်ဆု�င်ရ်ာ အကျောသ�စု်တက်ျောလလ်ာမူအုတကွ် ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�နှငှ်််
အတ ူဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာနှငှ်် ်အမူာာ��ပညာသ်ကူျောဟုာကျော�ပာ�ေင်�်တငွ် ်
ေု�င်မ်ူာကျောသာအကျော�ေေအံ�တ�်မူစ််မူာာ���င်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပံပု်��
ကျောပ�သညာ။်
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https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/


က်ျ�်�မှာ�လျှောရ�သက်လ်ျှောမဲှာ�ဝမ်ှာ�လျှောက်ျ�င်�်�ည့်�မှာျ��ဆုံးု�င်ရ်� 
အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�် *‡
Eastern၊ Overlea၊ Randallstown၊ Sollers Point နှငှ်် ်
Western
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� က်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်မ်ူနု်းယ်ပ်ယ််
နှငှ််ပ်တသ်က်၍် ပကျောရာဂာက်န်ှငှ်် ်�ပဿန်းာရပ်အကျော�ေေသံညာ််
ကျောလလ်ာသင်ယ််မူူ၊ု လက်က်ျောတွ� နှငှ်် ်အလ�ပ်သင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု
မူာာ�နှငှ်် ်စ်ာသင်ေ်န်း�်နှငှ်် ်ဓိာတေ်ွေဲန်း�်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူ�ု�င်် ်ပံပု်��
ကျောပ�သညာ။်  က်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်မ်ူအုသပုညာာနှငှ်် ်
ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာက်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�က်ု� အကျော�ေေသံင်တ်န်း�်နှစ်ှ်
ေ���စ််ကျောသာ   ကျောဆ�ဝါ�နှငှ်် ်က်ာန်း�်မူာကျောရ�သပုံံပညာာနှငှ်် ်လူ ်
ေနှဓာက်ု�ယ်�ဲွ်�စ်ညာ�်တညာက်ျောဆာက်ပံ်�နှငှ်် ်လ�ပ်င်န်း�်တာဝန်းမ်ူာာ�
ဆု�င်ရ်ာ အကျော�ေေမံူာာ�မူတှစ််ဆင််က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� မူုတဆ်က််
ကျောပ�သညာ။်  ထု�က်ျောန်းာက် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်သင်တ်န်း�်ကျောလ�
ေ�အစ်ဉ်လု�က်က််ု� ပြီးပး�ကျော�မူာက်ရ်န်း ်သင်တ်န်း�်ကျောပါင်�်စ်ပ်မူအုမူာုု�
မူာုု�မူ ှကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကြီးက်း��က်ပ်
က်ပ်ွက်ကဲျောသာလက်က်ျောတွ�ကျောတွ� �က်ံု မူဆုု�င်ရ်ာသင်တ်န်း�်တငွ် ်ပါဝင််
နှု�င်ပ်ြီးပး� အလ�ပ်သင်အ်ပု�င်�်တငွ် ်စ်းစ်ဉ်ပါဝင်ရ်န်းအ်ေငွ််အ်ကျောရ�ရှိှုပြီးပး�/
သု�မ်ူဟု�တ ်�ပညာတ်ငွ်သ်က်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုရုှှိ လု�အပ်ကျောသာအကြီးက်ုု
သင်တ်န်း�်တငွ် ်စ်ာရင်�်သငွ်�်အပ်နှှနံှု�င်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အကျောန်း��င်် ်ကျောန်းရာအကျောပ်မူတူညာ၍် အသအုမူတှ�်ပု လက်မ်ူတှ်
ရ ကျောဆ�က်�သကျောရ�အက်၊ူ အသအုမူတှ�်ပု လက်မ်ူတှရ် သနူ်းာ�ပု
အက်၊ူ ကျောဆ�ဝါ�က်ွမ်ူ�က်ာင်ပ်ညာာရှိငှ်၊် သာွ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ အက်၊ူ 
သု�မ်ူဟု�တ ်က်ု�ယ်က််ာယ်�ပန်းလ်ညာထ်ကူျောထာင်က်ျောရ�က်ဲသ်ု�က်ျောသာ ကျောဆ�
ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာအထ�ူ�ပုသင်တ်န်း�်တငွ် ်၎င်�်တု�သ်င်ယ််ကူျောလလ်ာ
ကျောန်းသညာ်အ်ရာက်ု� လက်က်ျောတွ�ဘွဲ့ဝက်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက််
မူအုကျော�ေအကျောန်းမူာာ�အတကွ် ်အသံ���ပုရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�ရှိှု
ပြီးပး� လက်မ်ူတှရ်စ်ာကျောမူ�ပွဲမူာာ�က်ု� ကျော��ဆု�ကျောအာင်�်မူင်ပ်ြီးပး�
ကျောန်းာက် ်�ပညာန််းယ် ်နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်နှု�င်င််မံူအှသအုမူတှ�်ပုကျောသာ
အကျောထာက်အ်ထာ�မူာာ�က်ု� ရရှိှုနှု�င်ပ်ါသညာ။်  သင်တ်န်း�်ကျောပ��ေင်�်
မူာာ�၊ အလ�ပ်သင်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�နှငှ်် ်ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက််
သညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််သညာ ်ပရုို�ဂရမ်ူကျောန်းမူာာ�အရ ကျော�ပာင်�်လဲ
နှု�င်သ်ညာ။်  Overlea တငွ် ်AHP အစ်းအစ်ဉ်မူာာ�က်ု� ရယ်ရူန်း ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အကျောန်း��င်် ်Overlea ၏ က်ာန်း�်မူာကျောရ� သပုံံ
အစ်းအစ်ဉ်က်ု� ကျောလာာက်ထ်ာ�ရပါမူညာ။်
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စွဲ�ီ�ဲ��လျှောရ�နှငှ်် ်သတင်�်အခုျက်အ်�က်�်ည့်�်�ည့်�ဆုံးု�င်ရ်� 
အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်*
Chesapeake 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်

စွဲ�ီ�ဲ��စွဲမီှား‡  - စ်း�ပာွ�ကျောရ�လ�ပ်င်န်း�်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င််
ကျောသာကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�က်ု� စ်းမံူကျောဆာင်ရွ်က်၍် ကြီးက်း��က်ပ်က်ပ်ွက်ဲ
ရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောပ�သညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�အစ်းအစ်ဉ်က်ု� ကျောရ�ဆွဲ
ကျောဆာင်ရွ်က်ပ်ြီးပး� စ်း�ပာွ�ကျောရ�လ�ပ်င်န်း�်မူာာ�တငွ် ်ထကုျောရာက်လ်ံ�ကျောလာက််
ကျောသာစ်းမံူကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူကု်ု� �ပုလ�ပ်ရန်း ်သင်ယ််ကူျောလလ်ာသညာ။် 

လျှော��က်ကဲ်စ်ွဲ�ီ�ဲ��လျှောရ� ‡- ကျောရာင်�်ော�ေင်�်၊ ဝယ်ယ််သူပံူပု်��က်ညူားကျောရ�
ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူမုူာာ�နှငှ်် ်အမူာာ��ပညာသ်ဆူက်ဆ်ကံျောရ�မူာာ�နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င််
ကျောသာ စ်း�ပာွ�ကျောရ�ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူမုူာာ�က်ု� အာ���ညာ်ရ်န်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�
မူာာ�က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဝယ်ယ််သူကူျောစ်ာ�က်ကွ်မ်ူာာ�က်ု� ေွ�ဲေမ်ူ�စု်တ�်�ာ၍ 
ထ�တက််�န်းအ်ကျောရာအကျောနှာှ၊ တန်း�ု်��၊ ပရုို�မုူ��ရှှိင်�်၊ ��န်း ်က်ျောဝ�ေင်�်က်ု� 
သတမ်ူတှပ်ြီးပး� အမူာာ��ပညာသ်ဆူက်ဆ်ကံျောရ�မူာာ�န်းညာ�်ဗာ�ဟုာမူာာ�က်ု� 
ကျောလလ်ာသင်ယ််ပူါသညာ။် 

သတင်�်အခုျက်အ်�က်�်ည့်�်�ည့်�–က်�်ဲ�ျ�တ�သ�ံုး�ည့်�ရ�် ‡ 
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောဆာ�််ဝဲလက်ျော��ရှှိင်�်န်းညာ�်မူာာ�က်ု� ေးဇုူး�င်�်
ကျောရ�ဆွပဲြီးပး� စ်စ််ကျောဆ�ရန်းန်ှငှ်် ်ပကျောရာဂာက်စ််းမံူကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူနုှငှ်် ်ပရုို�
ဂရမ်ူကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်ဘွဲ့ာသာစ်က်ာ�မူာာ�အ�ပင် ်မုူတဆ်က်က််နွ်းပ်ာ�တာ
သပုံံပညာာရပ်တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူကု်ု� တု���မိူင််က်ျောဆာင်ရွ်က်ရ်န်း ်ေငွ််�်ပု
ပါသညာ။် 

က်ျ�်�မှာ�လျှောရ�နှငှ်် ်�သူ��ဝ�်လျှောဆုံး�င်မု်ှာမှာျ��ဆုံးု�င်ရ်� အက်ယ်ဒ်မီှာ
လျှောက်ျ�င််
Lansdowne 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်

စွဲစွဲတ်�် JROTC- လငူ်ယ်မ်ူာာ�အာ� ပု�မုူ�ကျောက်ာင်�်မူနွ်းက်ျောသာ နှု�င်င််သံာ�
မူာာ���စ််ကျောစ်ရန်း ်လုံ�ကျောဆာ်ကျောပ�သညာ။်  ပရုို�ဂရမ်ူသညာ ်စ်စ််တပ်
အလ�ပ်အက်ု�င်ေ်န်း ်အ်ပ်ကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူမူဟု�တပ်ါ။  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�မူတှစ််ဆင်် ်လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ြီးပး� လမူူအု�ဲွ�
အစ်ညာ�်နှငှ်် ်မုူတ�်က်ပ်�ူကျောပါင်�်မူမုူာာ�နှငှ်် ်ပညာာကျောရ�ဆု�င်ရ်ာအ�ဲွ�
အစ်ညာ�်မူာာ�က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်သ်��င်် ်အရညာအ်ောင်�်ရှိှုကျောသာနှု�င်င််သံာ�
��စ််မူ၊ု အက်ာင််စ််ရုို�က်န်ှငှ်် ်ကျောေါင်�်ကျောဆာင်�်�စ််မူရုညာရွ်ယ်ေ်ာက်�်�င်် ်
မူာကျောဝသညာ။်

�က်သ်မှာ���ည့်�ဆုံးု�င်ရ်�အ���်အက်ု�င်မ်ှာျ�� သု�မ်ှာဟု�တ ်�ာ�်စွဲစွဲ်
�ု�င်�်ဆုံးု�င်ရ်�အ���်အက်ု�င်မ်ှာျ�� *‡
 -ကျောန်းထု�င်က်ျောရ�နှငှ်် ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�ဆု�င်ရ်ာအသံ���ပုမူမုူာာ�နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င််
ကျောသာ ညွှာန်း�်က်ာ�ောက်န်ှငှ်် ်အကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အလ�ပ်ကျောန်းာက်က်ျောယ်ာင်ေ်�ံေင်�်၊ အလ�ပ်သင််
မူာာ�နှငှ်် ်ကျောက်ာာင်�်မူအှလ�ပ်အထပုရုို�ဂရမ်ူမူာာ�တငွ် ်ပါဝင်န်ှု�င်သ်ညာ။်  
ပရုို�ဂရမ်ူကျောအာင်�်မူင်စ််ာွပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
ကျောပါင်�်စ်ပ်�ဲွ�စ်ညာ�်ထာ�ကျောသာကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�သမူာ�မူာာ�နှငှ်် ်
က်န်းထ်ရုို�က်တ်ာမူာာ�(ABC) အလ�ပ်သင်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်တက်က်ျောရာက််
ေငွ််က််ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။် 

အ�ဟု�ရနှငှ်် ်စွဲ��လျှောသ�က်က််��်သ�ံုးဘာ�သ�ရ�် ‡  
- အစ်ာ�အစ်ာမူာာ�၊ စ်ာ�ကျောသာက်က််�န်းသ်ပုံံဘွဲ့ာသာရပ်နှငှ်် ်
အာဟုာရ၊ နှငှ်် ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်ကျောန်းရာမူာာ�
ရုှှိ စ်ာ�ကျောသာက်က််�န်းလ်�ပ်င်န်း�်န်းယ်ပ်ယ်မ်ူာာ�တငွ် ်အလ�ပ်အက်ု�င််
မူာာ�နှငှ်် ်အထက်တ်န်း�်ပညာာကျောရ�အဆင််က်ျောလလ်ာမူအုတကွ် ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� ကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်စ်ာ�ကျောသာက်က််�န်းထ်�တက်ျော�ာ်ပံ�နှငှ်် ်လ�ပ်င်န်း�်နှငှ်် ်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�ညားညွှွတက်ျောသာအစ်ာ�အစ်ာမူာာ��ပင်ဆ်င်�်ေင်�်နှငှ်််
သက်ဆ်ု�င်သ်ညာ်အ်လ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာလာက်ရ်ှိှု
သညာ။်  သပုံံန်းညာ�်က်ာကျောသာစ်ညာ�်မူာဉ်�မူာာ�သညာ ်စ်ာ�ကျောသာက်က််�န်း်
ကျောရွ�ောယ်မ်ူ၊ု ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�၊ ထ�တက်ျော�ာ်ပံ�နှငှ်် ်�ပင်ဆ်င်က်ျောရ�ကျောလလ်ာ
မူနုှငှ်် ်သက်ဆ်ု�င်သ်ညာ။်  က်နွ်းပ်ာ�တာန်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်အပလးကျောက်�
ရှှိင်�်မူာာ�သညာ ်အဆု�ပါပရုို�ဂရမ်ူ၏ အကျော�ေေကံ်ာကျောသာအစု်တအ်ပု�င်�်
��စ််သညာ။်
* အဆု�ပါပရုို�ဂရမ်ူသညာ ်New Town အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ရှိှု 
IB အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာပရုို�ဂရမ်ူအ��စ််လညာ�် ရရုှှိ
နှု�င်သ်ညာ။်

လျှောမှာရီ��်�ခြ�ည့်�်ယ်ဆ်ုံးရ�အတတသ်င် ်အက်ယ်ဒ်မီှာ*‡ –-- 
ပညာာကျောရ�ဆု�င်ရ်ာ သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာတငွ် ်အလ�ပ်အက်ု�င််
အမူာုု�မူာုု�အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� �ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။် ပ
ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်၊ လသူာ�ကြီးက်း�ထာွ�မူနုှငှ်် ်
တု��တက်မ်ူ၊ု သင်ယ််ကူျောလလ်ာကျောရ�သးအု�ရးနှငှ်် ်သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�
နှငှ်် ်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူအု��စ်် စ်ာသင်�်က်ာ��ေင်�်က်ု� အထ�ူ�ပုသညာ် ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ေရက်ေ်စ််ကျောလ�ေ�ပါဝင်သ်ညာ။်  ၎င်�်တု�၏် စ်း
န်းးယ်ာနှစ်ှ်တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူကု်ု� ကျော�ာ်�ပသညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
မူလူတန်း�်၊ အလယ်တ်န်း�် သု�မ်ူဟု�တ ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာ
မူာာ�တငွ် ်အလ�ပ်သင်မ်ူာာ�အ��စ်် ပါဝင်ရ်န်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�ရှိှုသညာ။်  
ကျောမူရးလန်း�်�ပညာန််းယ်တ်ငွ် ်သင်�်က်ာ�ရန်း ်သကျောဘွဲ့ာတသူညာ် ်
ကျောက်ာလပ်ုကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်ကျောပ�သညာ် ်Hope ပညာာသင််
ဆ�က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။် 

*ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််က်ု� ဘွဲ့လဲတ်း
မုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုမူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

‡ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ဘွဲ့ွဲ�အတကွ် ်MSDE သက််
ကျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာ
ပညာာကျောရ�ေရက်ေ်စ်် (CTE) အန်းညာ�်ဆံ�� ၃ - ၄ ေ� က်ု� ရရှိှု
နှု�င်သ်ညာ။်

□ ကျောရ�မူတှထ်ာ�ကျောသာေရက်ေ်စ််က်ု� Stevenson 
တက်က သု�လ၊် ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ု
နှငှ်် ်�ပညာန််းယ်�်ပင်ပ်တက်က သု�လအ်မူာုု�မူာုု�မူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
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ဦး�လျှောဆုံး�င်မု်ှာနှငှ်် ်�သူ��ခုျင်�်စွဲ���လျှောထား�က်ထ်ား��မုှာမှာျ��ဆုံးု�င်ရ်�အက်ယ်ဒ်မီှာ
လျှောက်ျ�င်�် 
Chesapeake 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�် ကျောပ�အပ်ပါသညာ-်

Homeland �း�ခြခုး�လျှောရ�-ခြ�စွဲမု်ှာဆုံးု�င်ရ်�တရ��မှာာတမုှာရုှှိလျှောရ� *‡- 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဝင်ေ်ငွ််အ်ဆင််က်ျောန်းရာမူာာ�နှငှ်် ်ဆက်လ်က်သ်င်�်က်ာ�
ကျောန်းကျောသာပညာာကျောရ�အတကွ် ်တု��တက်က်ျောန်းကျောသာ �ပစ််မူဆုု�င်ရ်ာတရာ�မူာတမူု
ရှိှုကျောရ�န်းယ်ပ်ယ်တ်ငွ် ်န်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာအောက်အ်လက်န်ှငှ်် ်က်ာယ်�်ပန်း ်က်ျောသာ
အသပုညာာက်ု� အသံ��ောတတရ်န်း ်�ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�ပညာာ၊ လသူာ�ဆက်ဆ်ကံျောရ�၊ �ပစ််မူဆုု�င်ရ်ာ
ဥပကျောေနှငှ်် ်ရာဇူးဝတမ်ူမုူာာ�တငွ် ်ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာအထ�ူက်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူု
တတက်ျော�မူာက်မ်ူမုူာာ�က်ု� �မိူင််တ်င်လ်ာက်ရ်ှိှုသညာ။် 

သ�ံုးဘာ�သ� အက်ယ်ဒ်မီှာ - 9-10
Lansdowne 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�် ကျောပ�အပ်ပါသညာ-်

Project Lead The Way  (PLTW) 
ဇီဝလျှောဆုံး�သ�ံုး�ည့်�မှာျ�� ‡   
- ဇူးးဝက်မူမကျောဗေ၊ မူာုု�ရုို� �ဗးဇူးမူာာ�၊ အဏ်�ဇူးးဝ ကျောဗေနှငှ်် ်လထူ�
က်ာန်း�်မူာကျောရ�မုူတဆ်က်�်ေင်�်မူတှစ််ဆင်် ်လသူာ�ကျောဆ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ
နှငှ်် ်ဇူးးဝကျောဆ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ ဆန်း�်သစ််တးထငွ်မ်ူမုူာာ�၏ သကျောဘွဲ့ာတ
ရာမူာာ�က်ု� အကျောလ�အန်းက်အ်ကျောလ�ထာ�မူကု်ု� ကျောပ�သညာ။်  PTLW 
သင်တ်န်း�်မူာာ�က်ု� �ဲွ�စ်ညာ�်ထာ�ကျောသာကျော�က်ာင်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အကျောန်း��င်် ်ေု�င်မ်ူာကျောသာအသင်�်အ�ဲွ� ပ�ူကျောပါင်�်ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူနုှငှ်် ်
ကျော�ပာဆု�ဆက်ဆ်ကံျောရ�ပညာာရပ်မူာာ�က်ု� ရရှိှုသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်က်ာန်း�်မူာကျောရ�အကျော�ေအကျောန်းအမူာုု�မူာုု�နှငှ်် ်က်�ူစ်က်က်ျောရာဂါ
မူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�စ်စ််ကျောဆ�၍ လူေ်နှဓာက်ု�ယ်စ််န်းစ််မူာာ�၏ အ�ပန်းအ်လနှ်း်
အက်ာုု��ပုမူမုူာာ�က်ု� စ်မ်ူ�သပ်စ်စ််ကျောဆ�ပြီးပး� က်�ူစ်က်မ်ူအုာ� မူညာသ်ု� ်
တာ�ဆး�က်ာက်ယွ်ပံ်�နှငှ်် ်တု�က်ေ်ု�က်ပံ်�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာသညာ််
အတကွ် ်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်ဆု�င်ရ်ာ၊ အကျောရ�ပါကျောသာကျောတ�ွကျောေ်မူနုှငှ် ်
�ပဿန်းာရပ်ကျော��ရှှိင်�်�ေင်�်ဆု�င်ရ်ာ က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�တု��တက််
လာသညာ။်  ပရုို�ဂရမ်ူတငွ်ပ်ါဝင်က်ျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အလ�ပ်သင်၊် လက်က်ျောတွ�ကျောတွ� �က်ံု မူ�ု�င်် ်ပါဝင်က်ျောဆာင်ရွ်က်န်ှု�င်သ်ညာ ်
သု�မ်ူဟု�တ ်ဇူးးဝကျောဆ�သပုံံပညာာန်းယ်ပ်ယ်တ်ငွ် ်သး��ော�သ�ကျောတသန်း
�ပု�ေင်�်က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်န်ှု�င်သ်ညာ။်
* အဆု�ပါပရုို�ဂရမ်ူသညာ ်New Town အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ရှိှု 
IB အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာပရုို�ဂရမ်ူအ��စ််လညာ�် ရရုှှိ
နှု�င်သ်ညာ။်

သ�ံုးဘာ�သ� အက်ယ်ဒ်မီှာ၊ အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�် 
နှငှ်် ်သခုါျ�
Chesapeake 
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်

Project Lead The Way အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်/ အ�က်�သ
သ�ံုး�ည့်� *‡ – ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်တကု်ာေု�င်လ်ံ�ကျောသာ
အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာ�ပဿန်းာရပ်မူာာ�အတကွ် ်ကျော��ရှိငှ်�်ောက်မ်ူာာ�က်ု� စ်းစ်ဉ်
ကျောရ�ဆွပဲြီးပး� �န်းတ်း�တညာက်ျောဆာက်က်ျောသာကျော�က်ာင်် ်ကျောတ�ွကျောေ်မူပုု�င်�်
ဆု�င်ရ်ာ က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�တု��တက်လ်ာကျောစ်ရန်း ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်လ�ပ်င်န်း�်စံ်ောုန်းစံ််ညွှာန်း�်နှငှ််က််ု�က်ည်ားကျောသာ
က်နွ်းပ်ာ�တာကျောဆာ�််ဝဲလက််ု� အသံ���ပု၍ ပကျောရာဂာက်က်ျော��ရှိငှ်�်
န်းညာ�်မူာာ�နှငှ်် ်ေစ််ဂာစ််တယ်ဆ်ာ�က်စ််ပတလ်မ်ူ�ပံ�စံ်မူာာ�အာ� 
ေွ�ဲေမ်ူ�စု်တ�်�ာ�ေင်�်၊ အက်�ဲ�တတ်ကွ်ေ်ာက်�်ေင်�်နှငှ်် ်ထ�တလ်�ပ်�ေင်�်
တု�က််ု� �ပုလ�ပ်သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ပတဝ်န်း�်က်ာင်အ်မူာုု�
မူာုု�ရှိှု စ်န်းစ််မူာာ�က်ု� တု�က်ရု်ို�က်တ်ု�င်�်တာ�ေင်�်၊ �ပု�ပင်�်ေင်�်၊ �မိူင််တ်င််
�ေင်�်နှငှ်် ်တု��ောဲ� �ေင်�်က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်သ်ညာ်အ်ရာမူာာ�နှငှ်် ်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်
မူာာ�က်ု� စ်းစ်ဉ်ကျောရ�ဆွရဲန်း ်သပုံံနှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ
သကျောဘွဲ့ာတရာ�မူာာ�က်ု� အသံ���ပုသညာ။်  (အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်အတကွ် ်၈ တန်း�် အယ်လ်ဂ်ားဘွဲ့ရာ I အာ� 
ကျောအာင်�်မူင်ပ်ြီးပး�ကျော�မူာက်�်ေင်�်က်ု� ကျောလ�န်းက်စ််ာွအ�က်�ံပုပါသညာ။်) 

�တဝ်�်�က်ျင်ဆ်ုံးု�င်ရ်�သ�ံုး�ည့်�- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� သဘွဲ့ာ
ဝက်မူာာ၏ အ�ပန်းအ်လနှ်းဆ်က်န်ှ ာယ်မ်ူမုူာာ�က်ု� န်းာ�လညာရ်န်းလ်ု�အပ်
ကျောသာ သပုံံန်းညာ�်က်ာကျောသာန်းယု်ာမူမူာာ�၊ သကျောဘွဲ့ာတရာ�မူာာ�နှငှ်် ်န်းညာ�်
ပညာာဆု�င်ရ်ာသပုံံပညာာမူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�စ်စ််ကျောဆ�ရန်း၊် သဘွဲ့ာဝတရာ�
နှငှ်် ်လသူာ�မူ�ှပုလ�ပ်ကျောသာပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာ�ပဿန်းာရပ်နှစ်ှ်
ေ�လံ��က်ု� ေွ�ဲော�တတရ်န်း၊် အဆု�ပါ�ပဿန်းာရပ်မူာာ�နှငှ်် ်သက်ဆ်ု�င််
ကျောသာ ဆက်စ််ပ်အနှရူာယ်မ်ူာာ�က်ု� ေွ�ဲေမ်ူ�စု်တ�်�ာတတရ်န်းန်ှငှ်် ်
၎င်�်တု�အ်ာ� �ပန်းလ်ညာက်ျော��ရှှိင်�်�ေင်�်နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်တာ�ဆး�
က်ာက်ယွ်�်ေင်�်အတကွ် ်ကျောရွ�ထ�တန်ှု�င်က်ျောသာကျော��ရှိှင်�်ောက်မ်ူာာ�က်ု� 
စ်စ််ကျောဆ�တတရ်န်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်

သခုါျ� –  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်န်းညာ�်ပညာာအသံ���ပုမူမုူတှစ််ဆင်် ်
သေါာာဘွဲ့ာသာက်ု� ကျောလလ်ာပြီးပး� ၎င်�်န်းယ်ပ်ယ်ရ်ှိှု အလ�ပ်အက်ု�င််
မူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာကျောသာကျော�က်ာင်် ်၎င်�်တု�အ်ာ� အယ်လ််
ဂားဘွဲ့ရာနှငှ်် ်က်ကဲ်�လက်စ်််သေါာာ�က်ာ�ဆက်သ်ယွ်ေ်ာက်မ်ူာာ�က်ု� 
ရှိှင်�်ရှိှင်�်လင်�်လင်�်န်းာ�လညာတ်တက်ျောစ်ရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� 
ကျောပ�သညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
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https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််က်ု� 
ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုမူ ှ
ရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

‡ ကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာကျောပ်မူတူညာ၍် ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဘွဲ့ွဲ�အတကွ် ်MSDE သက်က်ျောမူ�ွ
ဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာ
ပညာာကျောရ�ေရက်ေ်စ်် (CTE) အန်းညာ�်ဆံ�� ၃ - ၄ ေ� 
က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

□ ကျောရ�မူတှထ်ာ�ကျောသာေရက်ေ်စ််က်ု� Stevenson 
တက်က သု�လ၊် ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏သက်က်ျောမူ�ွမူု
ကျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်�ပညာန််းယ်�်ပင်ပ်တက်က သု�လအ်မူာုု�
မူာုု�မူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

သရို��်လျှောဆုံး�င်�်ည့်�
Carver စွဲင်တ်�၊ Milford Mill နှငှ်် ်Patapsco 
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ရုို��ရာနှငှ်် ်ဘွဲ့လက်က်ျောဘွဲ့ာက်စ်််�ပဇူးာတ်
မူာာ�အပါအဝင် ်တင်ဆ်က်မ်ူကုျောန်းရာအမူာုု�မူာုု�တငွ် ်လ�ပ်က်ု�င်ေ်ွ
င််�်ပုသညာ။်  ဧညာ်သ်ညာအ်နှ�ပညာာရှိငှ်မ်ူာာ�သညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
အကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� �မိူင််တ်င်က်ျောပ�ပြီးပး� ေရာမူာ၊ ဟုာသနှငှ်် ်ကျောတ�
ဂးတ�ပဇူးာတတ်ငွ် ်တစ််ဦး�ောင်�်ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်တု��တက်မ်ူု
အလု�က် ်လ�ပ်ေငွ််�်ပုသညာ။်  တစ််နှစ်ှ်ပတလ်ံ��တင်ဆ်က်မ်ူမုူာာ�သညာ ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ၎င်�်တု�၏် ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်မူာာ�
က်ု� ပရုသတမ်ူာာ�သု� ် တင်ဆ်က်�်ပသေငွ််�်ပုသညာ။်  ပညာာရှိငှ်အ်
ဆင််မ်ူဟု�တက်ျောသာ်လညာ�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အတကွ် ်ယ်ေင််
အကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� ကျောမူာာ်လင််သ်ညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူအကျော�က်ာင်�်အရာ
နှငှ်် ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာအရာမူာာ�သညာ ်ကျောန်းရာတစ််ေ�စ်းအလု�က် ်ကျော�ပာင်�်လဲ
နှု�င်သ်ညာ။်
 
ယ်�ဉ်�ု�င်�်ဆုံးု�င်ရ်� ဝ�်လျှောဆုံး�င်မု်ှာ�ည့်�်�ည့်�*‡
Milford Mill၊ Sollers Point၊ နှငှ်် ်Western
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူနုှငှ်် ်�ပု�ပင််
ထနု်း�်သမ်ုူ�မူကု်ု� မုူတဆ်က်က်ျောပ�သညာ.် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
ကျောန်းာက်ဆ်ံ��ကျောမူာ်ေယ်ယ််ာဉ်မူာာ�တငွ် ်အထ�ူက်ရုုယ်ာမူာာ�နှငှ််ပ်စ်စညာ�်
က်ု� အသံ���ပု၍ �ပညာတ်ငွ်�်ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာန်းညာ�်ပညာာရှိငှ်၏် 
ပညာာကျောရ�ကျော�ာင်က်ျောေ�ရှိှင်�် (NAFEF) လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�တငွ် ်ကျော�ာ်�ပ
ထာ�သညာ် ်ကျောရွ�ောယ်ထ်ာ�ကျောသာက်ွမူ်�က်ာင်ဝ်န်းက်ျောဆာင်မ်ူမုူာာ�က်ု� 
လ�ပ်ကျောဆာင်သ်ညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ယ်ာဉ်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာ
ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူအုထ�ူကျောက်ာင်�်မူနွ်းက်ျောရ� (ASE) အသအုမူတှ�်ပု
က်ွမ်ူ�က်ာင်ပ်ညာာရပ်မူာာ�က်ု� က်နွ်းပ်ာ�တာ��င််ထ်နု်း�်ောုပ်ကျောသာ
အကျော�က်ာင်�်အရာသင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူ၊ု ဆု�င်သ်ရို�ပ်�ပမူမုူာာ�၊ စ်မ်ူ�သပ်
စ်စ််ကျောဆ��ေင်�်နှငှ်် ်ဆု�င်ယ််ာဉ်မူာာ�တငွ် ်လက်က််ု�င်�်ပုကျောသာ

ကျောဆာင်ရွ်က်ေ်ာက်မ်ူာာ�မူတှစ််ဆင်် ်ကျောလလ်ာသင်ယ််သူညာ။်
Project Lead The Way (PLTW) ဇီဝလျှောဆုံး�သ�ံုး�ည့်�ရ�်
မှာျ�� ‡
Sollers Point
- ဇူးးဝက်မူမကျောဗေ၊ မူာုု�ရုို� �ဗးဇူးမူာာ�၊ အဏ်�ဇူးးဝ ကျောဗေနှငှ်် ်အမူာာ��ပညာသ်ူ
က်ာန်း�်မူာကျောရ�မုူတဆ်က်�်ေင်�်မူတှစ််ဆင်် ်လသူာ�ကျောဆ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ
နှငှ်် ်ဇူးးဝကျောဆ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ ဆန်း�်သစ််တးထငွ်မ်ူမုူာာ�၏ သကျောဘွဲ့ာတ
ရာမူာာ�က်ု� အကျောလ�အန်းက်အ်ကျောလ�ထာ�မူကု်ု� ကျောပ�သညာ။်   PTLW 
သင်တ်န်း�်မူာာ�က်ု� �ဲွ�စ်ညာ�်ထာ�ကျောသာကျော�က်ာင်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အကျောန်း��င်် ်ေု�င်မ်ူာကျောသာအသင်�်အ�ဲွ� ပ�ူကျောပါင်�်ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူနုှငှ်် ်
ကျော�ပာဆု�ဆက်ဆ်ကံျောရ�ပညာာရပ်မူာာ�က်ု� ရရှိှုသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်က်ာန်း�်မူာကျောရ�အကျော�ေအကျောန်းအမူာုု�မူာုု�နှငှ်် ်က်�ူစ်က်က်ျောရာဂါ
မူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�စ်စ််ကျောဆ�၍ လူေ်နှဓာက်ု�ယ်စ််န်းစ််မူာာ�၏ အ�ပန်းအ်လနှ်း်
အက်ာုု��ပုမူမုူာာ�က်ု� စ်မ်ူ�သပ်စ်စ််ကျောဆ�ပြီးပး� က်�ူစ်က်မ်ူအုာ� မူညာသ်ု� ်
တာ�ဆး�က်ာက်ယွ်ပံ်�နှငှ်် ်တု�က်ေ်ု�က်ပံ်�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာသညာ််
အတကွ် ်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်ဆု�င်ရ်ာ၊ အကျောရ�ပါကျောသာကျောတ�ွကျောေ်မူနုှငှ် ်
�ပဿန်းာရပ်ကျော��ရှိငှ်�်�ေင်�်ဆု�င်ရ်ာ က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�တု��တက််
လာသညာ။်  ပရုို�ဂရမ်ူတငွ်ပ်ါဝင်က်ျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အလ�ပ်သင်၊် လက်က်ျောတွ�ကျောတွ� �က်ံု မူ�ု�င်် ်ပါဝင်က်ျောဆာင်ရွ်က်န်ှု�င်သ်ညာ ်
သု�မ်ူဟု�တ ်ဇူးးဝကျောဆ�သပုံံပညာာန်းယ်ပ်ယ်တ်ငွ် ်သး��ော�သ�ကျောတသန်း
�ပု�ေင်�်က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်န်ှု�င်သ်ညာ။်
* အဆုုပါပရုုဂရမူ်သည်ာ New Town အထက််တန်း်�က်ာကျောာင််�ရှ ု 
IB အလုပ်အက်ုုင််န်းှင်််သက််ဆုုင််သကျောာပရုုဂရမူ်အ��စ််လညာ်� ရရှ ု
န်းုုင််သညာ်။

အလျှောဆုံး�က်အ်အး�နှငှ်် ်လျှောဆုံး�က်�်��်လျှောရ��ည့်�်�ည့်�*‡
Eastern၊ Milford Mill၊နှငှ််S်ollers Point
-ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� လက်သ်မူာ�ပညာာ၊ ပု�က်ဆ်က်သ်ယွ််
ကျောရ�၊ လာပ်စ်စ််ပု�င်�်နှငှ်် ်HVAC စ်န်းစ််မူာာ�၏ အသပုညာာနှငှ်် ်န်းယု်ာမူ
မူာာ���င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  အဆု�ပါဟုု�က်ဘ်ွဲ့ရစ််ကျောဆာက်လ်�ပ်
ကျောရ�အစ်းအစ်ဉ်တငွ် ်အတငွ်�်ပု�င်�်ပစ်စညာ�်မူာာ�၏ �မူင််မ်ူာ�ကျောသာ
ပြီးပး�စ်း�မူအုဆင််န်ှငှ််အ်တ ူစံ်ောုန်းစံ််နှနု်း�်နှငှ််က််ု�က်ည်ားကျောသာယ်နူ်းစ််မူာာ�
ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�ပါဝင်ပ်ြီးပး� ထ�တလ်�ပ်ထာ�ကျောသာကျောဆာက်လ်�ပ်
ကျောရ�န်းယ်ပ်ယ်၏် ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�အပု�င်�်က်ု� ကျော�ာ်�ပသညာ။်  
ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�က်�န်းသ်ယွ်မ်ူကုျောန်းရာအာ�လံ��နှငှ်် ်သက်ဆ်ု�င််
ကျောသာကျော�က်ာင်် ်ပကျောရာဂာက်စ််းမံူကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောရ�နှငှ်် ်ပကျောရာဂာက််
ကြီးက်း��က်ပ်က်ပ်ွက်ကဲျောရ�ပါဝင်သ်ညာ် ်ကျောန်းာက်ထ်ပ်သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�
ကျောမူာ်ဂာ��မူာာ�က်ု� ကျောန်းာက်ဆ်က်တ်ွအဲရာမူာာ�အ��စ်် ကျောပ�သညာ။်  ပ
ရုို�ဂရမ်ူကျောအာင်�်မူင်စ််ာွပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အမူာုု�သာ�လက်မ်ူပုညာာအက်�ဲ�တမ်ူနုှငှ်် ်အသအုမူတှ�်ပု
လက်မ်ူတှ(်NCCER) နှငှ််လ်�ပ်င်န်း�်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာကျောဘွဲ့�က်င်�်လံ��ေံု မူနုှငှ်် ်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�စ်းမံူက်ပ်ွက်ကဲျောရ�(OSHA) မူတှစ််ဆင်် ်အသအုမူတှ�်ပု
လက်မ်ူတှက််ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

�က်သ်မှာ��အ���်အက်ု�င်မ်ှာျ��*‡
Carver စွဲင်တ်� 
- က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�အာ� န်းကျောထုုင််ရကျော�န်းှင််် စ်း�ပွာ�ရကျော�ဆုုင််ရာ 
ဆကျောာက််လုပ်ရကျော�န်းှင်််သက််ဆုုင််သကျောာ အောက််အလက််နှ်းင််် 
အတွကျောအ်က်�ု�ံ�င််် ပံ်ပုု�ပကျော�သညာ်။ က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�အာ� 
ဇူးာတ်အုမူ်တညာ်ဆကျောာက််ပုံ၊ ပ�ဇူးာတ်�ွ ဲစ််ညာ်�တညာ်ဆကျောာက််ပုနံ်းှင််် 
သက််ဆုုင််ရာပ�ဇူးာတ်၊ဂးတ၊အက်ပညာာပရကျောာဂာက််တညာ်ဆကျောာက််
ပုံတုု်န်းှင််် ဆက််စ်ပ်သညာ်် ထူ�ေ�ာ�သကျောာပညာာရပ်မူာာ�က်ုုလညာ်� 
သင််က်�ာ�ပကျော�သညာ်။ ပရုုဂရမူ်အကျောာင််မူ�င််စ်ွာပ� း�မူ�ကျောာက််သညာ််
က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�သညာ် ပကျောါင််�စ်ပ်�ွ ဲစ််ညာ်�ထာ�သကျောာဆကျောာက််လုပ်
ရကျော�သမူာာ�မူာာ�န်းှင််် က်န်း်ထရုုက််တာမူာာ�(ABC) အလုပ်သင််ပ
ရုုဂရမူ်တငွ်် က်� ုတုင််တက််ရကျောာက််ေွင်််က်ုု ရရှနု်းုုင််သညာ်။ ၎င််�
တုု်သညာ် အေ�ာ�အ�ွ ဲအ်စ်ညာ်� သုု်မူဟုုတ် အ�ွ ဲအ်စ်ညာ်�မူဟုုတ်သကျောာ
အလုပ်သင််ပရုုဂရမ်ူမူာာ�န်းှင်် ် အမူာ ု�ုသာ�လက််မူှပုညာာအက်ဲ��တ်မူှ ု
န်းှင််် ထကျောာက််ေံောက်် (NCCER) မူှတစ််ဆင်် ် က်� ုတုင််တက််ရကျောာက််
ေွင််န််းကျောရာပကျော�ေ�င််�န်းှင််/်သုု်မူဟုုတ် စ်စ််ဆကျော�ေ�င််�အေွင််အ်ရကျော�မူာာ�
က်ုု ရရှနု်းုုင််သညာ်။ 
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အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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အ�အှ� �ည့်� ‡
Carver Center၊ Milford Mill၊ Sollers Point နှငှ်် ်
Western
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဆပံင်၊် အသာ�အကျောရနှငှ်် ်
လက်သ်ညာ�်ကျော�ေသညာ�်မူာာ�ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူမုူာာ�အ�ပင် ်သက်က်ျောမူ�ွ
ဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်�ံွ� ပြီး�ု�တု��တက်မ်ူ၊ု ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�နှငှ်် ်ကျောစ်ာ�
က်ကွ်တ်ငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူပုညာာရပ်မူာာ�က်ု� ကျောဆာင်ရွ်က်လ်�ပ်က်ု�င်ရ်န်း ်
အောက်အ်လက်န်ှငှ်် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ���င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  လု�အပ်
ကျောသာသင်တ်န်း�်ပု�ေ်ာမူနု်းာရးကျောပါင်�် ၁၅၀၀ သညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အာ� ကျောမူရးလန်း�်�ပညာန််းယ်အ်လကှ်�န်းပ်ညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ လု�င်စ််င််
စ်ာကျောမူ�ပွဲမူာာ�က်ု� ကျော��ဆု�ေငွ််�်ပုသညာ။်  �ပညာန််းယ်စ််ာကျောမူ�ပွဲကျော��ဆု�
�ေင်�်သညာ ်အလကှ်�န်းပ်ညာာပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်တူစ််ကျောယ်ာက််
��စ််လာကျောစ်ရန်း ်ဘွဲ့ွဲ�လု�အပ်ောက်�်�စ််သညာ။်

အခုျက်အ်ခြ��တ�်ည့်�မှာျ��*‡ 
အခုျက်အ်ခြ��တ�်ည့်�မှာျ��
Carver စွဲင်တ်�၊ Eastern၊ Sollers Point၊နှငှ််W်estern 
- နှု�င်င််၏ံစ်ာ�ကျောသာက်ဆ်ု�င်အ်သင်�်အ�ဲွ�ပညာာကျောရ�ကျော�ာင်က်ျောေ�ရှိှင်�်
မူ ှ�ပုလ�ပ်ကျောသာ ProStart ပရုို�ဂရမ်ူက်ု� အသံ���ပု၍ အကျော�ေေံ
အစ်ာ�အစ်ာနှငှ်် ်မူ�န်း ်�်�တဆ်ု�င်ထ်�တလ်�ပ်ကျောရ�၊ အာဟုာရ�ပု�ေင်�်၊ စ်းမံူ
ကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောရ�ကျောလက််ာင််မ်ူ၊ု ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူပုညာာရပ်မူာာ�၊ လသူာ�
ဆက်ဆ်ကံျောရ�နှငှ်် ်မူးနှ�ူကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်တငွ် ်ညွှာန်း�်က်ာ�ောက်န်ှငှ််အ်တ ူ
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပံပု်��ကျောပ�သညာ။် ကျောရဆု��နှ�တစ််န်းစ််သင်တ်န်း�်
က်ု� ကျောအာင်�်မူင်စ််ာွ�ပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်နှု�င်င််ံ
လံ��ဆု�င်ရ်ာကျောထာက်ေ်ေံာက်လ်က်မ်ူတှအ်တကွ် ်SerySafe စ်ာကျောမူ�ပွဲ
က်ု� ကျော��ဆု�ေငွ််ရ်ရှိှုမူညာ။်

မှာ�� ််��တခ်ြခုင်�်နှငှ်် ်မှာ�� ််���်ခြခုင်�်�ည့်� 
Sollers Point
- အမူကျောရုက်န်း်အောက််အပ�တု်ပညာာအ�ွ ဲေ်ာပု် (ACF) လမူ်�ညှွာန်း်
ောက််မူာာ�က်ုု အသုံ�ပ�၍ု အဆင်််မူ�င်််မူုန်း််ဆုုင််၏ ပကျောါင််မူုန်း််မူာာ�နှ်းင််် 
အော ုပုွမဲူာာ�ထုတ်လုပ်ရကျော�အပုုင််�၊ အေ�ကျောေံအစ်ာ�အစ်ာန်းှင််် မူုန်း််�ုတ်
ဆုုင််ထုတ်လုပ်ရကျော�၊ ဝန်း်ဆကျောာင််မူှဆုုုင််ရာပညာာရပ်မူာာ�န်းှင််် လူသာ�
ဆက််ဆံရကျော�မူာာ���င််် က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�အာ� ပံ်ပုု�ပကျော�သညာ်။ 
ရကျောဆုု�န်းုတ်စ်န်းစ််သင််တန််း�က်ုု အကျောာင််မူ�င််စ်ွာ�ပ� း�မူ�ကျောာက််သညာ််
က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�သညာ် န်းုုင််င်ံလုံ�ဆုုင််ရာထကျောာက််ေံောက််လက််မူှတ်
အတက်ွ် SerySafe စ်ာမူကျော�ပွကဲ်ုု ��ကျောဆုုေွင်််ရရှမုူညာ်။

အက်�ည့်� 
Carver စွဲင်တ်�၊ Milford Mill နှငှ်် ်Patapsco 
- ဘွဲ့ကဲျောလ�အက်နှငှ်် ်ကျောမူာ်ေန်းန််းညာ�်ပညာာမူာာ�အ�ပင် ်ဂာက်ဇ််ူး၊ �ုန်းပ်
စ်ညာ�်ောက်လ်ု�က်အ်က်နှငှ်် ်ကျောတ�ဂးတဆု�င်ရ်ာ�ပဇူးာတတ်ငွ် ်တင်�်
�က်ပ်ကျောသာကျောလက််ာင််က်ျောရ�သင်တ်န်း�်က်ု� အကျောလ�ထာ�ပါသညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အနှ�သ�ေ�မူပညာာ၊ အက်ကျောပါင်�်စ်ပ်�ဲွ�စ်ညာ�်မူ၊ု 
လာဘွဲ့န်းအ်က်၊  �ပဇူးာတတ်ု�က်�ပ�ေင်�်၊ ပံ�ကျော�ာ်က် က်ကွ်ပ်ညာာ၊ ဆန်း�်
သစ််တးထငွ်မ်ူကုျော�ာ်�ပောက်၊် ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�၊ တင်ဆ်က်မ်ူ၊ု ကျောဝ�န်းမ်ူု
နှငှ်် ်အက်နှငှ်် ်က်ာန်း�်မူာစ်ာွကျောန်းထု�င်�်ေင်�်အ�က်ာ� ောုတဆ်က်မ်ူမုူာာ�
မူတှစ််ဆင်် ်ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာက်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�က်ု� �မိူင််တ်င်သ်ညာ။် 
ပညာာရှိငှ်အ်ဆင််မ်ူဟု�တက်ျောသာ်လညာ�် ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�
ထမံူ ှယ်ေင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� အ�က်�ံပုပါသညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူ
အကျော�က်ာင်�်အရာနှငှ်် ်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာအရာမူာာ�သညာ ်ကျောန်းရာတစ််ေ�စ်း
အလု�က် ်ကျော�ပာင်�်လနဲှု�င်သ်ညာ။်

ဒဇုီ�င်�်နှငှ်် ်ထား�တ�်��်လျှောရ� 
Carver စွဲင်တ်�၊ Milford Millနှငှ်် ်Patapsco 
- အသံ၊ အလင််�၊ တညာ်ဆကျောာက််မူှ ု၊ ဇူးာတ်အုမူ်န်းကျောရာေးဇူးုုင််�န်းှင််် 
�ွ ဲစ််ညာ်�တညာ်ဆကျောာက််မူှ ု၊ အဝတ်အစ်ာ�ေးဇူးုုင််�န်းှင််် ပ�ဇူးာတ်/စ်င််မူ�င်််
စ်းမူံဆကျောာင််ရွက််မူှ�ု�င််် တုုက််ရုုက််တင််ဆက််သကျောာစ်င််မူ�င်််ထုတ်လုပ်
ရကျော�လုပ်င်န်း်�တွင်် တက််က်�ွစ်ွာပါဝင််ရန်း် က်ာကျောာင််�သာ�မူာာ�အာ� 
ေွင်််ပ�သုည်ာ။ ပညာာရှင််အဆင််မ်ူဟုုတ်သကျောာ်လညာ်�လာှကျောာက််ထာ�
သူမူာာ�အတွက်် ယ်ေင််အတကွျော်အက်�ုမံူာာ�က်ုု မူာှကျောာ်လင််သ်ညာ်။ (ပ
ရုုဂရမူ်အက်�ကျောာင််�အရာန်းှင်် ် ရရှနု်းုုင််သကျောာအရာမူာာ�သညာ် န်းကျောရာ
တစ််ေုစ်းအလုုက်် ပ�ကျောာင််�လနဲ်းုုင််သညာ်။)

ဒဇီယ်က််��်တင်ယ််�ဉ်နှငှ်် ်�ါဝါစွဲ�စွဲမ်ှာျ*‡
Sollers Point
- ေးဇူးယ်�်�ညာ်ထ်ာ�ကျောသာ ဝန်းက်ြီးက်း�သညာ်က််ရုုယ်ာ၊ ယ်ာဉ်မူာာ�၊ 
လု�က်ထ်ရပ်မူာာ�နှငှ်် ်ကျောလမှူာာ�က်ု� �ပု�ပင်ရ်န်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အာ� �ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ောုု �ယ်ငွ်�်
ောက်မ်ူာာ�က်ု� စ်စ််ကျောဆ�ရန်းန်ှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်မ်ူာာ�နှငှ်် ်ဘွဲ့ရုတမ်ူာာ�အ�ပင် ်
ဟုု�က်ေ်ကျောရာလစ််၊ လာပ်စ်စ််ပု�င်�်၊ အးလက်ထ်ကျောရာန်းစ််၊ စ်တးယ်ာ
ရင်န်ှငှ်် ်ဓိာတအ်ာ�ပု�လ်ာတက်ျောရ�စ်န်းစ််မူာာ�က်ု� �ပု�ပင်ရ်န်း ်ကျောလလ်ာ
သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပရုို�ဂရမ်ူအဆင််တ်စ််ေ�စ်းတငွ် ်ASE 
ကျောအာင်လ်က်မ်ူတှရ်ရှိှုကျောသာစ်ာကျောမူ�ပွဲတစ််ေ�စ်းက်ု� ကျော��ဆု�ကျောစ်လု�
ပါသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ေးဇူးယ်အ်င်ဂ်ာင်မ်ူာာ�၊ ဆု�င်�်ထနု်း�်
စ်န်းစ််နှငှ်် ်စ်တးယ်ာရင်၊် ဘွဲ့ရုတမ်ူာာ�၊ လာပ်စ်စ််ပု�င်�်/အးလက်ထ်ကျောရာ
စ်န်းစ််မူာာ�၊နှငှ်် ်ကြီးက်ုု တင်က််ာက်ယွ်ထ်နု်း�်သမ်ုူ�ကျောရ�ေးဇူးယ်အ်င်ဂ်ာင်မ်ူာာ�
တငွ် ်ကျောအာင်လ်က်မ်ူတှမ်ူာာ�ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

ဒစွဲဂ်ျစွဲတ်ယ်တ်ရုူယ်�ဂီတ�ည့်�
Carver စွဲင်တ်�
- ဂးတကျောလာက်တငွ် ်က်ာယ်�်ပန်း ်က်ျောသာသက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ဆု�င်ရ်ာ
အလ�ပ်မူာာ�အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� �ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်၎င်�်တု�၏် က်ု�ယ်ပု်�င်ဂ်းတနှငှ်် ်အ�ော�
သမူူာာ�၏ ဂးတက်ု� ကျောရ��ဲွ�တင်ဆ်က်ရ်န်းန်ှငှ်် ်ထ�တလ်�ပ်ရန်းအ်တကွ် ်
ဂးတသးအု�ရး၊ ဂးတစ်ာကျောပနှငှ်် ်ဂးတထ�တလ်�ပ်ကျောရ�နှငှ််ပ်တသ်က်၍် 
၎င်�်တု�၏် န်းာ�လညာသ်ရုှိှုမူကု်ု� �မိူင််တ်င်�်�ညာ်စ််ကွ်ရ်န်း ်၎င်�်တု�၏်ဂးတ
အတတပ်ညာာက်ု� အသံ���ပုပါသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်တစ််
ဦး�တညာ�်ဂးတပညာာရှိငှ်န်ှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်ဂ်းတပညာာရှိငှ်မ်ူာာ�အ��စ်် 
အသသံငွ်�်�ေင်�်၊ ကျောရ��ဲွ� �ေင်�်၊နှငှ်် ်တင်ဆ်က်�်ေင်�်ဆု�င်ရ်ာ အဆု�ပါ
န်းညာ�်ပညာာမူာာ�က်ု� အသံ���ပုရန်း ်အန်းန််းာကျောလာဂ််နှငှ်် ်ေစ််ဂာစ််တယ််
န်းညာ�်ပညာာမူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာပါသညာ။်

အမှာျ�ု�သ�� မှာက်ဂ်�က်လ်ျှောက်ျ�င်�်မှာျ�� � - 
၂၀၂၂ လျှော�လျှော��်ဝါရီ

စ်က်ာတင်စ််ာရင်�် - အကျောမူရုက် နှု�င်င််ံ
လံ��ဆု�င်ရ်ာ ကျောက်ာာင်�်သာ�ပု�စ်တာေးဇုူး�င်�်

ပြီးပုုင်ပ်ွဲ၏ မူက်ဂ်န်းက်က်ျောက်ာာင်�်မူာာ�
Marilyn P.၊ ၉ တန်း�်

Milford Mill အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


�တဝ်�်�က်ျင်သ်�ံုး�ည့်�ရ�် / ဘာ�သ�ရ�်လျှော��်�မုှာမှာျ�� 
Sparrows Point နှငှ်် ်Western 
- စ်စ််မူနှ်းက်ျောသာပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာ သပုံံပညာာရှိငှ်မ်ူာာ�အ��စ်် တု
က်ာေု�င်လ်ံ�ကျောသာကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်ပါဝင်ရ်န်း ်သပုံံပညာာနှငှ််ဆ်က်စ််ပ်
ပြီးပး� ပတဝ်န်း�်က်ာင်အ်ရ တက်�်က်ကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အတကွ် ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ပညာာရပ်န်းယ်ပ်ယ်က််ု� ကျောတွ� �က်ံု ပြီးပး� ပတဝ်န်း�်က်ာင််
ဆု�င်ရ်ာ�ပဿန်းာမူာာ�က်ု� ကျောဆ�ွကျောနှ�ွလ�ပ်ကျောဆာင်၍် သမုူ�င်�်၊ ဥပကျောေ
နှငှ်် ်အစု်��ရကျောပ်လစ်း၏ ရုိုကျောထာင််မ်ူာာ�မူ ှပတဝ်န်း�်က်ာင်အ်ကျော�က်ာင်�်
က်ု� ကျောလလ်ာက်ာ ပတဝ်န်း�်က်ာင်၊် နှု�င်င််ကံျောရ�၊ စ်း�ပာွ�ကျောရ�နှငှ်် ်
ယ်ဉ်ကျောက်ာ�မူအု�က်ာ� ောုန်းညိ်ာမုူကု်ု� န်းာ�လညာရ်န်း ်ကြီးက်ုု �စ်ာ�ပါသညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ပါရမူးပါပြီးပး� ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်
ရှိှုကျောသာ၊ ကြီးက်ုု တင်တ်က်က်ျောရာက်ေ်ငွ််န်ှငှ်် ်ကျောက်ာလပ်ုပရုို�ဂရမ်ူ
ပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်သ်င်တ်န်း�်က်ာလအတငွ်�်�ပုလ�ပ်ေဲက်ျောသာအလ�ပ်
က်ု� ဆက်လ်က်လ်�ပ်ကျောဆာင်န်ှု�င်သ်ညာ။်  သ�ကျောတသန်းနှငှ်် ်အလ�ပ်သင််
အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�လညာ�် ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

�တဝ်�်�က်ျင်ဆ်ုံးု�င်ရ်��ည့်�်�ည့်�*‡
Western
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�မူ ှပတဝ်န်း�်က်ာင်ေ်းဇုူး�င်�်၊ စ်းစ်ဉ်ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ 
ကျောစ်ာင််�်က်ညာ်စ််စ််ကျောဆ�ကျောရ�နှငှ်် ်ထနု်း�်သမ်ုူ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်က်ျောရ�
တငွ် ်ပကျောရာဂာက်မ်ူာာ�ပြီးပး�စ်း�ကျောဆာင်ရွ်က်သ်ညာ်�်ပဿန်းာမူာာ�ကျော��
ရှှိင်�်ကျောပ�သညာ် ်ပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာက်ွမ်ူ�က်ာင်ပ်ညာာရှှိင်မ်ူာာ�
အ��စ်် လ�ပ်ကျောဆာင်သ်ညာ်လ်က်က််ု�င်�်ပုထာ�ကျောသာအကျောတွ�အ�က်ံု
မူာာ�နှငှ်် ်န်းယ်ပ်ယ်က််ု� အထ�ူ�ပုသညာ။် ပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာ
န်းညာ�်ပညာာသညာ ်ကျောရရှှိညာထ်နု်း�်သမ်ုူ�မူအု�ပင် ်လူက််ာန်း�်မူာကျောရ�နှငှ်် ်
ကျောဘွဲ့�က်င်�်လံ��ေံု ကျောရ�အကျောသအောာရှိှုကျောစ်ရန်း ်သေါာာ၊ သပုံံ၊ န်းညာ�်
ပညာာ၊ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်၊ ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�၊ စ်း�ပာွ�ကျောရ�နှငှ်် ်
ဥပကျောေ၏ န်းယု်ာမူသကျောဘွဲ့ာတရာမူာာ�က်ု� အသံ��ောသညာ် ်သက််
ကျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်န်းယ်ပ်ယ်�်�စ််သညာ။် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
ကျောရထကွ်စ််န်းစ််၊ စု်မူ််ကျော�မူထနု်း�်သမ်ုူ�ကျောရ�နှငှ်် ်ရုိုေင်�်ဥယ်ာာဉ်�ပု�ပင််
ကျောရ�က်ု� တညာက်ျောဆာက်�်ေင်�်နှငှ်် ်စ်စ််ကျောဆ��ေင်�်က်ဲသ်ု� ် ပကျောရာဂာက််
အမူာုု�မူာုု�တငွ် ်ပါဝင်�်န်းတ်း�လ�ပ်ကျောဆာင်ရ်န်း ်ဆရာမူာာ�နှငှ််အ်တ ူ
ကျောဆာင်ရွ်က်သ်ညာ။် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ပထဝးကျော�မူမူာက်န်ှာှသွ
င်�်ပင်အ်ောက်အ်လက်စ််န်းစ််မူာာ� (GIS) အပါအဝင် ်ပတဝ်န်း�်က်ာင််
ဆု�င်ရ်ာအင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာမူာာ�၊ အစ်းအစ်ဉ်ကျောရ�ဆွသဲမူူာာ�နှငှ်် ်ရင်�်�မူစ််
မူန်းက်ျောန်းဂာာမူာာ�မူ ှအသံ���ပုသညာ် ်က်နွ်းပ်ာ�တာပညာာရပ်အမူာုု�မူာုု�
က်ု� သင်ယ််ကူျောလလ်ာသညာ။်  ပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာန်းညာ�်ပညာာသညာ ်
ပတဝ်န်း�်က်ာင်ဆ်ု�င်ရ်ာသပုံံပညာာရပ်မူာာ�နှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာပု�င်�်
တငွ် ်နှစ်ှ်နှစ်ှ်နှငှ်် ်ကျောလ�နှစ်ှ်ကျောက်ာလပ်ုမူာာ�အတကွ် ်အလ�ပ်အက်ု�င််
ဦး�စ်ာ�ကျောပ�ပြီးပး� ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်သ်င်တ်န်း�်က်ာလအတငွ်�်
�ပုလ�ပ်ေဲက်ျောသာအလ�ပ်နှစ်ှ်ေ�လံ��က်ု� ကျောပ�သညာ။်

22

 အလျှောစွဲ��ု�င်�်လျှောက်���်ု*
Woodlawn
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� အကျောထာက်အ်က်�ူ�စ််ပြီးပး� တင်�်က်ာပ်ကျောသာ
ပညာာကျောရ�န်းယ်ပ်ယ်ဝ်န်း�်က်ာင်ရ်ှိှု အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်ကျောက်ာ
လပ်ုက်ု� ကျောပါင်�်စ်ပ်ထာ�သညာ်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ��င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  ဘွဲ့လဲ်
တးမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်ပ�ူကျောပါင်�်ကျောဆာင်ရွ်က််
�ေင်�်��င်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အကျောန်း��င်် ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
ေးပလု�မူာနှငှ်် ်Associate of Arts ဘွဲ့ွဲ� သု�မ်ူဟု�တ ်ေရက်ေ်စ််
အမူတှ ်၆၀ အထက်လ်ာင်တ်က်က သု�လဘ်ွဲ့ွဲ�အထ ုောက်ေ်ာင်�်ရရှိှု
နှု�င်သ်ညာ်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�က်ု� ရရှိှုမူညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်သင်တ်န်း�်နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာ
လပ်ုသင်တ်န်း�်နှစ်ှ်ေ�လံ��တငွ် ်ပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ် ်သင်တ်န်းအ်တငွ်�်
�ပုလ�ပ်ေဲသ်ညာ်အ်လ�ပ်မူတှစ််ဆင်် ်ေရက်ေ်စ််မူာာ�က်ု� ရရှိှုမူညာ။်  
ကျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််ရမူတှမ်ူာာ�သညာ ်က်ာ�ရှှိင်အ်ေမဲူ�်�စ််သညာ။်

အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်�အ���်အက်ု�င်မ်ှာျ��*‡
Eastern
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�၏ စ်ုတဝ်င်စ််ာ�မူမုူာာ�နှငှ်် ်က်ု�က်ည်ားရန်းန်ှငှ်် ်
ကျောက်ာလပ်ု သု�မ်ူဟု�တ ်တက်က သု�လအ်င်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်
၎င်�်တု�အ်ာ� �ပင်ဆ်င်က်ျောပ�ရန်း ်အသင််�်ပင်ထ်ာ�သညာ် ်လု�အပ်ပြီးပး� 
ကျောရွ�ောယ်ထ်ာ�ကျောသာဘွဲ့ာသာရပ်မူာာ�နှငှ််ပ်တသ်က်၍် စု်န်းက်ျောေ်မူု
��စ််ကျောသာကျောလ�နှစ်ှ်တာပရုို�ဂရမ်ူနှငှ််အ်တ ူသ�ကျောတသန်းန်းယ်ပ်ယ််
အမူာုု�မူာုု�နှငှ်် ်သု�မ်ူဟု�တ ်အသံ��ောသညာ် ်သေါာာ၊ သပုံံ၊ က်နွ်းပ်ာ�တာ
အကျောထာက်အ်က်�ူပုေးဇုူး�င်�်၊ က်နွ်းပ်ာ�တာပရုို�ဂရမ်ူကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်
နှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်တငွ် ်စု်တဝ်င်စ််ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အာ� ပံပု်��ကျောပ�သညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�က်ု� �မူင််မ်ူာ�စ်ာွလုံ�ကျောဆာ်
ကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်ပံ�ကျော�ာ်ကျောရ�ဆွပဲြီးပး� 
အရှိှုန်း�်မိူင််တ်င်ထ်ာ�ကျောသာသင်တ်န်း�်အလ�ပ်အ�ပင် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာ
ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ န်းယ်ပ်ယ်အ်မူာုု�မူာုု�တငွ် ်ပညာာရှိငှ်မ်ူာာ�နှငှ််အ်တ ူ
လ�ပ်က်ု�င်န်ှု�င်က်ျော�ေက်ု� ကျောပ�သညာ။် 

ဂရ�်�စွဲ/်�ရင််ဆ်ုံးက်သ်ယဲ်မု်ှာမှာျ�� *‡
Western 
- က်ရုုယ်ာနှငှ်် ်လက်ရုှ်ှိန်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာကျောဆာ�််ဝဲလအ်မူာုု�မူာုု�
က်ု� အသံ���ပု၍ ဂရပ်�စ််/ပရင််န်ှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်သ်ညာ် ်အလ�ပ်အက်ု�င််
အမူာုု�မူာုု�သု� ် ဝင်က်ျောရာက်၍် ကျောအာင်�်မူင်က်ျောစ်ရန်း ်လု�အပ်သညာ် ်
အကျော�ေေကံ်ာကျောသာအလ�ပ်ကျောန်းရာ၊ န်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်လမူူဆုက်ဆ်ကံျောရ�
က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ���င်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  ပံ�နှှပ်ု
�ေင်�်နှငှ်် ်ဂရပ်�စ််ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာအ�ဲွ�အစ်ညာ�်Mid-Atlantic 
နှငှ်် ်ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်ပ�ူကျောပါင်�်
ကျောဆာင်ရွ်က်�်ေင်�်��င်် ် အလ�ပ်အက်ု�င်က်ျောလက််ာင််က်ျောရ�သင်တ်န်း�်
က်ု� ရရှိှုရန်းန်ှငှ်် ်နှု�င်င််လံံ��ဆု�င်ရ်ာ PrintED လက်မ်ူတှရ်ရှိှုရန်း ်
အေငွ််အ်ကျောရ���င်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ�ပံပု်��ကျောပ�သညာ။် 

က်ျ�်�မှာ�လျှောရ�သ�ံုး�ည့်�ရ�်မှာျ��*‡
Overlea 
- က်ာန်း�်မူာကျောသာေနှဓာက်ု�ယ်မ်ူာာ�၊ က်ာန်း�်မူာကျောသာစ်ုတမ်ူာာ�နှငှ်် ်
က်ာန်း�်မူာကျောသာဆက်ဆ်ကံျောရ�မူာာ�ကျောလလ်ာမူအုစု်တအ်ပု�င်�်မူာာ�
အပါအဝင် ်က်ာန်း�်မူာ�က်ံ်ေု�င်က်ျောရ�နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာသင်ေ်န်း�်စ်ာမူာာ�
နှငှ်် ်ကျောဆာင်ရွ်က်ေ်ာက်မ်ူာာ�၊ နှစ်ှ်နှစ်ှ်တာလထူ�က်ာန်း�်မူာကျောရ�ရန်းပံ်�ကျောင်ပွွဲ
မူာာ�၊ ကျောေသဆု�င်ရ်ာသပုံံပညာာ/က်ာန်း�်မူာကျောရ�ကျောစ်ာင််က်ျောရှိာှက်မ်ူကုျောန်းရာ
မူာာ�အထ ုပညာာရပ်န်းယ်ပ်ယ်ဆ်ု�င်ရ်ာေရး�မူာာ�၊ ကျောရွ�ောယ်န်ှု�င်က်ျောသာ
ကျောရှိ�ှဦး�သနူ်းာ�ပုန်းညာ�်၊ CPR နှငှ်် ်ကျောသ�ွတတု�်ေင်�်ဆု�င်ရ်ာ ကျောလက််ာင်််
ကျောရ�သင်တ်န်း�်နှငှ်် ်အစ်ာ�အစ်ာနှငှ်် ်အကျော�ာာ်ယ်မူက်ာစ်းမံူေန်း ်ေ်ွကဲျောရ� 
(ProStart)၊ စ်း�ပာွ�စ်းမံူ၊ Homeland လံ��ေံု ကျောရ�နှငှ််အ်ကျောရ�ကျောပ်
ကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င်မ်ူ၊ု သတင်�်အောက်အ်လက်န််းညာ�်ပညာာက်ဲသ်ု� ် 
သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာနှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာဆု�င်ရ်ာပညာာကျောရ�
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�ပါဝင်သ်ညာ် ်က်ွ�ဲပာ�ကျောသာပညာာကျောရ�အကျောတွ� အ
�က်ံု မူာာ�တု�တ်ငွ် ်ပါဝင်ရ်န်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�က်ု� Overlea High ရုှှိ 
ကျောက်ာာင်�်သာ�အာ�လံ��အာ� ကျောပ�သညာ။် က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာနှငှ်် ်
က်ာန်း�်မူာကျောရ�သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာမူာာ�အက်ယ်ေ်မူးကျောက်ာာင်�် 
က်ု�ယ်က််ာယ် �ပန်းလ်ညာထ်ကူျောထာင်က်ျောရ�နှငှ်် ်သာွ�ဘွဲ့က်ဆ်ု�င်ရ်ာ 
အကျောထာက်အ်က်။ူ  လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်အာ�လံ��သညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
က်ာန်း�်မူာ�က်ေံု�င်မ်ူနုှငှ််ပ်တသ်က်၍် ကျောက်ာာင်�်အနှှံအ်ကျောလ�ထာ�မူကု်ု� 
ထနု်း�်သမ်ုူ�ကျောပ�သညာ။်

* ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက််
ေစ််က်ု� ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူု
ကျောက်ာလပ်ုမူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

‡ ကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာကျောပ်မူတူညာ၍် ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဘွဲ့ွဲ�အတကွ် ်MSDE သက်က်ျောမူ�ွ
ဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာ
ဆု�င်ရ်ာပညာာကျောရ�ေရက်ေ်စ်် (CTE) အန်းညာ�်ဆံ�� 
၃ - ၄ ေ� က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

□ ကျောရ�မူတှထ်ာ�ကျောသာေရက်ေ်စ််က်ု� 
Stevenson တက်က သု�လ၊် ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင််
တး၏သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်�ပညာန််းယ်�်ပင််
ပတက်က သု�လအ်မူာုု�မူာုု�မူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�

သတင်�်အခုျက်အ်�က်�်ည့်�်�ည့်�*‡
အရု�်လျှောယ်�င် ်အသဉုာ�ဏ်် 
Carver Center၊ Sollers Point နှငှ်် ်Western
- ပံ�မူနှ်းအ်ာ���င်် ်လသူာ� အသဉုာာဏ် ်လု�အပ်သညာ် ်အလ�ပ်တာဝန်း်
မူာာ�က်ု� ထမ်ူ�ကျောဆာင်န်ှု�င်စ််မ်ွူ�ရုှှိသညာ် ်က်နွ်းပ်ာ�တာစ်န်းစ်် 
သကျောဘွဲ့ာတရာ�နှငှ်် ်�ံွ� ပြီး�ုု�တု��တက်မ်ူအုကျော�က်ာင်�် ကျောလလ်ာ
ရန်း ်အေငွ််အ်လမ်ူ�မူာာ�က်ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောပ�အပ်ပါ။  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်က်�ေထ်ညာ်သ်ငွ်�်�ေင်�်က်ု� ကျောလလ်ာမူညာ်
��စ််ပြီးပး� ကျောအာက်ပ်ါတု�ပ်ါဝင်က်ျောသာအရုပ်ကျောယ်ာင် ်အသဉုာာဏ်၏် 
ကြီးက်း�မူာ�ကျောသာ အကျောတ�ွ ၅ ေ� က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ရှိာှကျော�ွမူညာ�်�စ််ပါသညာ ်- 
ထင်�်မူင်ယ််ဆူောက််ထင်�်မူင်ယ််ဆူောက်-် က်နွ်းပ်ာ�တာမူာာ�သညာ ်အာရံို�ေပံစ်စညာ�်မူာာ�
က်ု� သံ��ပြီးပး� က်မူာာကြီးက်း�အကျောပ် ထင်�်မူင်ယ််ဆူပါသညာ၊် က်ု�ယ်စ််ာ��ပုက်ု�ယ်စ််ာ��ပု
�ေင်�်နှငှ်် ်က်ာုု�ကျော�က်ာင်�်�ပ�ေင်�်�ေင်�်နှငှ်် ်က်ာုု�ကျော�က်ာင်�်�ပ�ေင်�်- ကျောအ�ဂာင််မ်ူာာ�က် က်မူာာကြီးက်း�အတကွ် ်
က်ု�ယ်စ််ာ��ပုောက်မ်ူာာ�က်ု� ထနု်း�်သမ်ုူ�ပြီးပး� က်ာုု�ကျော�က်ာင်�်�ပရန်း ်၎င်�်
တု�က််ု� အသံ���ပုပါသညာ၊်  ကျောလလ်ာသင်ယ််�ူေင်�် ကျောလလ်ာသင်ယ််�ူေင်�် - က်နွ်းပ်ာ�တာ
မူာာ�သညာ ်ကျောေတာမူာာ�မူ ှကျောလလ်ာသင်ယ််နူှု�င်ပ်ါသညာ၊် ပံ�မူနှ်း ်ပံ�မူနှ်း ်
အ�ပန်းအ်လနှ်း ်ဆက်သ်ယွ်�်ေင်�်အ�ပန်းအ်လနှ်း ်ဆက်သ်ယွ်�်ေင်�် - အသဉုာာဏ်�်ပညာ်ဝ်ကျောသာ ကျောအ�ဂာင်််
မူာာ�က် လသူာ�မူာာ�နှငှ်် ်သဘွဲ့ာဝအတု ု�င်�် အ�ပန်းအ်လနှ်း ်ဆက်သ်ယွ််
ရန်း ်ဗဟု�သ�တ အမူာုု�မူာုု� လု�အပ်ပါသညာ၊် လမူူအု�ဲွ�အစ်ညာ�်ဆု�င်ရ်ာ လမူူအု�ဲွ�အစ်ညာ�်ဆု�င်ရ်ာ 
သက်က်ျောရာက်မ်ူုသက်က်ျောရာက်မ်ူ ု- အရုပ်ကျောယ်ာင် ်အသဉုာာဏ်က်် လမူူအု�ဲွ�အစ်ညာ�်
အာ� အ�ပုသကျောဘွဲ့ာကျောဆာင်က်ျောသာနှငှ်် ်အ�ာက်သ်ကျောဘွဲ့ာကျောဆာင်က်ျောသာ 
န်းညာ�်လမ်ူ�နှစ်ှ်ေ�လံ����င်် ်သက်က်ျောရာက်န်ှု�င်ပ်ါသညာ။်  Carver စ်င််
တာတငွ် ်IT ပညာာရပ်က်ု� အ�ပန်းအ်လနှ်း ်ဆက်သ်ယွ်က်ျောသာ မူးေးယ်ာ
ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�နှငှ်် ်ကျောပါင်�်စ်ပ်သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပရုို�
ဂရမ်ူနှစ်ှ်ေ�လံ��၏ လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�က်ု� ��ညာ်ဆ်ညာ�်ကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောစ်
လု�ပါသညာ။်

�က်လ်ျှောဝါခ််ု�ည့်� (CISCO)
Eastern၊ Sollers Point၊နှငှ်် ်Western 
-  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� က်နွ်းပ်ာ�တာသက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်
န်းယ်ပ်ယ်မ်ူာာ�တငွ် ်ကျောအာင်�်မူင်က်ျောရ�အတကွ် ်လု�အပ်ကျောသာအကျော�ေေံ
နှငှ်် ်အဆင််�်မူင််က််နွ်းပ်ာ�တာ၊ လမူူဆုက်ဆ်ကံျောရ�နှငှ်် ်�ပဿန်းာ
ရပ်ကျော��ရှိငှ်�်�ေင်�်ပညာာရပ်မူာာ���င်် ်ပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  န်းက် ်ကျောဝါေ််
လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်သညာ ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဟုာေ်ဝဲ်လ၊် ကျောဆာ�််
ဝဲလန်ှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်ကျော�က်�န်းန်း�်ဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�မူာာ�တငွ် ်ကျောန်းာက်ေ်ံ
အကျော�က်ာင်�်နှငှ််အ်တ ူပံပု်��ကျောပ�သညာ။်  က်နွ်းပ်ာ�တာအကျောထာက်အ်က်ူ
�ပု�ပဿန်းာကျော��ရှှိင်�်�ေင်�်နှငှ်် ်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာ�ေင်�်က်ု� သင်ယ််ကူျောလလ်ာ
ကျောရ�လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်အ��စ်် ကျောပါင်�်စ်ပ်သညာ။် ဆု�က်ဘ်ွဲ့ာလံ��ေံု ကျောရ�
သင်တ်န်း�်က်ု�လညာ�် Sollers Point တငွ် ်ကျောပ�သညာ။်  န်းက် ်ကျောဝါေ််
ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်တငွ် ်ကျောအာင်�်မူင်စ််ာွပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ််
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်Cisco Certified Network Associate 
(CCNA)၊ A+ နှငှ်် ်CCENT စ်ာကျောမူ�ပွဲမူာာ�က်ု� ကျော��ဆု�ေငွ််ရုှ်ှိသညာ။်  
သင်တ်န်း�်ကျောပ��ေင်�်မူာာ�၊ အလ�ပ်သင်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�၊ နှငှ်် ်ပရုို�ဂရမ်ူ
ပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််သညာ ်ပရုို�ဂရမ်ူကျောန်းမူာာ�အရ 
ကျော�ပာင်�်လနဲှု�င်သ်ညာ။်
* အဆုုပါပရုုဂရမူ်သည်ာ New Town အထက််တန််း�က်ာကျောာင််�ရှ ု 
IB အလုပ်အက်ုုင််န်းှင်််သက််ဆုုင််သကျောာပရုုဂရမူ်အ��စ််လည်ာ� ရရှ ု
န်းုုင််သညာ်။ 

တရုူယ်�ဂီတ�ည့်�
Milford Mill နှငှ်် ်Patapsco
-အ�ဲွ�လု�က်တ်င်ဆ်က်မ်ူ၊ု ရို�ပ်ပံ��တရု်ို�ေင်�်နှငှ်် ်ကျောတ�ဂးတသးအု�ရး
တငွ် ်တစ််ဦး�ောင်�်ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်မူာာ�နှငှ်် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူု
မူာာ�က်ု� တု��တက်က်ျောစ်ရန်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ေငွ််�်ပုသညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� အဆင််�်မူင််ဇ်ူးာတအ်မ်ုူကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်
လ�ပ်ကျောဆာင်�်ေင်�်နှငှ်် ်တစ််က်ု�ယ်က်ျောတာ်တင်ဆ်က်မ်ူမုူာာ�အတကွ် ်
�ပင်ဆ်င်က်ျောပ�ပြီးပး� ကျောရ��ဲွ� �ေင်�်နှငှ်် ်အသသံငွ်�်�ေင်�်န်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်ထု
ကျောတွ�ကျောပ�သညာ။် ပညာာရှိငှ်အ်ဆင််မ်ူဟု�တက်ျောသာ်လညာ�် ကျောလာာက်ထ်ာ�
သမူူာာ�ထမံူ ှယ်ေင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� အ�က်�ံပုပါသညာ။် ပ
ရုို�ဂရမ်ူအကျော�က်ာင်�်အရာနှငှ်် ်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာအရာမူာာ�သညာ ်ကျောန်းရာ
တစ််ေ�စ်းအလု�က် ်ကျော�ပာင်�်လနဲှု�င်သ်ညာ။်  တရုူယ်ာဂးတပညာာတငွ် ်ဂစ််
တာ သု�မ်ူဟု�တ ်စ်နှဒရာ�ပညာာ ကျောလလ်ာမူ ုမူပါဝင်ပ်ါ။

အ�ခြ�်အ�ှ�်အက်ျ ု�ု�ခုြသလျှော�မှာီဒီယ်�ထုားတ�်ု�်ရလျှော�*‡
Carver Center နှငှ်် ်Eastern 
 - ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်က်ျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ 
အင်တ်ာန်းက်န််းညာ�်ပညာာ၊ က်နွ်းပ်ာ�တာဂရပ်�စ််ပညာာ၊ ေစ််
ဂာစ််တယ်မ်ူးေးယ်ာနှငှ်် ်ကျော�ာာ်ကျော��ကျောရ�ထ�တလ်�ပ်မူနုှငှ််ပ်ကျောရာဂာက်စ််းမံူ
ကျောဆာင်ရွ်က်မ်ူအုကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဓိာတပံ်�/ဗးေးယ်ု�ရို�ပ်ပံ�၊ အန်းန််းးကျောမူ�ရှိငှ်�်၊ အစ်ဉ်လု�က််
မူဟု�တက်ျောသာဗးေးယ်ု�တညာ�်��တ�်ေင်�်၊ ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်ေ်းဇုူး�င်�်၊ အကျော�ေေံ
ဂုမ်ူ�ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်နှငှ်် ်မုူ�ဘွဲ့ု�င်�်/လက်က််ု�င်�်�စ််ကျောသာအပလးကျောက်�
ရှှိင်�်ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်ပညာာရပ်မူာာ�တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်တ်တက်ျော�မူာက်မ်ူု
မူာာ�က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ါသညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အကြီးက်ုု
��စ််ကျောသာ/ဆက်လ်က်လ်�ပ်ကျောဆာင်က်ျောန်းကျောသာပညာာကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူ
မူာာ�နှငှ်် ်အလ�ပ်အက်ု�င်က််ု� ကျောလာာက်ရ်န်း ်အသံ���ပုနှု�င်သ်ညာ် ်သက််
ကျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ဆု�င်ရ်ာအောက်အ်လက်အ်စ်�စ်�က်ု� ��ညာ်သ်ညာ။် 
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်Adobe® Creative Suite® နှငှ်် ်ဝ
က်ဘ်ွဲ့ေ်းဇုူး�င်�်တငွ် ်လ�ပ်င်န်း�်ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာအသအုမူတှ�်ပုလက်မ်ူတှ်
က်ု�လညာ�် ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။် Carver စ်င်တ်ာတငွ် ်IT ပညာာရပ်
က်ု� အ�ပန်းအ်လနှ်းဆ်က်သ်ယွ်က်ျောသာ မူးေးယ်ာထ�တလ်�ပ်ကျောရ�
နှငှ်် ်ကျောပါင်�်စ်ပ်ပြီးပး� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပရုို�ဂရမ်ူနှစ်ှ်ေ�လံ��၏ 
လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�က်ု� ��ညာ်စ််ကွ်က်ျောစ်လု�သညာ။်
* အဆု�ပါပရုို�ဂရမ်ူသညာ ်New Town အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ရှိှု 
IB အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာပရုို�ဂရမ်ူအ��စ််လညာ�် ရရှိှု
နှု�င်သ်ညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
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နှု�င်င််းတက်�အလျှောခြခုခုး�ည့်�အဆုံးင််လ်ျှော��က်ဆ်ုံးး��စွဲ�လျှောမှာ��ဲ�
Kenwood နှငှ်် ်New Town 
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောက်ာလပ်ုအတကွ် ်�ပင်ဆ်င်ရ်န်း ်က်မူာာ
လံ��ဆု�င်ရ်ာရုိုကျောထာင််အ်�မူင်က်ျောပ�သညာ် ်တင်�်က်ာပ်ကျောသာပညာာကျောရ�
ပရုို�ဂရမ်ူက်ု� ပံပု်��ကျောပ�သညာ။် ၉ တန်း�်နှငှ်် ်၁၀ တန်း�်ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်နှု�င်င််တံက်ာအကျော�ေေပံညာာကျောန်းာက်ဆ်ံ��အဆင််စ််ာကျောမူ�ပွဲ
အတကွ် ်အလယ်တ်န်း�်နှစ်ှ်မူာာ�ပရုို�ဂရမ်ူမူကူျောဘွဲ့ာင်အ်ကျောပ် အကျော�ေေံ
သညာ် ်အကျော�က်ာင်�်အရာကျောန်းရာအာ�လံ��အနှှံ ် ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာ
သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူတုငွ် ်ပါဝင်သ်ညာ။်  Kenwood တငွ် ်၁၁ တန်း�်နှငှ်် ်
၁၂ တန်း�်တက်က်ျောရာက်က်ျောန်းကျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� နှု�င်င််တံက်ာမူှ
အသအုမူတှ�်ပုသညာ် ်IB ေးပလု�မူာပရုို�ဂရမ်ူ (IBDP) သု� ် က်�ူကျော�ပာင်�်
ကျောပ�သညာ။်  New Town တငွ် ်၁၁ တန်း�်နှငှ်် ်၁၂ တန်း�်တက််
ကျောရာက်က်ျောန်းကျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်PLTW-ဇူးးဝကျောဆ�သပုံံ၊ 
အာဟုာရနှငှ်် ်အစ်ာ�အစ်ာသပုံံ၊ Cisco န်းက် ်ကျောဝါေ်ပ်ညာာနှငှ်် ်ဆု�က််
ဘွဲ့ာလံ��ေံု ကျောရ�၊ က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံ သု�မ်ူဟု�တ ်အ�ပန်းအ်လနှ်းဆ်က််
သယွ်က်ျောသာ မူးေးယ်ာထ�တလ်�ပ်ကျောရ�လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�တငွ် ်၎င်�်
တု�အ်ထ�ူ�ပုနှု�င်သ်ညာ် ်IB DP သု�မ်ူဟု�တ ်အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်််
သက်ဆ်ု�င်က်ျောသာပရုို�ဂရမ်ူ (IB CP) က်ု� ကျောရွ�ောယ်သ်ညာ။်  တစ််
ဦး�ောင်�်စု်တဝ်င်စ််ာ�မူကု်ု� အကျော�ေေ၍ံ ကျောက်ာာင်�်နှစ်ှ်ကျောက်ာာင်�်လံ��
ရှိှု ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်တစ််ဦး�ောင်�်�ပုလ�ပ်ကျောသာသ�ကျောတသန်း
နှငှ်် ်လထူ�အကျော�ေ�ပုကျောဆာင်ရွ်က်က်ျောရ�ပကျောရာဂာက်မ်ူာာ�က်ု� �ပုလ�ပ်ရန်း ်
သင်တ်န်း�်အမူာုု�မူာုု�က်ု� ကျောရွ�ောယ်ပ်ြီးပး� န်းက်န််းက်န််းနဲ်းစဲ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာ
ပါမူညာ။်  လု�အပ်ောက်မ်ူာာ�က်ု� ��ညာ်စ််ကွ်က်ျောဆာင်ရွ်က်ပ်ြီးပး�သညာ််
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်IB သင်တ်န်း�်အတကွ် ်ကျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််
ရမူတှက််ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

ဥ�လျှောဒနှငှ််အ်စွဲု��ရလျှော�်�စွဲ ီ
Eastern နှငှ်် ်Towson
- ကျောက်ာလပ်ုသု�ဦ်း�တညာက်ျောသာကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောလ�န်းက််
ကျောသာဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�၊ ကျောရ�သာ��ေင်�်နှငှ်် ်တင်�်ပမူဆုု�င်ရ်ာ
က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူမုူာာ�က်ု� �ပုလ�ပ်ကျောသာကျော�က်ာင်် ်ဥပကျောေနှငှ်် ်အစု်��ရ
ကျောပ်လစ်းတငွ် ်ကျောေါင်�်စ်ဉ်မူာာ�နှငှ်် ်ထက်�်မူက်က်ျောသာက်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူု
မူာာ�က်ု� စ်စ််ကျောဆ�ရန်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�က်ု� ၎င်�်တု�အ်ာ�ကျောပ�သညာ။်  
ပါရမူးပါပြီးပး� ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်ရှိှု၍ ကြီးက်ုု တင်တ်က်က်ျောရာက််
ေငွ််က်ျောန်းရာကျောပ�ကျောသာသင်တ်န်း�်အလ�ပ်သညာ ်န်းညာ�်ပညာာနှငှ်် ်သး��ော�
ကျောက်ာာင်�်သာ�သ�ကျောတသန်းအသံ���ပုမူကု်ု� ကျောပါင်�်စ်ပ်ကျောဆာင်ရွ်က််
ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်န်းယ်ပ်ယ်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�
နှငှ်် ်ဥပကျောေနှငှ်် ်အစု်��ရသက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်လ�ပ်င်န်း�်မူာာ�တငွ် ်
အလ�ပ်အက်ု�င်က််ု� �ပသညာ်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�ပါဝင်သ်ညာ။်  စ်းန်းးယ်ာ
မူာာ�အတကွ် ်အလ�ပ်သင်မ်ူာာ�ရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

စွဲ�လျှော��ည့်�ရ�်မှာျ��
Carver စွဲင်တ်�၊ Milford Millနှငှ််P်atapsco
-အကျောသအောာ�တရု်ို�ေင်�်၊ ကျောရ�သာ��ေင်�်၊ စ်ဉ်�စ်ာ�ကျောတ�ွကျောေ် �ေင်�်၊ 
စ်�ူစ်မ်ူ�ရှိာှကျော�ွ�ေင်�်၊ ကျောလက််ာင််�်ေင်�်နှငှ်် ်စ်ညာ�်က်မူ်�လု�က်န််းာ�ေင်�်
တစ််ဆင်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� အကျောရ�အသာ�မူရူင်�်နှငှ်် ်ပံ�စံ်က်ု� 
တု��တက်လ်ာကျောစ်သညာ။်   အဆု�ပါပညာာရပ်ကျောလလ်ာမူသုင်တ်န်း�်
ကျောလ�နှစ်ှ်လံ��တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်လသူာ�ရုိုကျောထာင််အ်�မူင််
မူာာ�က်ွ�ဲပာ�မူရုှုှိ၍ ရာင်ပ်ာကျောသာစု်တက််�ူဉာာဏ်မ်ူာာ�ကျော�ပာင်�်လမဲူကု်ု� 
တု���မိူင််ပ်ြီးပး� စ်ာကျောရ�သတူစ််ဦး�ောင်�်စ်း၏ အာကျောဘွဲ့ာ်ထကွ်က်ျောပ်မူကု်ု� 
�ပုစ်�ပာုု�ကျောထာင်က်ျောပ�သညာ်က်ျောန်းရာတငွ် ်ကျောပါ�က်ယ်ဝ်ပြီးပး� အစ်ဉ်လု�က််
��စ််ကျောသာစ်ာကျောပပညာာရပ်အကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� က်ာင််သ်ံ��သညာ။်

သခုါျ�၊ သ�ံုးနှငှ်် ်က်�်ဲ�ျ�တ�သ�ံုး�ည့်�ရ�်
Parkville 
- သေါာာမူ ှက်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်အထ ုထ�ူ�ော�ကျောသာအပလးကျောက်�
ရှှိင်�်တငွ် ်တု���မိူင််ထ်ာ�ကျောသာအဆင််မ်ူာာ���င်် ်အဆင််�်မူင််က်ျောလလ်ာ
သင်ယ််�ူေင်�်နှငှ်် ်ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာကျောလလ်ာမူအုတကွ် ်အေငွ််အ်ကျောရ�
မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်
တငွ် ်လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်တစ််ေ�က်ု� ကျောရွ�ောယ်ပ်ါသညာ ်- က်�်ဲ�ျ�တ�
သ�ံုး�ည့်�ရ�်
အခြ��်အ��်ှအက်ျု��ခြ��လျှောသ�မီှာဒယီ်�ဒဇုီ�င်�် 
သတင်�်အခုျက်အ်�က်�်ည့်�်�ည့်� - �က်လ်ျှောဝါခ််ုနှငှ်် ်ဆုံးု�က်ဘ်ာ�
�း�ခြခုး�လျှောရ�
Project Lead The Way  (PLTW) အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်
အဆု�ပါအထ�ူပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�တငွ် ်စ်ာသင်ေ်န်း�်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူနုှငှ်် ်
ဝင်က်ျောရာက်အ်သံ���ပုမူမုူတှစ််ဆင်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အကျောန်း��င်် ်
ကျောဆာ�််ဝဲလက်ျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ က်နွ်းပ်ာ�တာဂရပ်�စ််၊ စ်က်ရ်ို�ပ်၊ ေစ််ဂာစ််
တယ်အ်းလက်ထ်ကျောရာန်းစ််၊ အရာဝတုုအကျော�ေေကံျောသာပရုို�ဂရမ်ူ
ကျောရ�ဆွ�ဲေင်�် (က်နွ်းပ်ာ�တာဂုမ်ူ�ေးဇုူး�င်�်)နှငှ်် ်3D CADD (က်ွန်းပ်ာ�တာ
အကျောထာက်အ်က်�ူပုမူ�ူက်မ်ူ�နှငှ်် ်ေးဇုူး�င်�်)တငွ် ်၎င်�်တု�၏် ကျောလလ်ာ
သင်ယ််ကူျောသာပညာာရပ်မူာာ�က်ု� အသံ��ောပါသညာ။်  

ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ပါရမူးပါပြီးပး� ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်ရှိှု၍ 
ကြီးက်ုု တင်တ်က်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောပ�ကျောသာအတန်း�်မူာာ�က်ု� တက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်
တု�က်တ်နွ်း�်ပြီးပး� က်နွ်းပ်ာ�တာသပုံံပညာာရပ်မူာာ�အကျောပ် အထ�ူအာရံို�စ်�ူ
စု်�က်မ်ူနုှငှ််အ်တ ူ၎င်�်တု�၏် စု်တဝ်င်စ််ာ�မူနုှငှ်် ်က်ု�က်ည်ားကျောသာမူညာသ်ညာ််
န်းယ်ပ်ယ်�်�င််မ်ူဆု� ကျောက်ာလပ်ုတက်က်ျောရာက်ရ်န်း ်�ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။်  
၁၀ တန်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အယ်လ်ဂ်ား
ဘွဲ့ရာ II သု�မ်ူဟု�တ ်ဂား�သကျောမူကြီးတးတငွ် ်ပြီးပး�ကျော�မူာက်လ်ု�သညာ ်သု�မ်ူဟု�တ ်
စ်ာရင်�်သငွ်�်အပ်နှှလံု�သညာ။်

သခုါျ�၊ သ�ံုးနှငှ်် ်အင်ဂ်ျင်�ီ်ယ်��ည့်�ရ�်*‡
Woodlawn 
- �မူင််မ်ူာ�စ်ာွယ်ဉှ်ပြီးပုုင်န်ှု�င်သ်ညာ် ်
ကျောက်ာလပ်ုကြီးက်ုု တင်�်ပင်ဆ်င်က်ျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူ��င်် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
က်ု� ကျောပ�ပြီးပး� သေါာာ၊ သပုံံနှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်န်းယ်ပ်ယ်မ်ူာာ�
တငွ် ်ပါရမူးပါပြီးပး� ပင်က််ု�ယ်အ်ရညာအ်ောင်�်ရှိှုကျောသာအဆင််�်�င်် ်စု်န်းက်ျောေ်
ကျောသာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာသင်တ်န်း�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ။်  Project Lead 
The Way ၏ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာသင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�က်ု� 
အသံ���ပု၍ အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်နှငှ်် ်အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာန်းညာ�်ပညာာ၏ 
အတု�င်�်အတာ၊ တင်�်�က်ပ်မူနုှငှ်် ်စ်ညာ�်က်မူ်�တု�က််ု� ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အာ� မုူတဆ်က်က်ျောပ�သညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://newtownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
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စွဲက်မု်ှာ�ု�င်�်တည့်လ်ျှောဆုံး�က်လ်ျှောရ�/လျှောရ�ု�က်ဆ်ုံးက်သ်ယဲ်ခ်ြခုင်�်
အ���်အက်ု�င်မ်ှာျ�� *  
Western
- အမ်ုူ သု�မ်ူဟု�တ ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�လ�ပ်င်န်း�်ကျောန်းရာတငွ် ်က်ု�ယ်ပု်�င်သ်က််
ကျောတာင််သ်က်သ်ာရှိှုကျောစ်ကျောရ�အတကွ် ်ကျောပ�သညာ် ်ကျောရကျောပ�ကျောဝကျောရ�
စ်န်းစ််မူာာ�၊ အညာစ််အကျော�က်�စ်နွ်း ်ပ်စ််မူစု်န်းစ််မူာာ�နှငှ်် ်က်ရုုယ်ာနှငှ်် ်ဂ
တစ်််စ်က်က််ရုုယ်ာအမူာုု�မူာုု�က်ု� တပ်ဆင်ထ်နု်း�်သမ်ုူ�ရန်း ်ကျောန်းထု�င််
ကျောရ�နှငှ်် ်စ်း�ပာွ�ကျောရ�ဆု�င်ရ်ာ ကျောဆာက်လ်�ပ်ကျောရ�တငွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အာ� ပံပု်��ကျောပ�သညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူကျောအာင်�်မူင်စ််ာွပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ််
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောပါင်�်စ်ပ်�ဲွ�စ်ညာ�်ထာ�ကျောသာကျောဆာက်လ်�ပ်
ကျောရ�သမူာာ�မူာာ�နှငှ်် ်က်န်းထ်ရုို�က်တ်ာမူာာ�(ABC) အလ�ပ်သင်ပ်
ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ကြီးက်ုု တင်တ်က်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က််ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။် ၎င်�်
တု�သ်ညာ ်အ�ော�အ�ဲွ�အစ်ညာ�် သု�မ်ူဟု�တ ်အ�ဲွ�အစ်ညာ�်မူဟု�တက်ျောသာ
အလ�ပ်သင်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�နှငှ်် ်အမူာုု�သာ�လက်မ်ူပုညာာအက်�ဲ�တမ်ူု
နှငှ်် ်ကျောထာက်ေ်ေံာက် ်(NCCER) မူတှစ််ဆင်် ်ကြီးက်ုု တင်တ်က်က်ျောရာက််
ေငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်နှငှ််/်သု�မ်ူဟု�တ ်စ်စ််ကျောဆ��ေင်�်အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�
က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

မှာ�တမီီှာဒယီ်�ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ��
Randallstown  
- ကျောအာက်ပ်ါပညာာရပ်တငွ် ်အထ�ူလမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်မူာာ�က်ု� ကျောပ�သညာ-်
�ထူား�ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ�� - ရို�ပ်�မူင်သ်�ံက်ာ�နှငှ်် ်အသထံ�တလ်ာင်််
�ေင်�်၊ ဗးေးယ်ု�ထ�တလ်�ပ်ကျောရ�နှငှ်် ်ဂာာန်းယ်လ်စ််ပညာာမူတှစ််ဆင်် ်
သတင်�်အောက်အ်လက်က််ု� ဆက်သ်ယွ်န်ှု�င်ရ်န်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အာ� အတတူက်လွ�ပ်က်ု�င်ေ်ငွ််�်ပုသညာ။်
ရို��်�း�ဆုံးက်သ်ယဲ်လ်ျှောရ�မှာျ��– ေစ််ဂာစ််တယ်န်ှငှ်် ်ဂရပ်�စ််ေးဇုူး�င်�်၊ 
ဓိာတပံ်�ပညာာနှငှ်် ်က်နွ်းပ်ာ�တာစ်ာစ်း�ေင်�်ပညာာမူတှစ််ဆင်် ်�က်ာ�ေံ
အမူာုု�မူာုု�တငွ် ်စု်တက််�ူဉာာဏ်မ်ူာာ�က်ု� ဆက်သ်ယွ်ရ်န်း ်ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�အာ� အေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�ကျောပ�သညာ။်

လမ်ူ�ကျော�က်ာင်�်နှစ်ှ်ေ�လံ��တငွ် ်စ်းန်းးယ်ာမူာာ�နှငှ်် ်အပြီးပုုင်အ်ဆု�င်က်ျောက်ာ
လပ်ုစ်ာရင်�်သငွ်�်အပ်နှှ�ံေင်�်အတကွ် ်အလ�ပ်သင်အ်ေငွ််အ်ကျောရ�မူာာ�
ပါဝင်သ်ညာ။်

*ပရုို�ဂရမ်ူပြီးပး�ကျော�မူာက်သ်ညာ်က်ျောက်ာလပ်ုေရက်ေ်စ််
က်ု� ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာ
လပ်ုမူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

‡ ကျောက်ာာင်�်ကျောန်းရာကျောပ်မူတူညာ၍် ကျောက်ာာင်�်သာ�
မူာာ�သညာ ်ဘွဲ့ွဲ�အတကွ် ်MSDE သက်က်ျောမူ�ွ
ဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်အလ�ပ်အက်ု�င်န်ှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာ
ဆု�င်ရ်ာပညာာကျောရ�ေရက်ေ်စ်် (CTE) အန်းညာ�်ဆံ�� 
၃ - ၄ ေ� က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

□ ကျောရ�မူတှထ်ာ�ကျောသာေရက်ေ်စ််က်ု� 
Stevenson တက်က သု�လ၊် ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင််
တး၏သက်က်ျောမူ�ွမူကုျောက်ာလပ်ုနှငှ်် ်�ပညာန််းယ်�်ပင််
ပတက်က သု�လအ်မူာုု�မူာုု�မူ ှရရုှှိနှု�င်သ်ညာ။်

အ��က်စွဲ��သ�ံုးအက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�်
Kenwoodနှငှ်် ်Western
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဦး�ကျောဆာင်မ်ူနုှငှ်် ်အလ�ပ်အက်ု�င်ရ်ှိာှကျော�ွကျောရ�
အေငွ််အ်လမ်ူ�မူာာ�နှငှ််သ်က်ဆ်ု�င်က်ျောသာက်မူာာသု� ် �ုတ�်က်ာ�
ပါသညာ။်  ပညာာရပ်ဆု�င်ရ်ာအဓုိက်သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�က်ု� ကျောလလ်ာ
လု�က်စ််ာ�လု�ပြီးပး� အာ�က်စ်ာ�ကျောဆ�ပညာာအပါအဝင် ်အာ�က်စ်ာ�၊ 
က်ာန်း�်မူာကျောရ�နှငှ်် ်�က်ံ်ေု�င်က်ျောရ�န်းယ်ပ်ယ်မ်ူာာ�တငွ် ်အလ�ပ်အက်ု�င်မ်ူာာ�
က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�ကျောလလ်ာလု�သညာ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်ပရုို�ဂရမ်ူ
�ွင််ထ်ာ�သညာ။်  မူက်ဂ်န်းက်ပ်ါဝင်မ်ူမုူာာ�တငွ်-်  အာ�က်စ်ာ�ပညာာ၊ 
အာ�က်စ်ာ�ဆု�င်ရ်ာလ�ပ်င်န်း�်၊ အာ�က်စ်ာ�ဆု�င်ရ်ာဆက်သ်ယွ်က်ျောရ�
နှငှ်် ်အာ�က်စ်ာ�ဆု�င်ရ်ာစ်းမံူေန်း ်ေ်ွကဲျောရ�တု�ပ်ါဝင်သ်ညာ။်   ကျောက်ာာင်�်သာ�
အလ�ပ်သင်မ်ူာာ�ရှိှုနှု�င်သ်ညာ။်

လျှောမှာရီ��်�ဆုံးရ�ခြ�စွဲ ်အက်ယ်ဒ်မီှာလျှောက်ျ�င်�် *‡
Eastern နှငှ်် ်Parkville
 - ပညာာကျောရ�ဆု�င်ရ်ာ သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ပညာာတငွ် ်
အလ�ပ်အက်ု�င်အ်မူာုု�မူာုု�အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� �ပင်ဆ်င််
ကျောပ�သညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်၊ လသူာ�ကြီးက်း�ထာွ�
မူနုှငှ်် ်တု��တက်မ်ူ၊ု သင်ယ််ကူျောလလ်ာကျောရ�သးအု�ရးနှငှ်် ်သင်ရု်ို��ညွှာန်း�်တမူ်�
နှငှ်် ်သင်�်က်ာ�ပု�ေ်ာမူအု��စ်် စ်ာသင်�်က်ာ��ေင်�်က်ု� အထ�ူ�ပုသညာ် ်
အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ေရက်ေ်စ််ကျောလ�ေ�ပါဝင်သ်ညာ။်  ၎င်�်တု�၏် စ်း
န်းးယ်ာနှစ်ှ်တငွ် ်က်ွမ်ူ�က်ာင်မ်ူကု်ု� ကျော�ာ်�ပသညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
မူလူတန်း�်၊ အလယ်တ်န်း�် သု�မ်ူဟု�တ ်အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
ကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်အလ�ပ်သင်မ်ူာာ�အ��စ်် ပါဝင်ရ်န်း ်အေငွ််အ်ကျောရ�ရုှှိ
သညာ။်  ကျောမူရးလန်း�်�ပညာန််းယ်တ်ငွ် ်သင်�်က်ာ�ရန်း ်သကျောဘွဲ့ာတသူညာ် ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ကျောမူရးလန်း�်�ပညာန််းယ်ပ်ညာာကျောရ�ဌာာန်းမူ ှ
ကျောက်ာလပ်ုကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အတကွ် ်ကျောပ�သညာ် ်Hope ပညာာသင််
ဆ�က်ု� ရရှိှုနှု�င်သ်ညာ။် 

ရို��်�း��ည့်�ရ�်မှာျ�� 
Carver စွဲင်တ်�၊ Milford Mill နှငှ်် ်Patapsco
- ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ဂရပ်�စ််နှငှ်် ်ရုို� �ရာ�ပဇူးာတ၊် ဂးတ၊ 
အက်ပညာာမူာာ�တငွ် ်၎င်�်တု�၏် စု်တပ်ါဝင်စ််ာ�မူမုူာာ�က်ု� စ်�ူစ်မ်ူ�
ကျောလလ်ာရန်း ်ေငွ််�်ပုသညာ။် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်အနှ�ပညာာ
သမုူ�င်�်ကျော�က်ာင်�်၊ ပံ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ေားကျောရ�ဆွ�ဲေင်�်၊ ပန်း�်ပ�ထ��ေင်�်၊ 
ဓိာတပံ်�ပညာာ၊ က်နွ်းပ်ာ�တာဂရပ်�စ််ပညာာ၊ မူာတးမူးေးယ်ာ သု�မ်ူဟု�တ ်
တယ်လ်းဗးေးယ်ု�ပညာာကျောလလ်ာမူမုူတှစ််ဆင်် ်၎င်�်တု�၏်ပင်က််ု�ယ််
အရညာအ်ောင်�်မူာာ�က်ု� တု���မိူင််သ်ညာ။် ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်
အလ�ပ်လ�ပ်က်ု�င်က်ျောန်းကျောသာအနှ�ပညာာရှှိင်အ်��စ်် အထက်တ်န်း�်
အဆင််ပ်ညာာကျောလလ်ာမူ ုသု�မ်ူဟု�တ ်အလ�ပ်အက်ု�င်သ်ု� ် ဝင်ေ်ငွ််ရ်ရှိှုရန်း်
အသံ���ပုနှု�င်သ်ညာ် ်သက်က်ျောမူ�ွဝမ်ူ�ကျောက်ာာင်�်ဆု�င်ရ်ာအောက်အ်လက််
အစ်�စ်�က်ု� �န်းတ်း�သညာ။် 

အသးဂီတ�ည့်� 
Carver Center၊ Milford Mill နှငှ်် ်Patapsco 
- ကျောအာ်ပရာနှငှ်် ်ကျောတ�ဂးတ�ပဇူးာတအ်ပါအဝင် ်ကျောတ�ဂးတ
အမူာုု�အစ်ာ�ကျောပါင်�်စံ်�တငွ် ်တစ််က်ု�ယ်က်ျောတာ်နှငှ်် ်အ�ဲွ�လု�က်တ်င််
ဆက်မ်ူမုူာာ�အတကွ် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု� �ပင်ဆ်င်က်ျောပ�သညာ။် 
သင်တ်န်း�်အတငွ်�် �ပုလ�ပ်ေဲသ်ညာ်အ်လ�ပ်တငွ် ်အသပုံ�င်�်ဆု�င်ရ်ာ
အကျော�ေေအံောက်မ်ူာာ�နှငှ်် ်န်းညာ�်ပညာာ၊  ရို�ပ်ပံ��တရု်ို�ေင်�်နှငှ်် ်ဂးတ
သမုူ�င်�်ကျော�က်ာင်�်၊ သးအု�ရးနှငှ်် ်ကျောဝ�န်းမ်ူပုညာာတု�ပ်ါဝင်သ်ညာ။်  
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�သညာ ်ဂးတန်းညာ�်ပညာာ၊ အသသံငွ်�်�ေင်�်နှငှ်် ်
အင်ဂ်ာင်န််းးယ်ာပညာာရပ်��င််လ်ညာ�် အလ�ပ်လ�ပ်က်ု�င်န်ှု�င်သ်ညာ။် 
ပညာာရှှိင်အ်ဆင််မ်ူဟု�တက်ျောသာ်လညာ�် ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�
ထမံူ ှယ်ေင်အ်ကျောတွ�အ�က်ံု မူာာ�က်ု� အ�က်�ံပုပါသညာ။် ပရုို�ဂရမ်ူ
အကျော�က်ာင်�်အရာနှငှ်် ်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာအရာမူာာ�သညာ ်ကျောန်းရာတစ််ေ�စ်း
အလု�က် ်ကျော�ပာင်�်လနဲှု�င်သ်ညာ။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာမှာျ��

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx


ရရုှှိနှု�င်လ်ျှောသ�လျှော�ရ�လျှော�ာ�က်ထ်ား��ခြခုင်�်���်င်�်�စွဲဉ်
မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူ တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ�ကျောပ��ေင်�်က်ု� ဦး�စ်ာ�ကျောပ� ကျောန်းရာောကျောပ�မူမုူာာ�အပြီးပး�၌ က်ာပန်း�်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာ
ကျောန်းရာကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်မူတှစ််ဆင်် ်�ပုလ�ပ်သညာ။်  

အက်ယ်၍် မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�ထက် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူကျောရအတကွ်ပု်�န်းညာ�်ပါက် 
အရညာအ်ောင်�်�ပညာ်မ်ူးကျောသာကျောလာာက်ထ်ာ�သအူာ�လံ��က်ု� တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ�သညာ။်   

မူလူတန်း�်နှငှ်် ်အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ� - ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူကျောရအတကွ်သ်ညာ ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာ
အကျောရအတကွ်ထ်က်ပု်�ပါက် ကျောန်းရာမူာာ�က်ု� ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ���င်် ်ပထမူဆံ����ညာ်က်ျောပ�ပြီးပး�ကျောန်းာက် ်
က်ာပန်း�်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာကျောလာာက်�်ေင်�်က်ု� က်ာန်းရ်ှိှုကျောသာကျောန်းရာအာ�လံ��က်ု� ��ညာ်ရ်န်းန်ှငှ်် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်�ပုလ�ပ်ရန်း ်
လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ါသညာ။်

အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ� - ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူကျောရအတကွ်သ်ညာ ်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာအကျောရအတကွ််
ထက်ပု်�ပါက် ကျောန်းရာမူာာ�က်ု� ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာမူာာ���င်် ်ပထမူဆံ����ညာ်ပ်ါသညာ။်  ကျောန်းာင်အ်ေါတငွ် ်ရရုှှိ
နှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�က်ု� ��ညာ်ရ်န်းန်ှငှ်် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်က်ု� �ပုလ�ပ်ရန်း ်စ်�စ်�ကျောပါင်�်ရမူတှတ်န်း�ု်�� ၈၀% သု�မ်ူဟု�တ ်
ယ်င်�်ထက်ပု်�ရသညာ် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�၏ က်ာပန်း�်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�ကျောလာာက်�်ေင်�်က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ါမူညာ။်  
ကျောန်းာက်ဆ်ံ��တငွ် ်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�က်ု� ��ညာ်ရ်န်းန်ှငှ်် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်က်ု� �ပုလ�ပ်ရန်း ်ရမူတှတ်န်း�ု်��ကြီးက်း�င်ယ််
အစ်ဉ်လု�က်(်၇၉%၊ ၇၈%၊ ၇၇% စ်သ��င််)်   က်ာပန်း�်ရရုှှိနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာကျောလာာက်ထ်ာ��ေင်�်က်ု� လ�ပ်ကျောဆာင်ပ်ါမူညာ။်

ဦး�စွဲ��လျှော��တက်လ်ျှောရ�က်ခဲ်ုင််လ်ျှော�ရ�မှာျ��လျှော��ခြခုင်�်

ဝ�်ထားမ်ှာ�က်လျှော��- ဝန်းထ်မ်ူ�၏ မူလူအလ�ပ်ဆု�က််
ကျောန်းရာသညာ ်မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူရှိှုကျောသာကျောက်ာာင်�်
��စ််၍ ဝန်းထ်မ်ူ�က်ကျောလ�သညာ ်ထု�ကျောက်ာာင်�်
ရှိှု မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူက်ု� ကျောလာာက်ထ်ာ�သညာ််
အေါ က်ကျောလ�င်ယ်အ်ာ� မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်
ဦး�စ်ာ�ကျောပ�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာက်ု� ကျောအာက်ပ်ါ
အတု�င်�် ကျောပ�ပါမူညာ-်
•မူလူတန်း�်ကျောက်ာာင်�်နှငှ်် ်အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်
မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အတကွ် ်က်ကျောလ�င်ယ််
သညာ ်အရညာအ်ောင်�်�ပညာ်မ်ူးကျောသာကျောလာာက်ထ်ာ�
သ�ူ�စ််ရမူညာ။်
•အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�အတကွ် ်
က်ကျောလ�င်ယ်သ်ညာ ်အရညာအ်ောင်�်�ပညာ်မ်ူးကျောသာ
ကျောလာာက်ထ်ာ�သ�ူ�စ််ရမူညာ�်�စ််ပြီးပး� ရမူတှတ်န်း�ု်�� 
၈၀% သု�မ်ူဟု�တ ်ယ်င်�်အမူတှထ်က်ပု်�ရရမူညာ။်

သငူ်ယ်တ်�်�လျှောမှာ�င်န်ှမှှာသ��ခုျင်�်ဦး�စွဲ��လျှော��တက််
လျှောရ�က်ခဲ်ုင််လ်ျှော�ရ�လျှော��ခြခုင်�်- မူှာ�တ�်�အဆုံးင််တ်ငဲ် ်
�က်ရုှ်ှိစွဲ�ရင်�်သငဲ်�်ထား��ပြီး�ီ� ဝင်ခဲ်ုင််ရှ်ှိ�လျှော�သည့်််
မှာက်ဂ်�က်�်ရုို�ဂရမ်ှာတငဲ် ်ဆုံးက်�်က်တ်က်လ်ျှောရ�က််
မှာည့််အ်က်ု�/အမှာရုှှိလျှောသ� အရည့်အ်ခုျင်�်ခြ�ည့််မီ်ှာ
လျှောသ�သငူ်ယ်တ်�်�လျှော�ာ�က်ထ်ား��သမူှာျ��သည့် ်
အဆုံးု��ါ�ရုို�ဂရမ်ှာအတကဲ် ်ဦး�စွဲ��လျှော��တက်လ်ျှောရ�က််
ခဲုင််လ်ျှော�ရ�လျှော��ခြခုင်�်က်ု� ရရုှှိ�ါသည့်။်

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်�ရုို�ဂရမ်ှာဦး�စွဲ��လျှော��တက််
လျှောရ�က်ခဲ်ုင််လ်ျှော�ရ�လျှော��ခြခုင်�်- ရရုှှိနှု�င်လ်ျှောသ�လျှော�ရ� 
၂၀% လျှောက်ျ�်က်ု� မှာက်ဂ်�က်အ်က်�ခြ�တမု်ှာ(မှာျ��)
တငဲ် ်စွဲ�စွဲ�လျှော�ါင်�်ရမှှာတတ်�်�ု��as ၈၀% သု�မ်ှာဟု�တ ်
ယ်င်�်ထားက်�ု်�လျှောသ�အမှှာတန်ှငှ်် ်အခြမှာင််ဆ်ုံးး��အမှှာတ်
မှာျ��ရရုှှိသည့်် ်လျှော�ာ�က်ထ်ား��သမူှာျ��နှငှ်် ်�ထားမှာဆုံးး��
ခြ�ည့််�်ါမှာည့်။်

26

 ဝင်ခဲ်ုင််လ်ျှော��ခြခုင်�်���်င်�်�စွဲဉ်



ဆုံးး��ခြ�တခ်ုျက်ထ်ား�တခ်ြ��်�ည့််ရ်က်စ်ွဲဲ�မှာျ��

မူှာ�တ�်�နှငှ်််
အ�ယ်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်

၂၀၂၃၊ လျှော�လျှော��်ဝါရီ ၃ ရက်လ်ျှော� ် 
(ရက်စ်ွဲဲ�အလျှောခြ��င်�်အ��အရ)

အထားက်တ်�်�လျှောက်ျ�င်�်
၂၀၂၃၊ မှာတ ်၃ ရက်လ်ျှော� ် 

(ရက်စ်ွဲဲ�အလျှောခြ��င်�်အ��အရ)

အသလုျှော��ခုျက််
ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူာ�လံ��သညာ ်BCPS မူက်ဂ်န်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�မူ ှ၎င်�်တု�၏် ဝင်ေ်ငွ််မ်ူာာ�အကျော�ေအကျောန်း
အသကုျောပ�ောက်က််ု� ရရှိှုပါသညာ။်  မူလူတန်း�်နှငှ်် ်အလယ်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အတကွ် ်မူက််
ဂန်းက်ဝ်င်ေ်ငွ််ဆ်ံ����တေ်ာက်မ်ူာာ�က်ု� ၂၀၂၃၊ ကျော�ကျော�ာ်ဝါရး ၃ ရက်က်ျောန်း ် (ရက်စ််ွဲအကျော�ပာင်�်အလအဲရ) တငွ် ်ထ�တ်
�ပန်းပ်ါမူညာ။်  အထက်တ်န်း�်ကျောက်ာာင်�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�အတကွ် ်မူက်ဂ်န်းက်ဆ်ံ����တေ်ာက်ရ်လေမ်ူာာ�က်ု� 
၂၀၂၃၊ မူတ ်၃ ရက်က်ျောန်း ် (ရက်စ််ွဲအကျော�ပာင်�်အလအဲရ) တငွ် ်ထ�တ�်ပန်းပ်ါမူညာ။် ကျောအာက်ပ်ါဝင်ေ်ငွ််က်ျောပ��ေင်�်
ဆံ����တေ်ာက်မ်ူာာ�ရှိှုနှု�င်သ်ညာ ်- 

•လက်ေ်�ံေင်�် -  ကျောလာာက်ထ်ာ�သသူညာ ်အရညာအ်ောင်�်�ပညာ်မ်ူးပြီးပး� ပရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ကျောန်းရာကျောပ�သညာ။်
• ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်�ပုလ�ပ်�ေင်�်-  ကျောလာာက်ထ်ာ�သသူညာ ်အရညာအ်ောင်�်�ပညာ်မ်ူးကျောသာ်လညာ�် ထု�

အောုန်းတ်ငွ် ်ကျောန်းရာမူကျောပ�ပါ။ ယ်င်�်အစ်ာ� ကျောလာာက်ထ်ာ�သအူာ� သ/ူသမူူ၏က်နွ်းပ်ာ�တာမူ�ှပုလ�ပ်
ကျောသာက်ာပန်း�်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်အကျောပ်အကျော�ေေကံျောသာ ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတက််ု� 
ကျောပ�သညာ။်

• အရညာအ်ောင်�်မူ�ပညာ်မ်ူး�ေင်�် -  ကျောလာာက်ထ်ာ�သသူညာ ်ကျောလာာက်လ်ာာတင်�်ေင်�်/အက်�ဲ�တမ်ူလု�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်
က်ု� အပြီးပး�အစ်း�မူကျောဆာင်ရွ်က်ပ်ါ။ မူညာသ်ညာ်လ်ု�အပ်ကျောသာအရာမူာာ�က်ု�မူဆု� မူတင်သ်ငွ်�်ပါက် သု�မ်ူဟု�တ ်
အထက်တ်န်း�်ကျောလာာက်ထ်ာ�သသူညာ ်လု�အပ်ကျောသာစ်မ်ူ�သပ်စ်စ််ကျောဆ�မူ/ုအက်�ဲ�တမ်ူကု်ု� မူတက်က်ျောရာက််
ပါက် ကျောလာာက်လ်ာာမူာာ�က်ု� မူ�ပညာ်စံ််�ဟု� သတမ်ူတှသ်ညာ။်  ကျောလာာက်ထ်ာ�သကူ်ု� ပရုို�ဂရမ်ူတငွ် ်ဝင်ေ်ငွ််
မူကျောပ�ပါ သု�မ်ူဟု�တ ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်မူထညာ်ပ်ါ။ 

•မူရရုှှိနှု�င်သ်ညာ်အ်ောက်-်  ကျောန်းထု�င်မ်ူ၊ု ဝင်ေ်ငွ််အ်သက်အ်ရွယ် ်သု�မ်ူဟု�တ ်အတန်း�်အဆင််က််န်း ်သ်တေ်ာက်မ်ူာာ�
ကျော�က်ာင်် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူ ှမူကျောလာာက်န်ှု�င်က်ျောသာပရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်ကျောလာာက်လ်ာာက်ု� တင်သ်ငွ်�်ရမူညာ။်
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လျှောစွဲ�င််ဆ်ုံးု�င်�်သည့််စ်ွဲ�ရင်�်မှာျ��
ကျောလာာက်လ်ာာကျောန်းာက်ဆ်ံ��ရက်တ်ငွ် ်ကျောလာာက်ပ်ြီးပး� မူက််
ဂန်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်အရညာအ်ောင်�်လု�အပ်ောက််
မူာာ�နှငှ်် ်က်ု�က်ည်ားသညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�က်ု�သာ 
ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်ထညာ်န်ှု�င်သ်ညာ။်  
၎င်�်တု�န်ှငှ််လ်ု�က်သ်ညာ်က်ျောန်းရာမူာာ�ထက် ်မူက်ဂ်န်းက််
ပရုို�ဂရမ်ူအတကွ် ်ကျောလာာက်ထ်ာ�သမူူာာ�ရှိှုသညာ််
အေါ ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာမူာာ�တငွ် ်��ညာ်ရ်န်းန်ှငှ်် ်ပရုို�
ဂရမ်ူအတကွ် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်�ပုလ�ပ်ရန်း ်
က်ာပန်း�်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာကျောရွ�ောယ်မ်ူလု�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်
က်ု� အသံ���ပုသညာ။်  က်ာပန်း�်ရရှိှုနှု�င်က်ျောသာကျောန်းရာ
လ�ပ်င်န်း�်စ်ဉ်ရလေအ်��စ်် ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်
တငွ် ်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်ဆု�သညာမ်ူာှ 
က်န်းဦး�တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာအတကွ် ်က်ကျောလ�
က်ု� မူကျောရွ�ပါ။  ဝင်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ�သညာ်က်ျောက်ာာင်�်သာ�
သညာ ်တက်က်ျောရာက်ေ်ငွ််က်ျောန်းရာကျောပ��ေင်�်က်ု� �င်င်�်ပယ််
ပါက် ထု�က်ျောန်းာက် ်မူ��ညာ်ထ်ာ�ကျောသာကျောန်းရာက်ု� ကျောစ်ာ
င််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်ကျောပ် ရုှှိ ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�
အာ� ကျောပ�နှု�င်သ်ညာ။်  ဝင်ေ်ငွ််ရ်ှိာှသညာ်က်ျောက်ာာင်�်
ပညာာသင်န်ှစ်ှ်၏ ပထမူသံ��လကျောန်းာက်ဆ်ံ��ရက်တ်ငွ် ်
လ�ပ်င်န်း�်ပုတသ်ညာအ်ထ ုကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်
မူာာ�က်ု� ထနု်း�်သမ်ုူ�သညာ။်

ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်ပါကျောသာကျောလာာက်ထ်ာ�
သမူူာာ�သညာ ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတက််ု� 
ရရှိှုပါမူညာ။် ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတသ်ညာ ်
ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်ကျောပ် ရှိှု က်ကျောလ�၏ကျောန်းရာ
က်ု� ရညာည်ွှာန်း�်သညာ။်  မူ��ညာ်ထ်ာ�ကျောသာကျောန်းရာမူာာ�
က်ု� ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတ ်၁ ရသညာ် ်
ကျောက်ာာင်�်သာ�မူစှ်၍ ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတ်
င်ယ်အ်လု�က် ်ကျောက်ာာင်�်သာ�မူာာ�အာ� ကျောပ�ပါသညာ။်

ပရုို�ဂရမ်ူအာ�လံ��အတကွ် ်ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်
အကျော�ေအကျောန်းက်ု� ဧပြီးပးလလယ်မ်ူစှ်၍ BCPS မူက််
ဂန်းက်ပ်ရုို�ဂရမ်ူမူာာ�၏ဝက်ဘ်ွဲ့ဆ်ု�က်တ်ငွ် ်တင်�်ပ
ပါသညာ။်  ပရုို�ဂရမ်ူကျောန်းရာရရုှှိနှု�င်သ်ညာ်အ်�ပင် ်
ကျောန်းာက်ထ်ပ်စ်းစ်ဉ်ထာ�ကျောသာအပ်ေတုက််ု� ရရှိှုနှု�င််
ကျော�က်ာင်�် ဆက်သ်ယွ်န်ှု�င်ရ်န်းအ်တကွ် ်ကျောန်းာက်ထ်ပ်
ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်န်းပံါတက််ု� တင်�်ပထာ�ကျောသာ
ကျောစ်ာင််ဆ်ု�င်�်သညာ်စ််ာရင်�်တငွ် ်ကျော�ာ်�ပကျောပ�မူညာ။်

 ဝင်ခဲ်ုင််လ်ျှော��ခြခုင်�်���်င်�်�စွဲဉ်

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


(443) 809-4127
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ေွ�ဲော�ဆက်ဆ်မံူမုူရှိှုကျောရ�ထ�တ�်ပန်းက်ျော�က်ညာာောက်-် ဘွဲ့လဲတ်းမုူ��ကျောက်ာင်တ်း၏ ပညာာကျောရ�ဘွဲ့�တအ်�ဲွ�သညာ ်အသက်အ်ရွယ်၊် အသာ�ကျောရာင်၊် မူသန်းစ််မ်ွူ�၊ လငု််
ပု�င်�်ဆု�င်ရ်ာအကျောထာက်အ်ထာ� (ထ�တက်ျော�ာ်�ပသမူအုပါအဝင်)်၊ က်ာာ�/မူ၊ နှု�င်င််သံာ� သု�မ်ူဟု�တ ်လမူူာုု�စ်�ဇူးစ််�မူစ််၊ လမူူာုု�၊ ဘွဲ့ာသာကျောရ�၊ လငု်ပု်�င်�်ဆု�င်ရ်ာ
အသာ�ကျောပ�မူ၊ု စ်စ််မူထုမ်ူ�ကျောဟုာင်�်ပ�ဂုုုလ၊် သု�မ်ူဟု�တ ်�က်ေ်ရယ်န်ှငှ်် ်အစု်��ရဥပကျောေတငွ် ်ကျော�ာ်�ပထာ�သညာ်အ်တု�င်�် ၎င်�်၏ ပညာာကျောရ�ပရုို�ဂရမ်ူမူာာ�၊ 
ဝန်းက်ျောဆာင်မ်ူမုူာာ�နှငှ်် ်အလ�ပ်အက်ု�င်တ်ငွ် ်အ�ော�မူညာသ်ညာ်ဝု်ကျောသသလက်ခဏ်ာမူာာ�နှငှ််မ်ူဆု� အကျော�ေေအံကျော�က်ာင်�်အရာအကျောပ် ေွ�ဲော�ဆက်ဆ်�ံေင်�်မူရှိှုပါ။
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