ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး
မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး
ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ၏ ၀က္ဘ္
္ က္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) မွ ေလွ ာက္္ာိုးပါ

ေလွ ာက္လာႊ ပတ္္ န္။ ။
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔
ေလွ ာက္လႊာအာိုးလိုးက အ္က္ပါရက္စစြဲမတင္မီ ေလွ ာက္္ာိုးရပါမည္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး ဝက္ဘ္
္ က္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မွ
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ အ္ ေလွ ာက္လာႊ တင္ုႏင္ပါသည္။

အစန္လင္ိုးမွ ေလွ ာက္္ာိုးရန္ သ႔မဟတ္
အက္ပလီေကိုးရွင္ိုးကေဒါင္ိုးလပ္ဒလ
္ ပ္ရ
န္ ဤေနရာက စကန္ဖတ္ပါ။

ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္အာိုး ေလွ ာက္္ာိုးမႈ လပ္ငန္ိုးစဥ္တစင္ ကိုးကာိုးရန္အတစက္ ေ္ာင္္ာိုးပါ။

အ္င့္ ၁

ေလွ ာက္လာႊ မျဖည့္မီ ဤ လက္ကမ္ိုးစာေစာင္ပါ
အ္ က္အလက္အာိုးလိုးက ေသ္ ာစစာ ဖတ္ပါ။

၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁
နာရီ မတင္မအ
ီ ္ အစနလ
္ င္ိုးမွ
ေလွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသည္။

ေမိုးေလ့ေမိုး္ရွေသာ ေမိုး္န
စ ိုး္ မ ာိုး
ေရစိုး္ ယ္္ာိုးေသာ အစီအစဥ္(မ ာိုး)က ေျပာင္ိုးလ႔ရပါသလာိုး။

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး ္သည္မွာ အဘယ္နည္ိုး။

မည္သည့္ အစီအစဥ္ေျပာင္ိုးလြဲမႈ(မ ာိုး)ကမ္ အစန္လင္ိုးမွ ၁

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးသည္ မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးမႈ
လပ္ငန္ိုးစဥ္ေတာက္ေလွ ာက္တစင္ ္န္ိုးစစ္ရမည့္ အေၾကာင္ိုးအရာအာရစက္္ာိုးေသာ အစီအစဥ္မ ာိုး ျဖစ္ပါသည္။
ယင္ိုးအစီအစဥ္မ ာိုးက စတ္၀င္စာိုးမႈ၊ ဗီဇ ုႏွင့္ အလာိုးအလာမတူေသာ
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးက အေတစ႔အႀကဳရေစၿပီိုး သီိုးျ္ာိုးေရစိုး္ ယ္မႈမ ာိုး

နာရီမတင္မီ သ႔မဟတ္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္မတင္မီ
စာတက္တ္ပ္ေ္ါင္ိုး ရက္စ္
စြဲ ္ာိုးၿပီိုးေသာ ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက
တင္ျပၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။

ေလွ ာက္္ာိုးရန္ အ္ က္အလက္
မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက အစန္လင္ိုးမွ
ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ၀က္ဘ္္က္ဒ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊

ျပဳလပ္ေစုႏင္ပါသည္။မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ာိုးအာိုးလိုးသည္

လက္ရတစ
ွ င္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ မစန္ိုးတည့္ ၁၂ နာရီမွ

ဘယ္လ္တီမိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး အတန္ိုးတင္ျ္င္ိုး ုႏွင့္

ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးတင
စ ္ ပါေနပါက ္ပ္ေလွ ာက္ရမည္လာိုး။

စတင္ျပဳလပ္ုႏင္ပါသည္။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈမ ာိုးက ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၏ ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးတစင္ ပါသူမ ာိုးအပါအ၀င္ ၂၀၂၀-

ေက ာင္ိုးၿပီိုးျ္င္ိုးမ ာိုးအတစက္ လအပ္္ က္မ ာိုးုႏွင့္ ကက္ညီပါသည္။

၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္၏ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစင္ တက္ေရာက္လေသာ

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္က

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုးလိုး ေလွ ာက္္ာိုးရပါမည္။ ၀င္္စင့္ အတန္ိုး-

မည္သေ
ူ လွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသနည္ိုး။
ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တက္္စင့္ရွေသာ
ေက ာင္ိုးသာိုးတင္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသည္။ ၀င္္စင့္ အတန္ိုး-အ္င့္

အ္င့္ ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုးက သတျပဳပါ။ (စာမ က္ုႏွာ ၃
တစင္ၾကည့္ပါ။)

ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ရက္စပ
စြဲ ါစာ သ႔မဟတ္ အစန္လင္ိုးမွ ယင္ိုးေန႔
ညေန႔ ၁ နာရီတစင္ တင္ျပၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။
မက္ဂနက္၀င္္စင့္က ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀။ ။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး အတင္ိုး ျပဳလပ္ပါသည္။
မဘမ ာိုးသည့္ ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀ က ဖတ္ရန္

ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုးက သတျပဳပါ။ (စာမ က္ုႏွာ ၃ တစင္ၾကည့္ပါ။)

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစင္ တက္ေနေသာ

အမ္ရာမြဲ့မ ာိုးလည္ိုး အျ္ာိုးေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးနည္ိုးတူ

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုး၏ ေမာင္ုႏွမမ ာိုးအတစက္ ဦိုးစာိုးေပိုးၿပီိုး

ုႏွင့္ ေလွ ာက္လႊာအာိုးလိုးက စနစ္တက ျပင္္င္ရန္

မက္ဂနက္အစီအစဥ္က ေလွ ာက္္ာိုး္စင့္ရွသည္။

ေနရာေပိုးမည္လာိုး။

အႀကျပဳပါသည္။ ေလွ ာက္လႊာမတင္မီ ေက ာင္ိုးသာိုးုႏွင့္

ေမာင္ုႏွမ ဦိုးစာိုးေပိုးျ္င္ိုးသည္ လက္ရတစ
ွ င္ အလာိုးတူ

ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတင
စ ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစ္္္က္

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစင္ တက္ေရာက္ေနသာ အႀကီိုးရွၿပီိုး ယင္ိုး

ပေရစိုးုႏင္ပါသလာိုး။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစင္ ္က္လက္တက္ေရာက္မည့္ မူႀကဳအာိုး

ေလွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသည္။ ေလွ ာက္္ာိုးသူတစ္ေယာက္လွ င္

အငယ္က ေလွ ာက္္ာိုးရာတစင္သာ အက ဳိုး၀င္သည္။ (အေသိုးစတ္က

တစ္ေစာင္သာ ေလွ ာက္္ာိုးပါ။ ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတစင္

ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္၏ စာမ က္ုႏွာ ၅ တစင္ ၾကည့္ပါ)

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး (၃) ္ ေရစိုးုႏင္ပါသည္။ ေသ္ ာစစာ
အမွတ္ျ္စ္ ေရစိုး္ ယ္ပါ။ ၀င္္စင့္ အတန္ိုး-အ္င့္ ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုးက

သတျပဳပါ။ (စာမ က္ုႏွာ ၃ တစင္ၾကည့္ပါ။)

ယင္ိုးသ႔မဟတ္ပါက ေလွ ာက္္ာိုးမႈအာိုးလိုးက သီိုးျ္ာိုးစီ
စဥ္ိုးစာိုးမည္ျဖစ္ၿပီိုး တူညီေသာ မက္ဂနက္အစီအစဥ္(မ ာိုး) အာိုး
ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးအတစက္ ဦိုးစာိုးေပိုး စဥ္ိုးစာိုးမည္ မဟတ္ပါ။

ေလွ ာက္လႊာက ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလျ္ ဖင့္ ပ႔ုႏင္ပါသလာိုး။

မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မႈ ရွမည္လာိုး။

မရပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈက မက္ဂနက္ အစန္လင္ိုးေလွ ာက္္ာိုးစနစ္
မွတစ္္င့္ သ႔မဟတ္ ယူ.အက္စ္.ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္
အျ္ာိုးအတည္ျပဳစာတက္မွ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ညေန
၁ နာရီ တစင္ ေလွ ာက္္ာိုးၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။

မက္ဂနက္ေလွ ာက္လႊာုႏွင့္အတူ မူႀကဳေစာေစာတက္ရန္
စစ္ေ္ိုးမႈ ေတာင္ိုး္စာမတၱဴကလည္ိုး ္ည့္ေပိုးရပါမည္။

ေတာင္ိုးယ္
ူ ာိုးရန္ အႀကျပဳအပ္ပါသည္။

က န္ရွေသာေနရာမ ာိုး ုႏွင့္ ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးမ ာိုးက

ေပိုးပ႔လက္ေသာ ေလွ ာက္လာႊ သည္ ပတ္္ န္ေက ာ္မွ ေရာက္လွ င္

၆၄၀၀။ ။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏ အျ္ာိုးအ္ က္မ ာိုး ကၾကည့္ပါ)

က ပန္ိုးမြဲုႏႈက္ျ္င္ိုးျဖင့္ ေရစိုး္ ယ္ပါသည္။ (ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏စည္ိုးကမ္ိုး

သ႔မဟတ္ လိုး၀မေရာက္လွ င္ ဘာ္က္ျဖစ္မည္နည္ိုး။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္ မူႀကဳ ေက ာင္ိုး၀င္္စင့္
အသက္မမီေသာ ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးသူ

ေကာင္တီ အစိုးရ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ေရာက္္စင့္ရွသူ

လစတ္ေသာေနရာမ ာိုးက ဦိုးစာိုးေပိုးေရစိုး္ ယ္မႈျဖင့္ ေရစိုး္ ယ္ပါသည္။

အတည္ျပဳ္ာိုးသည့္ စာတက္ မွေပိုးပ႔ရန္ ုႏွင့္ လက္္ေျပစာက

ဗဟ္န္ိုး္ ဳပ္ က ပန္ိုးမြဲုႏႈက္ၿပီိုး ၀င္္စင့္ျပဳပါသည္။

ေစာေစာ၀င္္စင့္အတစက္ အရည္အ္ င္ိုးျပည့္မီရပါမည္။

ေရစိုး္ ယ္ပါသနည္ိုး။

ရရွပါမည္။ စာတက္မွ ေပိုးပ႔ေသာ ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးအတစက္

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္တစင္ ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရ
မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တက္္စင့္ရွေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး

မရွပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးသူသည္ ေလွ ာက္္ာိုး္ န္တစင္ ဘယ္လ္တီမိုး

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးက မည္သည့္အ္ က္ေပၚအေျ္္ၿပီိုး

အစန္လင္ိုးမွ ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးသည္ အီိုးေမိုးလ္မွ လက္္ရရွစာ

အ္မ္ိုးအနာိုးမ ာိုးက တက္ေရာက္ေစလပါသည္။

မူလတန္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးအတစက္ မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မႈမ ာိုး

ျဖစ္ရပါမည္။

ေလွ ာက္လႊာက လက္္ရရွမရွ ကၽစုႏ္ပ္မည္သ႔ သုႏင္ပါသနည္ိုး။

မဘမ ာိုးအာိုး စတ္၀င္စာိုးသည့္ မက္ဂနက္ ျပပစြဲ ုႏွင့္ မက္ကနက္

အ္ န္မီေရာက္ေၾကာင္ိုး သက္ေသ (ဥပမာ အတည္ျပဳ္ာိုးေသာ

အစီအစဥ္၀င္္င
စ ့အ
္ ေျ္အေနက မည္သည့္အ္ န္တစင္ မည္သ႔

စာတက္ေျပစာ) မရွပါက ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက စဥ္ိုးစာိုးမည္မဟတ္ပါ။

သုႏင္မည္နည္ိုး။

ပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္မတင္မီ

၀င္္စင့္အေျ္အေနအာိုး မဘမ ာိုး္ အီိုးေမိုးလ္ျဖင့္ အသေပိုးပါမည္။

စာပ႔တ္ပ္ေ္ါင္ိုးရက္စစြဲ မပါသည့္ ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးလည္ိုး ပါသည္။

္႔အျပင္ မက္ဂနက္ ္ိုးျဖတ္္ က္စာမ ာိုးက ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆
ရက္မတင္မီ ေပိုးပ႔ပါမည္။ (အ္ါအာိုးေလ ာ္စစာ

(ပမသရွရန္ ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္၏ စာမ က္ုႏွာ ၅ ကၾကည့္ပါ)
ေလွ ာက္္ာိုးသူတစ္ေယာက္လွ င္ တစ္ေစာင္သာ
ေလွ ာက္္ာိုးပါ။ ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတစင္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး
(၃) ္ ေရစိုးုႏင္ပါသည္။ ေသ္ ာစစာ အမွတ္ျ္စ္ ေရစိုး္ ယ္ပါ။

၀င္္စင့္ အတန္ိုး-အ္င့္ ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုးက သတျပဳပါ။
(စာမ က္ုႏွာ ၃ တစင္ၾကည့္ပါ။)
၂၀၁၈ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ မတင္မီ
ေလွ ာက္္ာိုးရပါမည္။

စာတက္မွ ေပိုးပ႔မည္္ပါက အတည္ျပဳေသာ စာတက္သိုးရန္
အႀကျပဳအပ္ပါသည္။ ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလ္ ျဖင့္ပ႔ေသာ
ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက မစဥ္ိုးစာိုးပါ။

ရက္စစေ
ြဲ ျပာင္ိုးလြဲုႏင္ပါသည္)

အ္ူိုးပညာေရိုး ႏွင့္ အပင္ိုး ၅၀၄ အသိုးျပဳေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသာ
ွ
ေက ာင္ိုးတင္ိုးတင
စ ္ အေ္ာက္အပ့ ၀န္ေ္ာင္မမ
ႈ ာိုး
ရွပါသည္။

ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက အစနလ
္ င္ိုးတင
စ ္ ပတ္ရက္၏ ညေန
၁ နာရီ သ႔မဟတ္ ေအာက္ပါလပ္စာသ႔
မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ေလွ ာက္လာႊ
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး
105 ဒဗ ၱဴလူ၊ ္ က္စပတ္္္ အမ္ရာ၀င္ိုး
ေတာ္္န္၊ အမ္ဒီ ၂၁၂၀၄

အစီအစဥ္ (မ ာိုး) ေျပာင္ိုးလမ
ြဲ ႈ မ ာိုးက အစနလ
္ င္ိုးတင
စ ္ ပတ္ရက္ ၏ ညေန ၁ နာရီ သ႔မဟတ္ ျပင္္င္ေလွ ာက္လာႊ က
ေလွ ာက္လာႊ ပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ ရက္စ္
စြဲ ္ာိုးေသာစာ တင္ျပျ္င္ိုး ျဖင့္
ျပဳလပ္ုႏင္ပါသည္။
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သတ္မတ
ွ ္ေလွ ာက္လႊာပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉
္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ ရက္စ္
စြဲ ၿပီိုး ေပိုးပ႔
တင္ျပရပါမည္။

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး
အစီအစဥ္အေၾကာင္ိုး အ္ က္အလက္မ ာိုးက အစနလ
္ င္ိုးေပၚတစင္ ၾကည့္ုႏင္ပါသည္။ (tinyurl.com/BCPSMagnet).

အ္င့္ ၂

သင့္ကေလိုး စတ္ပါဝင္စာိုးေသာ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္(မ ာိုး) က ေဖာ္္တ္ုႏင္ရန္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အေၾကာင္ိုး
ရွငိုး္ လင္ိုး္ က္မ ာိုးက ဖတ္ပါ။

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးအတစက္ ဝင္္င
စ ့္
္ န္ိုးစစ္မမ
ႈ ာိုး မရွပါ။ ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုးတက္္င
စ ့ရ
္ သည္
ွ
့ ေလွ ာက္္ာိုးသမ
ူ ာိုးအာိုး ဗဟ က ပန္ိုးမုႏ
ြဲ က္
ႈ ၿပီိုး
ဝင္္င
စ ့္ ေပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္္င္ရာ ေလ့လာမႈ

အက္စ.္ တီ.အီိုး.ေအ.အမ္

ဝြဲလဝ
္ ဒ္ အျပည္ျပည္္င္ရာ ေက ာင္ိုး

္ က္ေဝါ့ဒ္ ေက ာင္ိုး

ပက္္္ဗလ
ီ ီ ၂၁၂၀၈

ရက္စက္စတာေတာင္ိုး ၂၁၁၃၆

ေက - ၂ အတန္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ေလွ ာက္လႊာလက္္ပါသည္

ေက - ၂ အတန္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ေလွ ာက္လႊာလက္္ပါသည္

ဝဒ္မိုး မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး

္ရစမ္ိုးဝြဲလ္ ဗီလီ မက္ဂနက္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး

ေဂါင္ိုး အတ္္္ ၂၁၂၀၇

ေတာ္္န္ ၂၁၂၈၆

ေက - ၂ အတန္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ေလွ ာက္လႊာလက္္ပါသည္

ေက - ၂ အတန္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ေလွ ာက္လႊာလက္္ပါသည္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ကမာၻႀကီိုးအတစင္ိုး ျဖစ္ပ က္ေနသမွ က ကယ္တင္သရွနာိုးလည္ေစၿပီိုး

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အက္စ္.တီ.အီိုး.ေအ.အမ္ (သပၸ၊ နည္ိုးပညာဈ အင္ဂ င္နီယာ၊ အုႏပညာ ုႏွင့္ သ္ၤ ာ)

မမကယ္ကယ္သင္ယူုႏင္ေစသည့္ သင္ၾကာိုးမႈမ ာိုး၊ ေမိုး္စန္ိုးေမိုးျ္င္ိုးအေျ္ျပဳစနစ္ျဖင့္ ၂၁ ရာစ

ုႏွင့္ ကစန္ျပၱဴတာ သပၸ ုႏွင့္ ဘီစီပီအက္စ္၏ သင္ရိုးညႊန္ိုးတမ္ိုး ပူိုးေပါင္ိုး္ာိုးေသာ

စစမ္ိုးေ္ာင္ုႏင္မ ာိုးက ဖစ႔ၿဖဳိုးေစမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ဘာသာစကာိုး

ေလ့လာေရိုးအစီအစဥ္မ ာိုးျဖင့္ ္က္္ေရိုး၊ပူိုးေပါင္ိုးေ္ာင္ရစက္ုႏင္စစမ္ိုး၊ ္ က္က လက္က ေတစိုးေတာုႏင္စစမ္ိုး

အုႏပညာ၊ သ္ၤ ာ၊ သပၸ၊ လူမႈေလ့လာမႈ၊ အုႏပညာ ုႏွင့္ တစ္ကယ္ေရ၊ လူမႈေရိုးရာ ုႏွင့္ ႀက္င္ေရိုး

ုႏွင့္ ဖန္တီိုးုႏင္စစမ္ိုးတ႔ပါဝင္ေသာ ၂၁ရာစ စစမ္ိုးေ္ာင္ရည္မ ာိုးက ဖစ႔ၿဖဳိုးတိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရိုးမ ာိုးက သင္ၾကာိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အ္င့္တင္ိုးရွ အေၾကာင္ိုးအရာမ ာိုးတစင္ ငါတ႔ဘယ္သူလြဲ၊

ပါဝင္လပ္ေ္ာင္ျ္င္ိုး၊ လက္္ပ္သင္ၾကာိုးေပိုးျ္င္ိုး၊ စီမကန္ိုးအေျ္ျပဳ ပတ္ဝန္ိုးက င္ တ႔ျဖင့္

ငါတ႔ဘယ္အ္ န္ နြဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာရွေနတာလြဲ၊ ကယ့္ဘာသာက ဘယ္လ ္တ္ေဖာ္မလြဲ၊

ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ ကမာၻႀကီိုးအာိုး ္န္ိုးသစ္တီ္စင္မႈ ုႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္ိုးမႈတ႔က အေျ္ျပဳသည့္

ကမာၻႀကီိုးဘယ္လအလပ္လပ္သလြဲ၊ ကယ့္ဘာသာက ဘယ္လ စစည္ိုးမလြဲ ုႏွင့္ ကမာၻႀကီိုးက

ဘက္ေပါင္ိုးစ နာိုးလည္မႈတ႔က ရရွေစပါလမ့္မည္။ ကစန္ျပၱဴတာသပၸပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီိုး ကဒ္မ ာိုးက

ဘယ္လမွ ေဝသိုးစစမ
ြဲ လြဲ စသည္တ႔က ေ္စိုးေုႏစိုးၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ကမာၻႀကီိုး္ြဲရွ

ေရိုးသာိုးျ္င္ိုး ုႏွင့္ ျပႆနာမ ာိုးက ေျဖရွင္ိုးုႏင္စစမ္ိုးအာိုးျဖင့္ အ္ က္အလက္မ ာိုးက ပင္ုႏင္သူမ ာိုး

မမကယ္ပင္ေနရာက သရွနာိုးလည္ိုးၿပီိုး ေဒသ္င္ရာ ုႏွင့္ ကမာၻအဝွမ္ိုး လႈပ္ရွာိုးမႈအေျ္ျပဳစီမကန္ိုးမ ာိုးတစင္

ျဖစ္လာုႏင္ေစပါသည္။

ပါဝင္လပ္ေ္ာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ မတူကျစြဲ ပာိုးေသာ ယဥ္ေက ိုးမႈမ ာိုးအေၾကာင္ိုး
ပမသရွလာမွာ ျဖစ္ၿပီိုး ကမာၻလိုးအေတစိုးအေ္ၚ ုႏွင့္ အျပည္ျပည္္င္ရာ သေဘာ္ာိုးမ ာိုး
ဖစ႔ၿဖဳိုးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈ

(၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ုႏွစ္အတစက္ မြဲုႏႈက္ေရစိုး္ ယ္မႈ မတင္မီ မူႀကဳတန္ိုးေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးအတစက္သာ
စဥ္ိုးစာိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈသည္ အလာိုးတူ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစင္
တက္ေနၿပီိုး မူႀကဳေက ာင္ိုးေလွ ာက္္ာိုးသူ ေလွ ာက္္ာိုးသည့္ စာသင္ုႏွစ္အတစင္ိုး မက္ဂနက္
အစီအစဥ္တစင္ ္က္လက္တက္ေရာက္မည့္ ေမာင္ုႏွမမ ာိုးရွေနသူမ ာိုးအတစက္ ျဖစ္ပါသည္။
ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈက မြဲုႏႈက္ေရစိုး္ ယ္မႈအစီအစဥ္မတင္မီ ျပဳလပ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

အမ ဳိုးသာိုး မက္ဂနက္ေက ာင္ိုး လ – ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉
တစ္ုႏင္ငလိုးတင
စ ္ ဗလ္စသ
စြဲ ူ
အေမရိက မက္ဂနက္ ေက ်ာင္းမ ်ား ပစတာ ၿပဳင္ပစြဲ

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္အတစက္ ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈျဖင့္
အက ဳိုး၀င္ရန္အတစက္ တရာိုး၀င္သည့္ မူႀကဳေက ာင္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးမႈက မက္ဂနက္
အစီအစဥ္မ ာ္ ေနာက္္ိုးရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ

္င္ိုးအာ၊ ၅တန္ိုး
္ က္ေ၀့ါ ေက ာင္ိုး

တင္ျပရပါမည္။ ေလွ ာက္လႊာတစင္ အစ္ကအစ္မမ ာိုး၏ မည္၊ လက္ရွအတန္ိုး၊ ုႏွင့္ မက္ဂနက္
ေက ာင္ိုး အစီအစဥ္မ ာိုး ပါ၀င္ရပါမည္။

္ပ္ေ္ာင္ိုး အ္ က္အလက္အတစက္ ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀
ကၾကည့္ပါ။

3

မက္ဂနက္ ျပပစြဲ

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးမ ာိုး
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးအတစက္ လက္္ပါသည္

မူလတန္ိုး၊ အလယ္တန္ိုး ုႏွင့ ္ အ္က္တန္ိုး ေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက ေလွ ာက္္ာိုး္ န္တစင္ ေနရာ ုႏွင့္ ႀကဳပ႔ဝန္ေ္ာင္မႈမ ာိုး ရွမရွက

၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ စေနေန႔

္ည့္သစင္ိုး စဥ္ိုးစာိုးသင့္ပါသည္။

မနက္ ၁၀ နာရီ – ညေန ၂ နာရီ
ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး္င္ရာ အ္ က္အလက္ အစည္ိုးအေဝိုးက မနက္ ၉ နာရီတင
စ ္ ျပဳလပ္ပါမည္
Sollers Point Technical High School
1901 Delvale Ave.
Dundalk, MD 21222

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသာ
ွ
ေက ာင္ိုးမ ာိုးတင
စ ္ ရုႏ္ငေ
္ သာ အေ္ာက္အပ့ ဝန္ေ္ာင္ေ္ာင္မမ
ႈ ာိုးအေၾကာင္ိုး
ေျဖၾကာိုးေပိုးရန္ အီိုးအက္စအ
္ အယ္လ္ ုႏွင့္ အ္ူိုးပညာေရိုး ဝန္္မ္ိုးမ ာိုးလည္ိုး ျပပစတ
ြဲ င
စ ္ ရွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး္င္ရာ အ္ က္အလက္ အစည္ိုးအေဝိုး
မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး အေၾကာင္ိုးက ေလ့လာုႏင္ပါမည္
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ေအာက္တဘာလ ၁ ရက္၊ ၾကာသပေတိုးေန႔
ကန္ဝဒ္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး
၅၀၁ စတန္မာ ရမ္ိုး လမ္ိုး၊၂၁၂၂၁

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ေအာက္တဘာလ ၃ ရက္၊ အဂၤါေန႔

၁၀၅ ဒဗ ၱဴလူ. ္ က္စပတ္္္ အမ္ရာဝင္ိုး

ေမိုးလ္ဖ႔ဒ္ အကယ္ဒမီ

ေတာ္္န္၊ ေမရီလန္ိုး ၂၁၂၀၄

၃၈၀၀ ဝါရွင္တန္ အမ္ရာဝင္ိုး၊ ၂၁၂၄၄

(၄၄၃) ၈၀၉-၄၁၂၇

အစီအစဥ္မ ာိုးက စည္ိုးေဝိုး္န္ိုးမ တစင္ ညေန ၆:၃၀ တစင္ စတင္ပါမည္။

tinyurl.com/BCPSMagnet

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသာ
ွ
ေက ာင္ိုးမ ာိုးတင
စ ္ ရုႏ္ငေ
္ သာ အေ္ာက္အပ့ ဝန္ေ္ာင္ေ္ာင္မမ
ႈ ာိုးအေၾကာင္ိုး
ေျဖၾကာိုးေပိုးရန္ အ္ူိုးပညာေရိုး ဝန္္မ္ိုးမ ာိုးလည္ိုး ျပပစတ
ြဲ င
စ ္ ရွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတျပဳရန္။ ။ ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္ပါ အ္ က္အလက္မ ာိုး ေျပာင္ိုးလုႏ
ြဲ င္ပါသည္။ တည္္ြဲ အ္ က္အလက္မ ာိုးက သရွရန္ ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္
္ က္ဒ (tinyurl.com/BCPSMagnet) က
ဝင္ၾကည့္ပါ။

၂၀၁၉ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ျပပစြဲ အ္မ္ိုးအနာိုး
ေက ာင္ိုး

ျပပစြဲ ရက္စစြဲ

အစီအစဥ္ စတင္မည့္ အ္ န္

္ က္ေ၀ါ့ ေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၂ ရက္၊ အဂၤါေန႔

အ္ န္ ၁။ ။ မနက္ ၁၀ နာရီ

္ရစမ္ိုး၀ြဲလ္ ဗီလီ မက္ဂနက္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၾကာသပေတိုးေန႔

၀ြဲလ္၀ဒ္ အျပည္ျပည္္င္ရာ ေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၁၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔

၀ဒ္ေမာ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၉ ရက္၊ အဂၤါေန႔

အ္ န္ ၁။ ။ မနက္ ၁၀ နာရီ
အ္ န္ ၂။ ။ ညေန ၆ နာရီ
အ္ န္ ၁။ ။ မနက္ ၁၀ နာရီ
အ္ န္ ၂။ ။ ညေန ၆ နာရီ
အ္ န္ ၁။ ။ မနက္ ၁၀ နာရီ
အ္ န္ ၂။ ။ ညေန ၆ နာရီ

မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးမအ
ႈ ေၾကာင္ိုး ေျဖ္ေပိုးရန္အတစက္ မက္ဂနက္ ရိုးဝန္္မ္ိုးမ ာိုး မက္ဂနက္ ျပပစအ
ြဲ ္မ္ိုးအနာိုးတင
စ ္ ရွေနပါမည္။
မက္ဂနက္ျပပစအ
ြဲ ္မ္ိုးအနာိုးက မတက္ေရာက္ုႏင္ပါက မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ာိုးအေၾကာင္ိုး သရွရန္ ေက ာင္ိုးသ႔ ္က္သယ
စ ပ
္ ါ။
အ္ က္အလက္မ ာိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္
္ က္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစငလ
္ ည္ိုး ရယူုႏင္သလ ဘီစပ
ီ ီအက္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး ္ (၄၄၃) ၈၀၉-၄၁၂၇ သ႔လည္ိုး
ဖန္ိုး္က္စစမ္ိုးုႏင္ပါသည္။
မ္စျြဲ ္ာိုး္က္္ေရိုး္င္ရာ ေဖာ္ျပ္ က္ ။ ။ ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ ပညာေရိုးဘတ္အဖစ႔ြဲသည္ ပညာေရိုးအစီအစဥ္မ ာိုး၊ ဝန္ေ္ာင္မႈမ ာိုး သ႔မဟတ္ အလပ္အကင္္န္႔အပ္ေရိုးမ ာိုးတစင္ ျပည္ေ္ာင္စ ုႏွင့္ ျပည္နယ္
ဥပေဒမ ာိုးအရ အသက္၊ အသာိုးအေရာင္၊ ကယ္အဂၤါ္ ဳ႕ယစင္ိုးမႈ၊ က ာိုး/မ(္တ္ေဖာ္ေျပာ္မႈအပါအ၀င္)၊ အမ္ေ္ာင္ေရိုး၊ ုႏင္ငသာိုး သ႔မဟတ္ လူမ ဳိုး၊ ဘာသာ၊ လင္စတ္၊ စစ္မႈ္မ္ိုးမႈ ုႏွင့္
အျ္ာိုးအေၾကာင္ိုးအရာမ ာိုးအေပၚ ္စျြဲ ္ာိုး္က္္မႈ မရွပါ။

မက္ဂနက္ ႀကဳပ႔ အ္ က္အလက္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္သ႔ တက္ေရာက္္င
စ ့ရ
္ ျ္င္ိုးေၾကာင့္ ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးက ႀကဳပ႔ဝန္ေ္ာင္မက
ႈ လပ္ေ္ာင္ေပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္ိုး အာမမ္ပါ။

အ္င့္ ၃

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ တစ္္္ င္ိုးစအ
ီ တစက္ ႀကဳ႕ပ႔အာိုး သင့္ကေလိုးအက ဳိုး ဝင္မဝင္သရွရန္ ေအာက္ပါအ္ က္အလက္မ ာိုးက ဖတ္ပါ

္ က္ဝဒ္ ေက ာင္ိုး
၂၂၂ နယူိုး အမ္ရာဝင္ိုး

ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးသည္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ာိုးက လက္္

ရက္စစ္စတာေတာင္ိုး ၂၁၁၃၆ • (၄၁၀) ၈၈၇-၁၁၀၃
္ီဒါမီရီ၊ ဖရန္႔လင္ိုး၊ ဂလင္ဒစန္၊ အဝင္ေမိုးလ္၊ ရက္စစ္စတာေတာင္ိုး
သ႔မဟတ္ တင္ိုးဘာိုးဂရ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တစင္တက္ရမည့္

လပ္ေ္ာင္ေပိုးေနပါသည္
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက ေလွ ာက္္ာိုး္ န္တင
စ ္ ေနရာ ုႏွင့္ ႀကဳပ႔ဝန္ေ္ာင္မႈမ ာိုး ရွမရွက ္ည့္သင
စ ္ိုး
စဥ္ိုးစာိုးသင့္ပါသည္။

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔အာိုး စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။
္ရစမိုး္ ဝလ
ြဲ ္ ဗီလီ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး
၈၂၅ ပရဗီဒင့္ လမ္ိုး
ေတာ္္န္ ၂၁၂၈၆ • (၄၁၀) ၈၈၇-၄၈၈၈
ဟက္စတက္ အကယ္ဒမီ၊ ဟမ္တန္၊ အတ္လက္၊ ပရြဲ္င့္ပလန္ိုး၊
ေရာ့ဂ ာဖ႔ဒ္၊ စတန္ိုးလက္၊ ဗီလာ ္ရက္စတာ သ႔မဟတ္
ဝက္စ္ေတာ္္န္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တစင္တက္ရမည့္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔အာိုး စီစဥ္္ာိုးပါသည္။
ဝြဲလဝ
္ ဒ္ အျပည္ျပည္္င္ရာေက ာင္ိုး
၂၉၀၁ စမစ္ အမ္ရာဝင္ိုး
ပက္ဗီလီ ၂၁၂၀၈ • (၄၁၀) ၈၈၇-၁၂၁၂
ဘက္ဖ႔ဒ္၊ ေဖာ့ ဂယ္ရီ္န္၊ မီဘရ၊ ္န္ိုးမစ္ပတ္္္၊ ဝြဲလ္ဝဒ္ သ႔မဟတ္
ဝင္ိုးအန္ိုး မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တစင္တက္ရမည့္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔အာိုး စီစဥ္္ာိုးပါသည္။
ဝဒ္ေမာ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး
၃၂၀၀ အယ္လ္ဘာ ဒရက္
ေဂါဝင္ အတ္္္၊ ၂၁၂၀၇ • (၄၁၀) ၈၈၇-၁၃၂၀
အာဘတ္တက္စ္၊ ဘယ္လ္တီမိုး ဟင္ိုးလန္ိုး၊ ဘက္ဖ႔ဒ္၊ ေကတန္ဗီလီ၊
္ က္ဝစ္၊ ္ ာ့လန္ိုး၊ ဒီရာိုးပတ္္္၊ ေဒါ့ဝဒ္၊ အက္မစန္္န္ဟက္ဒ္၊
ဖြဲသာိုးဘကတ္ လန္ိုး၊ ဟီလီ္ရပီ၊ ဟတ္ဘ္ဗီလီ၊ ဟာဝဒ္၊
ေဟိုးလ္္ရပ္၊ ေဂ ာ္နီကတ္၊ လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ၊ လင္ယစန္ေမိုးလ္၊ ေမိုးဘရ၊
နယူိုးေတာင္ိုး၊ ပဟာတန္၊ ရမ္ိုးေဒါေတာင္ိုး၊ ရီေလိုး၊ ရီိုးဗာိုးဗ ၱဴိုး၊

သတျပဳေပိုးရန္။ ။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တင
စ ္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ပမွန္ အ္ န္မန
ွ မ
္ န
ွ ္ တက္ေရာက္ေပိုးေစလပါသည္။

စေကာ့ဘရန္႔္ ္၊ ဝက္္ က္စတာ၊ ဝက္စ္ေတာင္နီ၊ ဝင္ိုးဖီိုးလ္၊ ဝဒ္ဘရစ္၊
ဝဒ္မိုး သ႔မဟတ္ ဝဒ္ဟိုးမ္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး တစင္တက္ရမည့္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔အာိုး စီစဥ္္ာိုးပါသည္။

ႀကဳပ႔
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးသည္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မွ သတ္မွတ္
္ ာိုးသည့္ ႀကဳပ႔ေနရာမ ာိုးတင
စ ္ ေန္င္ေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္
မူလတန္ိုးေက ာင္ိုးအသစာိုးအျပန္က ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။ အ္ ဳ႕ေသာ ႀကဳပ႔မ ာိုးက အမ္ေက ာင္ိုးၾကာိုး လစန္ိုးပ အေနျဖင့္ စီစဥ္္ာိုးပါသည္။ ယင္ိုးေၾကာင့္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္သ႔
ႀကဳပ႔မည့္ အနီိုး္ိုးေနရာသ႔ ေက ာင္ိုးသာိုးက လမ္ိုးေလွ ာက္ သ႔မဟတ္ ဘတ္စက
္ ာိုးစီိုး လာရုႏင္ပါသည္။
ေက ာင္ိုးမဖစင့မ
္ ီ မဘမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔ုႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီိုး ေက ာင္ိုးမွ အေၾကာင္ိုးၾကာိုးပါလမ့္မည္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ မွ သတ္မတ
ွ ္
္ ာိုးေသာ ႀကဳပ႔ေနရာျပင္ပမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔က ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးမွ စီစဥ္ေပိုးမည္ မဟတ္ပါ။
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မူႀကဳ အ္ က္အလက္
စာ နမူနာ

မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာ ဝင္္င
စ ့အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုးျ္င္ိုး
မဘ လပ္စာ

မူႀကဳေလွ ာက္္ာိုး္ န္တင
စ ္ ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးသည္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္ (၂၀၂၀၊

ရက္စစြဲ: ___/___/၂၀၁၉

စက္တင္ဘာလ ၁ တစင္ ၅ ုႏွစ္ျပည့္ၿပီိုး) အတစက္ ေမရီလန္ိုးျပည္နယ္ ဝင္္င
စ ့အ
္ သက္က ျပည့္ၿပီိုး
ျဖစ္ရပါမည္ သ႔မဟတ္ နီိုးစပ္ရာ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာ ဝင္္စင့အ
္ တစက္
စစ္ေ္ိုးျ္င္ိုးက ေလွ ာက္္ာိုးၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။
ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုးအမည္

ကေလိုးသည္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေနာက္ပင္ိုး၊ ၂၀၂၀ ေအာက္တဘာလ ၁၄ မတင္မတ
ီ စင္ ၅
ုႏွစ္ျပည့္မီ္မွသာ ယင္ိုးကေလိုးအာိုး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္ မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာ

နီိုးစပ္ရာ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး

ဝင္္င
စ ့အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုးျ္င္ိုးက စဥ္ိုးစာိုးေပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက ာင္ိုးလပ္စာ

မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာ ဝင္္စင့အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုးျ္င္ိုးက စီစဥ္ရန္အတစက္ မဘမ ာိုးသည္ နီိုးစပ္ရာ

္ စ္္င္ေလိုးစာိုးရပါေသာ (ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုးအမည္ ):

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုးအာိုး ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏဝင္ဘာလ ၁၅ မတင္မီ ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး္ စာျဖင့္ တင္ျပရပါမည္။
စာတစင္ ကေလိုး၏ အမည္ ုႏွင့္ ေမစိုးသကၠရာဇ္၊ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ တစင္ စစ္ေ္ိုးမႈျပဳလပ္ေပိုးရန္

ကၽစုႏ္ပ္၏ကေလိုး (အမည္)၊ (ေမစိုးသကၠရာဇ္) အာိုး မူလတန္ိုး ေစာေစာ ဝင္္စင့္

ေတာင္ိုး္ျ္င္ိုး ုႏွင့္ မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစငလ
္ ည္ိုး

အတစက္ စစ္ေ္ိုးမႈျပဳလပ္ေပိုးရန္ အတစက္ ရက္္ န္ိုးက ဤစာျဖင့္

ေလွ ာက္္ာိုးေၾကာင္ိုးတ႔ကလည္ိုး ေဖာ္ျပရပါမည္။ (ညာဘက္ရွ နမူနာက ၾကည့္ပါ)

ေတာင္ိုး္အပ္ပါသည္။ စစ္ေ္ိုးမႈက ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတစင္ ျပဳလပ္ေပိုးပါရန္
ေတာင္ိုး္အပ္ၿပီိုး ကၽစုႏ္ပ္၏ ကေလိုးက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္တစင္

မဘမ ာိုးသည္ မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာဝင္္င
စ ့အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုးမႈ ျပဳလပ္ေပိုးရန္ ေတာင္ိုး္ေသာ

မူလတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစင္လည္ိုး တက္ေရာက္္စင့္ျပဳရန္

စာ၏ မတၱဴ က မက္ဂနက္ ေလွ ာက္လာႊ ုႏွင့အ
္ တူ ပါရွရမည္။

ေလွ ာက္္ာိုးအပ္ပါသည္။

မူႀကဳေက ာင္ိုးသ႔ ေစာေစာဝင္္စင့ေ
္ လွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးအတစက္ အေစာပင္ိုး ကေလိုး၏ မဘမ ာိုးအတစက္

ကၽစုႏ္ပ္ကေလိုးအာိုး မူႀကဳေက ာင္ိုး ေစာေစာဝင္္စင့္အတစက္ စစ္ေ္ိုးျ္င္ိုး

လမ္ိုးညႊန္ က ၾကည့္ပါ။

ျပဳလပ္ေပိုးရန္ုႏွင့္ပက္သက္ၿပီိုး အေၾကာင္ိုးျပန္စာက ေစာင့္ေမွ ာ္လွ က္ရွေနပါသည္။

(https://dci.bcps.org/department/academics/english_language_arts_pre_k12/early_childhood/kindergarten)

ကၽစုႏ္ပ္္သ႔ (ဖန္ိုးနပါတ္) သ႔မဟတ္ (အီိုးေမိုးလ္လပ္စာ) ္ ္က္သစယ္ုႏင္ပါသည္။
ရိုးသာိုးစစာျဖင့္၊
မဘ ၏ လက္မွတ္

ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈ
(၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ုႏွစ္အတစက္ မြဲုႏႈက္ေရစိုး္ ယ္မႈ မတင္မီ မူႀကဳတန္ိုးေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးအတစက္သာ စဥ္ိုးစာိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ )

ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈသည္ အလာိုးတူ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစင္ တက္ေနၿပီိုး မူႀကဳေက ာင္ိုးေလွ ာက္္ာိုးသူ ေလွ ာက္္ာိုးသည့္ စာသင္ုႏွစ္အတစင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစင္
္က္လက္တက္ေရာက္မည့္ ေမာင္ုႏွမမ ာိုးရွေနသူမ ာိုးအတစက္ ျဖစ္ပါသည္။ ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈက မြဲုႏႈက္ေရစိုး္ ယ္မႈအစီအ စဥ္မတင္မီ ျပဳလပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္အတစက္ ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ဦိုးစာိုးေပိုး ေရစိုး္ ယ္မႈျဖင့္ အက ဳိုး၀င္ရန္အတစက္ တရာိုး၀င္သည့္ မူႀကဳေက ာင္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးမႈက မက္ဂ နက္ အစီအစဥ္မ ာ္ ေနာက္္ိုးရက္ျဖစ္သည့္
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ တင္ျပရပါမည္။ ေလွ ာက္လႊာတစင္ အစ္ကအစ္မမ ာိုး၏ မည္၊ လက္ရွအတန္ိုး၊ ုႏွင့္ မက္ဂနက္ ေက ာင္ိုး အစီအစဥ္မ ာိုး ပါ၀င္ရပါမည္။

ပမသရွလပါက ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏ စည္ိုးမ ဥ္ိုးစည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀ က ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ၀က္ဘ္
္ က္ဒရ
္ ွ tinyurl.com/BCPSMagnet တစင္ ၾကည့္ပါ။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္တင
စ ္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ပမွန္
အ္ န္မန
ွ မ
္ န
ွ ္ တက္ေရာက္ေပိုးေစလပါသည္။

အစီအစဥ္ (မ ာိုး) ေျပာင္ိုးလမ
ြဲ ႈ မ ာိုးက အစနလ
္ င္ိုးတင
စ ္ ပတ္ရက္ ၏ ညေန ၁
နာရီ သ႔မဟတ္ ျပင္္င္ေလွ ာက္လာႊ က ေလွ ာက္လာႊ ပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ ရက္စ္
စြဲ ္ာိုးေသာစာ
တင္ျပျ္င္ိုး ျဖင့္ ျပဳလပ္ုႏင္ပါသည္။

အ္ူိုးပညာေရိုး ႏွင့္ အပင္ိုး ၅၀၄ အသိုးျပဳေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသာ
ွ
ေက ာင္ိုးတင္ိုးတင
စ ္ အေ္ာက္အပ့ ၀န္ေ္ာင္မမ
ႈ ာိုး
ရွပါသည္။

အ္ က္အလက္မ ာိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္
္ က္ဒ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ေလ့လာပါ သ႔မဟတ္ (၄၄၃) ၈၀၉၄၁၂၇ သ႔လည္ိုး ဖန္ိုး္က္စစမ္ိုးုႏင္ပါသည္။ 5

