ဘယ္လ္တမ
ီ ိုး ေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုး
မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး
ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္ဘက
္ဆ ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) မွ ေလွ က္္ ိုးးပါ

ေလွ က္လလ းတ္ရက္ -

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္
ေလွ က္လလ အ ိုးလိုးက အ္က္းပါရက္စစမ
ြဲ တာ္မီ ေလွ က္္ ိုးရးပါမမ္္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး ဝက္ဘ္
္ က္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာ္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ စက္တာ္ဘ လ ၁ ရက္္၊ မြနး္

တ့္္ ၂ န ရီ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ န္ဝ
ဆ င္ဘ လ ၅ ရက္္၊ မြနး္ လြြဲ
ေလွ က္လလ တာ္ုႏာ္းပါုမ္္။

န ရီ အ္
အစန္လာ္ိုးမွ ေလွ က္္ ိုးရန္
ဤေနရ က စကန္ဖတ္းပါ္။

ဤလက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္အ ိုး ေလွ က္္ ိုးမမႈ လး္ာန္ိုးစဥ္တစာ္ ကိုးက ိုးရန္အတစက္ ေ္ ာ္္ ိုးးပါ္။

အ္ာ္ည့္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္္၊ မြနး္ လြြဲ

ေလွ က္လလ မ ဖမ္ည့္မီ ဤ လက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္းပါ

န ရီ မတာ္မအ
ီ ္ အစနလ
္ ာ္ိုးမွ ေလွ က္လာႊ မ ား

အခ က္အလက္အ ိုးလိုးက ေုခ စစ ဖတ္းပါ္။

င္ုႏာ္းပါုမ္္။

ေမိုးေလည့္ေမိုး္ရွေု ေမိုးခစနိုး္ မ ိုး
လက္ရွတစာ္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္စ

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး ္ုမ္မွ အဘယ္နမ္ိုး္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးုမ္ မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုးမမႈ
လး္ာန္ိုးစဥ္ေတ က္ေလွ က္တစာ္ ္န္ိုးစစ္ရမမ္ည့္ အေ္က ာ္ိုးအရ အ ရစက္္ ိုးေု အစီအစဥ္မ ိုး ဖစ္းပါုမ္္။
ယာ္ိုးအစီအစဥ္မ ိုးက စတ္၀ာ္စ ိုးမမႈ္၊ ီီ ုႏွာ္ည့္ အလ ိုးအလာ
မ ္ဆးကြဲစ
ြ ဆလင္ေု ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးက အေတစေအြကႀရေစဳးီိုး
ုီိုး ခ ိုးေရစိုးခ ယ္မမႈမ ိုး းႀလး္ေစုႏာ္းပါုမ္္။မက္ဂနက္အစီအစ
ဥ္မ ိုးအ ိုးလိုးုမ္ ဘယ္လ္တီမိုး ေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုး
အတန္ိုးတာ္ ခာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ ေက ာ္ိုးဳးီိုး ခာ္ိုးမ ိုးအတစက္ လအး္ခ က္မ ိုးုႏွာ္ည့္
ကက္မီးပါုမ္္။

၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏွစ္စ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာ္ တက္ေရ က္လေု

ဝက္ဘ္ဘ္ဆက္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) မန

ခုႏွစ္္၊ စက္တာ္ဘ လ ၁ ရက္္၊ မစန္ိုးတမ္ည့္ ၂ န ရီ

တက္ေနေု ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးစ ေမ ာ္ုႏမ
ွ မ ိုးအတစက္

စတာ္ရရန္န္ဆင္ျပီး ေလွ က္္ ိုးမမႈမ ိုးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏ၀ာ္ဘ လ

ဦိုးစ ိုးေးိုးဳးီိုး ေနရ ေးိုးမမ္လ ိုး္။
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစာ္ တက္ေရ က္ေနု အြကီိုးရွဳးီိုး ယာ္ိုး

အစီအစဥ္က မမ္ုေ
ူ လွ က္္ ိုးုႏာ္းပါုနမ္ိုး္။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာ္ ္က္လက္တက္ေရ က္မမ္ည့္ မူြကႀအ ိုး

ဘယ္လ္တီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တက္ခစာ္ည့္ရွေု

အာယ္က ေလွ က္္ ိုးရ တစာ္ု အက ႀိုး၀ာ္ုမ္္။ (အလသးစ္

ကန္ေုတ္ခ က္မ ိုးက ုတ းႀးပါ္။ (စာမ က္နနာ ၃

ြင္ၾကတ့္္ပါ)

ဤလက္ကမ္းစာလစာင္၏ စာမ က္နနာ ာ

၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ ၁ နာရီ မ

အစီအစဥ္က ေလွ က္္ ိုးခစာ္ည့္ရွုမ္္။

အ ိုး ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုးအတစက္ ဦိုးစ ိုးေးိုး စဥ္ိုးစ ိုးမမ္ မ႔တ္းပါ္။

ေလွ က္လလ ္ြဲတစာ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစ္ခ္က္ းေရစိုးုႏ

မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မမႈ ရွမမ္လ ိုး္။

ေလွ က္္ ိုးုႏာ္းပါုမ္္။ ေလွ က္္ ိုးုူတစ္ေယ က္လွ ာ္
တစ္ေစ ာ္ု ေလွ က္္ ိုးးပါ္။ ေလွ က္လႊ ္ြဲတြင္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ ုိုး (၃) ခ အထ္ ေရစိုးုႏာ္းပါုမ္္။ ေုခ စစ
အမွတ္ ခစ္ ေရစိုးခ ယ္းပါ္။ ၀ာ္ခစာ္ည့္ အတန္ိုး-အ္ာ္ည့္ ကန္ေုတ္ခ က္မ ိုးက

ုတ းႀးပါ္။ (စာမ က္နနာ ၃

ြင္ၾကတ့္္ပါ)

္က္ဆ

ယာ္ိုးုေမ႔တ္းပါက ေလွ က္္ ိုးမမႈအ ိုးလိုးက ုီိုး ခ ိုးစီ
စဥ္ိုးစ ိုးမမ္ ဖစ္ဳးီိုး တူမီေု မက္ဂနက္အစီအစဥ္(မ ိုး)

မူလတန္ိုး ေလွ က္္ ိုးုူမ ိုးအတစက္ မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မမႈမ ိုး
မရွးပါ္။ ေလွ က္္ ိုးုူုမ္ ေလွ က္္ ိုးခ န္တစာ္ လဘာ္လ္တီမိုး
ေက ာ္တီ အစိုးရ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ တက္ေရ က္ခစာ္ည့္ရွုူ
ဖစ္ရးပါမမ္္။
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးက မမ္ုမ္ည့္အခ က္ေးကအေ ခခဳးီိုး ေရစိုးခ
ယ္းပါုနမ္ိုး္။

ေလွ က္လလ က ဖက္စ္ ုေမ႔တ္ အီိုးေမိုးလ္ ဖာ္ည့္ းေုႏာ္းပါုလ ိုး္။
မရးပါ္။ ေလွ က္္ ိုးမမႈက မက္ဂနက္ အြန္လ္ဆင္းလလန ာက္ထားလရး
ဘင့္္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏ၀ာ္ဘာလ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ

န ရီ တစာ္ ေလွ က္္ ိုးဳးီိုး ဖစ္ရးပါမမ္္။
ေလွ က္လလ က လက္ခရရွမရွ က စုႏ္း္မမ္ုေ ုုႏာ္းပါုနမ္ိုး္။
အစန္လာ္ိုးမွ ေလွ က္္ ိုးုူမ ိုးုမ္ အီိုးေမိုးလ္မွ လက္ခရရွစ ရရွးပါ
မတ္။

လစတေ
္ ု ေနရ မ ိုးက ဦိုးစ ိုးေးိုးေရစိုးခ ယ္မမႈ ဖာ္ည့္ ေရစိုးခ ယ္းပါုမ္္။
က န္ရွေု ေနရ မ ိုး ုႏွာ္ည့္ ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးမ ိုးက က းန္ိုး
မြဲုႏမႈက္ ခာ္ိုး ဖာ္ည့္ ေရစိုးခ ယ္းပါုမ္္။ (လက ာင္းအဆဆပ္ၾကီး၏ စတ္းကမ္း

၆၄၀၀ - မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏ အျခားအခ က္မ ားက္ဆ ၾကတ့္္ပါါ
အစီအစဥ္၀ာ္ခစာည့္အ
္ ေ ခအေနက မမ္ုမ္ည့္အခ န္တစာ္ မမ္ုေ
ုုႏာ္မမ္နမ္ိုး္။
၀ာ္ခစာ္ည့္အေ ခအေနအ ိုး မဘမ ိုး္ အီိုးေမိုးလ္ ဖာ္ည့္ အုေးိုးးပါမမ္္။

ေရစိုးခ ယ္္ ိုးေု အစီအစဥ္(မ ိုး)က ေ း ာ္ိုးလေရးပါုလ ိုး္။
မမ္ုမ္ည့္ အစီအစဥ္ေ း ာ္ိုးလြဲမမႈ(မ ိုး)ကမ္ အစန္လာ္ိုးမွ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္လန့္ မြနး္ လြြဲ ၁ နာရီ

္ေအ းာ္ မက္ဂနက္ ္ိုး ဖတ္ခ က္စ မ ိုးက ၂၀၂၁ ေဖေဖ ္၀ပါရီလ ာ
ရက္မတာ္မီ ေးိုးးေးပါမမ္္။

(အခပါအ ိုးေလ ္စစ ရက္စစြဲေ း ာ္ိုးလြဲုႏာ္းပါုမ္)

မတာ္မီ ေလွ က္လလ မ ိုးက တာ္သြငး္ ဳးီိုး ဖစ္ရးပါမမ္္။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေု
ွ
ေက ာ္ိုးတာ္ိုးတာ
စ ္ အ္ူိုးးမ ေရိုး ႏွနင့္္ အးာ္ိုး
၅၀၄ အလထာက္အပဝ
့္ န္လဘာင္မမ
နဆ ားက္ဆ ေက ာ္ိုးု ိုးမ ားအလနျနင့္္
အလနမ္းမနရ
ီ ရနန
္ င
္ဆ ပ
္ ါသတ္။

အစီအစဥ္ (မ ိုး) ေ း ာ္ိုးလြဲမမႈ မ ိုးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္ မြနဇလ
္ ြြဲ ၁ နာရီ မတာ္မီ အြနလ
္ င
္ဆ း္ းႀလဆပ္ရးပါမမ္္။
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္ဆင္မီ အစန္လာ္ိုးမွ

ြင္

င္သြင္းရမတ္။

မက္ဂနက္၀ာ္ခစာ္ည့္က လက ာင္းအဆဆပ္ၾကီး၏စတ္းကမ္းခ က္ ၆၄၀၀ -

ြင္ၾကတ့္္ပါ )

အမ္ရ မြဲည့္မ ိုးလမ္ိုး အ ခ ိုးေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးနမ္ိုးတူ မက္ဂနက္

ာ္းပါုလ ိုး္။

ဘင့္္ ၂၀၂၀

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာ္

ေမ ာ္ုႏွမ ဦိုးစ ိုးေးိုး ခာ္ိုးုမ္ လက္ရွတစာ္ အလ ိုးတူ

ေက ာ္ိုးု ိုးတာ္ိုး ေလွ က္္ ိုးုႏာ္းပါုမ္္။ ၀ာ္ခစာ္ည့္ အတန္ိုး-အ္ာ္ည့္

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးက
အစန္လာ္ိုးမွ ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုးက္ဆ မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏

ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအ ိုးလိုး ေလွ က္္ ိုးရးပါမမ္္။ ၀ာ္ခစာ္ည့္ အတန္ိုး-

အ္ာ္ည့္ ကန္ေုတ္ခ က္မ ိုးက ုတ းႀးပါ္။ (စာမ က္နနာ ၃)

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္

ဝက္ဘ္ဘ္ဆက္ မန

ေလွ က္္ ိုးရန္ အခ က္အလက္

ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးတစာ္ းပါေနးပါက ္း္ေလွ က္ရမမ္လ ိုး္။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စ ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးတစာ္ းပါုူမ ိုးအးပါအ၀ာ္ ၂၀၂၁-

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား အတာ္ိုး းႀလး္းပါုမ္္။
မဘမ ိုးုမ္ လက ာင္းအဆဆပ္ၾကီး၏စတ္းကမ္းခ က္ ၆၄၀၀ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား က ဖတ္ရန္ ုႏွာ္ည့္ ေလွ က္လလ
အ ိုးလိုးက စနစ္တက းာ္္ာ္ရန္ အြက းႀးပါုမ္္။
ေလွ က္လလ မတာ္မီ ေက ာ္ိုးု ိုးုႏွာ္ည့္ မဘမ ိုးအ ိုး
လလန ာက္လႊာ

င္သြင္းပဆအခ က္အလက္ အစတ္းအလဝး

စ္ခဆ

နနင့္္ ျပန္လတ္သဆးသပ္လရးအခ က္အလက္က္ဆ တက္ေရ က္ရန္
္ဆက္

ြန္းပါသတ္။

၂၀၂၁ -၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏွစ္တစာ္ ဘယ္လ္တီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရ
မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တက္ခစာ္ည့္ရွေု ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအ ိုး
႔္န္ိုးခ ႀး္ က းန္ိုးမြဲုႏမႈက္ဳးီိုး ၀ာ္ခစာ္ည့္ းႀးပါုမ္္။
၂၀၂၁-၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏွစ္ မူြကႀ ေက ာ္ိုး၀ာ္ခစာ္ည့္
အုက္မမီေု ေလွ က္္ ိုးုူမ ိုးုူ ေစ ေစ ၀ာ္ခစာ္ည့္
အတစက္ အရမ္အခ ာ္ိုး းမ္ည့္မီရးပါမမ္္။ မက္ဂနက္ေလွ က္လလ
ုႏွာ္ည့္အတူ မူြကႀေစ ေစ တက္ရန္ စစ္ေ္ိုးမမႈ ေတ ာ္ိုး္စ
မတၱဴကလမ္ိုး ္မ္ည့္ေးိုးရးပါမမ္္။ (အလသးစ္

ဤလက္ကမ္းစာလစာင္၏ စာမ က္နနာ ာ

္က္ဆ

ြင္ၾကတ့္္ပါ )

ေလွ က္္ ိုးုူတစ္ေယ က္လွ ာ္
တစ္ေစ ာ္ု ေလွ က္္ ိုးးပါ္။ ေလွ က္လလ ္ြဲတစာ္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ ုိုး (၃) ခ ေရစိုးုႏာ္းပါုမ္္။ ၀ာ္ခစာ္ည့္

အတန္ိုး-အ္ာ္ည့္ ကန္ေုတ္ခ က္မ ိုးက လက းးဇးျပ ဳႈ၍ ုတ းႀးပါ္။
(စာမ က္နနာ ၃

ြင္ၾကတ့္္ပါ)

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး
အစီအစဥ္အေ္က ာ္ိုး ထပ္လဘာင္း အခ က္အလက္မ ိုးက အြနလ
္ င
္ဆ ္း (tinyurl.com/BCPSMagent) ေးကတစာ္ ္ကမ္ည့္ုႏာ္းပါုမ္္။

ုာ္ည့္ကေလိုး စတ္းပါဝာ္စ ိုးေု မက္ဂနက္ အစီအစဥ္(မ ိုး) က ေဖ ္္တ္ုႏာ္ရန္ ေအ က္းပါ အစီအစဥ္အေ္က ာ္ိုး

အ္ာ္ည့္ ၂

ရွာိုး္ လာ္ိုးခ က္မ ိုးက ဖတ္းပါ္။

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးအတစက္ ဝာ္ခစာည့္္
္ န္ိုးစစ္မမ
မႈ ိုး မရွးပါ္။ လဘာ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုးတက္ခစာည့္ရ
္ ုမ္
ွ
ည့္ ေလွ က္္ ိုးုမ
ူ ိုးအ ိုး ႔ က းန္ိုးမြဲုႏက္
မႈ ဳးီိုး
ဝာ္ခစာည့္္ ေးိုးမမ္ ဖစ္းပါုမ္္။

အျပတ္ျပတ္ဘင
္ဆ ရ
္ ာ ဘာကာလလာရီးရ္

္ အလျခခနနစမ
္ ား အစီအစဥ္

အက္စ.္

.ီ အီး.လအ.အမ္

ဝြဲလဝ
္ ဒ
ဆ ္ အျပတ္ျပတ္ဘင
္ဆ ရ
္ ာလက ာင္း

ခ က္လဝါ့္ဒလ
္ က ာင္း

းက္ခ္ ီလီ ၂ ၂၀၈

ရက္စစ
္

ေက - ၂ အတန္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ေလွ က္လလ လက္ခးပါုမ္

ေက - ၂ အတန္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ေလွ က္လလ လက္ခးပါုမ္

ဝဆဒ
ဆ မ
္ း္ဆ မဇလ

ခရြမး္ ဝြဲလ္ ္ယ္လီ မက္ဂနက္လက ာင္း

န္းက ာင္း (IB အလလာင္းအလ ာ လက ာင္း)

ဝဒ္မိုး မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး (IB အလလာင္းအလ ာလက ာင္း)

ေက - ၂ အတန္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ေလွ က္လလ လက္ခးပါုမ္

ေက - ၂ အတန္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ေလွ က္လလ လက္ခးပါုမ္
အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာ အသ္အမန

ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးုမ္ အက္စ္.တီ.အီိုး.ေအ.အမ္ (ုးၸ္၊ နမ္ိုးးမ ပီး၊ အာ္ဂ ာ္နီယ ္၊ အုႏးမ ုႏွာ္ည့္ ုခၤ )

္ျပ IB အလျခခ နနစ္မ ားအစီအစဥ္ ၏

ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုး ယဥ္လက းမမ ္ းစဆအလၾကာင္း သ္ရန္မက္ဆ

စ္စ္

္

စ္လဒသအလနျနင့္္

္္ာ

အလ

ြ္အၾက မ ားမန

္ဆ္ပ

လစ့္စပ္လဆပ္လဘာင္သလ္ဆ ဝြဲလ္ဝဆဒ္ အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာလက ာင္း
န္းလက ာင္း

ဖန္တီိုးုႏာ္စစမ္ိုးတေးပါဝာ္ေု ၂ ရ စ စစမ္ိုးေ္ ာ္ရမ္မ ိုးက ဖစေဳဖႀိုးတိုးတက္ေစမမ္ ဖစ္းပါုမ္္။
းပါဝာ္လး္ေ္ ာ္ ခာ္ိုး္၊ လက္္း္ုာ္္က ိုးေးိုး ခာ္ိုး္၊ စီမကန္ိုးအေ ခ းႀ းတ္ဝန္ိုးက ာ္ တေ ဖာ္ည့္
ေက ာ္ိုးု ိုးုမ္ ကမ ၻြကီိုးအ ိုး ္န္ိုးုစ္တီ္စာ္မမႈ ုႏွာ္ည့္ း

ြ္

န ေ ဖရွာ္ိုးမမႈတေက အေ ခ းႀုမ္ည့္

ဘက္ေးပါာ္ိုးစ န ိုးလမ္မမႈတေက ရရွေစးပါလမ္ည့္မမ္္။ ကစန္ းၱဴတ ုးၸးပါဝာ္ေု အစီအစဥ္ ဖစ္ဳးီိုး

ဘင့္္ အ္္ပၺါယ္ရန္လစရန္ အားလပးပါသတ္။ လက ာင္းသားမ ား၏ ကမၻာၾကီးအလၾကာင္း

သ္နားလတ္မနဆက္ဆ အားျနတ့္္လပးသတ့္္ လဆဆပ္လဘာင္ခ က္ပလရာဂ က္မ ား
မဇလ

ဘင့္္

ြင္ က ယ္က ယ္ျပန္္ျပန္္ အသဆးခ ျပီးပီး၊

္လတ္ရန္ အလၾကာင္းအရာမ ားအလပပၚ ပထမဘဆး လက္လ

ေလည့္လ ေရိုး

အစီအစဥ္မ ိုး ဖာ္ည့္ ္က္္ေရိုး္၊းူိုးေးပါာ္ိုးေ္ ာ္ရစက္ုႏာ္စစမ္ိုး္၊ ခ က္က လက္က ေတစိုးေတ ုႏာ္စစမ္ိုး ုႏွာ္ည့္

္ ပ္ဆမ္ဆရန္လာလစပါသတ္။ အဘ္ဆပါ လခါင္းစဥ္မ ားက အလၾကာင္းအရာ

ြင္း ျမပ္နနထားျပီး ယဥ္လက းမအားလဆး

လက ာင္းသားမ ားအား ၄င္း

ုႏွာ္ည့္ ကစန္ းၱဴတ ုးၸ ုႏွာ္ည့္ ဘီစီးီအက္စ္စ ုာ္ရိုးမလန္ိုးတမ္ိုး းူိုးေးပါာိုး္ ္ ိုးေု

္ဆးျမနင့္္လပးျပီး အသြင္ကဇးလျပာင္းန္ဆင္သတ့္္

ဘာသာရပ္ လခါင္းစဥ္လျခာက္ခဆက္ဆ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စဇးစမ္းမအလျခခလလ့္လာသင္ယဇမမန
ဧရ္ယာအားလဆး

ာင္း ၂၁၁၃၆

ေတ ္္န္ ၂ ၂၈၁

ဂြငး္ အတ္ခ္ ၂ ၂၀၇

အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာစ္

ာလ

ြင္း လက ာင္းသားမ ားက

ကဒ္မ ိုးက ေရိုးု ိုး ခာ္ိုး ုႏွာည့္္ း

န မ ိုးက ေ ဖရွာ္ိုးုႏာ္စစမ္ိုးအ ိုး ဖာ္ည့္ အခ က္အလက္မ ိုးက းာ္ုႏာ္ုူမ ိုး

ဖစ္လ ုႏာ္ေစးပါုမ္္။

ြင္ ျပင္သစ္ဘာသာစကား နနင့္္ ဝဆဆဒ္မ္ဆး

ြင္ စပ္န္ဘာသာစကား အျပန္အလနန္လျပာဘ္ဆဘက္သြယ္မ နြ္ျန္ း

္ဆး

ပါဝင္ပါသတ္။

က္လရး

ြင္လတ္း

မီအစ္ကေမ ာ္ုႏမ
ွ မ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈ

(၂၀၂၁-၂၀၂၂ းမ ုာ္ုႏစ
ွ ္အတစက္ မြဲုႏမႈက္ေရစိုးခ ယ္မမႈ
မတာ္မီ မူြကႀတန္ိုးေလွ က္္ ိုးုမ
ူ ိုးအတစက္ု စဥ္ိုးစ ိုးမမ္ ဖစ္းပါုမ္္။)

မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မု
မႈ မ္ အလ ိုးတူ မက္ဂနက္
အစီအစဥ္တာ
စ ္ တက္ေနဳးီိုး မူြကႀေက ာ္ိုးေလွ က္္ ိုးုူ ေလွ က္္ ိုးုမ္
ည့္ စ ုာ္ုႏစ
ွ ္အတစာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တာ
စ ္ ္က္လက္တက္ေရ က္မမ္
ည့္ ေမ ာ္ုႏွမမ ိုးရွေနုူမ ိုးအတစက္ ဖစ္းပါုမ္္။ မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး
ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မက
မႈ မြဲုႏက္
မႈ ေရစိုးခ ယ္မမႈအစီအစဥ္မတာ္မီ းႀလး္မမ္ ဖစ္းပါုမ္္။
၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏစ
ွ ္အတစက္ မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈ ဖာ္ည့္
အက ႀိုး၀ာ္ရန္အတစက္ တရ ိုး၀ာ္ုမ္ည့္ မူြကႀေက ာ္ိုး ေလွ က္္ ိုးမမႈက မက္ဂနက္
အစီအစဥ္မ း္ ေန က္္ိုးရက္ ဖစ္ုမ္ည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘာလ ၆ ရက္ မတာ္မီ
တာ္ းရးပါမမ္္။ ေလွ က္လလ တစာ္ အစ္ကအစ္မမ ိုးစ မမ္္၊ လက္ရွအတန္ိုး္၊ ုႏွာ္ည့္
မက္ဂနက္ ေက ာ္ိုး အစီအစဥ္မ ိုး းပါ၀ာ္ရးပါမမ္္။
္း္ေ္ ာ္ိုး အခ က္အလက္အတစက္ ေက ာ္ိုးအး္ြကီိုးစ စမ္ိုးကမ္ိုး ၁၄၀၀
က္ကမ္ည့္းပါ္။
အမ ႀိုးု ိုး မက္ဂနက္ေက ာ္ိုး လ – ေဖေဖ ္ဝပါရီ ၂၀၂၀
ဘီစပ
ီ ီအက္စ္ မက္ဂနက္ လက ာင္းမ ား းစတ ဳးႀာ္းစြဲ

ယဆမ
ဆ ီ ဒီ (Yumi D.)ပီး၊ ၄ တန္ိုး
ခရြမး္ ဝြဲလ္
္ ယ္လီ မဇလ

န္း မက္ဂနက္ ေက ာ္ိုး

3

မက္ဂနက္ ြကႀးေ အခ က္အလက္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ုေ တက္ေရ က္ခစာည့္ရ
္ ခာ္ိုးေ္က ာ္ည့္ ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးက ြကႀးေဝန္ေ္ ာ္မက
မႈ လး္ေ္ ာ္ေးိုးမမ္ ဖစ္ေ္က ာ္ိုး အ မမခးပါ္။

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ တစ္ခခ ာ္ိုးစအ
ီ တစက္ ြကႀ႕းေအ ိုး ုာ္ည့္ကေလိုးအက ႀိုး ဝာ္မဝာ္ုရွရန္ ေအ က္းပါအခ က္အလက္မ ိုးက ဖတ္းပါ

အ္ာ္ည့္ ၃
ခ က္ဝဒ
ဆ လ
္ က ာင္း

လဘာ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးုမ္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ိုးက လက္ခ

၂၂၂ နယဇး အ္န္နဇး
ရက္စ္စ

ာလ

ာင္း ၂၁၁၃၆ • (410ါ 887-

္ီဒပါမီရီ္၊ ဖရန္ေလာ္ိုး္၊ ဂလာ္ဒစန္္၊ အဝာ္ေမိုးလ္္၊ ရက္စစ္စတ ေတ ာ္ိုး
ုေမ႔တ္ တာ္ိုးဘ ိုးဂရ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တစာ္တက္ရမမ္ည့္

လး္ေ္ ာ္ေးိုးေနးပါုမ္
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးက ေလွ က္္ ိုးခ န္တာ
စ ္ ေနရ ုႏွာည့္္ ြကႀးေဝန္ေ္ ာ္မမႈမ ိုး ရွမရွက ္မ္ည့္ုာ
စ ္ိုး
စဥ္ိုးစ ိုးုာ္ည့္းပါုမ္္။

ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ြကႀးေ စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါုမ္္။
ခရြမး္ ဝြဲလ္
္ ယ္လီ မဇလ

န္းလက ာင္း

၈၂ာ ပရ္ဆ္ီးဒန့္္စ္ လမ္း
လ

ာ္စန္ ၂၁၂၈၆ • (410ါ 887-4888

႔က္စတက္ အကယ္ဒမီ္၊ ႔မ္တန္္၊ အတ္လက္္၊ းရြဲ္ာ္ည့္းလန္ိုး္၊
ေရ ည့္ဂ ဖေဒ္္၊ စတန္ိုးလက္္၊ ီလ ခရက္စတ ုေမ႔တ္
ဝက္စ္ေတ ္္န္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တစာ္တက္ရမမ္ည့္
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ြကႀးေ စီစဥ္္ ိုးးပါုမ္္။

ဝြဲလ္ဝဒ
ဆ ္ အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာ လက ာင္း
၂၉ ၀၁ စမစ္ အ္န္းနဇး
ပ္ဆက္စ္္ီလီ ၂၁၂၀၈ • (410ါ 887-1212
ဘက္ဖေဒ္္၊ ေဖ ည့္ ဂယ္ရီ္န္္၊ မီဘရ္၊ ္န္ိုးမစ္းတ္ခ္္၊ ဝြဲလ္ဝဒ္ ုေမ႔တ္
ဝာ္ိုးအန္ိုး မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တစာ္တက္ရမမ္ည့္
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ြကႀးေ စီစဥ္္ ိုးးပါုမ္္။
Woodmoor ဝဆဒ
ဆ ္မး္ဆ မဇလ

န္းလက ာင္းElementary School

၃၂၀၀ အယ္ယ္ဘာ ဒရ္ဆက္္္
ဂြင္း အဆဆ

္ခ္ ၂၁၂၀၇ • (410ါ 887-1320

အ ဘတ္တက္စ္္၊ ဘယ္လ္တီမိုး ႔ာ္ိုးလန္ိုး္၊ ဘက္ဖေဒ္္၊ ေကတန္ ီလီ္၊
ခ က္ဝစ္္၊ ခ ည့္လန္ိုး္၊ ဒီရ ိုးးတ္ခ္္၊ ေဒပါည့္ဝဒ္္၊ အက္မစန္္န္႔က္ဒ္္၊
ဖြဲု ိုးဘကတ္ လန္ိုး္၊ ႔ီလီ္ရးီ္၊ ႔တ္ဘ္ ီလီ္၊ ႔ ဝဒ္္၊
ေ႔ိုးလ္ခရး္္၊ ေဂ ္နီကတ္္၊ လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ္၊ လာ္ယစန္ေမိုးလ္္၊ ေမိုးဘရ္၊
နယူိုးေတ ာ္ိုး္၊ း႔ တန္္၊ ရမ္ိုးေဒပါေတ ာ္ိုး္၊ ရီေလိုး္၊ ရီိုး

ုတ းႀေးိုးရန္္။ ္။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာစ
္ ာရင္းသြငး္ အပ္နထားလသာ
န
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအလနျနင့္္ းမွန္ အခ န္မန
ွ မ
္ န
ွ ္

ိုး ၱဴိုး္၊

တက္ေရ က္ေးးရန္ လမန ာ္မန
န း္ ထားးပါုမ္္။

စေက ည့္ဘရန္ေခ ္္၊ ဝက္ခ က္စတ ္၊ ဝက္စ္ေတ ာ္နီ္၊ ဝာ္ိုးဖီိုးလ္္၊ ဝဒ္ဘရစ္္၊
ဝဒ္မိုး ုေမ႔တ္ ဝဒ္႔ိုးမ္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး တစာ္တက္ရမမ္ည့္
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္ ြကႀးေ စီစဥ္္ ိုးးပါုမ္္။

ြကႀးေ လဘာ္လတ
္ ီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးုမ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မွ ုတ္မွတ္
္
ိုးုမ္ည့္ ြကႀးေေနရ မ ိုးတာ
စ ္ ေန္ာ္ေု ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုးအတစက္
မူလတန္ိုးေက ာ္ိုးအုစ ိုးအ းန္က ြကႀးေစီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါုမ္္။ အခ ႀ႕ေု ြကႀးေမ ိုးက အမ္ေက ာ္ိုး္က ိုး လစန္ိုးး အေန ဖာ္ည့္ စီစဥ္္ ိုးးပါုမ္္။ ယာ္ိုးေ္က ာ္ည့္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ုေ
ြကႀးေမမ္ည့္ အနီိုး္ိုးေနရ ုေ ေက ာ္ိုးု ိုးက လမ္ိုးေလွ က္ ုေမ႔တ္ ဘတ္စက
္
ိုးစီိုး လ ရုႏာ္းပါုမ္္။
ေက ာ္ိုးမဖစာည့္မ
္ ီ မဘမ ိုးအ ိုး ြကႀးေုႏွာည့္း
္ တ္ုက္ဳးီိုး ေက ာ္ိုးမွ အေ္က ာ္ိုး္က ိုးးပါလမ္ည့္မမ္္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ မွ ုတ္မတ
ွ ္
္
ိုးေု ြကႀးေေနရ းာ္းမ ိုးအတစက္ ြကႀးေက ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးမွ စီစဥ္ေးိုးမမ္ မ႔တ္းပါ္။
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မူြကႀ အခ က္အလက္
စ နမူန

မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ ဝာ္ခစာည့္အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုး ခာ္ိုး
မဘ လး္စ

မူြကႀေလွ က္္ ိုးခ န္တာ
စ ္ ေလွ က္္ ိုးုူမ ိုးုမ္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏွစ္ (၂၀၂၁
စက္တာ္ဘ လ

ရက္စစြဲ - ___/___/၂၀၂၀

တစာ္ ၅ ုႏွစ္ းမ္ည့္ဳးီိုး) အတစက္ ေမရီလန္ိုး းမ္နယ္ ဝာ္ခာ
စ ည့္အ
္ ုက္က းမ္ည့္ဳးီိုး

ဖစ္ရးပါမမ္ ုေမ႔တ္ နီိုးစး္ရ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ
ဝာ္ခာ
စ ည့္အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုး ခာ္ိုးက ေလွ က္္ ိုးဳးီိုး ဖစ္ရးပါမမ္္။
ေက ာ္ိုးအး္ြကီိုးအမမ္

ကေလိုးုမ္ ၂၀၂၁ စက္တာ္ဘ လ

ရက္ေန က္းာ္ိုး္၊ ၂၀၂၁ ေအ က္တဘ လ ၄ မတာ္မတ
ီ စာ္

၅ ုႏွစ္ းမ္ည့္မီ္မွု ယာ္ိုးကေလိုးအ ိုး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏစ
ွ ္ မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး းဆဆန္

ဝာ္ခာ
စ ည့္အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုး ခာ္ိုးက စဥ္ိုးစ ိုးေးိုးမမ္ ဖစ္းပါုမ္္။

ေက ာ္ိုးလး္စ

မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ ဝာ္ခစာည့္အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုး ခာ္ိုးက စီစဥ္ရန္အတစက္ မဘမ ိုးုမ္ နီိုးစး္ရ

ခ စ္ခာ္ေလိုးစ ိုးရးပါေု (ေက ာ္ိုးအး္ြကီိုးအမမ္) -

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုးအ ိုး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏဝာ္ဘာလ ၆ ရက္ မတာ္မီ ေက ာ္ိုးအး္ြကီိုး္ စ ဖာ္ည့္
တာ္ းရးပါမမ္္။ စ တစာ္ ကေလိုးစ အမမ္ ုႏွာည့္္ ေမစိုးုကြရ ီ္္၊ ၂၀၂၁ ီန္နဝပါရလ
ီ တစာ္

က ုႏ
စ ္း္စကေလိုး (အမမ္)္၊ (ေမစိုးုကြရ ီ္) အ ိုး မူလတန္ိုး ေစ ေစ ဝာ္ခစာ္ည့္

စစ္ေ္ိုးမမႈ းႀလး္ေးိုးရန္ ေတ ာ္ိုး္ ခာ္ိုး ုႏွာည့္္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာလ
္ မ္ိုး
ေလွ က္္ ိုးေ္က ာ္ိုးတေကလမ္ိုး ေဖ ္ းရးပါမမ္္။ (မ ဘက္ရွ နမူန က ္ကမ္ည့္းပါ)

အတစက္ စစ္ေ္ိုးမမႈ းႀလး္ေးိုးရန္ အတစက္ ရက္ခ န္ိုးက
ဤစ ဖာ္ည့္ ေတ ာ္ိုးခအး္းပါုမ္္။ စစ္ေ္ိုးမမႈက ၂၀၂၁
ီန္နဝပါရီလတစာ္ းႀလး္ေးိုးးပါရန္ ေတ ာ္ိုး္အး္ဳးီိုး က စုႏ္း္စ ကေလိုးက ၂၀၂၁-၂၀၂၂

မဘမ ိုးုမ္ မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ ဝာ္ခာ
စ ည့္အ
္ တစက္ စစ္ေ္ိုးမမႈ းႀလး္ေးိုးရန္ ေတ ာ္ိုး္ေု

စ ုာ္ုႏွစ္တစာ္ မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစာ္လမ္ိုး

စ စ မတၱဴ က မက္ဂနက္ ေလွ က္လလ ုႏွာည့္အ
္ တူ းပါရရမမ္
ွ
္။

တက္ေရ က္ခစာ္ည့္ းႀရန္ ေလွ က္္ ိုးအး္းပါုမ္္။

မူြကႀေက ာ္ိုးုေ ေစ ေစ ဝာ္ခစာည့္ေ
္ လွ က္္ ိုး ခာ္ိုးအတစက္ အလစာပ္င
ဆ ္း ကလလးဘဝဘ္ဆငရ
္ ာ

က ုႏ
စ ္း္ကေလိုးအ ိုး မူြကႀေက ာ္ိုး ေစ ေစ ဝာ္ခစာ္ည့္အတစက္
စစ္ေ္ိုး ခာ္ိုး းႀလး္ေးိုးရန္ုႏွာ္ည့္းက္ုက္ဳးီိုး

မ္ဘလမ္းတႊန္ က ္ကမ္ည့္းပါ္။

(www.tinyurl.com/BCPSEarlyChild)

အေ္က ာ္ိုး းန္စ က ေစ ာ္ည့္ေမွ ္လွ က္ရွေနးပါုမ္္။ က ုႏ
စ ္း္္ုေ (ဖန္ိုးနးပါတ္)
ုေမ႔တ္ (အီိုးေမိုးလ္လး္စ ) ္ ္က္ုစယ္ုႏာ္းပါုမ္္။
ရိုးု ိုးစစ ဖာ္ည့္္၊
မဘ စ လက္မွတ္

မီအစ္ကေမ ာ္ုႏမ
ွ မ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈ
(၂၀၂၁-၂၀၂၂ းမ ုာ္ုႏွစ္အတစက္ မြဲုႏမႈက္ေရစိုးခ ယ္မမႈ မတာ္မီ မူြကႀတန္ိုးေလွ က္္ ိုးုူမ ိုးအတစက္ု စဥ္ိုးစ ိုးမမ္ ဖစ္းပါုမ္္။ )

မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈုမ္ အလ ိုးတူ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစာ္ တက္ေနဳးီိုး မူြကႀေက ာ္ိုးေလွ က္္ ိုးုူ ေလွ က္္ ိုးုမ္ည့္ စ ုာ္ုႏွစ္အတစာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစာ္
္က္လက္တက္ေရ က္မမ္ည့္ ေမ ာ္ုႏွမမ ိုးရွေနုူမ ိုးအတစက္ ဖစ္းပါုမ္္။ မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈက မြဲုႏမႈက္ေရစိုးခ ယ္မမႈအစီအစဥ္မတာ္မီ းႀလး္မမ္ ဖစ္းပါုမ္္။
၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ စ ုာ္ုႏွစ္အတစက္ မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ဦိုးစ ိုးေးိုး ေရစိုးခ ယ္မမႈ ဖာ္ည့္ အက ႀိုး၀ာ္ရန္အတစက္ တရ ိုး၀ာ္ုမ္ည့္ မူြကႀေက ာ္ိုး ေလွ က္္ ိုးမမႈက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ္ ေန က္္ိုးရက္ ဖစ္ုမ္ည့္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘာလ ၆ ရက္ မတာ္မီ တာ္ းရးပါမမ္္။ ေလွ က္လလ တစာ္ အစ္ကအစ္မမ ိုးစ မမ္္၊ လက္ရွအတန္ိုး္၊ ုႏွာ္ည့္ မက္ဂနက္ ေက ာ္ိုး အစီအစဥ္မ ိုး းပါ၀ာ္ရးပါမမ္္။

းမုရွလးပါက လက ာင္းအဆပ
ဆ ၾ္ ကီး၏စတ္းကမ္း ၆၄၀၀ က (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာ္ ္ကမ္ည့္းပါ္။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာစ
္ ာရင္းသြငး္ အပ္နထားလသာ
န
ေက ာ္ိုးု ိုးမ ိုး
အလနျနင့္္ းမွန္ အခ န္မန
ွ မ
္ န
ွ ္

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေု
ွ
ေက ာ္ိုးတာ္ိုးတစာ္ လက ာင္းသားမ ားအ

ြက္

အ္ူိုးးမ ေရိုး ႏွနင့္္ အးာ္ိုး ၅၀၄ အေ္ က္အးည့္ ၀န္ေ္ ာ္မမ
မႈ ိုး ရရွးပါုမ္္။

တက္ေရ က္ေးးရန္ လမန ာ္မန
န း္ ထားးပါုမ္္။

အစီအစဥ္ (မ ိုး) ေ း ာ္ိုးလြဲမမႈ မ ိုးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္
ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ ၁ နာရီ မ
င္သြငး္ ရမတ္။

င
္ဆ မ
္ ီ အြန္လင
္ဆ း္ မန

အခ က္အလက္မ ိုးက ဘီစပ
ီ အ
ီ က္ဟ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္
ဝက္ဘဘ
္ ္ဆက္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာ္ ေလည့္လ းပါ
ုေမ႔တ္ (၄၄၃) ၈၀၉-၄ ၂၇ ုေလမ္ိုး ဖန္ိုး္က္စစမ္ိုးုႏာ္းပါုမ္္။

လလန ာက္ထားပဆ အခ က္အလက္ဘ္ဆငရ
္ ာ
အစတ္းအလဝး
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မက္ဂနက္ လလန ာက္ထားလရး လဆပ
ဆ င
္ န္းစဥ္အလၾကာင္း ပ္မ
ဆ လ
္ဆ လ့္လာပါ။

မူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုးမ ိုး
လဘာ္လတ
္ ီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးအတစက္ လက္ခးပါုမ္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ စက္တာ္ဘ လ ၂၆ ရက္္၊ စေနေနေ

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးက ေလွ က္္ ိုးခ န္တစာ္ ေနရ ုႏွာ္ည့္ ြကႀးေဝန္ေ္ ာ္မမႈမ ိုး ရွမရွက

မနက္ ၀ န ရီ သ္္ဆ မဟဆဆ

္မ္ည့္ုစာ္ိုး စဥ္ိုးစ ိုးုာ္ည့္းပါုမ္္။

္ မြနး္ လြြဲ ၁ န ရီ ဘက္ရင
န ္

သဆ္္ဆ မဟဆဆ

စက္

စ္ခက
ဆ လ
္ဆ ရြးပါ။

္

င္ဘာလ ၃၀ ရက္ပီး၊ ္ဆဒ
ဆ ၶဟဇးလန္

မနက္ ၁၀ နာရီ သ္မ
ဆ့္ ဟဆဆ

္ တလန ၆း၃၀ နာရီ ဘက္ရင
န ္

စ္ခက
ဆ လ
္ဆ ရြးပါ။

အစီအစဥ္က္ဆ အရ္ပလ
္ ယာင္ က င္းပျပ လဆပ
ဆ ပ
္ ါမတ္
မ္ဘမ ားအလနျနင့္္
အစတ္းအလဝးအ

ြက္ န္

စ
္ ာ

စ္လစာင္ ရရနရ
္ န္

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
ြင္ မန ပ
္ ဆ င္ပါ

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား
၀၅ ဒ ၱဴလူ. ခ က္စးတ္ခ္ အမ္ရ ဝာ္ိုး
ေတ ္္န္္၊ ေမရီလန္ိုး ၂ ၂၀၄

(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

*ဤလက္ကမ္ိုးစ
လလာလလာလ

ေစ ာ္းပါ အခ က္အလက္မ ိုးသတ္ က္ဆ္စ္ - ၁၉ နနင့္ဘ
္ က္စပ္သတ့္္ ကန့္္သ

လ
္

္ခ က္မ ားအလပပၚမဇ

တ္ဳႈ၍ ေ း ာ္ိုးလြဲုႏာ္းပါုမ္္။

အ
္ ျနစ္ဘဆး အခ က္အလက္မ ိုးက ုရွရန္ လက းးဇးျပ ဳႈ၍ ဘီစီပအ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) က

က္းဆ ကားပါ။

အခ က္အလက္မ ား ပ္မ
ဆ သ
္ဆ ရ
္ လ
န္ ပ
္ဆ ါက လက ာင္းဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္
ေက ာ္ိုး

လက ာင္း ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္

ြင္ ၾကတ့္္ရပါ လက ာင္းအီးလမးလ္

Jade Johnson
ခ က္စ္ဝါ့္သ္ လက ာင္း

https://chatsworthes.bcps.org/

jjohnson7@bcps.org
Cathy Thomas

ခရဆဆမ္းဝြဲလ္ ္ယ္လီ မဇလ

န္း မက္ဂနက္လက ာင္း

https://cromwellvalleyes.bcps.org/
cthomas4@bcps.org
Katie Lugli

ဝြဲလ္ဝဆဒ္ အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာလက ာင္း

https://wellwoodes.bcps.org/
klugli@bcps.org
Brendan Penn

ဝဆဆဒ္မ္ဆး မဇလ

န္းလက ာင္း

https://woodmoores.bcps.org/
bpenn@bcps.org

မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုးမမႈအေ္က ာ္ိုး ေ ဖ္ေးိုးရန္အတစက္ မက္ဂနက္ ရိုးဝန္္မ္ိုးမ ိုး မက္ဂနက္ းးစအ
ြဲ ခမ္ိုးအန ိုးတစာ္ ရွေနးပါမမ္္။
မက္ဂနက္ းးစြဲအခမ္ိုးအန ိုးက မတက္ေရ က္ုႏာ္းပါက မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ိုးအေ္က ာ္ိုး ုရွရန္ ေက ာ္ိုးုေ ္က္ုစယ္းပါ္။

အခ က္အလက္မ ိုးက မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာလ
္ မ္ိုး ရယူုႏာ္ုလ ဘီစး
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး ္
(443) 809-4127 ုေလမ္ိုး ဖန္ိုး္က္စစမ္ိုးုႏာ္းပါုမ္္။

ခစြဲ ခ
ိုး
္
က္္
မနဆ
မျ

ပ ေရိုး္ာ
ေဖ
္
း
ခ
က္
္။ ္။
ဘ
ယ္လ္တီ

မိုးေက ာ္တ
း

မ ေရိုးဘ
အ
ဖစေြဲ
ု
မ္

းမ ေရိုးအစီအစဥ္မ ိုး္၊ ဝန္ေ္ ာ္မမႈမ ိုး ုေမ႔တ္ အလး္အကာ္ခန္ေအး္ေရိုးမ ိုးတစာ္ းမ္ေ္ ာ္စ ုႏွာ္ည့္ းမ္နယ္ ဥးေဒမ ိုးအရ အုက္္၊ အု ိုးအေရ ာ္္၊
ကယ္အဂၤပါခ ႀ႕ယစာ္ိုးမမႈ္၊ က ိုး/မ(္တ္ေဖ ္ေ း ္မမႈအးပါအ၀ာ္အ္၊ အမ္ေ္ ာ္ေရိုး္၊ ုႏာ္ာု ိုး ုေမ႔တ္ လူမ ႀိုး္၊ ဘ ု ္၊ လာ္စတ္္၊ စစ္မမႈ္မ္ိုးမမႈ ုႏွာ္ည့္ အ ခ ိုးအေ္က ာ္ိုးအရ မ ိုးအေးက
ခစြဲ ခ ိုး္က္္မမႈ မရွးပါ္။
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