ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး

အလယ္တန္ိုးေက ာ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။

အစန္လင္ိုးမွေလွ ာက္္ာိုးရန္ သ႔မဟတ္
အက္ပလီေကိုးရွင္ိုးက ေဒါင္ိုးလပ္ဒ္လပ္ရန္
ဤေနရာက စကန္ဖတ္ပါ

ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္အာိုး ေလွ ာက္္ာိုးမႈ လပ္ငန္ိုးစဥ္တင
စ ္ ကိုးကာိုးရန္အတစက္ ေ္ာင္္ာိုးပါ။

၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁

ေလွ ာက္လာႊ မျဖည့္မီ ဤ လက္ကမ္ိုးစာေစာင္ပါ

နာရီ မတင္မအ
ီ ္ အစနလ
္ င္ိုးမွ

အ္ က္အလက္အာိုးလိုးက ေသ္ ာစစာ ဖတ္ပါ။

ေ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

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက အစန္လင္ိုးမွ

တင္ျပၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။

ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ၀က္ဘ္္က္ဒ္

ျပဳလပ္ေစုႏင္ပါသည္။မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ာိုးအာိုးလိုးသည္

လက္ရမူ
ွ လတန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တင
စ ္

ဘယ္လ္တီမိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး အတန္ိုးတင္ျ္င္ိုး ုႏွင့္

တက္ေရာက္ေနေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ၀င္္စင့အ
္ တစက္

ေက ာင္ိုးၿပီိုးျ္င္ိုးမ ာိုးအတစက္ လအပ္္ က္မ ာိုးုႏွင့္ ကက္ညီပါသည္။

ဦိုးစာိုးေပိုး္ရပါမည္လာိုး။
မ္ရပါ။ အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ေက ာင္ိုး အစီအစဥ္သ႔

အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္က

တက္ေရာက္္စင့္ရွေသာသူမ ာိုးအာိုးလိုးက ေလွ ာက္္ာိုးေရစိုး္ ယ္ျ္င္ိုး

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

ေလွ ာက္္ာိုးရန္ အ္ က္အလက္

(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ မစန္ိုးတည့္ ၁၂ နာရီမွ
စတင္ျပဳလပ္ုႏင္ပါသည္။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈမ ာိုးက ၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္
ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ရက္စပ
စြဲ ါစာ သ႔မဟတ္ အစန္လင္ိုးမွ ယင္ိုးေန႔
ညေန႔ ၁ နာရီတစင္ တင္ျပၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။

က တန္ိုးတူညီတူ စဥ္ိုးစာိုးေပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မက္ဂနက္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတင
စ ္ တက္ေနေသာ

မက္ဂနက္၀င္္စင့္က ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀။ ။

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုး၏ ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး ၀င္္င
စ ့အ
္ တစက္

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး အတင္ိုး ျပဳလပ္ပါသည္။

ဦိုးစာိုးေပိုး္ရပါမည္လာိုး။

မဘမ ာိုးသည့္ ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀ က ဖတ္ရန္

အျ္ာိုးေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးနည္ိုးတူ မက္ဂနက္အစီအစဥ္က

မ္ရပါ။ ညီအစ္ကေမာင္ုႏွမမ ာိုး၊ အမႊာမ ာိုးသည္ပင္လွ င္

ေလွ ာက္္ာိုး္စင့္ရွသည္။

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္ ၀င္္စင့္အတစက္

ုႏွင့္ ေလွ ာက္လႊာအာိုးလိုးက စနစ္တက ျပင္္င္ရန္

ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတင
စ ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစ္္္က္

္ည့္သစင္ိုးမစဥ္ိုးစာိုးပါ။

ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုးက သတျပဳပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈမ ာိုးသည္ လာမည့္
၆တန္ိုး ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုး ကသာ လက္္ပါမည္။ အမ္ရာမြဲ့မ ာိုးလည္ိုး

ပေရစိုးုႏင္ပါသလာိုး။

မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မႈ ရွမည္လာိုး။

ေလွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသည္။ ေလွ ာက္္ာိုးသူတစ္ေယာက္လွ င္

အႀကျပဳပါသည္။ ေလွ ာက္လႊာမတင္မီ ေက ာင္ိုးသာိုးုႏွင့္
မဘမ ာိုးအာိုး စတ္၀င္စာိုးသည့္ မက္ဂနက္ ျပပစြဲ ုႏွင့္ မက္ကနက္
အ္မ္ိုးအနာိုးမ ာိုးက တက္ေရာက္ေစလပါသည္။

အလယ္တန္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးအတစက္ မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မႈမ ာိုး

တစ္ေစာင္သာ ေလွ ာက္္ာိုးပါ။ ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတစင္

မရွပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးသူသည္ ေလွ ာက္္ာိုး္ န္တစင္ ဘယ္လ္တီမိုး

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး (၃) ္ ေရစိုးုႏင္ပါသည္။ ေသ္ ာစစာ

ေကာင္တီ အစိုးရ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ေရာက္္စင့္ရွသူ

အမွတ္ျ္စ္ ေရစိုး္ ယ္ပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈမ ာိုးသည္ လာမည့္ ၆တန္ိုး
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုး ကသာ လက္္မည္ျဖစ္ေၾကာင္ိုး သတျပဳပါ။
ေလွ ာက္လႊာက ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလျ္ ဖင့္ ပ႔ုႏင္ပါသလာိုး။
မရပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးမႈက မက္ဂနက္ အစန္လင္ိုးေလွ ာက္္ာိုးစနစ္

္န္ိုးစစ္မႈမ ာိုး မရွပါ။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင္ုႏွစ္တစင္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးက မည္သည့္အ္ က္ေပၚအေျ္္ၿပီိုး

ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

ေရစိုး္ ယ္ပါသနည္ိုး။

တက္္စင့္ရွေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ဗဟ္န္ိုး္ ဳပ္

လစတ္ေသာေနရာမ ာိုးက ဦိုးစာိုးေပိုးေရစိုး္ ယ္မႈျဖင့္ ေရစိုး္ ယ္ပါသည္။

မွတစ္္င့္ သ႔မဟတ္ ယူ.အက္စ္.ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္
အျ္ာိုးအတည္ျပဳစာတက္မွ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ညေန
၁ နာရီ တစင္ ေလွ ာက္္ာိုးၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။
ေလွ ာက္လႊာက လက္္ရရွမရွ ကၽစုႏ္ပ္မည္သ႔ သုႏင္ပါသနည္ိုး။
အစန္လင္ိုးမွ ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးသည္ အီိုးေမိုးလ္မွ လက္္ရရွစာ

က န္ရွေသာေနရာမ ာိုး ုႏွင့္ ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးမ ာိုးက

၆၄၀၀။ ။ မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏ အျ္ာိုးအ္ က္မ ာိုး ကၾကည့္ပါ)

ေလွ ာက္္ာိုးသူတစ္ေယာက္လွ င္ တစ္ေစာင္သာ

အစီအစဥ္၀င္္င
စ ့အ
္ ေျ္အေနက မည္သည့္အ္ န္တစင္ မည္သ႔

ေလွ ာက္္ာိုးပါ။ ေလွ ာက္လႊာ္ြဲတစင္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး

၀င္္စင့္အေျ္အေနအာိုး မဘမ ာိုး္ အီိုးေမိုးလ္ျဖင့္ အသေပိုးပါမည္။

အတည္ျပဳ္ာိုးသည့္ စာတက္ မွေပိုးပ႔ရန္ ုႏွင့္ လက္္ေျပစာက

က ပန္ိုးမြဲုႏႈက္ၿပီိုး ၀င္္စင့္ျပဳပါသည္။

က ပန္ိုးမြဲုႏႈက္ျ္င္ိုးျဖင့္ ေရစိုး္ ယ္ပါသည္။ (ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏စည္ိုးကမ္ိုး

သုႏင္မည္နည္ိုး။

ရရွပါမည္။ စာတက္မွ ေပိုးပ႔ေသာ ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးအတစက္

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးအတစက္ ၀င္္စင့္

ျဖစ္ရပါမည္။

(၃) ္ ေရစိုးုႏင္ပါသည္။

္႔အျပင္ မက္ဂနက္ ္ိုးျဖတ္္ က္စာမ ာိုးက ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆

ေတာင္ိုးယ္
ူ ာိုးရန္ အႀကျပဳအပ္ပါသည္။

ရက္မတင္မီ ေပိုးပ႔ပါမည္။ (အ္ါအာိုးေလ ာ္စစာ

ရက္စစေ
ြဲ ျပာင္ိုးလြဲုႏင္ပါသည္)

ေပိုးပ႔လက္ေသာ ေလွ ာက္လာႊ သည္ ပတ္္ န္ေက ာ္မွ ေရာက္လွ င္
သ႔မဟတ္ လိုး၀မေရာက္လွ င္ ဘာ္က္ျဖစ္မည္နည္ိုး။

၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ
ေလွ ာက္္ာိုးရပါမည္။

စာတက္မွ ေပိုးပ႔မည္္ပါက အတည္ျပဳေသာ စာတက္သိုးရန္

အ္ န္မီေရာက္ေၾကာင္ိုး သက္ေသ (ဥပမာ အတည္ျပဳ္ာိုးေသာ

ပမသရွရန္ ကၽစုႏ္ပ္တ႔၏ ၀က္ဘ္
္ က္ဒ္

စာတက္ေျပစာ) မရွပါက ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက စဥ္ိုးစာိုးမည္မဟတ္ပါ။
ပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္မတင္မီ

(tinyurl.com/BCPSMagnet) က ၀င္ၾကည့္ပါ

စာပ႔တ္ပ္ေ္ါင္ိုးရက္စစြဲ မပါသည့္ ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးလည္ိုး ပါသည္။

အႀကျပဳအပ္ပါသည္။ ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလ္ ျဖင့္ပ႔ေသာ
ေလွ ာက္လႊာမ ာိုးက မစဥ္ိုးစာိုးပါ။

သ႔မဟတ္ ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ္

ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုးက က ပန္ိုးမြဲုႏႈက္စနစ္ျဖင့္ ၀င္္စင့္အတစ္

(၄၄၃) ၈၀၉-၄၁၂၇ သ႔ ဖန္ိုး္က္ စစမ္ိုးပါ

ေရစိုး္ ယ္ျ္င္ိုး သ႔မဟတ္ ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးတစင္ ္ည့္္ာိုးျ္င္ိုး
္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

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
အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ေလွ ာက္လာႊ
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုး ေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး
105 ဒဗ ်ဴလူ၊ ္ က္စပတ္္္ အမ္ရာ၀င္ိုး

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။

2

ေတာ္္န္၊ အမ္ဒီ ၂၁၂၀၄

သတ္မတ
ွ ္ေလွ ာက္လႊာပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉
္ုႏွစ၊္ ုႏ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ ရက္စ္
စြဲ ၿပီိုး
ေပိုးပ႔ တင္ျပရပါမည္။

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး
သင့္ကေလိုး စတ္ပါဝင္စာိုးေသာ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္(မ ာိုး) က ေဖာ္္တ္ုႏင္ရန္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အေၾကာင္ိုး
ရွငိုး္ လင္ိုး္ က္မ ာိုးက ဖတ္ပါ။ ၆ တန္ိုးတက္မည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုး၏ ေလွ ာက္္ာိုးမမ
ႈ ာိုးကသာ လက္္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္ိုး သတျပဳပါ။
၂၁ ရာစ ဒီဂ စ္တယ္လေ
္ ္တ္ ေလ့လာေရိုး

ရွာေဖစေဖာ္္တ္ေရိုးရာ

ပတ္္္ဗီလီ

ဒ ္ရစ္

ဥပေဒ ုႏွင့္ ဘ႑ာေရိုး

ေလာ့ရွ္ ရီဗန္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ၂၁ ရာစ ဒီဂ စ္တယ္ ေလ့လာမႈမ ာိုးက

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အသိုး္ အင္ဂ င္နီယာဘာသာ၊ ပတ္ဝန္ိုးက င္ေရိုးရာ

လက္္ပ္သင္ၾကာိုးေပိုးမႈမ ာိုး၊ လက္ေတစ႔ျပႆနာေျဖရွင္ိုးနည္ိုးမ ာိုးတစင္

အင္ဂ င္နီယာဘာသာ (အက္စ္အီိုးေအအက္စ)္ ၊ အမ ာိုးအျပာိုး ္က္သစယ္ေရိုး ုႏွင့္

္ည့္သစင္ိုးေပိုး္ာိုးသည့္ ေန႔တဓူဝသိုး အင္ဂ င္နီယာ သင္တန္ိုးမ ာိုးက

အျမင္ပင္ိုး/ဂရပ္ဖစ္ အုႏပညာမ ာိုးက လက္ေတစအ
႔ သိုး္ မႈမ ာိုးတစင္

တက္ေရာက္ရပါမည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အက္စ္တအ
ီ ီိုးအမ္ (သပၸ၊ နည္ိုးပညာ၊

ရွာေဖစေဖာ္္တ္ၾကရပါမည္။ ပ္မုႏွစ္အတစင္ိုးတစင္ နယ္ပယ္အာိုးလိုးတစင္

အင္ဂ င္နီယာ၊ သ္ၤ ာ) တ႔ပါဝင္သည့္ စီမကန္ိုး ဦိုးေ္ာင္လမ္ိုးျပနည္ိုး - Gateway®

ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီိုး ၇ တန္ိုးတစင္ နယ္ပယ္ ုႏွစ္္က အ္ူိုးျပဳရန္

သင္ရိုးညႊန္ိုးတမ္ိုးတစင္ ပါဝင္ေလ့လာၾကရပါမည္။ ၆ တန္ိုးတစင္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္

မြဲုႏႈက္ေရစိုးေပိုးမည္ျဖစ္ၿပီိုး ၈တန္ိုးတစင္ နယ္ပယ္တစ္္ကသာ အ္ူျပဳရပါမည္။

သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္ ေရရွည္တည္တေစရန္ ေန္င္ုႏင္သည့္ေနရာမ ာိုးက

အင္ဂ င္နီယာဘာသာ ္က္စပ္ လမ္ိုးေၾကာင္ိုးတစင္ အင္ဂ င္နီယာဘာသာအႀကဳ

ဒီဇင္ိုးျပဳလပ္သည့္ ဂရင္ိုး ဗသကာ ုႏွင့္ နည္ိုးပညာမ ာိုးက

သင္ရိုးညႊန္ိုးတမ္ိုး ုႏွင့္ ေနာက္မ ဳိုး္က္ သပၸစုႏႈန္ိုးမ ာိုး ပါဝင္ပါသည္။

ျပင္္င္ၿပီိုးသာိုး ျဖစ္ေစပါသည္။

အေသိုးစတ္ အုႏပညာ

အမ ာိုးအျပာိုး္က္သယ
စ ေ
္ ရိုး

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ၂၁ ရာစ၏ စီိုးပစာိုးေရိုးဘာသာရပ္ ုႏွင့္
ဥပေဒစနစ္မ ာိုးအေၾကာင္ိုးက အေၾကာင္ိုးအရာမ ဳိုးစ ုႏွင့္ ျပႆနာအေျ္ျပဳ
ေလ့လာေရိုးမ ာိုးျဖင့္ ေလ့လာေဖာ္္တ္ၾကရပါမည္။ အစီအစဥ္သည္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး ဘ႑ာေရိုး၊
ဥပေဒဘာသာရပ္မ ာိုးတင
စ ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ုႏွင့္
္က္စပ္အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေၾကာင္ိုး ုႏွင့္ နည္ိုးပညာအစီအစဥ္မ ာိုးအတစက္

ေလ့လာသင္ၾကာိုးၾကရပါမည္။ ၇ တန္ိုးတစင္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ စက္ရပ္မ ာိုး၊
လွ ပ္စစ္၊ ေလယာဥ္ ုႏွင့္ အာကာသအေၾကာင္ိုးက ေလ့လာၾကရပါမည္။ ၈ တန္ိုးတစင္
ကန္ပစၥည္ိုးအသစ္မ ာိုးက ဒီဇင္ိုး္တ္၊ ျပဳျပင္ ဖန္တီိုးေသာ သရီိုးဒီ ကစန္ျပ်ဴတာသိုး
အၾကမ္ိုး္စြဲ ေ္ာ့ဖ္ဝလ
ြဲ ္ျဖင့္ အင္ဂ င္နီယာ ဘာသာရပ္က ေလ့လာ ၾကရပါမည္။
လပ္ငန္ိုး္င
စ ္ ုႏွင့္ အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေၾကာင္ိုး္င္ရာ ေလ့လာမႈ

လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ တကယ့္ျပင္ပေလာကုႏွင့္ စပ္္င္သည့္ လပ္ငန္ိုး္စင္မ ာိုး၊

ဒီိုးရာိုး ပတ္္္

ဒီိုးရာိုး ပတ္္္

ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ သရပ္ေ္ာင္ သ႔မဟတ္ အျမင္အာရ အုႏပညာတ႔မွ တစ္္္က

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးက တယ္လီေဗိုးရွင္ိုး ုႏွင့္ ေရဒီယ္တ္လႊင့္ျ္င္ိုး၊ ဗီဒီယ

ေရစိုး္ ယ္ုႏင္ပါသည္။ အက၊ တူရယာသီ္ င္ိုး*၊ အ္ ုႏွင့္ ဇာတ္သဘင္အုႏပညာ

္တ္လပ္ျ္င္ိုး၊ ကစန္ျပ်ဴတာျဖင့္ ရက္ကူိုးေရိုး္ြဲစျ္င္ိုး ုႏွင့္

တ႔တင
စ ္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ပရသတ္အမ ဳိုးမ ဳိုးအတစက္ ျပကစကမ
္ ာိုးက

ဝက္ဘ္စာမ က္ုႏွာဒီဇင္ိုးစေသာ ္က္သယ
စ ္ေရိုးနည္ိုးပညာမ ာိုး

တစ္ဥိုးီ ္ င္စအ
ီ တစက္ ျပင္္င္ေပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ ဇာတ္သဘင္

အသိုးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကာိုးမႈမ ာိုးက ျပဳလပ္ေပိုးပါသည္။

ေလ့လာမႈနယ္ပယ္မ ာိုးအေၾကာင္ိုး၊ ေရတ ုႏွင့္ ေရရွည္ အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေၾကာင္ိုး

အုႏပညာ ေနာက္္ိုးစာေမိုးပက
စြဲ ေအာင္ျမင္ျ္င္ိုးျဖင့္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး

ရည္မွန္ိုး္ က္မ ာိုး၊ ေကာလပ္ေက ာင္ိုးအေျ္အေနမ ာိုး၊ ုႏွင့္

အေသိုးစတ္ အုႏပညာ ေက ာင္ိုးၿပီိုး ရမွတက
္ ရုႏင္ပါသည္။ အျမင္အာရအုႏပညာ တစင္

ေငစေရိုးေၾကိုးေရိုးအေတစိုးအေ္ၚမ ာိုးက စာသင္္န္ိုး္ြဲတစင္ ေလ့လာၾကရပါမည္။

ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ ပ္စျြဲ ္င္ိုး၊ ပန္ိုး္ ီ္စျြဲ ္င္ိုး၊ ပန္ိုးပ္ျ္င္ိုး၊ ပစတူလပ္ျ္င္ိုး၊

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ေဒသ္ စီိုးပစာိုးေရိုးလပ္ငန္ိုးမ ာိုး ုႏွင့္

ပေဖာ္ျ္င္ိုးစသည့္ စစမိုး္ ေ္ာင္ရည္မ ာိုးက ေလ့လာၾကရပါမည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးသည္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး စတီိုးဗန္ိုး ရက္ျ္င္ိုး ုႏွင့္ ဇာတ္ရ (ဇာတ္လမ္ိုးတမ
စြဲ ာိုး၊

အျမင္အာရအုႏပညာ ေနာက္္ိုးစာေမိုးပစြဲ ုႏွင့္ တစ္ကယ္ေရ္န္ိုးစစ္ျ္င္ိုးတ႔က

သရပ္ေ္ာင္မ ာိုး ုႏွင့္ သီ္ င္ိုးမ ာိုးပါဝင္သည့္) တ႔ပါဝင္သည့္

ေအာင္ျမင္ျ္င္ိုးျဖင့္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး အေသိုးစတ္အုႏပညာ ေက ာင္ိုးၿပီိုးရမွတ္

အ္စင့အ
္ ေရိုးမ ာိုးရရွေစရန္ စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး

က ရုႏင္ပါသည္။

ပရတ္သတ္အမ ဳိုးမ ဳိုးက ေဖ ာ္ေျဖေပိုးုႏင္ရန္ လအပ္ေသာ တစ္ဥိုးီ ္ င္ိုးုႏွင့္

အစိုးရေအဂ င္စီမ ာိုးသ႔ သစာိုးေရာက္ေလ့လာျ္င္ိုး၊ ေငစေရိုးေၾကိုးေရိုး အေၾကာင္ိုး
အစီအစဥ္မ ာိုးတစင္ ပါဝင္ျ္င္ိုး၊ လက္္ပ္သင္ၾကာိုးေပိုးမႈမ ာိုး၊ စီမကန္ိုးအေျ္ျပဳ
ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ ာိုးတစင္ ပါဝင္ုႏင္ရုႏင္ပါသည္။ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုးမ ာိုး၊
ေကာလပ္မ ာိုး သ႔လည္ိုး သစာိုးရမည္ ျဖစ္ၿပီိုး ဧည့္သည္ေတာ္ ေဟာေျပာသူမ ာိုး
ုႏွင့္ တစ္သီိုးပဂၢလ သေတသနမ ာိုးမွတစ္္င့္ အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေၾကာင္ိုးမ ာိုးက

(*ဒီိုးရာိုးပတ္္္ တစင္ တူရီယာ သစဥ္ အစီအစဥ္တစင္ ႀကဳိုးတပ္တူရယာ ုႏွင့္ စုႏၱယာိုး

ေလ့လာုႏင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မပါဝင္ပါ။ ေလွ က္္ာိုးသူသည္ တူရယာက တီိုး္တ္သည့္အေတစ႔အႀကဳ

္န္ိုးသမ္ိုးေစာင့္ေရွာက္ေရိုး သပၸ

ေလာ့ရ္ွ ရီဗန္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ေရတစင္ိုးေနသတၱဝါမ ာိုး၊ သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္ ုႏွင့္
ယင္ိုးတ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္တ႔ၾကာိုး ္က္စပ္မႈမ ာိုးက ေလ့လာၾကရပါမည္။
ဤအစီအစဥ္သည္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး သပၸ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္တစင္

ကမာၻေျမ/အာကာသ သပၸ
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ပ္ဝီ၊ တက္စာိုးအင္အာိုးမ ာိုး၊ ျပတ္ေရႊ႕လႊာလႈပ္ရွာိုးမႈမ ာိုး၊
မီိုးေတာင္ေလ့လာမႈမ ာိုး၊ သမဒၵရာေလ့လာမႈ၊ နကၡတ္ေဗဒ ုႏွင့္

မ ာိုးျပာိုးေသာ စာသင္္န္ိုး သင္္န္ိုးစာမ ာိုးပါဝင္သည့္ ပညာေရိုးအစီအစဥ္မ ာိုးျဖင့္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး သပၸေရစိုး္ ယ္ရမွတ္မ ာိုးကလည္ိုး
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီိုး ၈ တန္ိုးတစင္ ကမာၻေျမ/အာကာသ သပၸက ေလ့လာရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ (အ္က္ပါ ရွင္ိုးလင္ိုး္ က္ကၾကည့္ပါ) သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္ သပၸတစင္

လအပ္ေသာ တစ္ဦိုး္ င္ိုး ုႏွင့္ အဖစ႔လ
ြဲ က္ တင္္က္ုႏင္စစမ္ိုးမ ာိုးက
ျပင္္င္ေလ့က င့္ေပိုးပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ဇာတ္ရအုႏပညာ
ေနာက္္ိုးစာေမိုးပက
စြဲ ေအာင္ျမင္ျ္င္ိုးျဖင့္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး
(*္က္္္ဘရ တစင္ တူရီယာ သစဥ္ အစီအစဥ္တစင္ ႀကဳိုးတပ္တူရယာ ုႏွင့္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးက ဝင္္င
စ ့္၏ တစ္စတ္တစ္ပင္ိုးအေနျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖစေရိုး
္န္ိုးစစ္မႈက ျပဳလပ္ရပါလမ့္မည္။

အျပည္ျပည္္င္ရာ ေလ့လာမႈ

ေလ့လာမႈမ ာိုးျပဳလပ္ၾကရပါမည္။ နည္ိုးပညာအေျ္ျပဳ ပတ္ဝန္ိုးက င္တစင္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ၆ တန္ိုး ုႏွင့္ ၇ တန္ိုးတစင္ သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္ သပၸက

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ပရတ္သတ္အမ ဳိုးမ ဳိုးက ေဖ ာ္ေျဖေပိုးုႏင္ရန္

အေသိုးစတ္အုႏပညာ ေက ာင္ိုးၿပီိုးရန္ ရမွတ္က ရေစုႏင္ပါသည္။

မစ္ဒယ္လ္ ေရိုးဗာိုး၊ စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး ုႏွင့္ ဝင္္ာ ေမိုးလ္

္က္္္ဘရ

အ္၊ သ႔မဟတ္ ဇာတ္ရအုႏပညာမ ာိုးတင
စ ္ ပါဝင္ၾကရပါမည္။

အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး က န္ိုးမာေရိုးသပၸအစီအစဥ္မ ာိုးအတစက္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ကမာၻ႔ေရိုးရာမ ာိုးက အာရစက္ေသာ ပညာေရိုး

သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္ ုႏွင့္ ကမာၻေျမ/အာကာသ သပၸ

္က္္္ဘရ

သရွသစာိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး

(အစီအစဥ္ပါအေၾကာင္ိုးအရာမ ာိုးသည့္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီိုး ေျပာင္ိုးလြဲုႏင္ပါသည္။)

ပ္ဝီအ္ န္မ ာိုးုႏွင့္္က္စပ္ေသာ သင္္န္ိုးစာမ ာိုးက သင္ၾကာိုးရပါမည္။

အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး သပၸေရစိုး္ ယ္ရမွတ္မ ာိုးကလည္ိုး ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ က န္ိုးမာေရိုးေစာင့္ေရွာက္သူမ ာိုး ပူိုးတစလ
ြဲ ပ္ေ္ာင္မႈ ုႏွင့္

ႀကဳတင္ျပင္္င္ေပိုးျ္င္ိုးလည္ိုး ျဖစ္ပါသည္။ က န္ိုးမာေရိုးသပၸ တက္ေရာက္ရေသာ

ဒီရာိုး ပတ္္္ ုႏွင့္ ္က္္္ဘရ

အစတ္အပင္ိုးမ ာိုးက ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အက၊ တူရယာသစဥ္ (တီိုးဝင္ိုး သ႔မဟတ္ ႀကဳိုးတပ္*)၊

လူ႔္ုႏၶာကယ္၏ တည္ေ္ာက္ဖ႔စ
စြဲ ည္ိုးလပ္ေ္ာင္ပမ ာိုးအေၾကာင္ိုးက အေျ္္မွစၿပီိုး

သပၸေရစိုး္ ယ္ရမွတ္မ ာိုးကလည္ိုး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္ိုးက င္၏ သက္ရွ ုႏွင့္ သက္မြဲ့

က န္ိုးမာေရိုး သပၸ

က န္ိုးမာေရိုးေစာင့္ေရွာက္မႈ လပ္ေ္ာင္္ က္မ ာိုး ုႏွင့္ အဖစ႔အ
ြဲ စည္ိုးမ ာိုးအေၾကာင္ိုး ုႏွင့္

္ ေပိုးုႏင္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး

အဖစ႔လ
ြဲ က္ တင္္က္ုႏင္စမ
စ ိုး္ မ ာိုးက ျပင္္င္ေလ့က င့္ေပိုးပါသည္။
တင္္က္အုႏပညာမ ာိုး

က န္ိုးမာေရိုးသပၸက မတ္္က္ေလ့လာၾကရပါမည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးသည္

္က္လက္တက္ေရာက္လေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ အတ္ျမစ္က

ေလာ့ရွ္ ရီဗန္

တစ္ုႏွစ္အနည္ိုး္ိုး ရွရပါမည္။)

ဂိုးဒင္ိုးရင္ိုး ုႏွင့္ ေနာ့ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ

ကမာၻေျမ/အာကာသသပၸစသည္တ႔က အာရစက္ၿပီိုး သက္ရွသတၱဝါမ ာိုး ုႏွင့္

တင္္က္အုႏပညာ ေဖာ္္တ္ျ္င္ိုး

ေက ာင္ိုးသာိုးသည္ အျပည္ျပည္္င္ရာ သင္ရိုးညႊန္ိုးတမ္ိုး ေဘာင္က အေျ္္သည့္
နယ္ပယ္မ ဳိုးစမွ အေၾကာင္ိုးအရာမ ဳိုးစက ပါဝင္ေလ့လာရပါမည္။ မက္ဂနက္

စုႏၱယာိုး မပါဝင္ပါ။ ေလွ က္္ာိုးသူသည္ တူရယာက
တီိုး္တ္သည့္အေတစ႔အႀကဳ တစ္ုႏွစ္အနည္ိုး္ိုး ရွရပါမည္။)
သပၸ ုႏွင့္ အင္ဂ င္နယ
ီ ာဘာသာ

ေ္ာက္ဝက္္္ အကယ္ဒမီ
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ၆ တန္ိုး ုႏွင့္ ၇ တန္ိုးတင
စ ္
အင္ဂ င္နီယာဘာသာရပ္အမ ဳိုးမ ဳိုးက စီမကန္ိုး ဦိုးေ္ာင္လမ္ိုးျပနည္ိုး Gateway® သင္ရိုးညႊန္ိုးတမ္ိုးျဖင့္ ေလ့လာၾကရပါမည္။ ၈ တန္ိုးတစင္
ေရသပၸက စူိုးစက္ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္
အ္က္တန္ိုးေက ာင္ိုး သပၸ ေရစိုး္ ယ္ရမွတ္က ရုႏင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္ အျပည္ျပည္္င္ရာ ေလ့လာမႈ၏ စေပါင္ိုးအစတ္အပင္ိုးမ ာိုးမွာ
ဒတယဘာသာစကာိုး တတ္ေျမာက္ရန္ ုႏွင့္ ေဒသ္င္ရာ ုႏွင့္
ကမာၻ႕လူမႈအသင္ိုးအဝင္ိုးအတစက္ ဝန္ေ္ာင္မႈမ ာိုးက ေပိုးုႏင္ေစရန္အတစက္
ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္အာရ အုႏပညာ

္က္္္ဘရ ုႏွင့္ ေလာ့ရွ္ ရီဗန္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ပ္စြဲျ္င္ိုး၊ ပန္ိုး္ ီ္ြဲစျ္င္ိုး၊ ပန္ိုးပ္ျ္င္ိုး၊ ပစတူလပ္ျ္င္ိုး၊
ဒီဂ စ္တယ္မီဒီယာ ုႏွင့္ ပေဖာ္ျ္င္ိုး စသည့္ စစမ္ိုးေ္ာင္ရည္မ ာိုးက
ေလ့က င့္ျ္င္ိုးျဖင့္ အုႏပညာကမာၻက ေဖာ္္တ္ၾကရပါမည္။

(အစီအစဥ္ပါအေၾကာင္ိုးအရာမ ာိုးသည့္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီိုး
ေျပာင္ိုးလုႏ
ြဲ င္ပါသည္။ )
ကမာၻ႔ဘာသာစကာိုးမ ာိုး
ဒီိုးရာိုးပတ္္္ ုႏွင့္ ္က္္္ဘရ
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးသည္ ေလ့လာေနေသာ ဘာသာစကာိုး၏ ယဥ္ေက ိုးမႈက

မွတ္
္ က္။ ။ 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။

ေလ့လာျ္င္ိုးအာိုးျဖင့္ ဘာသာစကာိုးစစမ္ိုးရည္ ုႏွင့္ ကၽစမ္ိုးက င္မႈမ ာိုးက
တိုးတက္လာေစပါသည္။ ဒီိုးရာိုးပတ္္္ တစင္ စပန္ဘာသာစကာိုး သင္ေပိုးပါသည္္။
္က္္္ဘရ တစင္ ျပင္သစ္၊ဂ ပန္ ုႏွင့္ စပန္ဘာသာစကာိုးမ ာိုး သင္ေပိုးပါသည္။

3

မက္ဂနက္ ျပပစြဲ

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္မ ာိုးက
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးက လက္္ေ္ာင္ရက
စ ေ
္ ပိုးပါသည္

မူလတန္ိုး၊ အလယ္တန္ိုး ုႏွင့ ္ အ္က္တန္ိုး ေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုး

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက ေလွ ာက္္ာိုး္ န္တစင္ ေနရာ ုႏွင့္ ႀကဳပ႔ဝန္ေ္ာင္မႈမ ာိုး ရွမရွက
္ည့္သစင္ိုး စဥ္ိုးစာိုးသင့္ပါသည္။

၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ စေနေန႔
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
၂၀၁၉ ္ုႏွစ၊္ ေအာက္တဘာလ ၃ ရက္၊ အဂၤါေန႔
ေမိုးလ္ဖ႔ဒ္ အကယ္ဒမီ
၃၈၀၀ ဝါရွင္တန္ အမ္ရာဝင္ိုး၊ ၂၁၂၄၄

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္
၁၀၅ ဒဗ ်ဴလူ. ္ က္စပတ္္္ အမ္ရာဝင္ိုး

အစီအစဥ္မ ာိုးက စည္ိုးေဝိုး္န္ိုးမ တစင္ ညေန ၆:၃၀ တစင္ စတင္ပါမည္။

ေတာ္္န္၊ ေမရီလန္ိုး ၂၁၂၀၄

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

(၄၄၃) ၈၀၉-၄၁၂၇
tinyurl.com/BCPSMagnet

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

၂၀၁၉ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ျပပစြဲ အ္မ္ိုးအနာိုး
ေက ာင္ိုး

ျပပစြဲ ရက္စစြဲ

အစီအစဥ္ စတင္မည့္ အ္ န္

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

ညေန ၆ – ၇:၃၀

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၃ ရက္၊ ဗဒၶဟူိုးေန႔

ညေန ၆ နာရီတစင္ အစီအစဥ္စပါမည္

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔

ညေန ၅:၃၀ - ၇:၀၀

လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၁၆ ရက္၊ ဗဒၶဟူိုးေန႔

ညေန ၅:၃၀ နာရီတင
စ ္ အစီအစဥ္စပါမည္

ေလာ့ရ္ွ ရီဗန္ နည္ိုးပညာ အကယ္ဒမီ

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၁၄ ရက္၊ တနလၤာေန႔

ညေန ၆ နာရီတစင္ အစီအစဥ္စပါမည္

ဒ ္ရစ္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး
ဒီိုးရာိုး ပတ္္္ အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ ေက ာင္ိုး
ဂိုးဒင္ိုးရင္ိုး အလယ္တန္ိုး ေက ာင္ိုး

မစ္ဒယ္လေ
္ ရိုးဗာိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၉ ရက္၊ အဂၤါေန႔

ေနာ့၀က္စ္ က န္ိုးမာေရိုး သပၸ အကယ္ဒမီ

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၁၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔

ပတ္္္ဗလ
ီ ီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး ုႏွင့္ နည္ိုးပညာ စင္တာ

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂ ရက္၊ ဗဒၶဟူိုးေန႔

အ္ န္ I။ ။ ညေန ၆:၁၅ နာရီ အ္ န္ II။ ။ ညေန ၇:၁၅ နာရီ
တင္ျပေသာအ္ က္အလက္မ ာိုး တူညီပါသည္
ညေန ၅:၃၀ နာရီတင
စ ္ အစီအစဥ္စပါမည္
အ္ န္ I။ ။ ညေန ၆ နာရီ အ္ န္ II။ ။ ညေန ၇:၁၅ နာရီ
တင္ျပေသာအ္ က္အလက္မ ာိုး တူညီပါသည္

ေ္ာက္၀က္္္ အကယ္ဒမီ သပၸ ုႏွင့္
အင္ဂ င္နယ
ီ ာဘာသာ မက္ဂနက္ေက ာင္ိုး
စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး
္က္္ဘ
္ ရ မက္ဂနက္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး
၀င္္ာ ေမိုးလ္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔

ညေန ၆ နာရီတစင္ အစီအစဥ္စပါမည္

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၃ ရက္၊ ဗဒၶဟူိုးေန႔

ညေန ၆ – ၈ နာရီ

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၾကာသပေတိုးေန႔

ညေန ၅:၃၀ နာရီတင
စ ္ အစီအစဥ္စပါမည္

၂၀၁၉၊ ေအာက္တဘာလ ၃၀ ရက္၊ ဗဒၶဟူိုးေန႔

ညေန ၅ – ၇ နာရီ

မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးမအ
ႈ ေၾကာင္ိုး ေျဖ္ေပိုးရန္အတစက္ မက္ဂနက္ ရိုးဝန္္မ္ိုးမ ာိုး မက္ဂနက္ ျပပစအ
ြဲ ္မ္ိုးအနာိုးတင
စ ္ ရွေနပါမည္။
မက္ဂနက္ျပပစအ
ြဲ ္မ္ိုးအနာိုးက မတက္ေရာက္ုႏင္ပါက မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ာိုးအေၾကာင္ိုး သရွရန္ ေက ာင္ိုးသ႔ ္က္သယ
စ ပ
္ ါ။

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 အစီအစဥ္ တစ္္္ င္ိုးစအ
ီ တစက္ ႀကဳ႕ပ႔အာိုး သင့္ကေလိုးအက ဳိုး ဝင္မဝင္သရွရန္ ေအာက္ပါအ္ က္အလက္မ ာိုးက ဖတ္ပါ

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

ေနာ့ဝက္စ္ က န္ိုးမာေရိုးသပၸ အကယ္ဒမီ

္က္္ဘ
္ ရ မက္ဂနက္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၁၀၀၀ အက္စ၊္ မာလင္ိုး အမ္ရာဝင္ိုး၊ ၂၁၂၂၁

၄၆၂၇ အိုးေကာ့ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၀၈

၄၃၀၀ ဘတ္ဖ႔ဒ္ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၀၈

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၁၁၂

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၇၄၂

(၄၁၀) ၈၈၇-၆၇၂၀

ဒ ္ရစ္၊ ဂ န္နရယ္ ဂၽစန္ စတက္ကာ၊ ဟလာဘတ္ သ႔မဟတ္

အာဘတ္တပ္၊ ေကတစန္ဗီလီ၊ ဒီိုးရာိုးပတ္္္၊ လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ၊

အာဘတ္တပ္၊ ေကတစန္ဗီလီ၊ ဒီိုးရာိုး ပတ္္္၊ ဖရန္႔ကလင္ိုး၊

စတန္ိုးမာိုး ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္

ေနာ့ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ၊ ပက္္္ဗီလီ၊ ေ္ာက္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ၊

လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ၊ ေနာ့ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ၊ ပက္္္ဗီလီ၊ ေ္ာက္ဝက္စ္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳ႕ပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

ဝင္္ာ ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္

အကယ္ဒမီ၊ ဝင္္ာ ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး

တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး

ဒီရာိုး ပတ္္္ အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ေက ာင္ိုး

၉၈၃၀ ဝင္ိုးအန္ိုး လမ္ိုး၊ ၂၁၁၃၃

ပက္္္ ဗီလီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး ုႏွင့္ နည္ိုးပညာစင္တာ

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၇၂၆

ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။
ဝင္္ာ ေမိုးလ္ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

ဒီိုးရာိုး ပတ္္္ သ႔မဟတ္ ဖရန္႔ကလင္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္

၈၇၁၁ ေအဗစနေ
္ ဒလီ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၃၄

၈၃၀၀ ဝင္္ာ ေမိုးလ္ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၄၄

တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

(၄၁၀) ၈၈၇-၅၂၅၀

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၆၁၈

ဒ ္ရစ္၊ ဒန္ိုးေဒါ့၊ ဂ န္နရယ္ ဂၽစန္ စတက္ကာ၊ ဂိုးဒင္ိုး ရင္ိုး၊

အာဘတ္တပ္၊ ေကတစန္ဗီလီ၊ ဒီိုးရာိုး ပတ္္္၊ လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ၊

ဟလာဘတ္၊ မစ္ဒယ္ ေရိုးဗာိုး၊ ပတ္္္ဗီလီ၊ စပယ္ရိုး ပစဳင့္ သ႔မဟတ္

ေနာ့ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ၊ ေ္ာက္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ၊ ဝင္္ာ

စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္

ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

ဂိုးဒင္ိုး ရင္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၆၇၀၀ ကန္ိုးဝဒ္ အမ္ရာဝင္ိုး၊ ၂၁၂၃၇
(၄၁၀) ၈၈၇-၀၁၃၀
ဒ ္ရစ္၊ ဒန္ိုးေဒါ့လ္၊ ဂ န္နရယ္ဂၽစန္ စတက္ကာ၊ ဂိုးဒင္ိုးရင္ိုး၊
ဟလာဘတ္၊ မစ္ဒယ္လ္ ေရိုးဗာိုး၊ ပယ္ရီ ေဟာ၊ စပြဲရိုးပစဳင့္

ေ္ာက္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ သပၸ ုႏွင့ ္ အင္ဂ င္နယ
ီ ာဘာသာ

သ႔မဟတ္ စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္

မက္ဂနက္ ေက ာင္ိုး

ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

၆၂၀၀ ဂၽစနန
္ က
ီ တ္ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၀၇

လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၂၄၀၀ လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၂၇
(၄၁၀) ၈၈၇-၁၄၁၁
အာဘတ္တပ္၊ ေကတစန္ဗီလီ၊ လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၈၂၅
လန္ိုးေဒါင္ိုးနီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး သ႔မဟတ္ ေ္ာက္ဝက္စ္
အကယ္ဒမီတစင္ တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး
ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး

စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

၂၀၁ စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး လမ္ိုး၊ ၂၁၂၂၁

ေလာ့ရ္ွ ရီဗန္ နည္ိုးပညာ အကယ္ဒမီ

၈၁၀၁ လာ္ယ္လီ လမ္ိုး၊ ၂၁၂၈၆
(၄၁၀) ၈၈၇-၃၅၁၈
ေကာ့ကီဗီလီ၊ ဒန္ဘာတန္၊ ဟာဖ႔ဒ္၊ ေလာ့ရွ္ ရီဗန္၊ ပယ္ရီ ေဟာ၊
ပင္ိုး ဂရ သ႔မဟတ္ ရစ္ဂီလီ အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္

(၄၁၀) ၈၈၇-၀၁၇၇
ဒ ္ရစ္၊ ဒန္ေဒါ့၊ ဂ န္နရယ္ ဂၽစန္ စတက္ကာ၊ ဂိုးဒင္ိုးရင္ိုး၊
ဟလာဘတ္၊ မစ္ဒယ္ ေရိုးဗာိုး၊ ပယ္ရီ ေဟာ၊ စပယ္ရိုး ပစဳင့္
သ႔မဟတ္ စတန္ိုးမာ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

အမ ဳိုးသာိုး မက္ဂနက္ ေက ာင္ိုးမ ာိုး လ – ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
ပ္မ ေနရာ – အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး ဌာန္စြဲ
ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ ပစတာ ၿပဳင္ပစြဲ
ႏိုငမ
္ စီ၊ ၆တန္ိုး
ေလာ့ရ္ ွ ရီဗန္ နည္ိုးပညာ အကယ္ဒမီ

တက္ရမည့္ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။
မစ္ဒယ္လ္ ေရိုးဗာိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး

၈၀၀ မစ္ဒယ္လ္ ေရိုးဗာိုး လမ္ိုး၊ ၂၁၂၂၀
(၄၁၀) ၈၈၇-၀၁၆၅
ဒ ္ရစ္၊ ဒန္ေဒါ့၊ ဂ န္နရယ္ ဂၽစန္ စတက္ကာ၊ ဂိုးဒင္ိုး ရင္ိုး၊
ဟလာဘတ္၊ မစ္ဒယ္ေရိုးဗာိုး၊ ပယ္ရီ ေဟာ၊ စပြဲရိုး ပစဳင့္ သ႔မဟတ္
စတန္မာိုး ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုးတစင္ တက္ရမည့္
ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။

ႀကဳပ႔
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးသည္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မွ သတ္မွတ္
္ ာိုးသည့္ ႀကဳပ႔ေနရာမ ာိုးတင
စ ္ ေန္င္ေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအတစက္ အလယ္တန္ိုး
ေက ာင္ိုးအသစာိုးအျပန္က ႀကဳပ႔စီစဥ္ေပိုး္ာိုးပါသည္။ ႀကဳပ႔က သတ္မွတ္
္ ာိုးေသာ ေက ာင္ိုးေနရာမ ာိုးရွ လူစရပ္ေနရာအ္ ဳ႕္သာ ျပဳလပ္ေပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မတ
ွ ္
္ ာိုးေသာ ေနရာ
မွ အႀကဳအပ႔မာွ မဘမ ာိုး၏ တာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္
္ က္။ ။ အကစာအေဝိုး ုႏွင့္ လမ္ိုးေလွ ာက္ရသည့္ အေျ္အေနမ ာိုးေၾကာင့္ လူစရပ္သည္ ပမွန္ ဘတ္စက
္ ာိုးဂတ္မ ာိုးကသ
ြဲ့ ႔ တူညေ
ီ သာ လမ္ိုးညႊန္အတင္ိုး ျဖစ္လမ့္မည္ မဟတ္ပါ။ ္႔အျပင္
လူစရပ္တစင္ ေက ာင္ိုးမွ ႀကီိုးၾကပ္မႈမ ာိုး ရွလမ့္မည္ မဟတ္ပါ။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ မွ သတ္မတ
ွ ္
္ ာိုးေသာ ႀကဳပ႔ေနရာျပင္ပမ ာိုးအတစက္ ႀကဳပ႔က ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးမွ စီစဥ္ေပိုးမည္ မဟတ္ပါ။
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မက္ဂနက္ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး လပ္ငန္ိုးစဥ္
အစီအစဥ္အေၾကာင္ိုး အ္ က္အလက္မ ာိုးက အစန္လင္ိုးေပၚရွ ဘီစီပီအက္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္္က္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ၾကည့္ရွဳ႕
ေလွ ာက္္ာိုးုႏင္ပါသည္။
ေလွ ာက္လာႊ က မျဖည့္စက
စ မ
္ ီ ဤလက္ကမ္ိုးစာေစာင္ပါ အ္ က္အလက္အာိုးလိုးက ေသ္ ာစစာ ဖတ္ပါ။
အ္င့္မ ာိုး

လပ္ေ္ာင္ရမည့္မ ာိုး ရွငိုး္ လင္ိုး္ က္
ေလွ ာက္လႊာ ုႏွင့္ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး လပ္ငန္ိုးစဥ္မ ာိုးက ျပန္လန
ွ ေ
္ လ့လာျ္င္ိုး


မက္ဂနက္ လက္ကမ္ိုးစာေစာင္ ုႏွင့္ ေလွ ာက္လႊာက ေသ္ ာစစာ ဖတ္ပါ။ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ၏ တရာိုးဝင္ ဝက္ဘ္္က္ဒ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔ မစန္ိုးတည့္ ၁၂ နာရီတစင္ စတင္ လပ္ုႏင္ပါသည္။

အ္င့္ ၁



မက္ဂနက္ ျပပစ၊ြဲ ေလွ ာက္္ာိုးျ္င္ိုး္င္ရာ အ္ က္အလက္ အစည္ိုးအေဝိုး ုႏွင့္ မက္ဂနက္ ျပပစြဲ အ္မ္ိုးအနာိုး ကတက္ေရာက္ျ္င္ိုး (ေက ာဘက္ ကာဗာတစင္ ၾကည့္ပါ)



ေက ာင္ိုးအပ္ႀကီိုး၏ စည္ိုးကမ္ိုး ၆၄၀၀ : မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ာိုးက ရယူၿပီိုး ဖတ္ပါ။

စတ္ဝင္စာိုးသည့္ အစီအစဥ္က ေရစိုး္ ယ္ပါ
 ေက ာင္ိုးသာိုး၏ စတ္ဝင္စာိုးမႈ၊ ပါရမီ ုႏွင့္ စစမ္ိုးေ္ာင္ရည္မ ာိုးက ္ည့္စဥ္ိုးစာိုးပါ။

အ္င့္ ၂

 ဤမက္ဂနက္ လက္ကမ္ိုးစာေစာင္ပါ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ရွင္ိုးလင္ိုး္ က္မ ာိုးက ဖတ္ပါ။
 ေမိုးေလ့ေမိုး္ရွေသာ ေမိုး္စန္ိုးမ ာိုးအေၾကာင္ိုး ုႏွင့္ စတ္ဝင္စာိုးေသာ အျ္ာိုးအ္ က္အလက္မ ာိုးအာိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ၏ ဝက္ဘ္္က္ဒ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။
 စတ္ဝင္စာိုးသည့္ အစီအစဥ္မ ာိုးက ေလ့လာရန္အတစက္ မက္ဂနက္ ျပပစြဲ အ္မ္ိုးအနာိုးက တက္ပါ။
 ဝင္္စင့္အတန္ိုး ကန္႔သတ္္ က္မ ာိုး (၆ တန္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးသူမ ာိုး အတစက္သာ)၊ တည္ေနရာ ုႏွင့္ ႀကဳပ႔ ရွမရွ စသည္တ႔အေၾကာင္ိုးက သတျပဳေလ့လာပါ။
ေလွ ာက္လႊာက ဂရတစက္ ျဖည့္စက
စ ပ
္ ါ
 လမ္ိုးညႊန္္ က္မ ာိုးအာိုးလိုးက ဂရတစက္ ဖတ္ရွဳ႕ေလ့လာပါ။ ေလွ ာက္လႊာ၏ အပင္ိုးအာိုးလိုးက ျဖည့္စစက္ပါ။
 စာတက္မွ ေလွ ာက္္ာိုးမည္္ပါက မွင္ျပာ သ႔မဟတ္ မွင္နက္ ျဖင့္သာ အ္ က္အလက္မ ာိုးက ျဖည့္စစက္ပါ။ နပါတ္မ ာိုးက ရွင္ိုးလင္ိုးျပတ္သာိုးစစာေရိုးပါ။

အ္င့္ ၃

 ေလွ ာက္လႊာေပၚတစင္ အစီအစဥ္ သိုး (၃) ္္က္ ပမေရစိုး္ ယ္ရပါ။ ေရစိုး္ ယ္မႈမ ာိုးက ေသ္ ာစစာ ျပဳလပ္ပါ။
 ေလွ ာက္လႊာတစင္ မဘမ ာိုးက လက္မွတ္္ိုးၿပီိုး ရက္စတ
စြဲ ပ္ပါ။
 ေလွ ာက္လႊာက မွန္ကန္စစာ ျဖည့္္ာေၾကာင့္ ျပန္စစ္ပါ။

မွတ္္ က္။ ။ အစီအစဥ္ (မ ာိုး) ေျပာင္ိုးလြဲမႈမ ာိုးက အစန္လင္ိုးတစင္ ပတ္ရက္ ၏ ညေန ၁ နာရီ သ႔မဟတ္ ျပင္္င္ေလွ ာက္လႊာ က ေလွ ာက္လႊာပတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉
္ုႏွစ္၊ ုႏဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ မတင္မီ ရက္စစြဲ္္ာိုးေသာစာ တင္ျပျ္င္ိုး ျဖင့္ ျပဳလပ္ုႏင္ပါသည္။
 ေလွ ာက္လႊာက သင့္လက္္္ာိုးရန္ မတၱ်ဴကူိုး္ာိုးပါ။
အစနလ
္ င္ိုးေပၚတစင္ ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ၏ ဝက္ဘ္
္ က္ဒ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစင္

အ္င့္ ၄

၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔ မစန္႔တည့္ ၁၂ နာရီ မွ
၂၀၁၉ ္ုႏွစ္၊ ုႏဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ညေန ၁ နာရီ အတစင္ိုး ေလွ ာက္္ာိုးပါ။
သ႔မဟတ္
ေလွ ာက္လႊာက ေအာက္ပါ လပ္စာသ႔ ပ႔ပါ။

အစန္လင္ိုးမွေလွ ာက္္ာိုးရန္

အလယ္တန္ိုးေက ာင္ိုး မက္ဂနက္ ေလွ ာက္လႊာ
ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုး

သ႔မဟတ္ အက္ပလီေကိုးရွင္ိုးက

၁၀၅ ဒဗ ်ဴလူ၊ ္ က္စပတ္္္ အမ္ရာဝင္ိုး

ေဒါင္ိုးလပ္ဒ္လပ္ရန္ ဤေနရာက

ေတာ္္န္၊ အမ္ဒီ ၂၁၂၀၄

စကန္ဖတ္ပါ

၂၀၁၉၊ ုႏဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မတင္မီ ေပိုးပ႔္ာိုးၿပီိုး ျဖစ္ရပါမည္။ (အတည္ျပဳ္ာိုးေသာ စာတက္မွပ႔ရန္ အႀကျပဳအပ္ပါသည္)
မက္ဂနက္ ဝင္္င
စ ့က
္ လက္္ရန္ သ႔မဟတ္ ျငင္ိုး္ရန္ ျပင္္င္္ာိုးျ္င္ိုး
 ဝင္္စင့္္ိုးျဖတ္္ က္အာိုး မဘမ ာိုး္ အီိုးေမိုးလ္ျဖင့္ အေၾကာင္ိုးၾကာိုးပါမည္။ မက္ဂနက္ ္ိုးျဖတ္္ က္ စာက ၂၀၂၀ ္ုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ (ဤရက္စစသ
ြဲ ည္

အဆင့္ ၅

ေျပာင္ိုးလြဲုႏင္ပါသည္) ေနာက္္ိုး္ာိုးၿပီိုး ေပိုးပ႔ပါလမ့္မည္။
 မဘမ ာိုးသည္ ဝင္္စင့္က လက္္ျ္င္ိုး သ႔မဟတ္ ျငင္ိုးပယ္ျ္င္ိုးက သတ္မွတ္ရက္မတင္မီ ျပဳလပ္ေပိုးရပါမည္ သ႔မဟတ္ပါက ဝင္္စင့္က ပယ္ဖ က္္ရုႏင္ပါသည္။
 ဝင္္စင့္က လက္္ျ္င္ိုး သ႔မဟတ္ ျငင္ိုးပယ္ျ္င္ိုး ျပဳလပ္ၿပီိုးပါက က န္ရွေသာ ဝင္္စင့္ေနရာမ ာိုးက ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးတစင္ ရွေနေသာ ေက ာင္ိုးသာိုးမ ာိုးအာိုး
ေပိုးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးမွ ဝင္္စင့္ရရွေသာ မဘမ ာိုးအေနျဖင့္ ေျဖ္ေပိုးရန္ ရိုးဖစင့္ရက္ သိုး (၃) ရက္ ္စင့္ျပဳ္ာိုးပါသည္။ ေျဖၾကာိုးျ္င္ိုးမရွပါက
ဝင္္စင့္က ပယ္ဖ က္မည္ ျဖစ္ၿပီိုး ေစာင့္္င္ိုးစာရင္ိုးတစင္ိုးရွ ေနာက္ေက ာင္ိုးသာိုး တစ္ေယာက္က ေပိုးလက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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