ဘယ္လ္တမ
ီ ိုး ေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုး

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး 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 တာ္ုႏာ္းါ

တ္

န ရီ အ္

အစန္လာ္ိုးမွေလွ က္္ ိုးရန္ သ႔မဟတ္
အက္းလီေကိုးရွာ္ိုးက ေဒပါာ္ိုးလး္ဒ္လး္ရန္

ဤလက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္အ ိုး ေလွ က္္ ိုးမမႈ လး္ာန္ိုးစဥ္တစာ္ ကိုးက ိုးရန္အတစက္ ေ္ ာ္္ ိုးးပါ္။

ဤေနရ က စကန္ဖတ္းပါ

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 ေသခ စစ ဖတ္းပါ္။

င္ုႏာ္းပါသမ္္။

ေမိုးေလည့္ေမိုး္ရွေသ ေမိုးခစနိုး္ မ ိုး
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး ္သမ္မွ အဘယ္နမ္ိုး္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးသမ္ မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုးမမႈ
လး္ာန္ိုးစဥ္ေတ က္ေလွ က္တစာ္ ္န္ိုးစစ္ရမမ္ည့္ အေ္က ာ္ိုး
အရ -အ ရစက္္ ိုးေသ အစီအစဥ္မ ိုး ဖစ္းပါသမ္္။
အလ မတူေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးက အေတစ႔အြကႀရေစဳးီိုး
သီိုး ခ ိုးေရစိုးခ ယ္မမႈမ ိုး းႀလး္ေစုႏာ္ းပါသမ္္။ မက္ဂနက္
အစီအစဥ္မ ိုးအ ိုးလိုးသမ္ ေဘာ္လ္တီမိုး ေက ာ္တီ
အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုး အတန္ိုးတာ္ ခာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ ေက ာ္ိုးဳးီိုး ခာ္ိုး

ုႏ၀ာ္ဘာလ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ

နာရီ မတာ္မီ အြန္လ္ဆင္းမ

အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္က မမ္သူ ေလွ က္္ ိုး
ုႏာ္းပါသနမ္ိုး္။
တက္ခစာ္ည့္ရွေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးတာ္ိုး ေလွ က္္ ိုးုႏာ္းပါသမ္္။

၀ာ္ခစာ္ည့္ အတန္ိုး-အ္ာ္ည့္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ိုးက သတ းႀးပါ္။
ေလွ က္္ ိုးမမႈမ ိုးသမ္ လ မမ္ည့္ ၁တန္ိုး ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုး
ကသ လက္ခးပါမမ္္။ အမ္ရ မြဲည့္မ ိုးလမ္ိုး အ ခ ိုးေက ာ္ိုးသ ိုး
မ ိုးနမ္ိုးတူ မက္ဂနက္အစီအစဥ္က ေလွ က္္ ိုးခစာ္ည့္ရွသမ္္။

တက္ေရ က္ေနေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ ၀ာ္ခစာည့္အ
္ တစက္

စတာ္ရရ္န္ဆင္ျပီး ေလွ က္္ ိုးမမႈမ ိုးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏ၀ာ္ဘ လ

ဦိုးစ ိုးေးိုးခရးပါမမ္လ ိုး္။

၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ

တက္ေရ က္ခစာ္ည့္ရွေသ သူမ ိုးအ ိုးလိုးက ေလွ က္္ ိုး ေရစိုးခ ယ္
ခာ္ိုး က တန္ိုးတူမီတူ စဥ္ိုးစ ိုးေးိုးမမ္ ဖစ္းပါသမ္္။

နာရီ မ

္ဆင္မီ အစန္လာ္ိုးမွ

င္

ြင္းရမတ္္။

မက္ဂနက္၀ာ္ခစာ္ည့္က ေက ာင္းအဆဆပ္ ကီး၏စတ္းကမ္းခ က္ ၆္၀၀ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား အတာ္ိုး းႀလး္းပါသမ္္။
မဘမ ိုးသမ္ ေက ာင္းအဆဆပ္ ကီး၏စတ္းကမ္းခ က္ ၆္၀၀ -

တက္ေနေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုး်

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား က ဖတ္ရန္ ုႏွာ္ည့္ ေလွ က္လလ

မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး ၀ာ္ခစာည့္အ
္ တစက္ ဦိုးစ ိုးေးိုးခရးပါမမ္လ ိုး္။

အ ိုးလိုးက စနစ္တက းာ္္ာ္ရန္ အြက းႀးပါသမ္္။

မခရးပါ္။ မီအစ္ကေမ ာ္ုႏွမမ ိုး္၊ အမလ မ ိုးသမ္းာ္လွ ာ္
အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္ ၀ာ္ခစာ္ည့္အတစက္
္မ္ည့္သစာ္ိုးမစဥ္ိုးစ ိုးးပါ္။

ြင္

ေလွ က္လလ မတာ္မီ ေက ာ္ိုးသ ိုးုႏွာ္ည့္ မဘမ ိုးအ ိုး
ေလ ာက္လႊာ
နင့္္ ျပန္လတ္
္ဆက္

ြန္းပါ

င္
ဆး

ြင္းပဆအခ က္အလက္ အစတ္းအေဝး

စ္ခဆ

ပ္ေရးအခ က္အလက္က္ဆ တက္ေရ က္ရန္

တ္္။

အလယ္တန္ိုး ေလွ က္္ ိုးသူမ ိုးအတစက္ မက္ဂနက္

းေရစိုးုႏာ္းပါသလ ိုး္။
ေလွ က္္ ိုးုႏာ္းပါသမ္္။ ေလွ က္္ ိုးသူတစ္ေယ က္လွ ာ္
တစ္ေစ ာ္သ ေလွ က္္ ိုးးပါ္။ ေလွ က္လလ ္ြဲတစာ္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး (၃) ခ ေရစိုးုႏာ္းပါသမ္္။ ေသခ စစ
အမွတ္ ခစ္ ေရစိုးခ ယ္းပါ္။ ေလွ က္္ ိုးမမႈမ ိုးသမ္ လ မမ္ည့္

္န္ိုးစစ္မမႈမ ိုး မရွးပါ္။ ေလွ က္္ ိုးသူသမ္
ေလွ က္္ ိုးခ န္တြင္ ေဘာ္လ္တီမိုး ေက ာ္တီ အစိုးရ
အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ တက္ေရ က္ခစာ္ည့္ရွသူ ဖစ္ရးပါမမ္္။
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးက မမ္သမ္ည့္အခ က္ေးကအေ ခခဳးီိုး

၁တန္ိုး ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုး ကသ လက္ခမမ္ ဖစ္ေ္က ာ္ိုး

ေရစိုးခ ယ္းပါသနမ္ိုး္။

သတ းႀးပါ္။

လစတေ
္ သ ေနရ မ ိုးက ဦိုးစ ိုးေးိုးေရစိုးခ ယ္မမႈ ဖာ္ည့္

ေလွ က္လလ က ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလ္ ဖာ္ည့္ း႔ုႏာ္းပါသလ ိုး္။
မရးပါ္။ ေလွ က္္ ိုးမမႈက မက္ဂနက္ အြန္လ္ဆင္းေလ ာက္

ဘင့္္ ၂၀၂၀

ခုႏွစ္္၊ စက္တာ္ဘ လ ၁ ရက္္၊ မစန္ိုးတမ္ည့္ ၂ န ရီ

မက္ဂနက္ ္န္ိုးစစ္မမႈ ရွမမ္လ ိုး္။

ေလွ က္လလ ္ြဲတစာ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ တစ္ခ္က္

အစန္လာ္ိုးမွ ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုးက မက္ဂနက္ အစီအစဥ္်
ဝက္ဘ္ဘ္ဆက္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) မ

မက္ဂနက္ အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

ေဘာ္လ္တီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရ အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးက

လက္ရွမူလတန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္အစီအစဥ္တစာ္

မခရးပါ္။ အလယ္တန္ိုး မက္ဂနက္ေက ာ္ိုး အစီအစဥ္သ႔

မ ိုးအတစက္ လအး္ခ က္မ ိုးုႏွာ္ည့္ ကက္မီးပါသမ္္။

ဝက္ဘ္ဘ္ဆက္ မ

မမ္သမ္ည့္ အစီအစဥ္ေ း ာ္ိုးလြဲမမႈ(မ ိုး)ကမ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊
ျပ လဆဆပ္ရပါမတ္္။

ယာ္ိုးအစီအစဥ္မ ိုးက စတ္၀ာ္စ ိုးမမႈ္၊ ီီ ုႏွာ္ည့္ အလ ိုး

ေလွ က္္ ိုးပဆ အခ က္အလက္

ေရစိုးခ ယ္္ ိုးေသ အစီအစဥ္(မ ိုး)က ေ း ာ္ိုးလ႔ရးပါသလ ိုး္။

ားေရး

ဘင့္္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏ၀ာ္ဘာလ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ

န ရီ တစာ္ ေလွ က္္ ိုးဳးီိုး ဖစ္ရးပါမမ္္။
ေလွ က္လလ က လက္ခရရွမရွ က စုႏ္း္မမ္သ႔ သုႏာ္းပါသနမ္ိုး္။

ေရစိုးခ ယ္းပါသမ္္။ က န္ရွေသ ေနရ မ ိုး ုႏွာ္ည့္ ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုး
စ ရာ္ိုးမ ိုးက က းန္ိုးမြဲုႏမႈက္ ခာ္ိုး ဖာ္ည့္ ေရစိုးခ ယ္းပါသမ္္။
(ေက ာင္းအဆဆပ္ ကီး၏ စတ္းကမ္း ၆္၀၀ ၄

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုးအတစက္ ၀ာ္ခစာ္ည့္
္န္ိုးစစ္မမႈမ ိုး မရွးပါ္။ ၂၀၂ -၂၀၂၂ စ သာ္ုႏွစ္တစာ္
ေဘာ္လ္တီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရ အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး
တက္ခစာ္ည့္ရွေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ဟ္န္ိုးခ ႀး္
က းန္ိုးမြဲုႏမႈက္ဳးီိုး ၀ာ္ခစာ္ည့္ းႀးပါသမ္္။

ေလွ က္္ ိုးသူတစ္ေယ က္လွ ာ္ တစ္ေစ ာ္သ
ေလွ က္္ ိုးးပါ္။ ေလွ က္လလ ္ြဲတစာ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္ သိုး
(၃) ခ ေရစိုးုႏာ္းပါသမ္္။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္၏ အျခားအခ က္မ ားက္ဆ ကတ့္္ပါါ
အစီအစဥ္၀ာ္ခစာည့္အ
္ ေ ခအေနက မမ္သမ္ည့္အခ န္တစာ္ မမ္သ ႔

အစန္လာ္ိုးမွ ေလွ က္္ ိုးသူမ ိုးသမ္ အီိုးေမိုးလ္မွ လက္ခရရွ

သုႏာ္မမ္နမ္ိုး္။

စ ရရွးပါမမ္္။

၀ာ္ခစာ့္္ဘဆးျ

္ခ က္အ ိုး မဘမ ိုး္ အီိုးေမိုးလ္ ဖာ္ည့္

၂၀၂ ေဖေဖ ္၀ပါရီလ ၅ ရက္မတာ္မီ ေးိုးး႔းပါမမ္္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္
မတာ္မီ ေလွ က္္ ိုးရးပါမမ္္။
ဖက္စ္ သ႔မဟတ္ အီိုးေမိုးလ္ ဖာ္ည့္း႔ေသ ေလွ က္လလ မ ိုးက
မစဥ္ိုးစ ိုးးပါ္။

(အခပါအ ိုးေလ ္စစ ရက္စစြဲေ း ာ္ိုးလြဲုႏာ္းပါသမ္)
ေလွ က္္ ိုးသူမ ိုးက က းန္ိုးမြဲုႏမႈက္စနစ္ ဖာ္ည့္ ္မ္ည့္္ ိုး ခာ္ိုး
ခရမမ္ ဖစ္းပါသမ္္။

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသ
ွ
ေက ာ္ိုးတာ္ိုးတာ
စ ္ အ္ူိုးးမ ေရိုး ႏွင့္္ အးာ္ိုး
၅၀၄ အေ္ က္အးည့္ ၀န္ေ္ ာ္မမ
မႈ ိုးက္ဆ ေက ာင္း

ားမ ား ရွးပါသမ္္။

အစီအစဥ္ (မ ိုး) ေ း ာ္ိုးလြဲမမႈ မ ိုးက က ေလွ က္လလ းတ္ရက္ ဖစ္ေသ ၂၀ ၉ ခုႏွစ္၊္ ုႏ၀ာ္ဘ လ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ
နာရီ မတာ္မီ အြနလ
္ င
္ဆ း္ မ

င္

ြငး္ ရမတ္္။

းမသရွရန္ က စုႏ္း္တ႔် ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္
(tinyurl/BCPSMagnet) က ၀ာ္္ကမ္ည့္းပါ

သ႔မဟတ္ ဘီစး
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ္

(443) 809-4127 သ႔ ဖန္ိုး္က္ စစမ္ိုးးပါ

2

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ိုး
သာ္ည့္ကေလိုး စတ္းပါဝာ္စ ိုးေသ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္(မ ိုး) က ေဖ ္္တ္ုႏာ္ရန္ ေအ က္းပါ အစီအစဥ္အေ္က ာ္ိုး
ရွာိုး္ လာ္ိုးခ က္မ ိုးက ဖတ္းပါ္။ ၁ တန္ိုးတက္မမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုး် ေလွ က္္ ိုးမမ
မႈ ိုးကသ လက္ခမမ္
ဖစ္ေ္က ာ္ိုး သတ းႀးပါ္။
လဆဆပင
္ န္းခြင္ နင့္္ အ

က္ေမြးဝမ္းေက ာင္းဘ္င
ဆ ္ရာ ေလ့္လာမမ
ဆ ား

လန္းေ ါင္းနီ
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ စာ

စ

င္ခန္းမ အအယအဘမ ားက္ဆ

တကယ္ည့္ းာ္းေလာကရ္ အေျခအေနမ ားနင့္္ စး္္ာ္သမ္ည့္ လး္ာန္ိုးခစာ္လ
မ္းေ ကာင္းအမ ္ းမ ္ း္၊ ေလည့္လ မမႈနယ္းယ္မ ိုးအေ္က ာ္ိုး္၊ ေရတ
ုႏွာ္ည့္ ေရရွမ္ အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေ္က ာ္ိုး ရမ္မွန္ိုးခ က္မ ိုး္၊
ေက လး္ေက ာ္ိုး ေရြးခ အ္စရာမ ားက္ဆ ရာေ ြေ ာ္

ဆ

္ျခင္း

ုႏွာ္ည့္ ောစေရိုးေ္ကိုးေရိုး အေတစိုးအေခကမ ားက္ဆ ေလည့္လ ္ကရးပါမမ္္။
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ ေဒသခ စီိုးးစ ိုးေရိုးလး္ာန္ိုးမ ိုး ုႏွာ္ည့္
အစိုးရေအဂ ာ္စီမ ိုးသ႔ သစ ိုးေရ က္ေလ့္လ ရန္္၊
လက္္း္သာ္္က ိုးေးိုးမမႈမ ိုး္၊ စီမကန္ိုးအေ ခ းႀ ေလည့္လ မမႈ အစီအစဥ္
လႈပ္ရားမႈမ ိုးတာ
စ ္ းပါဝာ္ုႏာ္ရုႏာ္းပါသမ္္။ အ္က္တန္ိုးေက ာ္ိုးမ ိုး္၊
ေက လး္မ ိုး သ႔လမ္ိုး သစ ိုးရမမ္ ဖစ္ဳးီိုး ီမ္ည့္သမ္ေတ ္
ေဟ ေ း သူ မ ိုး ုႏွာ္ည့္ တစ္သီိုးးဂပလ သေတသနမ ိုးမွတစ္္ာ္ည့္
အသက္ေမစိုးဝမ္ိုးေ္က ာ္ိုးမ ိုး က ေလည့္လ ုႏာ္မမ္ ဖစ္းပါသမ္္။
ရာေ ြေ ာ္

ဆ

္ေရးရာ

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ အသိုးခ အာ္ဂ ာ္နီယ ဘ သ ္၊ းတ္ဝန္ိုးက ာ္ေရ
ိုးရ အာ္ဂ ာ္နီယ ဘ သ (အက္စ္အီိုးေအအက္စ္)္၊ အမ ိုးအ း ိုး
္က္သယ
စ ္ေရိုး ုႏွာ္ည့္ အ မာ္းာ္ိုး/ဂရး္ဖစ္ အုႏးမ မ ိုးက လက္ေတစ႔
အသိုးခ မမႈမ ိုးတစာ္ ရွ ေဖစေဖ ္္တ္္ကရးပါမမ္္။ း္မုႏွစ္အတစာ္ိုးတာ
စ ္
နယ္းယ္အ ိုးလိုးတစာ္ းပါဝာ္ရမမ္ ဖစ္ဳးီိုး

တန္ိုးတစာ္

နယ္းယ္
ုႏွစ္ခက အ္ူိုး းႀရန္ မြဲုႏမႈက္ေရစိုးေးိုးမမ္ ဖစ္ဳးီိုး စတန္ိုးတာ
စ ္ နယ္းယ္
တစ္ခကသ အ္ူ းႀရးပါမမ္္။ အာ္ဂ ာ္နီယ ဘ သ ္က္စး္
လမ္ိုးေ္က ာ္ိုးတာ
စ ္ အာ္ဂ ာ္နီယ ဘ သ အြကႀ သာ္ရိုးမလန္ိုးတမ္ိုး
ုႏွာ္ည့္ ေန က္မ ႀိုး္က္ သးၸစုႏမႈန္ိုးမ ိုး းပါဝာ္းပါသမ္္။
းစ္

္ အနဆဆပတာ

ီးရား ပ

္ခ္

ေက ာ္ိုးသ ိုးသမ္ သရး္ေ္ ာ္ သ႔မဟတ္ အ မာ္အ ရ အုႏးမ တ႔မွ
တစ္ခခက ေရစိုးခ ယ္ုႏာ္းပါသမ္္။ အက္၊ တူရယ သီခ ာ္ိုး*္၊ အ္
ုႏွာည့္္ ီ တ္သဘာ္အုႏးမ တ႔တစာ္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ းရသတ္
အမ ႀိုးမ ႀိုးအတစက္ းကစက္မ ိုးက တစ္ဦိုးခ ာ္စီအတစက္ းာ္္ာ္ေးိုးမမ္
ဖစ္းပါသမ္္။ ေက ာ္ိုးသ ိုးသမ္ ီ တ္သဘာ္ အုႏးမ
ေန က္္ိုးစ ေမိုးးက
စြဲ
ေအ ာ္ မာ္ ခာ္ိုး ဖာ္ည့္ အ္က္တန္ိုးေက ာ္ိုး
အေသိုးစတ္ အုႏးမ ေက ာ္ိုးဳးီိုး ရမွတ္က ရုႏာ္းပါသမ္္။
အ မာ္အ ရအုႏးမ တစာ္ ေက ာ္ိုးသ ိုးသမ္ း္စြဲ ခာ္ိုး္၊ းန္ိုးခ ီ္ြဲစ ခာ္ိုး္၊
းန္ိုးး္ ခာ္ိုး္၊ းစတူလး္ ခာ္ိုး ္၊ းေဖ ္ ခာ္ိုးစသမ္ည့္ စစမ္ိုးေ္ ာ္ရမ္မ ိုးက
ေလည့္လ ္ကရးပါမတ္္။

(*ဒီိုးရ ိုးးတ္ခ္ တစာ္ တူရီယ သစဥ္ အစီအစဥ္တာ
စ ္ ြကႀိုးတး္တူရယ
ုႏွာ္ည့္ စုႏယ ိုး မးပါဝာ္းပါ္။ ေလွ က္္ ိုးသူသမ္ တူရယ တီိုးခတ္သမ္ည့္
အေတစ႔အြကႀ တစ္ုႏွစ္အနမ္ိုး္ိုး ရွရးပါမမ္္။)
က န္းမာေရး

ပ
္ ၺ

ဂ္ဆး င္းရင္း နင့္္ ေနာ့္ဝက္စ္ အကအ္ မီ
ဂိုးဒာ္ိုးရာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ ေန ည့္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ က န္ိုးမ ေရိုးေစ ာ္ည့္ေရွ က္သူမ ိုး းူိုးတြဲလ
စ း္ေ္ ာ္မမႈ
ုႏွာ္ည့္ မ ိုး း ိုးေသ စ သာ္ခန္ိုး သာ္ခန္ိုးစ မ ိုး းပါဝာ္သမ္ည့္ းမ ေရိုး
အစီအစဥ္မ ိုး ဖာ္ည့္ က န္ိုးမ ေရိုးသးၸက မတ္္က္ေလည့္လ ္ကရးပါမမ္္။
ေက ာ္ိုးသ ိုးသမ္ က န္ိုးမ ေရိုးေစ ာ္ည့္ေရွ က္မမႈ လး္ေ္ ာ္ခ က္မ ိုး
ုႏွာ္ည့္ အဖစ႔အ
ြဲ စမ္ိုးမ ိုးအေ္က ာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ လူ႔ခုႏၶ ကယ္် တမ္ေ္ က္ဖ႔စ
စြဲ မ္ိုး
လး္ေ္ ာ္းမ ိုးအေ္က ာ္ိုးက အေ ခခမွစဳးီိုး သရွသစ ိုးမမ္ ဖစ္းပါသမ္္။
ဤအစီအစဥ္သမ္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး အ္က္တန္ိုးေက ာ္ိုး
က န္ိုးမ ေရိုးသးၸအစီအစဥ္မ ိုးအတစက္ ြကႀတာ္ းာ္္ာ္ေးိုး ခာ္ိုး
လမ္ိုး ဖစ္းပါ

တ္္။

(အစီအစဥ္းပါအေ္က ာ္ိုးအရ မ ိုးသမ္ည့္ ေနရ ေးကမူတမ္ဳးီိုး ေ း ာ္ိုး
လြဲုႏာ္းပါသမ္္။)

္ အလအ္

န္းနစ္မ ား အစီအစဥ္

မ္းမားရန္း နင့္္ ဝင္ဘာေမးလ္

အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာ အ
စ္စ္

္

စ္ေ

္အမ

္ျပ IB အလအ္

အေနျ င့္္ ေက ာင္း

အျပတ္ျပတ္ဘ္ဆင္ရာ စ္

္္ာ

္ရ္

ကမၻာလဆးဘ္ဆင္ရာ လဆဆပ္ငန္းေဘာင္
န္ဆင္ငေ

ဆ

အ ကပ္အ

တ္းကာလ နင့္္

စ္ခဆအ

ယမ ား ျ စ္လာရန္

ာရပ္မ ားအ ကား

င
ြ ္း ေစ့္စပ္လဆပ္ေဘာင္ပါ

ားမ ား အား က အ္ျပန့္္ေ

္ရန္ အခြင့္္အာ့ာ ေပးအပ္ျပီး ္င္း

အားျ တ့္္ေပးပါ
ဆ

င္အယ

စ္ခြင္ရ္ ဘာ

က္ ကြျပီး

ာေ

တ္္။
ြင္း

ာ္ နင့္္ ကမၻာလဆးဘ္ဆင္ရာ အေရးက္စေမ ားအ ကား

ရာေ ြေ ာ္

အ

တ္ ပ္ဆမ္ဆ

တ့္္ ေလ့္လာ

အေ ကာင္းအရာာရ္အာမ ားအားလဆး
IB လဆဆပ္ငန္းေဘာင္က ေက ာင္း

န္းနစ္မ ား အစီအစဥ္၏

ားမ ား

္အ ဘာ

င္ငပ္ေ

းြ ေခြ

ာစကား ရအယ

္ဆ္၏ န္

င္ ကားျပီး ေ

ာ အပ္ဆင္း

ြင္း နင့္္ ကမၻာလဆးဘ္ဆင္ရာ
တ္္။

းာ္္ာ္ေလည့္က ာ္ည့္ေးိုးးပါသမ္္။ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ ီ တ္ရအုႏးမ
ေန က္္ိုးစ ေမိုးးက
စြဲ ေအ ာ္ မာ္ ခာ္ိုး ဖာ္ည့္ အ္က္တန္ိုးေက ာ္ိုး
အေသိုးစတ္အုႏးမ ေက ာ္ိုးဳးီိုးရန္ ရမွတ္က ရေစုႏာ္းပါသမ္္။

(*္က္ခ္ဘရ တစာ္ တူရီယ သစဥ္ အစီအစဥ္တစာ္ ြကႀိုးတး္တူရယ

အက္စ္

အ

ီ

ြင္မႈရ္

တ့္္ အက္စ္

ဆးျပ း ေက ာင္း

ခခ ာပတာ

ပဆဆစၦာအေျချပ လႈပ္ရားမႈမ ားမ

န အေ ခ းႀ

အက္စ္

္ဝက္စ္ နင့္္ ဘ ္ဘရဆဆ

ီအီးအမ္

ားမ ားအေနျ င့္္

အင္ဂ င္နီအာပတာနင့္္

ေလည့္လ ေရိုးမ ိုး ဖာ္ည့္ ေလည့္လ ေဖ ္္တ္္ကရးပါမမ္္။ အစီအစဥ္သမ္

ီအီးအမ္ အ

ဘ သ ရး္မ ိုးတစာ္ ေအ ာ္ မာ္ေစရန္ ုႏွာ္ည့္ ္က္စး္အသက္ေမစိုးဝမ္ိုး ေက ာ္ိုး
ုႏွာ္ည့္ နမ္ိုးးမ အစီအစဥ္မ ိုးအတစက္ းာ္္ာ္ဳးီိုးသ ိုး ဖစ္ေစးပါသမ္္။

မ ားက ေက ာင္း
ရာေ ြေ

မ္းက္ဆ

္ဆ္က္ဆ အမန္

ကအ္ေလာက

ဘင့္္ ေစ့္စပ္ေဘာင္ရြက္ပါ

က္ေမြးဝမ္းေက ာင္းလဆဆပ္ငန္းမ ား

ားမ ားအေနျ င့္္ ္င္း

္ြ ရ္ေစရန္ နင့္္ အနာဂ

လမ္းေ ကာင္းမ ာ ေ ာ္

အ
ြ ေ
္ ရး

င္ရ္ဆးတႊန္း
္ပၺ နတ္းပတာ

အစစ္အမန္အေျခအေနမ ားေပြအေျချပ

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး အ္က္တန္ိုးေက ာ္ိုး ဘ႑ ေရိုး္၊ ဥးေဒ

ဆ

္ရာ

တ့္္ လက္ေ
္ဆ္အမန္

တ္္။
င
ြ ္းရ္
္ြ ပေရာဂ က္

ကအ္စ္

္ အလားအလာေကာင္း
ြင္ ကယတီေပးပါ

္ဝင္စားမႈက္ဆ
စ္ခဆအ

ဘ ္ဘရဆဆ နင့္္ ေလာ့္ခ္ ရာဗန္

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးက တယ္လီေ ိုးရွာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ ေရဒီယ္တ္လလာ္ည့္ ခာ္ိုး္၊ ီဒီယ

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ း္စြဲ ခာ္ိုး္၊ းန္ိုးခ ီ္ြဲစ ခာ္ိုး္၊ းန္ိုးး္ ခာ္ိုး္၊

္တ္လး္ ခာ္ိုး္၊ ကစန္ း္တ ဖာ္ည့္ ရက္ကူိုးေရိုး္ြဲစ ခာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ ဝက္ဘ္

းစတူလး္ ခာ္ိုး္၊ ဒီဂ စ္တယ္မီဒီယ ုႏွာ္ည့္ းေဖ ္ ခာ္ိုး စသမ္ည့္

စ မ က္ုႏွ ဒီီာ္ိုးစေသ ္က္သယ
စ ္ေရိုးနမ္ိုးးမ မ ိုး အသိုး းႀတ

စစမ္ိုးေ္ ာ္ရမ္မ ိုးက ေလည့္က ာ္ည့္ ခာ္ိုး ဖာ္ည့္ အုႏးမ ကမ အက

တ္ေစရန္ သာ္္က ိုးမမႈမ ိုးက းႀလး္ေးိုးးပါသမ္္။

ေဖ ္္တ္္ကရးပါမမ္္။

(အစီအစဥ္းပါအေ္က ာ္ိုးအရ မ ိုးသမ္ည့္ ေနရ ေးကမူတမ္ဳးီိုး ေ း ာ္ိုး

ျ္ ခင္း

လြဲုႏာ္းပါသမ္္။)

ေလာ့္ခ္ ရာဗန္
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး စတီိုး န္ိုး ရက္ ခာ္ိုး ုႏွာည့္္ ီ တ္ရ (ီ တ္လမ္ိုးတြဲစမ ိုး္၊
သရး္ေ္ ာ္မ ိုး ုႏွာည့္္ သီခ ာ္ိုးမ ိုးးပါဝာ္သမ္ည့္) တ႔းပါဝာ္သမ္ည့္ အခစာည့္အ
္ ေရိုးမ ိုး

ကမၻာ့္ ဘာ

ီးရား ပ

ာစကားမ ား

္ခ္ နင့္္ ဘ ္ ဘရဆဆ

ရရွေစရန္ စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး းရတ္

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ ေလည့္လ ေနေသ ဘ သ စက ိုး်

သတ္အမ ႀိုးမ ႀိုးက ေဖ ္ေ ဖေးိုးုႏာ္ရန္ လအး္ေသ တစ္ဥိုးီ ခ ာ္ိုးုႏာ
ွ ည့္္ အဖစ႔လ
ြဲ က္

ယဥ္ေက ိုးမမႈက ေလည့္လ ခာ္ိုးအ ိုး ဖာ္ည့္ ဘ သ စက ိုးစစမ္ိုးရမ္ ုႏွာ္ည့္

တာ္္က္ုႏာ္စစမိုး္ မ ိုးက းာ္္ာ္ေလည့္က ာ္ည့္ေးိုးးပါသမ္္။

ကမ
စ ္ိုးက ာ္မမႈမ ိုးက တိုးတက္လ ေစးပါသမ္္။ ဒီိုးရ ိုးးတ္ခ္ တစာ္

မ

ခ
္ က္ - မတ္

စးန္ဘ သ စက ိုး သာ္ေးိုးးပါသမ္္္။ ္က္ခ္ဘရ တစာ္ းာ္သစ္္၊ဂ းန္ ုႏွာ္ည့္

တ့္္ အစီအစဥ္

စးန္ဘ သ စက ိုးမ ိုး သာ္ေးိုးးပါသမ္္။

(မ ား) ေျပာင္းလြဲမက
ႈ မ
္ဆ ဘ္က
ဆ ္ဆ
ေလ ာက္လာႊ ပ္

မက္ဂနက္အစီအစဥ္ရေသ
ွ
ေက ာ္ိုးတာ္ိုးတာ
စ ္
အ္ူိုးးမ ေရိုး ႏွင့္္ အးာ္ိုး ၅၀၄

ရ
္ က္ ၂၀၂၀ ခဆန
ဆ စ္

န္ဝ
ဆ င္ဘာလ ၆ ရက္ မြနး္ လြြဲ

နာရီ မ

အြနလ
္ င
္ဆ း္ ေပြမ ျပ လဆပ
ဆ ရ
္ မတ္္။

င
္ဆ မ
္ ီ

အေ

ာက္အပဝ
့္ န္ေဘာင္မမ
ဆ ားက္ဆ
တ္။

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ား အလမ္းမရ
ီ ရန
္ င
္ဆ ပ
္ ါ
့္္မ
ဆ ငဆဆ

IEP
အစီအစဥ္

္ အခန္း ၅၀္

စ္ခေ
ဆ အာက္

င
ြ ္ မရမ
္ ျ စ္ နင့္္

လက္ရဘ
္ က္စပ္ဝန္ေဘာင္မအ
ႈ ျ စ္
အ္အပ
ယ ေ
္ဆ့္ ဘာင္ေရးရရရ
္ န္
အက းဝင္ေ

ာ ေက ာင္း

ားမ ား

တ္

မက္ဂနက္ ေက ာင္း နင့္္ အစီအစဥ္အ
အ္အပ
ယ ္္ဆ ေဘာင္ေရး ရရရ
္ န္ အက းဝင္ပါ

3

က
ြ ္

တ္္။

အျမင္အာရဆ အနဆပ
ဆ တာ

္ခ္

ဆ

အ
ီ းီ အမ္

ီးပ္ ခရ္္။ ေလာ့္ခ္ ရာဗန္ ေဘာက္
ေရးဦး

စနစ္မ ိုးအေ္က ာ္ိုးက အေ္က ာ္ိုးအရ မ ႀိုးစ ုႏွာ္ည့္ း

င္ဘက္အနဆပ
ဆ တာ ေ ာ္

တစ္ဦိုးခ ာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ အဖစ႔လ
ြဲ က္ တာ္္က္ုႏာ္စစမ္ိုးမ ိုးက

အေတစ႔အြကႀ တစ္ုႏွစ္အနမ္ိုး္ိုး ရွရးပါမမ္္။)

ေလာ့္ခ္ ရာဗန္

ီးရား ပ

မ ိုးအ ိုး းရတ္သတ္အမ ႀိုးမ ႀိုးက ေဖ ္ေ ဖေးိုးုႏာ္ရန္ လအး္ေသ

စ္ခဆမာ

ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ ၂ ရ စ် စီိုးးစ ိုးေရိုးဘ သ ရး္ ုႏွာ္ည့္ ဥးေဒ

အမ ားအျပား ဘက္

အ္္၊ သ႔မဟတ္ ီ တ္ရအုႏးမ မ ိုးတာ
စ ္ းပါဝာ္္ကရးပါမမ္္။ ေက ာ္ိုးသ ိုး

ုႏွာ္ည့္ စုႏယ ိုး မးပါဝာ္းပါ္။ ေလွ က္္ ိုးသူသမ္ တူရယ တီိုးခတ္သမ္ည့္

ီးမႈ

ယမ ား ျ စ္န္ဆင္စြမ္းက္ဆ

တ္္။ IB ပတာေရး၏ အေရးပါေ

္ဆင္းအဝဆဆ္င္းအား အလဆဆပ္အေ ကြးျပ ျခင္းျ စ္

ဘ ဘ
္ ရဆဆ
ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးသမ္ အက္၊ တူရယ သစဥ္ (တီိုးဝာ္ိုး သ႔မဟတ္ ြကႀိုးတး္*)္၊

မစ္ အ္ေရးဗား (IB အေလာင္းအလ ာေက ာင္း)

ဥပေ နင့္္ ဘ႑ ေရး

ပါ့္ခ္ဗီလီ

အေ

င္ဘက္ အနဆဆပတာ
အျပတ္ျပတ္ဘင
္ဆ ္ရာ ဘာကာေလာရီးရ္

က
ြ ္
တ္္။

မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ တစ္ခခ ာ္ိုးစအ
ီ တစက္ ြကႀ႕း႔အ ိုး သာ္ည့္ကေလိုးအက ႀိုး ဝာ္မဝာ္သရွရန္ ေအ က္းပါအခ က္အလက္မ ိုးက ဖတ္းပါ

မက္ဂနက္ ြကႀး႔ အခ က္အလက္
မက္ဂနက္အစီအစဥ္သ႔ တက္ေရ က္ခစာည့္ရ
္ ခာ္ိုးေ္က ာ္ည့္ ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးက ြကႀး႔ဝန္ေ္ ာ္မက
မႈ လး္ေ္ ာ္ေးိုးမမ္ ဖစ္ေ္က ာ္ိုး အ မမခးပါ္။
ခ
္ ရ္ အလအ္

န္းေက ာင္း

ေနာ့္ဝက္စ္ အကအ္ မီ က န္းမာေရး

ပ
္ ၺြ

ဘ ္ ဘရဆဆ အလအ္

န္းေက ာင္း

1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(443) 809-0112

4627 Old Court Road, 21208
(443) 809-0742

4300 Bedford Road, 21208
(443) 809-6720

ဒ ခရစ္္၊ ဂ န္နရယ္ ဂ န
စ ္ စတက္က ္၊ ဟလ ဘတ္ သ႔မဟတ္

အ ဘတ္တး္္၊ ေကတစန္ ီလီ္၊ ဒီိုးရ ိုးးတ္ခ္္၊

အ ဘတ္တး္္၊ ေကတစန္ ီလီ္၊ ဒီိုးရ ိုး းတ္ခ္္၊ ဖရန္႔ကလာ္ိုး္၊

စတန္ိုးမ ိုး ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ္၊ ေန ည့္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ္၊ းက္ခ္ ီလီ္၊ ေ္ က္ဝက္စ္

လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ္၊ ေန ည့္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ္၊ းက္ခ္ ီလီ္၊ ေ္ က္ဝက္စ္

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀ႕း႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

အကယ္ဒမီ္၊ ဝာ္္ ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး

အကယ္ဒမီ္၊ ဝာ္္ ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး

အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး

ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

းီ ရားပ

ခ
္ ္ အလအ္

န္း မက္ဂနက္ေက ာင္း

9830 Winands Road, 21133
(443) 809-0726
ဒီိုးရ ိုး းတ္ခ္ သ႔မဟတ္ ဖရန္႔ကလာ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္
တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။
ဂ္းဆ င္းရင္ အလအ္

န္ေက ာင္း

6700 Kenwood Avenue, 21237
(443) 809-0130
ဒ ခရစ္္၊ ဒန္ိုးေဒပါည့္လ္္၊ ဂ န္နရယ္ဂ န
စ ္ စတက္က ္၊ ဂိုးဒာ္ိုးရာ္ိုး္၊
ဟလ ဘတ္္၊ မစ္ဒယ္လ္ ေရိုး

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။
န္းေက ာင္း

2400 Lansdowne Road, 21227
(443) 809-1411
အ ဘတ္တး္္၊ ေကတစန္ ီလီ္၊ လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး
အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္ တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး
ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။
ေလာ့္ခ္ ရာဗန္ နတ္းပတာအကအ္ မီ

8101 LaSalle Road, 21286
(443) 809-3518

ခ
္ ဗ
္ ီလီ အလအ္

န္းေက ာင္း နင့္္ နတ္းပတာစင္

ာ

ဝင္ဘာ အလအ္

န္းေက ာင္း

8711 Avondale Road, 21234
(443) 809-5250

8300 Windsor Mill Road, 21244
(443) 809-0618

ဒ ခရစ္္၊ ဒန္ိုးေဒပါည့္္၊ ဂ န္နရယ္ ဂ န
စ ္ စတက္က ္၊ ဂိုးဒာ္ိုး ရာ္ိုး္၊

အ ဘတ္တး္္၊ ေကတစန္ ီလီ္၊ ဒီိုးရ ိုး းတ္ခ္္၊

ဟလ ဘတ္္၊ မစ္ဒယ္ ေရိုး

လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ္၊ ေန ည့္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ္၊ ေ္ က္ဝက္စ္ အကယ္ဒမီ္၊

ိုး္၊ းတ္ခ္ ီလီ္၊ စးယ္ရိုး းစႀာ္ည့္ သ႔မဟတ္

စတန္ိုးမ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

ဝာ္္ ေမိုးလ္ သ႔မဟတ္ ဝဒ္လန္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

ိုး္၊ းယ္ရီ ေဟ ္၊ စးြဲရိုးးစႀာ္ည့္

သ႔မဟတ္ စတန္ိုးမ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

လမ္းေ ါင္းနီ အလအ္

ပ

္ပၺ နင့္္ အင္ဂ င္နီအာ ပတာအ

ြက္ ေဘာက္

္ဝက္စ္ အကအ္ မီ

မက္ဂနက္ေက ာင္း

6200 Johnnycake Road, 21207
(443) 809-0825
လန္ိုးေဒပါာ္ိုးနီ အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး သ႔မဟတ္ ေ္ က္ဝက္စ္
အကယ္ဒမီတစာ္ တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး
ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။
စ

မ္းမား ရန္း အလအ္

န္းေက ာင္း

201 Stemmers Run Road, 21221
(443) 809-0177
ဒ ခရစ္္၊ ဒန္ေဒပါည့္္၊ ဂ န္နရယ္ ဂ စန္ စတက္က ္၊ ဂိုးဒာ္ိုးရာ္ိုး္၊
ဟလ ဘတ္္၊ မစ္ဒယ္ ေရိုး

ိုး္၊ းယ္ရီ ေဟ ္၊ စးယ္ရိုး းစႀာ္ည့္

ေက ည့္ကီ ီလီ္၊ ဒန္ဘ တန္္၊ ဟ ဖ႔ဒ္္၊ ေလ ည့္ရွ္ ရီ န္္၊ းယ္ရီ ေဟ ္၊

သ႔မဟတ္ စတန္ိုးမ ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

းာ္ိုး ဂရ သ႔မဟတ္ ရစ္ဂီလီ အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။
မစ္ အ္ေရးဗား အလအ္

န္းေက ာင္း

800 Middle River Road, 21220
(443) 809-0165
ဒ ခရစ္္၊ ဒန္ေဒပါည့္္၊ ဂ န္နရယ္ ဂ စန္ စတက္က ္၊ ဂိုးဒာ္ိုး ရာ္ိုး္၊
ဟလ ဘတ္္၊ မစ္ဒယ္ေရိုး

ိုး္၊ းယ္ရီ ေဟ ္၊ စးြဲရိုး းစႀာ္ည့္ သ႔မဟတ္

စတန္မ ိုး ရမ္ိုး အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုးတစာ္
တက္ရမမ္ည့္ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။

အမ ႀိုးသ ိုး မက္ဂနက္ ေက ာ္ိုးမ ိုး လ – ၂၀၂၀ ေဖေဖ ္ဝပါရလ
ီ

း္မ ေနရ – အလယ္တန္ိုးေက ာ္ိုး ဌ နခစြဲ
ဘီစီးီအက္စ္ မက္ဂနက္ းစတ ဳးႀာ္းစြဲ
ေဂဘရီေအးလား ဂ ီ (Gabriella

G.,)

၁တန္ိုး

ေလ ခ
ည့္ ္ ရာ န္ နမ္ိုးးမ အကယ္ဒမီ

ြကႀး႔
ေဘာ္လတ
္ ီမိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးသမ္ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မွ သတ္မွတ္
္
ိုးသမ္ည့္ ြကႀး႔ေနရ မ ိုးတာ
စ ္ ေန္ာ္ေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအတစက္
အလယ္တန္ိုး ေက ာ္ိုးအသစ ိုးအ းန္က ြကႀး႔စီစဥ္ေးိုး္ ိုးးပါသမ္္။ ြကႀး႔က သတ္မတ
ွ ္
္
ိုးေသ ေက ာ္ိုးေနရ မ ိုးရွ လူစရး္ေနရ အခ ႀ႕္သ းႀလး္ေးိုးမမ္ ဖစ္းပါသမ္္။
သတ္မတ
ွ ္
္
ိုးေသ ေနရ မွ အြကႀအး႔မွ မဘမ ိုး် တ ဝန္ ဖစ္းပါသမ္္။
မွတခ
္ က္္။ ္။ အကစ အေဝိုး ုႏွာည့္္ လမ္ိုးေလွ က္ရသမ္ည့္ အေ ခအေနမ ိုးေ္က ာ္ည့္ လူစရး္သမ္ းမွန္ ဘတ္စက
္
ိုးဂတ္မ ိုးကသ
ြဲည့္ ႔ တူမေ
ီ သ လမ္ိုးမလန္အတာ္ိုး ဖစ္လမ္ည့္မမ္ မဟတ္းပါ္။ ္႔အ းာ္
လူစရး္တစာ္ ေက ာ္ိုးမွ ြကီိုး္ကး္မမႈမ ိုး ရွလမ္ည့္မမ္ မဟတ္းပါ္။
မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ မွ သတ္မတ
ွ ္
္
ိုးေသ ြကႀး႔ေနရ းာ္းမ ိုးအတစက္ ြကႀး႔က ေဘာ္လတ
္ မ
ီ ိုးေက ာ္တီ အစိုးရေက ာ္ိုးမ ိုးမွ စီစဥ္ေးိုးမမ္ မဟတ္းပါ္။

4

မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုး လး္ာန္ိုးစဥ္
ပ္ေဘာင္း အခ က္အလက္မ ိုးက ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘဘ
္ ္ဆက္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာ္ ရအယပါ္။
ေလွ က္လလ က မ ဖမ္ည့္စစကမ
္ ီ ဤလက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္းပါ အခ က္အလက္အ ိုးလိုးက ေသခ စစ ဖတ္းပါ္။
အ္ာ္ည့္မ ိုး

လး္ေ္ ာ္ရမမ္ည့္မ ိုး ရွာိုး္ လာ္ိုးခ က္
ေလွ က္လလ ုႏွာည့္ ္ ေလွ က္္ ိုး ခာ္ိုး လး္ာန္ိုးစဥ္မ ိုးက းန္လန
ွ ေ
္ လည့္လ ခာ္ိုး
•

မက္ဂနက္ လက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္ ုႏွာည့္္ ေလွ က္လလ က ေသခ စစ ဖတ္းပါ္။ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘဘ
္ ္ဆက္ (tinyurl.com/BCPSMagnet)
မ

အ္ာ္ည့္

ဘင့္္ ေလ ာက္

ားျခင္းက္ဆ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ စက္တာ္ဘ လ ၁ ရက္္၊ ဗဆဆ ၶငယးေန႔ မစန္ိုးတမ္ည့္ ၂ န ရီတစာ္ စတာ္ ရရ္ုႏာ္းပါသမ္္။

•

ေလွ က္္ ိုးပဆ္ာ္ရ အခ က္အလက္ အစမ္ိုးအေဝိုးက္ဆ

•

ေက ာင္းအဆဆပ္ ကီး၏ စတ္းကမ္း ၆္၀၀ - မက္ဂနက္ အစီအစဥ္မ ား က္ဆရယူဳးီိုး ဖတ္ရး
ႈ ပါ္။

က္ေရာက္ပါ (ေက ာဘက္ကာဗာ

ြင္ ကတ့္္ပါ)

စတ္ဝာ္စ ိုးသမ္ည့္ အစီအစဥ္က ေရစိုးခ ယ္းပါ
• ေက ာ္ိုးသ ိုး် စတ္ဝာ္စ ိုးမမႈ္၊ းပါရမီ ုႏွာည့္္ စစမ္ိုးေ္ ာ္ရမ္မ ိုးက ္မ္ည့္စဥ္ိုးစ ိုးးပါ္။
• ဤမက္ဂနက္ လက္ကမ္ိုးစ ေစ ာ္းပါ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ရွာ္ိုးလာ္ိုးခ က္မ ိုးက ဖတ္းပါ္။
• ေမိုးေလည့္ေမိုး္ရွေသ ေမိုးခစန္ိုးမ ိုးအေ္က ာ္ိုး ုႏွာ္ည့္ စတ္ဝာ္စ ိုးေသ အ ခ ိုးအခ က္အလက္မ ိုးအ ိုး မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘ္ဘ္ဆက္

အ္ာ္ည့္ ၂

(tinyurl.com/BCPSMagnet) တစာ္ ဝာ္ေရ က္ေလည့္လ းပါ္။
• မက္ဂနက္ေက ာင္း နင့္္ စတ္ဝာ္စ ိုးသမ္ည့္ အစီအစဥ္မ ိုးက ေလည့္လ ရန္အတစက္ ေက ာင္းဝက္ဘဘ
္ ္ဆက္မ ား က္ဆ ျပန္လတ္
• ဝာ္ခစာ္ည့္အတန္ိုး ကန္႔သတ္ခ က္မ ိုး (၁ တန္ိုး ေလွ က္္ ိုးသူမ ိုး အတစက္သ )္၊

ဆး

ပ္ပါ္။

တ္ေနရာ နင့္္ က္ ပ္႔ဆ ရရ္န္ဆင္မႈ စသမ္တ႔အေ္က ာ္ိုးက သတ းႀေလည့္လ းပါ္။

ေလွ က္လလ က ဂရတစက္ ဖမ္ည့္စစကး
္ ပါ
• လမ္ိုးမလန္ခ က္မ ိုးအ ိုးလိုးက ဂရတစက္ ဖတ္ရွႀေလည့္လ းပါ္။ ေလွ က္လလ ် အးာ္ိုးအ ိုးလိုးက ဖမ္ည့္စစက္းပါ္။
• ေလွ က္လလ ေးကတစာ္ အစီအစဥ္ သိုး (၃) ခ္က္ းမေရစိုးခ ယ္ရးပါ္။ ေရစိုးခ ယ္မမႈမ ိုးက ေသခ စစ းႀလး္းပါ္။
• ေလွ က္လလ က မွန္ကန္စစ ဖမ္ည့္္ းေ ကာင္း ေ

အ္ာ္ည့္ ၃

ခ ာေအာင္ းန္စစ္းပါ္။

မွတ္ခ က္္။ ္။ အစီအစဥ္ (မ ိုး) ေ း ာ္ိုးလြဲမမ
မႈ ိုးက ေလွ က္လလ းတ္ရက္ ဖစ္ေသ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏဝာ္ဘ လ ၆ ရက္ မြန္းလြြဲ

နာရီ မတာ္မီ

အြန္လ္ဆင္းေပြမ းႀလပ္ရမမ္္။
• ေလွ က္လလ က သာ္ည့္လက္ခ္ ိုးရန္ မတ္ကူိုး္ ိုးးပါ္။

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္၏ အြနလ
္ င
္ဆ း္ ေလ ာက္ ားေရး ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္
(https://bcpsonlineapplication.com/apply/)

အ္ာ္ည့္ ၄

၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ စက္တာ္ဘ လ ၁ ရက္္၊ ဗဆဆ ၶငယးေန႔ မစန္႔တမ္ည့္ ၂ န ရီ မွ
၂၀၂၀ ခုႏွစ္္၊ ုႏဝာ္ဘ လ ၆ ရက္္၊ ေ

ာ ကာေန္ မြန္းလြြဲ

န ရီ အတစာ္ိုး အြန္လ္ဆင္း ေလွ က္္ ိုးးပါ္။

အစန္လာ္ိုးမွေလွ က္္ ိုးရန္
ဤေနရ က စကန္ဖတ္းပါ

မက္ဂနက္ ဝာ္ခစာည့္က
္ လက္ခရန္ သ႔မဟတ္ ာာ္ိုး္ရန္ းာ္္ာ္္ ိုး ခာ္ိုး
• ဝာ္ခစာ္ည့္္ိုး ဖတ္ခ က္အေ ကာင္းက္ဆ ၂၀၂ ခုႏွစ္္၊ ေဖေဖ ္ဝပါရီလ ၅ ရက္ (ဤရက္စသ
စြဲ မ္ ေ း ာ္ိုးလြဲုႏာ္းပါသမ္) ေန က္္ိုး္ ိုးး
အီးေမးလ္ျ င့္္ ေးိုးး႔းပါလမ္ည့္မမ္္။
• မဘမ ိုးသမ္ ဝာ္ခစာ္ည့္က လက္ခ ခာ္ိုး သ႔မဟတ္ ာာ္ိုးးယ္ ခာ္ိုးက သတ္မွတ္ရက္မတာ္မီ းႀလး္ေးိုးရးပါမမ္ သ႔မဟတ္းပါက ဝာ္ခစာ္ည့္က းယ္ဖ က္
ခရုႏာ္းပါသမ္္။

အ္ာ္ည့္ ၅

• ဝာ္ခစာ္ည့္က လက္ခ ခာ္ိုး သ႔မဟတ္ ာာ္ိုးးယ္ ခာ္ိုး းႀလး္ဳးီိုးးပါက က န္ရွေသ ဝာ္ခစာည့္ေ
္ နရ မ ိုးက ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးတစာ္ ရွေနေသ ေက ာ္ိုးသ ိုးမ ိုးအ ိုး
ေးိုးအး္မမ္ ဖစ္းပါသမ္္။ ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးမွ ဝာ္ခစာ္ည့္ရရွေသ မဘမ ိုးအေန ဖာ္ည့္ ေ ဖ္ေးိုးရန္ ရိုးဖစာ္ည့္ရက္ သိုး (၃) ရက္ ခစာည့္္ းႀ္ ိုးးပါသမ္္။ ေ ဖ္က ိုး ခာ္ိုးမရွ
းပါက ဝာ္ခစာည့္က
္ းယ္ဖ က္မမ္ ဖစ္ဳးီိုး ေစ ာ္ည့္္ာ္ိုးစ ရာ္ိုးတစာ္ိုးရွ ေန က္ေက ာ္ိုးသ ိုး တစ္ေယ က္က ေးိုးလက္မမ္ ဖစ္းပါသမ္္။

5

ေဘာ္လ္

းီ မ္းဆ ေကာင္

ီ ေက ာင္းမ ားမ အလအ္

န္းေက ာင္း မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ားက္ဆ

ေလ ာက္

အ္မရ
္ င္အျ စ္ ျပ လဆပ
ဆ ေ
္ ပးျခင္း
တ္ေနရာ နင့္္

အ္အယပ္ဆ္ေဘာင္ေရးရရ္န္ဆင္မႈက္ဆ မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ား
တ့္္

ြင္းစဥ္းစား

င့္္ပါ

္ဆ္ ေလ ာက္

ားပဆ အခ က္အလက္ဘင
္ဆ ရ
္ ာ

ားခ ္န္္၌

အစတ္းအေဝး

တ္္။

မက္ဂနက္ ေလ ာက္

ားေရး လဆပ
ဆ င
္ န္းစဥ္အေ ကာင္း ပ္မ
ဆ ေ
္ဆ လ့္လာပါ္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊္ စက္တာ္ဘ လ ၂၆ ရက္္၊ စေနေန႔
မနက္ ၀ န ရီ

္္ဆ မငဆဆ

္ မြနး္ လြြဲ

န ရီ ဘက္ရင္

္္ဆ မငဆဆ

စက္
မနက္ ၀ နာရီ

စ္ခက
ဆ ေ
္ဆ ရြးပါ္။

္

င္ဘာလ ၃၀ ရက္ ဗဆဆ ၶငးယ ေန္

မ
္ဆ့္ ငဆဆ

္ တေန ၆း၃၀ နာရီ ဘက္ရင္

စ္ခက
ဆ ေ
္ဆ ရြးပါ္။

အစီအစဥ္က္ဆ အရ္ပေ
္ အာင္ က င္းပျပ လဆပ
ဆ ပ
္ ါမတ္
မ္ဘမ ားအေနျ င့္္
အစတ္းအေဝးအ

ြက္ ္

စ
္ ာ

စ္ေစာင္ ရရရ
္ န္

ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
ြင္ မ 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 ေစ ာ္းပါ အခ က္အလက္မ
ေလာေလာလ

္လ

ိုး

တ္ က္ဗ
ဆ စ္ - ၉ နင့္္ဘက္စပ္

တ့္္ ကန့္္

အခ က္အလက္မ ား ပ္မ
ဆ ္ဆ
ေက ာ္ိုး
္ခရ္ အလအ္
ီးရားပ

ဂ္ဆး င္းရင္း အလအ္

ရ
္ လ
္ ပ
္ဆ ါက ေက းးယးျပ း ေက ာင္းဝင္ဘဘ
္ က
္ဆ ္

https://deepcreekms.bcps.org/

https://deerparkms.bcps.org/

န္းေက ာင္း

https://goldenringms.bcps.org/

န္းေက ာင္း

https://lansdownems.bcps.org/

ေလာ့္္ခ္ ရာဗန္ နတ္းပတာ အကအ္ မီ

https://lochraventech.bcps.org/

မစ္ အ္ေရးဗား အလအ္

https://middleriverms.bcps.org/

ေနာ့့္္ဝက္စ္
ပ

န္းေက ာင္း

https://northwestms.bcps.org/

န္းေက ာင္း နင့္္ နတ္းပတာစင္

္ပၺ နင့္္ အင္ဂ င္နီအာပတာဘ္ဆင္ရာ ေဘာက္
မက္ဂနက္ေက ာင္း
စ

မ္းမားရန္း အလအ္

န္းေက ာင္း

ဘ ္ဘရဆဆ မက္ဂနက္ အလအ္

ေက ာင္း အီးေမးလ္
Timothy Ward

န္းေက ာင္း

Crystal Patillo
cpatillo2@bcps.org
Edralin Pagarigan
epagarigan@bcps.org
Shelby Small
ssmall@bcps.org
Michelle St. Pierre
mstpierre2@bcps.org
Katie Judge
kjudge@bcps.org

္ပၺ အကအ္ မီ

္ခ္ေဗးလ္ အလအ္

င
ြ ္ ကတ့္္ပါ္။

tward2@bcps.org

န္းေက ာင္း

လန္းေ ါင္းနီ အလအ္

တ္း ေ း ာ္ိုးလြဲုႏာ္းပါသမ္္။

ေက ာင္း ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္

န္းေက ာင္း

္ခ္ အလအ္

္ခ က္မ ားအေပြမယ

္အျ စ္ဘဆး အခ က္အလက္မ ိုးက သရွရန္ ေက းးယးျပ း ဘီစပ
ီ အ
ီ က္စ္ မက္ဂနက္ အစီအစဥ္ ဝက္ဘ္ဘက
္ဆ ္ (tinyurl.com/BCPSMagnet) က က္းဆ ကားပါ္။

ာ

္ဝက္စ္ အကအ္ မီ

https://parkvillems.bcps.org/

Kimberly Miller
ksturdivant@bcps.org
Kevin Peck
kpeck@bcps.org
Chanel Paul

https://southwestms.bcps.org/

https://stemmersrunms.bcps.org/
https://sudbrookms.bcps.org/

cpaul@bcps.org

Nicole Boyd
nboyd2@bcps.org
Eric Christian
echristian@bcps.org

ေက ာ္ိုး
ဝင္ဘာေမးလ္ အလအ္

န္းေက ာင္း

ေက ာင္း ဝက္ဘဘ
္ က
္ဆ ္

https://windsormillms.bcps.org/

ေက ာင္း အီးေမးလ္

April Magin
amagin@bcps.org

မက္ဂနက္ ေလွ က္္ ိုးမအ
မႈ ေ္က ာ္ိုး ေ ဖ္ေးိုးရန္အတစက္ မက္ဂနက္ ရိုးဝန္္မ္ိုးမ ိုး မက္ဂနက္ းးစအ
ြဲ ခမ္ိုးအန ိုးတစာ္ ရွေနးပါမမ္္။
မက္ဂနက္ းးစအ
ြဲ ခမ္ိုးအန ိုးက မတက္ေရ က္ုႏာ္းပါက မက္ဂနက္အစီအစဥ္မ ိုးအေ္က ာ္ိုး သရွရန္ ေက ာ္ိုးသ႔ ္က္သစယး
္ ပါ္။
ခစြဲ ခ ိုး္က္္မႈ မျပ ေရိုး္ာ္ရ ေဖ ္ းခ က္ ္။ ္။ ေဘာ္လ္တီမိုးေက ာ္တီ းမ ေရိုးဘတ္အဖစ႔သ
ြဲ မ္ းမ ေရိုးအစီအစဥ္မ ိုး္၊ ဝန္ေ္ ာ္မမႈမ ိုး သ႔မဟတ္ အလး္အကာ္ခန္႔အး္ေရိုးမ ိုးတစာ္ းမ္ေ္ ာ္စ ုႏွာ္ည့္ းမ္နယ္ ဥးေဒမ ိုးအရ
အသက္္၊ အသ ိုးအေရ ာ္္၊ ကယ္အဂၤပါခ ႀ႕ယစာ္ိုးမမႈ္၊ က ိုး/မ(္တ္ေဖ ္ေ း ္မမႈအးပါအ၀ာ္အ္၊ အမ္ေ္ ာ္ေရိုး္၊ ုႏာ္ာသ ိုး သ႔မဟတ္ လူမ ႀိုး္၊ ဘ သ ္၊ လာ္စတ္္၊ စစ္မမႈ္မ္ိုးမမႈ ုႏွာ္ည့္ အ ခ ိုးအေ္က ာ္ိုးအရ မ ိုးအေးက ခစြဲ ခ ိုး္က္္မမႈ မျပ ပါ

