
အွန်ွ်လိုု�င်း�်ပန််�ချီ �ီအွနု�ပညာာတိုးု��တိုးက်မု်ှုသင်းတ်ိုးန််�ပရုို�ဂရမ်ှုခြုံခံျီ�င်းံ�သံ��သပ်ချီီက််
ဘဲလဲ်တ်ီမီိုးး��ပြ�ည်န်ယ်၏် နွေေ�ရာာသီအီွ�နလ််း�င်း�်�န�်ချီီီအွေ��ည်ာတီး��တီက်မ်ိုးဆုိုး�င်းရ်ာာ သီင်းက်ြားက်ာ�နွေရာ��ရိုး�ဂရာမ်ိုးသီည် ်၃-၁၂ တီန�် နွေက်ီာင်း�်သီာ�
မိုးီာ�အွတီ�က် ်၎င်း�်တီး� �၏ က်း�ယ်�်း�င်း�်န�်ချီီီအွေ��ည်ာက်ွမ်ိုး�က်ီင်းမ်ိုးမုိုးီာ�က်း� ဖနတ်ီ�ီတီည်န်ွေဆိုာက်ရ်ာနေ်ငှ်း်� နွေဘဲ�က်င်း�်လ်ံ�ပြချီ�ံနွေသီာ အွ�နလ််း�င်း�်
နွေလ်�လ်ာသီင်းယ််နူွေရာ�နယ်�်ယ်တ်ီ�င်း ်၎င်း�်တီး� �၏ အွေ��ည်ာရာ�်ဆိုး�င်းရ်ာာ အွချီီက်အ်ွလ်က်အ်ွစု�စု�တီး� �တီ�င်း ်ထည််�သီ�င်း�်ရာန ်အွချီ�င်း်�အွလ်မ်ိုး�မိုးီာ�က်း� 
နွေ��သီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�အွနွေနပြဖင်း်� ၎င်း�်တီး� �၏ က်ွမ်ိုး�က်ီင်းမ်ိုးမုိုးီာ�က်း� တီး��ပြမှိုးင်း်�ရာန ်ရှာာှနွေဖ�သီည််�အွချီါတီ�င်းပ်ြဖစ်ုနွေစု၊ သီး� �မိုးဟု�တီ ်ဆို�နဲွေဆိုာင်းမ်ိုးရုှာှး
နွေသီာ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးတီ�င်း ်လ်က်ခ်ျီမံိုး၊ု နွေက်ာလ်း�်�ရိုး�ဂရာမ်ိုးတီ�င်း ်ဝင်းခ်ျီ�င်း်�၊ သီး� �မိုးဟု�တီ ်အွဆိုင်း်�ပြမိုးင်း်�စုာနွေမိုး���ဲအွတီ�က် ်ပြ�င်းဆ်ိုင်းမ်ိုးမုိုးီာ�အွတီ�က် ်က်း�ယ်န်ွေရာ�
အွချီီက်အ်ွလ်က်အ်ွစု�စု�က်း� ပြ�င်းဆ်ိုင်းသ်ီည််�အွချီါတီ�င်းပ်ြဖစ်ုနွေစု နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�၏ လ်း�အွ�်ချီီက်မ်ိုးီာ�ေငှ်း်� စုးတီဝ်င်းစ်ုာ�မိုးမုိုးီာ�ေငှ်း်� က်း�က်ည််နီွေစုရာန ်
အွနွေတီ��အွကြားက်�ံမိုးီာ�စု�ာက်း� နွေ��သီည်။် အွတီန�်ချီီးနမ်ိုးီာ�သီည် ်၂ နာရီာကြားက်ာပြမိုးင်း်�ပြီး�ီ� အွ�နလ််း�င်း�်ပြဖင်း်� ပြ��လ်��်သီင်းက်ြားက်ာ�နွေ��သီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�
မိုးီာ�သီည် ်၎င်း�်တီး� �၏ သီင်းတ်ီန�်ချီီးနမ်ိုးီာ�တီ�င်း ်အွသီံ��ပြ��ရာနအ်ွတီ�က် ်အွသီက်အ်ွရာ�ယ်အ်ွလ်း�က် ်သီင်း်�နွေတီာ်နွေသီာ �န�်ချီီီအွေ��ည်ာရာ�်ဆိုး�င်းရ်ာာ 
အွနွေထာက်အ်ွက်မူိုးီာ�ေငှ်း်� �စုစည်�်က်းရားယ်ာမိုးီာ�က်း� ရာရှာှး�ါမိုးည်။်

အွန်ွ်လိုု�င်း�်ပန််�ချီ �ီအွနု�ပညာာသင်းတ်ိုးန််� ပံ�မှှုန််အွတိုးန််�ချီီုန််
နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်၂၀၂၁၊ ဇူူလ်း�င်း ်၅-၁၆ ရာက်န်ွေန �ကြားက်ာ� တီနလ်ာ်နွေန �မိုး ှနွေသီာကြားက်ာနွေန �အွထး သီင်းက်ြားက်ာ�နွေ��နွေသီာ မိုးနက်�်း�င်း�် သီး� �မိုးဟု�တီ ်နွေန �
လ်ည်အ်ွတီန�်ချီီးနက််း� နွေလ်ာာက်ထ်ာ�ေး�င်းသ်ီည်။် အွတီန�်ချီီးနမ်ိုးီာ�သီည် ်၂ နာရီာကြားက်ာပြမိုးင်း်�ပြီး�ီ� ပြဖစ်ုေး�င်း�်ါက်* နွေနရာာတီ�င်း ်နွေလ်�လ်ာသီင်းယ််ေူး�င်းန်ွေရာ�အွ
ချီ�င်း်�အွလ်မ်ိုး�မိုးီာ�ေငှ်း်�အွတီ ူအွ�နလ််း�င်း�်သီင်းက်ြားက်ာ�နွေရာ�ရှာှးသီည်။် တီး�က်ရ်ိုး�က်သ်ီင်းက်ြားက်ာ�နွေ��နွေသီာ အွ��်စု�နွေသီ�သီည််� စုာသီင်းခ်ျီ းီနမ်ိုးီာ�သီည် ်Google 
Meet ေငှ်း်� Schoology က်း� ညွှှနက်ြားက်ာ�ချီီက်�်ါ အွဓိးက်အွရာာမိုးီာ�အွပြဖစ်ု ဆိုက်လ််က်အ်ွသီံ��ပြ��မိုးည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�အွာ� ဆိုက်သ်ီ�ယ်န်ွေရာ�၊ 
ဆိုက်ဆ်ိုနံွေရာ�ေငှ်း်� ဒစ်ုဂီစ်ုတီယ်လ််အ်ွေ��ည်ာဖနတ်ီ�ီပြချီင်း�်ေငှ်း်� မိုးတှီတ်ီမ်ိုး�တီင်းပ်ြချီင်း�်အွတီ�က် ်လ်��်နွေဆိုာင်းသ်ီည််�က်းရားယ်ာမိုးီာ�ရှာှးနွေစုလ်း�သီည်။်
*၂၀၂၁ ချီ�ေစ်ှုတီ�င်း ်အွသီစ်ု - အွနွေပြချီအွနွေနမိုးီာ�အွရာ ချီ�င်း်�ပြ���ါက် နွေနာက်ထ်�်လ်ကူ်း�ယ်တ်ီး�င်းအ်ွေ��ည်ာဖနတ်ီ�ီပြချီင်း�် အွနွေတီ��အွကြားက်�ံမိုးီာ�က်း� စီု
စုဥ််သီတီမ်ိုးတှီ�်ါမိုးည်။် ၎င်း�်တီး� �သီည် ်စုးတီက်ြိုက်း�က်န်ွေရာ� �ချီီယ်မ်ိုးပုြဖစ်ုရာမိုးည်ပ်ြဖစ်ုပြီး�ီ� �ံ�မိုးနှ ်၂ နာရီာ အွ�နလ််း�င်း�်အွတီန�်ချီီးနပ်ြ�င်း�်တီ�င်း ်ပြဖစ်ုမိုးည်။် 
နွေနာက်ထ်�်အွနွေသီ�စုးတီမ်ိုးီာ�က်း� နွေ���ါမိုးည်။်

အွန်ွ်လိုု�င်း�်ခြုံပပွ�
ေစ်ှု�တီန်ွေက်ီာ်ကြားက်ာ ဖနတ်ီ�ီပြ��လ်��်သီည််� အွနွေတီ��အွကြားက်�ံမိုးီာ�ေငှ်း်� အွေ��ည်ာလ်က်ရ်ာာက်း� တီင်းဆ်ိုက်ပ်ြ�သီရာနေ်ငှ်း်� မိုးာနွေဝရာန ်သီတီတ်ီန�်ရာက်မ်ိုးီာ�
တီ�င်း ်အွ�နလ််း�င်း�်ပြ���ဲက်း� က်ီင်း�်�မိုးည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်အွတီန�်ချီီးနအ်ွတီ�င်း�် အွ�နလ််း�င်း�်နွေဖာင်းမ်ိုးတှီစ်ုဆိုင်း်� ၎င်း�်တီး� �ဖနတ်ီ�ီသီည််� �န�်ချီီီ
အွေ��ည်ာလ်က်ရ်ာာအွာ�လ်ံ��က်း� တီင်းပ်ြ�ရာမိုးည်။် အွပြချီာ�လ်ကူ်း�ယ်တ်ီး�င်းတ်ီက်န်ွေရာာက်ရ်ာမိုးည််�ပြ���ဲအွချီ�င်း်�အွလ်မ်ိုး�မိုးီာ�ရှာှးေး�င်းသ်ီည်။် 

သင်းတ်ိုးန််�ရက်မ်ှုီာ� - ၂၀၂၁၊ 
ဇူူလိုု�င်း ်၅-၆

�ရိုး�ဂရာမ်ိုးက်�နက််ီစုရားတီ ်- နွေဒ်လ်ာ ၂၀၀

AM စုာသီင်းခ်ျီ းီနမ်ိုးီာ� = ၉:၃၀ - ၁၁:၃၀

PM စုာသီင်းခ်ျီ းီနမ်ိုးီာ� = ၁:၀၀ - ၃:၀၀

၃-၁၂ တီန�်တီက်န်ွေရာာက်န်ွေနသီည််� လ်က်ရ်ှာှး BCPS နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�ေငှ်း်� BCPS ဝနထ်မ်ိုး�မိုးီာ�၏ က်နွေလ်�မိုးီာ�သီည် ်နွေေ�ရာာသီ�ီန�်ချီီီအွေ��ည်ာတီး��တီက်မ်ိုးသုီင်းတ်ီန�်အွတီ�က် ်သီင်းတ်ီန�်အွ�်ေှပံြချီင်း�်ဦး�စုာ�နွေ��မိုးရုှာှးသီည်။် နွေနရာာရှာှး�ါက် နွေနာက်ထ်�်နွေတီာင်း�်ဆိုး�မိုးမုိုးီာ�က်း� ထည််�
သီ�င်း�်စုဥ််�စုာ�မိုးည်။် 
သီင်း်�နွေက်ီာင်း�်သီာ�တီ�င်း ်အွပြီးမဲိုးတီမ်ိုး�ပြဖစ်ုပြီး�ီ� လ်ံ�နွေလ်ာက်န်ွေသီာနွေနရာာထး�င်းခ်ျီင်း�်မိုးရှာှးဘဲ ဲစီု���ာ�နွေရာ�အွချီက်အ်ွချီ ဲနွေကြားက်ာင်း်� ရား�်သီာ၊ အွစု�အွဖ�ဲ�အွးမ်ိုးတီ�င်း ်သီး� �မိုးဟု�တီ ်သီငူ်းယ်ခ်ျီီင်း�်မိုးီာ�/မိုးးသီာ�စု�ေငှ်း်�အွတီ ူယ်ာယ်နီွေနထး�င်းန်ွေနရာ�ါက် နွေက်ီ�ဇူူ�ပြ��၍ ဘဲလဲ်တ်ီမီိုးး��ပြ�ည်န်ယ်အ်ွစုး��ရာ
နွေက်ီာင်း�်မိုးီာ�ရှာှး အွးမ်ိုးနွေပြချီရာာနွေပြချီမဲိုး�နွေသီာက်နွေလ်�မိုးီာ�ေငှ်း်� လ်ငူ်းယ်မ်ိုးီာ�က်း� နွေ��သီည််� သီက်ညှ််ာနွေရာ�ေငှ်း်� လ်က်က််မ်ိုး�စုာနွေစုာင်းမ်ိုးးတူီ�က်း� နွေတီာင်း�်ဆိုး�ရာန ်သီ/ူသီမူိုး၏ နွေက်ီာင်း�်အွ��်က်း� ဆိုက်သ်ီ�ယ်�်ါ။ အွက်ယ်၍် သီင်းသ်ီည် ်လ်က်ရ်ှာှးတီ�င်း ်နွေင်း�နွေကြားက်�အွချီက်အ်ွချီခဲျီစံုာ�နွေနရာပြီး�ီ� သီင်း်�
နွေက်ီာင်း�်သီာ�သီည် ်နွေေ�ရာာသီအီွ�နလ််း�င်း�်�န�်ချီီီအွေ��ည်ာတီး��တီက်မ်ိုး ုသီင်းတ်ီန�်တီက်န်ွေရာာက်ပ်ြချီင်း�်က်း� စုးတီဝ်င်းစ်ုာ��ါက် နွေက်ီ�ဇူူ�ပြ��၍ BCPS ရို��်�ံ��န�်ချီီီအွေ��ည်ာမိုးီာ�ရံို��က်း� ဆိုက်သ်ီ�ယ်�်ါ။ 
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၂၀၂၁ သင်းတ်ိုးန််�ဖွွင်း်�လိုစှ်မု်ှုမှုီာ�
တီက်န်ွေရာာက်သ်ီည််�အွတီန�်မိုးီာ� - ၃ - ၅ တီန�်

ပန််�ချီီ�အွနု�ပညာာရှှင်းမ်ှုီာ�နုငှ်း်� ၎င်း�်တိုးု� �၏ ပစ်စညာ�်မှုီာ�အွာ� စူ်�စ်မ်ှု�လေ့လို�လိုာလေ့ရ�
ဤ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးသီည် ်နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�အွာ� �န�်ချီီီအွေ��ည်ာရှာှင်းမ်ိုးီာ�၏ အွေ��ည်ာလ်က်ရ်ာာအွနွေကြားက်ာင်း�်ေငှ်း်��တီသ်ီက်၍် ၎င်း�်တီး� �နွေလ်�လ်ာသီင်းယ််လူ်း�သီည််� 
အွေ��ည်ာ�စုစည်�်မိုးီး��စံု�မိုးတှီစ်ုဆိုင်း်� အွဓိးက်အွနွေကြားက်ာင်း�်အွရာာက်း� စု�ူစုမ်ိုး�နွေလ်�လ်ာရာန ်အွချီ�င်း်�အွလ်မ်ိုး�မိုးီာ�က်း� နွေ��သီည်။် 2D နွေရာ�ဆို�ပဲြချီင်း�်ေငှ်း်� နွေဆို�ပြချီယ်ပ်ြချီင်း�်က်ဏ္ဍ
ေငှ်း်� 3D �စုစည်�်မိုးီာ�က်း� လ်က်န်ွေတီ��စုမ်ိုး�သီ�်ပြချီင်း�်ေငှ်း်� အွသီံ��ပြ��ပြချီင်း�်ပြဖင်း်� ၎င်း�်တီး� �၏လ်က်ရ်ှာှး�န�်ချီီီအွေ��ည်ာက်ွမ်ိုး�က်ီင်းမ်ိုးမုိုးီာ�က်း� ပြ�နလ််ည်အ်ွဆိုင်း်�ပြမှိုးင်း်�နွေစုရာနေ်ှ
င်း်� �စုစည်�်အွမိုးီး��မိုးီး��ေငှ်း်�အွတီ ူက်ွမ်ိုး�က်ီင်းမ်ိုးအုွသီစ်ုမိုးီာ�က်း� တီး��ပြမှိုးင်း်�နွေစုရာန ်နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�အွာ� တီး�က်တ်ီ�န�်ထာ�သီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်ရို��်�ံ�
ပြ�ဿနာမိုးီာ�နွေပြဖရှှာင်း�်ပြချီင်း�်၊  အွဓိးက်အွနွေကြားက်ာင်း�်အွရာာေငှ်း်��တီသ်ီက်၍် ၎င်း�်တီး� �က်း�ယ်�်း�င်းဘ်ဲာသီာပြ�နဆ်ိုး�မိုးမုိုးီာ�က်း� ပြ��လ်��်ပြချီင်း�်ေငှ်း်� ၎င်း�်တီး� �၏ က်း�ယ်�်း�င်း်
�န�်ချီီီအွေ��ည်ာက်း� ဖနတ်ီ�ီပြချီင်း�်တီး� �က်း� ပြ��လ်��်လ်း�သီည််�အွတီ�က်န်ွေကြားက်ာင်း်� �န�်ချီီီလ်က်ရ်ာာနွေပြမိုးာက်န်ွေသီာ လ်��်နွေဆိုာင်းခ်ျီီက်အ်ွနွေကြားက်ာင်း�် နွေလ်�လ်ာ
သီင်းယ််ေူး�င်းမ်ိုးည်။်

တီက်န်ွေရာာက်သ်ီည််�အွတီန�်မိုးီာ� - ၆-၈ တီန�် 

မှု�ဒီ�ယာာက်ဏ္ဍနုငှ်း်� န်ညာ�်ပညာာစ်ူ�စ်မ်ှု�လေ့လို�လိုာမုှု-
က်ု�ယာလ်ေ့ရ�ဂ�ဏ််ခြုံဒီပ်အွချီီက်အ်ွလိုက်အ်ွစ်�စ်�တိုးု��တိုးက်မု်ှု

ဤ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးသီည် ်ဆို�နဲွေဆိုာင်းမ်ိုးရုှာှးနွေသီာ�န�်ချီီီအွေ��ည်ာ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးမိုးီာ�သီံ��သီ�်ချီီက်အ်ွတီ�က် ်က်း�ယ်န်ွေရာ�ဂ�ဏ်ပ်ြဒ�်အွချီီက်အ်ွလ်က်အ်ွစု�စု� 
နွေရာ�ဆို�ရဲာန ်စုးတီဝ်င်းစ်ုာ�သီည််� နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�က်း� ဦး�တီည်သ်ီည်။် ဤေစ်ှု�တီတ်ီာ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးအွတီ�င်း�် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်နွေရာ�ဆို�ပဲြချီင်း�်၊ 
နွေဆို�ပြချီယ်ပ်ြချီင်း�်သီာမိုးန�်န�်ချီီီ�ံ�စံုေငှ်း်� ရို��်�ံ�ေငှ်း်� က်�န�်ီ�တီာ�န�်ချီီီအွေ��ည်ာမိုးီာ�က်း� နွေ�ါင်း�်စု�်သီည််� �န�်ချီီီအွေ��ည်ာလ်က်ရ်ာာမိုးီာ�က်း� ဖနတ်ီ�ီ
ေး�င်းသ်ီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်၎င်း�်တီး� �၏ စုးတီက််�ူမိုးီာ�၊ က်ွမ်ိုး�က်ီင်းမ်ိုးမုိုးီာ�ေငှ်း်� �ံ�မိုးီာ�တီး��တီက်မ်ိုးမုိုးတှီတ်ီမ်ိုး�က်း� နွေ��သီည််� အွေ��ည်ာ
လ်က်ရ်ာာအွချီီက်အ်ွလ်က်အ်ွစု�စု�က်း� ဖနတ်ီ�ီတီည်န်ွေဆိုာက်လ််း�သီည််�အွတီး�င်း�် တီး�က်ရ်ိုး�က်စ်ု�ူစုမ်ိုး�ရှာာှနွေဖ�မိုးေုငှ်း်� အွနွေတီ��အွနွေချီ်မိုး ှလ်��်နွေဆိုာင်း်
ေး�င်းသ်ီည်။်

တီက်န်ွေရာာက်သ်ီည််�အွတီန�်မိုးီာ� - ၉ - ၁၂ တီန�်

စ်�ူစ်မ်ှု�ရှှာလေ့ဖွွမုှုမှှု လေ့��ခြုံချီယာခ်ြုံချီင်း�်နုငှ်း်� လေ့ရ��ွ�ခြုံချီင်း�် - က်ု�ယာလ်ေ့ရ�ဂ�ဏ််ခြုံဒီပ်အွချီီက်အ်ွလိုက််
အွစ်�စ်�တိုးု��တိုးက်မု်ှု

ဤ�ရိုး�ဂရာမ်ိုးသီည် ်အွထက်တ်ီန�်နွေက်ီာင်း�်အွဆိုင်း်�ရှာှး အွစီုအွစုဥ််က်ီနွေသီာ�န�်ချီီီအွေ��ည်ာ�ရိုး�ဂရာမ်ိုး လ်��်နွေဆိုာင်းပ်ြချီင်း�်က်း� စုးတီဝ်င်းစ်ုာ�သီည််�နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�ေှ
င်း်�  အွဆိုင်း်�ပြမိုးင်း်�နွေနရာာ သီး� �မိုးဟု�တီ ်နွေက်ာလ်း�်ဝင်းခ်ျီ�င်း်�အွတီ�က် ်က်း�ယ်န်ွေရာ�ဂ�ဏ်ပ်ြဒ�် အွချီီက်အ်ွလ်က်အ်ွစု�စု�က်း� ပြ�င်းဆ်ိုင်းန်ွေနသီည််�နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�က်း� ဦး�တီည််
သီည်။် ၎င်း�်သီည် ်နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�အွာ� ၎င်း�်တီး� �၏ က်း�ယ်�်း�င်းအ်ွေ��ည်ာနွေပြမိုးာက်တ်ီး��တီက်မ်ိုးကု်း� နွေဆိုာင်းရ်ာ�က်န်ွေ��ေး�င်းသ်ီည််� အွာရံို�စု�ူစုး�က်မ်ိုးနုွေနရာာက်း� နွေရာ� �ချီီယ််
ရာန ်၎င်း�်တီး� �၏ က်း�ယ်�်း�င်းအ်ွေ��ည်ာနွေပြမိုးာက်တ်ီး��တီက်မ်ိုးကု်း� စုစ်ုတီမ်ိုး�နွေက်ာက်ယ််ခူျီ�င်း်�ပြ��သီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်၎င်း�်တီး� �၏ က်း�ယ်�်း�င်းအ်ွေ��ည်ာလ်က်ရ်ာာ
အွတီ�က် ်အွရှာှးနအ်ွဝါလ်မ်ှိုး�မိုးး��မိုးမုိုးီာ�က်း� ရှာာှနွေဖ�ရာန ်�န�်ချီီီအွေ��ည်ာရှာှင်းမ်ိုးီာ�က်း� သီ�နွေတီသီနပြ��လ်��်ေး�င်းသ်ီည်။် နွေက်ီာင်း�်သီာ�မိုးီာ�သီည် ်နွေရာ�ဆို�ပဲြချီင်း�်၊ နွေရာနွေဆို�ေငှ်း်� 
ဆိုနီွေဆို�ပြချီယ်ပ်ြချီင်း�်အွနွေ�် အွနွေလ်�ထာ�နွေဆိုာင်းရ်ာ�က်ေ်း�င်းသ်ီည်။် 

လေ့နုရွာသ�အွန်ွ်လိုု�င်း�်ပန််�ချီီ�အွနု�ပညာာတိုးု��တိုးက်မု်ှုသင်းတ်ိုးန််�အွာ� လေ့လိုာာက်ခ်ြုံချီင်း�်
၂၀၂၁ န�နွေရာာသီီအွ�န်လ်းုင်း်��န်�ချီီီအွနု�ည်ာတီးု�တီက််မိုးှုသီင်း်တီန်�အွာ� လ်ီှနွောက််ချီပြင်း်�က်းု စုာရာင်း်�သီ�င်း်�ချီပြင်း်�နှင်း်� င်း�နွေ�နွေ�သီ�င်း်�ချီပြင်း်�နှစု်ချီုလ်ုံ�အွတီ�က်် 
အွ�န်လ်းုင်း်�တီ�င်း် လ်ုံ�ဝအွ�ပြီ�အွစုီ�ဆိုနွောင်း်ရာ�က််နးုင်း်သီည််။ က်ီနွေ�ဇူူ��ပြု၍ လ်ု�်င်းန်�စုဥ််က်းု စုတီင်း်ရာန် ဤလ်က််က်မိုး်�စုာစုနွောင်း်ရာှး လ်င်း်�ချီ်က်းု အွသီုံ��ပြု�ါ 
သီးု�မိုးဟုုတီ် ည်ာဘဲက််ရာှး QR က်ုဒ်က်းု ဖတီ်�ါ။ 
အွက်ယ််၍ သီင်း်�အွနနွေဖပြင်း်� အွ�န်လ်းုင်း်�စုာရာင်း်�သီ�င်း်�ချီပြင်း်� သီးု�မိုးဟုုတီ် င်း�နွေ�နွေ�သီ�င်း်�ချီပြင်း်�လ်ု�်င်းန်�စုဥ််နှင်း်��တီ်သီက််၍ အွက်ူအွည်ီလ်းုအွ�်�ါက် 
က်ီနွေ�ဇူူ��ပြု၍ ရာု�်�ုံ�န်�ချီီီအွနု�ည်ာမိုးီာ�ရာုံ� 443-809-4030 သီးု�ဆိုက််သီ�ယ််�ါ။ Registration 

Website

https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program

