ဇြန္လ 2 ရက္၊ 2021
ဟယ္လုိ MPS အသင္းအဖြဲ႔ခင္ဗ်ာ၊
အခုဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၿပီးဆံုးဖို႔နီးလာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလိုမ်ိဳး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ႔ရသည့္
ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဆီကေန ပံ႔ပိုးကူညီမႈေတြ အရွိန္မျပတ္ ရရွိေနသည့္အတြက္
ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေႏြရာသီကေန အစျပဳၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားမယ္႔ အရာအားလံုးအတြက္
ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အားထက္သန္ေနပါၿပီ။

ဒီခရိုင္မာွ ရွိေနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ ေႏြရာသီဟာ ေနာင္လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ကုိ ဆက္ၿပီးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖ႔ို
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါသည္။ 2021–22 ပညာသင္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳေပးျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊
တစ္ပတ္လ်ွ င္ ငါးရက္ႏႈန္းျဖင့္ လူေတြ႔သင္ၾကားျခင္း၊ ယခု စာသင္ႏွစ္အတြင္း အားကစားႏွင့္ အပိုေဆာင္း

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြကလ
္ ည္းေကာင္း မီဝါကီးေက်ာင္း ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔ကို
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ မိသားစုမ်ားဘက္က အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္က ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္ပါကလည္း ခရိုင္အေနျဖင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို
ေထာက္ပံ႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္းဦးစာသင္ႏွစ္အတြင္း
ေအာင္ျမင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိသည္မွာ ေသခ်ာေစမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းအေျချပဳၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ
ဗဟိုျပဳသည့္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုအတြက္ ဆက္လက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြကသ
္ ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းဦးအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကာကြယေ
္ ဆးထိုးႏွံေရး ေဆးခန္းမ်ား ထားရွိလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္
မီဝါကီး က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္အတူ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကသ
္ ာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားကို အသက္ 12
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိသတ
ူ ုင
ိ ္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ MPS ကာကြယေ
္ ဆးထိုးႏွံရာေနရာမ်ား၏ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား
ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ြဲပါ။
ေႏြရာသီအစပိုင္းကစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားစြာရွိေနၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ စိတလ
္ ႈပ္ရွားဖြယ္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကၾ္ ကဖိ႔ု
တိုကတ
္ န
ြ ္းလိုပါသည္။

ေႏြရာသီ အကယ္ဒမီက မၾကာမီ စတင္ပါေတာ႔မည္

ေႏြရာသီ အကယ္ဒမီသည္ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္သင္ယူေရးကို ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္းဦးအတြက္ စတင္အေျခခိုင္မာလိုသည့္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ mpsmke.com/summeracademy ကို ၾကည့္ပါ။
ဂရိတ္အတန္း K5-8 အေနျဖင့္ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ စာေပ စသည့္ အပတ္စဥ္အလိုက္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္

ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ၾကာသည့္ စခန္းသြင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္ရွင္သည္ ဇြန္လ 22 ရက္မွ ဇူလို င္လ
29 ရက္ထိ၊ နံနက္ 8:00 နာရီမွ မြန္းလြဲ 12:00 နာရီထိ ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရက္ဒစ္မ်ားအလိုက္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဆက္ရွင္ ႏွစ္ခု
ရွိပါသည္- ဇြန္လ 7 ရက္မွ ဇူလိုင္လ 2ရက္ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ 6 ရက္မွ 29 ရက္ထ၊ိ နံနက္ 8:30 နာရီမွ မြန္းလြဲ 12:30 နာရီထိ။
MPS မိသားစုမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ အစားအေသာက္ ျဖန္႔ေဝေရး အစီအစဥ္ – ဇြနလ
္ 11 ရက္ေန႔တင
ြ ္ စာရင္းသြငး္ ပါ
ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ZIP ကုတ္ 53205 ၊ 53206 သို႔မဟုတ္ 53233 တြင္ ေနထိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားအား MPS ေႏြရာသီ
အစားအေသာက္ ျဖန္႔ေဝေရး အစီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လႏွင့္

ၾသဂုတ္လမ်ားအတြက္ နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာမ်ားကို အစားအေသာက္ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖန္႔ေဝမႈကို
တစ္ပတ္လ်ွ င္ သံုးႀကိမ္ျဖင့္ MPS ဘတ္စ္ကားရပ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္
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ျဖစ္ပါသည္။ ZIP ကုတအ
္ တြင္း ေနထိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္ ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ 2021 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ
11 ရက္ေန႔တင
ြ ္ စာရင္းသြင္းႏုိင္ပါသည္။
ျဖန္႔ေဝေရးနယ္ပယ္ျပင္ပရွိ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာ MPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ားကို
ရယူျခင္းျဖင့္ MPS ေႏြရာသီ အစားအေသာက္ အစီအစဥ္မွ အစားအစာမ်ား ရယူႏုိင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္မွာယူဖို႔ လိုပါသည္။
အစားအေသာက္မ်ားကို တနလၤာေန႔တိုင္း၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္းတြင္ နံနက္ 10:00 နာရီမွ 12:00 နာရီထိ

2021 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 21 ရက္ေန႔မွ စတင္ရယူႏုိင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္မွာယူထားသည့္ အစားအေသာက္အထုပ္မ်ားတြင္ အသက္ 18
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူတိုင္းအတြက္ နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာပက္ေက႔ခ်္ တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ တနလၤာေန႔မ်ားႏွင့္
ဗုဒၶဟးူ ေန႔မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္တင
ြ ္ ႏွစ္ရက္စာ နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္
ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေသာၾကာ၊ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တို႔အတြက္ နံနက္စာႏွင့္ ေန႔လယ္စာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ ေအာ္ဒါမ်ားကို http://mpsmke.com/meals တြင္ 2021 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 7 ရက္ေန႔မွစၿပီး မွာယူပါ။
ေႏြရာသီ အလုပအ
္ ကိင
ု ္ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား

 ဝင္ေငြရာွ ေဖြေရးႏွင့္ သင္ယေ
ူ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေႏြရာသီ လူငယ္ အလုပအ
္ ကိင
ု ္ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအတြက္

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ မီဝါကီးေကာင္တီႏွင့္ မီဝါကီးၿမိဳ႕ရွိ အသက္ 14 မွ 24
အတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္သူလင
ူ ယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ထိေတြ႔မႈမ်ား ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မီဝါကီး ဝင္ေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ သင္ယူေရး ငွားရမ္းမႈကို
ၾကည့္ပါ။

 သင္က အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရွာေဖြေနသည့္ MPS ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။ MPS လူငယ္ အလုပအ
္ ကိင
ု ္
ဘုတ္ တြင္ စစ္ေဆးပါ။ အခ်ိန္ပိုင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ ေႏြရာသီ အလုပ္အကိုင္မ်ား စသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကို
တင္ထားပါသည္။ ၎တို႔ထတ
ဲ ြင္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး၊ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊

ကုန္ပစၥည္း သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ MPS လူငယ္ အလုပ္အကိုင္ဘုတ္ တြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

 မီဝါကီး အပန္းေျဖျခင္း အေနျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ ရာသီအလိုက္ ရာထူးေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ညႊန္ၾကားသူမ်ား၊
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကြင္းဆင္း တက္ေရာက္သမ
ူ ်ား၊ မီဝါကီးၿမိဳ႕ တစ္ေလွ်ာက္လုးံ ရွိ ေက်ာင္းႏွင့္

အသင္းအဖြဲ႔တည္ေနရာမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးသည့္ နည္းျပမ်ား၊ ဒိုင္လႀူ ကီးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံေပးသူမ်ား စသည့္
ရာထူးမ်ား ေခၚယူသြားရန္ ရွာေဖြေနပါသည္။ မီဝါကီး အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္အတူ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ ေခၚယူမႈမ်ား ကို
ၾကည့္ပါ။

 မီဝါကီး ေကာင္တီ ပန္းျခံမ်ား အေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ရာသီအလိုက္
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္းပါသည္။ သင္စိတ္ဝင္စားသည့္နယ္ပယ္ရွိ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည့္ ရာထူးမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ မီဝါကီး ေကာင္တီ ပန္းျခံမ်ား ဝက္ဘဆ
္ ုဒ
ိ ္တြင္
ဝင္ေရာက္ေလ႔လာပါ။

 မီဝါကီး ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး အႏုပညာ အလုပသ
္ င္ အစီအစဥ္ သည္ လစာေပးသည့္ ေႏြရာသီ အလုပ္သင္အစီအစဥ္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အႏုပညာဆက္စပ္ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္

အလုပ္အကိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လက္ေတြ႔ရရွိေစသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ MKE Rec Arts အလုပ္သင္
အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေလ႔လာၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကို ဒီေန႔ပဲ ျဖည့္လိုက္ပါ။
Twilight စင္တာ ေႏြရာသီ နာရီမ်ား

Twilight စင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ပိုင္းႏွင့္ ထပ္တိုးနာရီမ်ားကို
ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ညေနခင္းမ်ားတြင္ ေဘးကင္းသည့္ ေနရာတစ္ခု
ရရွိထားပါသည္။ ယခု ရာသီတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း Twilight စင္တာငါးခု (အသက္ 12-18) ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
Twilight စင္တာ တစ္ခု (အသက္ 10-15) တို႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ အင္တာနက္ အားကစားမ်ား၊

အားကစားခန္းမမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း၊ Twilight ေရကူးျခင္း (ေတာင္ပိုင္းဌာနခြဲ) ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားစြာတြင္ ေဘးအႏၱရယ္
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ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လစ
ွ ္ေပးထားပါသည္။ ေႏြရာသီအလြန္တြင္
ဖြင့လ
္ ွစ္မည္T
့ wilight စင္တာမ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ႔လာပါ။
ေကာလိပႏ
္ ွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စင္တာ ေႏြရာသီ နာရီမ်ား
MPS ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စင္တာမ်ားကို ဂရိတ္ 6 မွ 12 ထိ (ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း) ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေထာက္ပံ႔မႈ အခမဲ႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ သင္ႏွင့္ အနီးဆံုးရွိ ေကာလိပ္ႏွင့္ စင္တာတြင္ ရပ္လိုက္ပါ။ ယခုေႏြရာသီအတြက္ တနလၤာေန႔မွ
ေသာၾကာေန႔ထိ၊ နံနက္ 9:00 နာရီမွ မြန္းလြဲ 3:00 နာရီထိ ဆိုက္ ေလးခုကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေႏြရာသီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အြန္လုင
ိ ္းရံုးခ်ိန္နာရီမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး mpsmke.com/CACC တြင္
ဝင္ေရာက္ေလ႔လာပါ။

လူငယ္မ်ား၊ အရြယေ
္ ရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ MKE Rec အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား
တစ္ႏွစ္တာလံုးတြင္ မီဝါကီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလုးံ ကို ေဘးကင္းစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စာႏွင့္
လက္လမ
ွ ္းမီေသာ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားစြာကို

အခမဲ႔ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားၿပီး လူငယ္ ပညာသင္ဆုမ်ား လည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ေႏြရာသီ လမ်ားအတြင္း ေပးအပ္ထားခဲ႔ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္
တက္ၾကြစြာေနထိုင္ရန္၊ ဝါသနာပါသည့္ အလုပ္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တသက္စာ အမွတ္တရမ်ားကို ဖန္တီးသြားရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီ စာရင္းသြင္းျခင္းက ယခု ဖြင့္လစ
ွ ္ပါၿပီ။
လက္လမ
ွ း္ မီေသာ ေႏြရာသီ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ

မီဝါကီး ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအတြက္ လက္လွမ္းမီေသာ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခုကို ၿမိဳ႕တစ္ဝွမ္းရွိ ေနရာေပါင္း 70 နီးပါးတြင္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာမ်ားမွာ
ဇြန္လရွိေန႔ရက္မ်ားအလိုက္ အေျပာင္းအလဲျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းထားမွာလည္း ေနရာအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။
ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျမပံုေနရာမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ mkerec.net တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာပါ။
ေႏြရာသီ စာဖတ္ျခင္း

 MPS Reads ေႏြရာသီ စာဖတ္ျခင္း။ စာအုပ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ႔သည့္လမ်ား တစ္ေလွ်ာက္က
သင္႔အလုပ္အကိုင္အတြက္ လတစ္လခ်င္းစီ၏ အစပိုင္းကို စစ္ေဆးပါ။ သင္႔အေနျဖင့္ စာရင္းအတြက္
ႏွစ္သက္ရာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳႏုိင္ပါသည္။

 လူငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ မီဝါကီး အမ်ားသံုး စာၾကည့္တိုက၏
္ ေႏြရာသီ
စာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ပါဝင္လုိကပ
္ ါ။
ယခုစာသင္ႏွစ္ကုိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ႔ၾဲ ကသူတုင
ိ ္းကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေဘးကင္းၿပီး
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ ေႏြရာသီတစ္ခု ျဖစ္လာေစဖိ႔ု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

ရိုးသားစြာျဖင့္၊
Dr. Keith P. Posley

ေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
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