
 

 

 

 

 

Lansdowne high school 

 

Allison Seymour    Principal   3800 Hollins Ferry Road    Baltimore, MD    21227 

 

သြဂုတ် ၂၀၂၁ 

 

လ ေးစောေးအပ်ပါလြော Viking မိြောေးစမု ောေး 

 

ဒြီတငေ်းစကောေးကမငေ်းအောေး  ေုးက နေ်းမောပပီေးလကောငေ်း မိို့်မယ ်ို ို့ငါလမ ေ်ာ ငို့ပ်ါတယ်။ Lansdowne 

အထကတ်နေ်းလက ောငေ်းရ ို့လက ောငေ်းအုပ်အြစ်ဖြစရ်တောဂုဏယ်စူရောပါ၊ 

ဒစီောြငန်စှ်ြစမ်ှောဘောလတွေ ောမ  ဆိုတောကိစုိတ ်ှုပ်ရှောေးမပိါတယ။် ရုိေးရောလက ောငေ်းပညောလရေးနငှို့ ်ပတ်ြက်၍ 

ကျွန်ပ်ုတို ို့၏အလတွေေးမ ောေးကိုလဖပောငေ်း  လစလြောအလတွေွေ့အသက ြုံြစတ်စ်နစှ်ခွေ သကောပပီေးလနောက် LHS ရိှ ၀ 

နထ်မ်ေးမ ောေးနငှို့အ်ပ်ုခ ြုံပ်လရေးြည်ဖပန ်ောရနန်ငှို့က်ျွန်ပ်ုတို ို့၏လက ောငေ်းြောေးမ ောေးနငှို့အ်ဆငြ်ငို့ဖ်ြစလ်နပပီ။ 

စစ်မနှလ်ြောဆက်ဆ လရေးမ ောေးတည်လဆောက်ဖခငေ်းနငှို့က်ျွန်ပ်ုတို ို့၏ြငသ်ကောေးမှုပရုိဂရမ်ေးမငေ်းတွေငြ်ငယ်ူထောေးလြောကျွမ်ေးက ငမ်ှုအြစ်

မ ောေးကိုလပါငေ်းစပ်ဖခငေ်းဖြငို့က်ျွန်ပ်ုတို ို့၏လက ောငေ်းြောေးမ ောေးကိုကကြိုံဆိုရနလ်မ ေ်ာ ငို့ြ်ည်။ 

 

လက ောငေ်းစြွေငို့ခ်ါနေီးမှောယ ြိုု ို့ခကပ်ါတယ။် လက ောငေ်းြောေးမ ောေးအောေး  ုေးသြဂုတ ် ၃၀ ရကတ်န လောလန ို့တွေငလ်က ောငေ်းစြွေငို့ပ်ါမည်။ န နက် 

၇ နောရီ ၁၅ မနိစတ်ွေငတ် ခါေးမ ောေးြွေငို့မ်ည်ဖြစ်ပပီေးလက ောငေ်းကိုန နက် ၇ းေး ၃၀ တွေငစ်တငမ်ည်ဖြစ်ပပီေးလက ောငေ်းြောေးမ ောေးကိလုန ို့ ည် ၂ းေး 

၁၅ တွေငလ်က ောငေ်းမထှတုပ်ယ ်ိမို့မ်ည်။ လက ောငေ်းစတငခ် ိနအ်တွေက်ကကိြုံတငဖ်ပငဆ်ငတ် ို့အခါလအောကပ်ါအခ ကလ်တွေကိြုတိဖပြုံပါ။ 

 

 

• LHS အတွေကက်ျွန်ပ်ုတို ို့၏အဖမငန်ငှို့ရ်ည်မနှေ်းခ ကက်ိုတိုေးတကလ်စရနမ်ိဘတို ို့၏ထညို့ြ်ွေငေ်းမှု ိုအပ်ြည်။ 

မိဘစစတ်မ်ေးတစ်ခလုဖြဆိုရနဤ်လနရောတွေင ်လက ေးဇူေးဖပြုံ၍ လက ေးဇူေးဖပြုံ၍ Back Back mail ၌ထညို့်ြွေငေ်းခ ို့လြောအဖပောလရောင“် 

LHS မြိောေးစုပညောလရေးယ ုသကည်ခ ကမ် ောေးနငှို့တ်နြိ်ုေးမ ောေးစစတ်မ်ေး” ကိဖုပနလ်ပေးပါ။ 

 

• Back to School Night ြည်သကောြပလတေးလန ို့၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက်ညလန ၅ းေး ၃၀ မ ှ၇ းေး ၃၀ နောရ ီ

(မိုေးရွေောလြောသကောြပလတေး၊ စက်တငဘ်ော ၂၊ ညလန ၅ းေး ၃၀ - ၇ းေး ၃၀) ဒါကအောေးကစောေးရ ုရပ်နောေးကွေငေ်းမှောဖြစ ်မိို့်မယ။် 

လက ောငေ်းြောေးမ ောေးြည်အလဆောက်အ ဦေး ငယြ်ို ို့အုပ်စ ုိုကလ် ို့ ောလရေးခရီေးြွေောေးရနအ်ခွေငို့အ် မ်ေးရိှ ိမို့မ်ည်။ 

 

• လက ောငေ်းြောေးမ ောေးအတွေက်န နက်စော (လန ို့ ည်စောနငှို့လ်န ို့ ည်စော) ြည်အခမ ို့ဆက ်ကလ်ပေးပါမည်။ 

 

• ြယယ်ပိူု ို့လဆောငလ်ရေး မ်ေးလသကောငေ်းမ ောေးကိကုျွန်ပ်ုတို ို့၏လက ောငေ်း ၀ ကဘ်ဆ်ိကုြ်ို ို့သြဂတု ်၂၃ 

ရက်တန လောလန ို့တွေငတ်င ်မိို့မ်ည်။ 



 

 

 

 

 

• လခါငေ်းလ ောငေ်းအခ ိနဇ်ယောေးြစ်ကိ ုWelcome Back mailing တွေငထ်ညို့ြ်ွေငေ်းခ ို့ပပီေး ၀ က်ဘဆ်ိကု်တွေငတ်င ်မိို့မ်ည်။ 

လက ောငေ်းပိတ်ရက်အောေး  ုေးကို ၁၅ မိနစ်တိုေးခ  ွေ့ ိကု်ြည်။ ဆိ ုိုြည်မှောကျွန်ပ်ုတို ို့၏လက ောငေ်းလန ို့ြည်န နက် ၇ းေး ၃၀ 

မှလန ို့ ည် ၂ းေး ၁၅ အထဖိြစြ်ည။် 

 

• ဇူ ိုင ် ၂၉ ရက်လန ို့အထ ိBCPS ြည ်Baltimore လကောငတ်ကီ နေ်းမောလရေးဌောနနငှို့တ်ိုငပ်ငပ်ပီေး BCPS ပိုငဆ်ိုငမ်ှုတွေငရ်ှလိနစဉ် 

၀ နထ်မ်ေးမ ောေး၊ 

လက ောငေ်းြောေးမ ောေးနငှို့ ်ောလရောက် ည်ပတ်ြအူောေး  ုေးအတွေက်မ က်နေှာြ ုေးမ ောေးလပေးရန ်ိအုပ်လသကောငေ်းဆ ုေးဖြတခ် ို့ြည်။ 

 

 

• အပ်ဒတိ် ပ်ုထောေးလြောအဆက်အြွေယအ်ခ က်အ က်မ ောေး ိုအပ်ြည်။ 

ငါတို ို့လက ောငေ်းြောေးအဆက်အြွေယအ်ခ က်အ ကလ်တွေကိုဖပန ်ည်ြ ုေးြပ်ဖခငေ်းန ို့မွေမ်ေးမ ဖခငေ်း ုပ်ငနေ်းစဉ်လတွေ ပ်ုလနတုနေ်း

ဘ ။ Welcome Back လမေး တ်ွေငပ်ါ ၀ 

ငလ်ြောအလရေးကကီေးလြောလက ောငေ်းြောေးအဆက်အြွေယ်စောရွေကြ်ည်လက ောငေ်း၏ပထမလန ို့တွေငြ်ငဖ်ပန ်ည်ြ ုေးြပ်ဖခငေ်း၊ 

အဆငို့ဖ်မြှငို့တ်ငဖ်ခငေ်းနငှို့လ်က ောငေ်းြို ို့ဖပန ်ောဖခငေ်းကိကုျွန်ပ်ုတို ို့လက ေးဇူေးတင ်ိမို့မ်ည်။ 

ငါတို ို့မှောငါတို ို့မြိောေးစလုတွေအတွေက်လနောက်ဆ ုေးန ို့တိက မှနက်နတ် ို့အဆကအ်ြွေယအ်ခ က်အ ကလ်တွေရိှလနတောဘယ်လ ော

က်အလရေးကကီေးတယ်ဆိတုောကိုငါအလ ေးအနက်ထောေး ို ို့မရဘူေး။ 

 

• လက ောငေ်းြောေးမ ောေးအတွေက်ကရိယိောမ ောေး၊ 

လက ောငေ်းြောေးမ ောေးြည်၎ငေ်းတို ို့၏ကရိိယောမ ောေးနငှို့အ်ောေးြွေငေ်းကရိိယောမ ောေးကို၎ငေ်းတို ို့နငှို့အ်တူလန ို့တိုငေ်းယ ူောြငို့ြ်ည်၊ 

အထေူးြဖြငို့လ်က ောငေ်းပထမနစှပ်တ။် ဝင ်ောလြော ၉ တနေ်းလက ောငေ်းြောေးမ ောေးြည ်Chromebook မ ောေးကို HP 

စကမ် ောေးနငှို့ ်  ှယ ်မိို့မ်ည်။ ြငအ်ောေးြွေငေ်းကကိြုံေးဆ ုေးရှု  ေး  ငအ်စောေးထိေုးလသကေးမှောလဒေါ် ော ၄၀ (လငွေြောေး၊ လငွေ   စနစ်၊ 

လငွေလပေးလခ မှုအစအီစဉ်) ဖြစြ်ည်။ လက ေးဇူေးဖပြုံ၍ ကျွန်ပ်ုတို ို့၏နည်ေးပညောအြွေ ွေ့ နငှို့ ်ဦေး 

စွေောစစလ်ဆေးဖခငေ်းမရှဘိ အစောေးထိေုးဖခငေ်းကိမု ၀ ယပ်ါနငှို့။် အောေးြွေငေ်းကကိြုံေးမမှနပ်ါကစကက်ိပု က်စီေးလစ မိို့မ်ည်။ 

 
 

Lansdowne ရိှအုပ်ခ ြုံပ်မှုနငှို့ ်၀ နထ်မ်ေးမ ောေးကိယု်စောေးကျွန်ပ်ုတို ို့၏လက ောငေ်းြောေးမ ောေးဖပန ်ောဖခငေ်းကိုကျွန်ပ်ုတို ို့လမ ေ်ာ ငို့ြ်ည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို ို့၏ Back to School ပွေ နငှို့တ်စန်စှတ်ော  ုေး၌ြငန်ငှို့လ်တွေွေ့ဆ ုရနက်ျွန်ပ်ုကိုယတ်ိုငလ်မ ေ်ာ ငို့ြ်ည်။ ြငို့တ်ွေငလ်မေးခွေနေ်းမ ောေး၊ 

စိုေးရမိ်မှုမ ောေး (ြို ို့) မတှ်ခ က်မ ောေးရှိ  ငဆ်ကြ်ွေယ်ရနမ်တွေန ို့ဆု်တ်ပါနငှို့။် 

 

လက ေးဇူေးတရောေးဖြငို့၊် 

 

 

Allison Seymour 

Principal 

ashinners@bcps.org 
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