
Burmese 

 

 

ဘာသာရပ္ ဆ္ိုင္ရာ ေမ ္ ာ္မ မ္န ္း္မ္ာန 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ္ း္ကမ္နဘ ္း ြဲ  ရမ္ူိုူိုေပုင္န ရး္္ူ္ ကက ို္ ၂ဆို္ပ္သး္အ ကူ္ ိုသး္ (LOTE) ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ 
ူာမဟိုက္သး္ြဲ္ု ာနဘာသာူးာနကူ္ ိုု ူ္ရမး္အ းဆိုနကမ္နမကဆိုင္ င္ သင္သဆိုန္ ၂ိုပ္ငမ္နူန္္းပဥနေုမား္္းပဥန 
Checkpoint A ူာေမနပ ္းေ္ာင္ုမင္ပုး ေး္ာင္နသာနမ္ာန ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူာမဟိုက္သး္ြဲ္ု ာနဘာသာူးာနကူ္ ို္  
က း္  ရး္္ူ္  မူ္ကူ္ ိုရႏဆိုင္သး္အ းဆိုနကႏ္ိုနမကဆိုင္ င္ ရး္္ူ္မရ ္းြဲပုး ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ ်ားကကမ္နက င္ 
LOTE ္ ၂ ္ဗ ္း္ကမ္နကး္ရမ္္ ၂ဆို္ပ္ပုသး္အ  ္ ၂ ္ဗ ္း LOTE ္ကမ္နးဆိုေး္ာင္နသာနမ္ာန ေး္ာ္ု က္ရ 
မး္ု ူ္္းပဥန  ရး္္ူ္ရရမ္ Checkpoint A ူာေမနပ ္း္ ၂္းေ္ာင္ရပုမး္အ ္ကမ္နပ္မ္နမ ္ေ္ာင္ႏ မ္နမရ ဆ ေး္ာင္နသာန  
္ာန္ံ ၂ိုန ္ ၂ ္ဗ ္း္ကမ္နကး္ရမး္ု ူ္္းပဥန Checkpoint A ူာေမနပ ္းေု ရပုမး္အ  

္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူာမဟိုက္သး္ြဲ္ု ာနဘာသာူးာနမ္ာန္ ၂ဆို္ပ္ ္း္္က း္ ဘ ္ ၂ဆိုန္ူဆိုနေး္ာင္နမ္ာနက င္  ုပင္သူ္ ူပဆမ္ 
္ဥက္ ၂ဥႏ ငြဲ္မမ္္ရင္န သင္သဆိုနမ္ာနးမ္န္ ၂ မ္န ာနပုသး္အ LOTE  ရး္္ူ္ကူ္ ိုသာုပပမ္န ာနေသာ္္ ၂း္န ေး္ာင္န 
သာနမ္ာန္ေမု င္ြဲ ္ း္ကမ္နကူ္ေ္ ၂ ္ား္္ ၂ံိုနက င္ မဆမဆကဆို ြဲးမာု ြဲဘာသာူးာနမ္ာန ေ္ ၂ြဲ္ ၂ာမ းဆို္း္္ ၂း္ 
ေ္ာင္ရ း္ရမ္္ာနေပနပုသး္အ ္ ္ဆ် ြဲဘာသာူးာနမ္ာန္က း္ ္္င္ြဲုမင္ြဲ္ကမ္နမ္ာန (AP)းမ္န္ ၂ မ္န ာနပု 
သး္အ  

 ္ဓဆးဘာသာရပ္မ္ာနမေ္ာင္ုမင္ ္းြဲေသာေး္ာင္နသာနမ္ာနးဆို  ရူ္္ူ္ု းြဲ္ရမ ္္ူာန ဆိုန္ူဥ္ူန္မ္ာနက င္ပု  
 ၀င္ ဆိုင္နႏဆိုင္သး္အ ေး္ာင္နသာနုပမ္ု း္ြဲရမ္္ ၂ဆို္ပ္သး္ြဲဘာသာရပ္ေပသမ ကး္္းပဥန  ရး္္ူ္ုပမ္ု းြဲ္ေရနးဆို ္ မ္ 
 ္ ၂ဆိုင္န ေႏ ရာသဥေး္ာင္န သဆို ြဲမဟိုက ္ူသင္ႏ ူ္္က င္န ူဥူန္ေပနႏဆိုင္ပုသး္အ   
 
LOTE သင္သဆိုနမ္ာန၏္ဓဆးရး္မ မ္န ္း္မ္ာနမ  

  ံူာန ္း္္ုမင္မ္ာနေ သုပႏဆိုင္ရမ ္္ ္း္္ ၂း္မ္ာနရရ ဆမ ္ေ၀ႏဆိုင္ရမ္ ္ ၂ မ ေရနရး္ရ ္ ္း္ႏ င္ြဲ ္ု ာနသ မ္ာန 
းဆိုသင္သဆိုန္ ၂ိုပ္ေ္ာင္ပံိုမ္ာနရင္နႏ ဥန္ ၂ာေူရမ္္က း္ ္ေရန ္ က ္္ေုပာ မာနေ ာင္ 

္ ၂ ္ဗ ္ း- ္္ ၂ ္္္ ၂က္္္င္ြဲ (းသင္သဆိုန ရး္္ူ္) 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ 

 ္ ၂ င ္မ္ာန ရင္နႏ ဥနသး္ြဲ္ ၂ သးဥနမ္ာနႏ င္ြဲ မ္း္ႏ ာု င္န္ဆိုင္ူးာနေုပာ္ဆိုမ က င ္ မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူ 
းာနမ  ေမ ြဲူန္သံိုနေ ုဟာရမ္ာနႏ င္ြဲဘာသာူးာနကး္ေ္ား္ပံိုမ္ာနးဆို မာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 

 သင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနမ  ္ဓဆပၸု ္မ္ာန သဆရ ဆမာန္ ၂း္ေူရမ္  ပ္ ု ပ္ ုေုပာု င္န ကမး္န္ာနု င္ြဲ  
ေုပာု င္နႏ င္ြဲ ႏ က္ု င္ြဲမေုပာသး္ြဲသ္း္ ၂ မ္ူမ္ာနးဆို္သံိုနုပ်မး္ 

 ပာေမူးာနေုပာ သဆို ြဲမဟိုက ္း ္မ္နး ္မ္နး္င္း္င္ေုပာႏဆိုင္သး္ြဲ သး္ရ  ္က ္ ၂ င ္မ္ာန ရင္နႏ ဥနေသာ္ ၂ သးဥန 
မ္ာန ေ ္ဘ  ္ ၂ မ ၀မ္ မ္နသမာနမ္ာနႏ င္ြဲေမ ြဲူန္သံိုနူးာနမ္ာနေုပာရာက င္ သင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲဗ္္ဟာမ္ာန ူ ကင္ 
္သံိုနုပ်္ ၂ာမး္ 

 မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာန ပာေမမ္ာန္က း္ေရန ာနသး္ြဲ သဆိုနရ င္နသး္ြဲ္ ္း္္ ၂း္မ္ာန၏ ္ဓဆး 
္ဆို္ ၂ဆိုရင္နႏ င္ြဲ္ ္ဆ် ြဲ္ေသနူဆက္မ္ာနးဆို မာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 

 မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနေုပာသ မ္ာန၏ န္ေး္နမ ္ ္း္္ ၂း္မ္ာန ္ ၂္း္ ၂  ္ႏဆိုင္ရမ္ ္ ရပ္သံိုနူးာန 
္ ္ဆ် ြဲ ပ္ကဆိုကဆိုေရနကက္္ ၂ာမး္ 

 

္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူ ာမဟိုက္သးြဲ္ 
ကု ာနဘာသာူးာနမ္ာန 

်-းက 
္ း္ကမန္ဘ ္း ြဲ  ရမ ္ေး္ာငန္သာနမ္ာနသး္ ္ 
 း္ကမန္က င ္္ ၂ ္ဗ ္ းသငသ္ဆိုနသဆို ြဲမဟိုက္ 
Checkpoint A ူာေမနပ ္းေ္ာငရ္မး္အ သဆို ြဲမဟိုက္ 
းဆိုနကမန္မကဆိုင ္ငက္ င ္သင ္မန္ူာ္းပဥန္ံိုန္းပဥန 
Check-point A ူာေမနပ ္းေ္ာငရ္မး္အ ေ္ား္ပု 
Checkpoint A ူာေမနပ ္းမ္ာနေု ္ဆိုႏဆိုင္ပုသး္- 
 ုပင္သူ္  ္ဥက္ ၂ဥ 
 ူပဆမ္  မမ္္ရင္န 

Checkpoint B ူာေမနပ ္းးဆို ္္င္ြဲ၃ သင္သဆိုန္္းပဥန 
က င္ေု ရမး္အ ေ္ား္ပု Checkpoint B ူာေမန 
ပ ္းမ္ာနေု ဆ္ိုႏဆိုင္ပုသး္အ  
 ုပင္သူ္  ္ဥက္ ၂ဥ 
 ူပဆမ္  မမ္္ရင္န 

Advanced Designation ႏ င္ြဲ Regents ္ဥပ္ ၂ဆို 
မာရ္ ၂ဆို သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္ုပး္မ ္ 
ူာေမနပ ္း ၈ ိုးဆို ္မ က္ ၆၅ သဆို႔မဟိုက္ ္ း္ 
္ း္ႏ င္ြဲေ္ာင္ရမး္အ ူာ ေမနပ ္း ၈ ို ္းမ  း ို 
သး္ုပး္မ ္ူာေမနပ ္း ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူာဘာသာ  
က ္းမ္ာနု ူ္ရမး္အ  ဆို ြဲ္ုပင္္ပဆို ရး္္ူ္က ို 
းဆို ပ္ေရ နရမး္အ ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူာမ ္ပ္ု ာန 
ဘာသာူးာနမ္ာန(LOTE) ႏ င္ြဲ မ ္ေုမ္က င္န  
ုပ်ုပင္ ာနသး္ြဲ Checkpoint B LOTE 
ူာေမနပ ္း (သဆို ြဲမဟိုက္)  ဆဇ ာက ္းမ  ၅  မူ္ 
သဆို ြဲမဟိုက ္မး္နပးာႏ င္ြဲ္သး္ေမ န 
၀မ္နေ းာင္နပးာေရန (CTE)ကဆို ြဲု ူ္သး္အ  
ုပး္မ ္ပးာေရနပာမမ သက္မ က္ ာနသး္ြဲ 
မ က္ ေး္ား္ူံေပသ္ေု  ံ္းပဥန ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူာႏ င္ြဲ 
္ု ာနဘာသာူးာနကူ္ ို ြဲေးာင္နူ ာေုပာ ဆ္ိုႏဆိုင္ 
သး္ြဲေး္ာင္နသာနမ္ာန္က း္ NYS Seal of  
Biliteracy ္ ၂္းရရ ဆႏဆိုင္ပုသး္အ  

 
  

 
ၫႊနမ္ းာနေရနရံိုန 

ဘ ္ ၂ဆိုန္ ဆူိုနရေး္ာင္နမ္ာန 
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Burmese 

 ္ဂၤ္ ၂ဆပ္ူ ာမဟိုက္သးြဲ္ 
ကု ာနဘာသာူးာနမ္ာန 

်-းက 

 

မဆဘမ္ာန္က း္ ္ ၂ိုပေ္္ာငရ္မ ္္ရဆပ္္ ႁမ း္ 

္း ္၍မဆမဆးေ္ ၂နသး္ ္ူာန္ူာေ းာင္နေ္ ၂ြဲ 
္ ၂ာေမပုး မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနကဆိုင္န  
ုပး္မ  ဟင္နကူ္  း္ ္း္္းပဥန ္ူာနူာက င္ပု၀င္သး္ 
မ္ာနးဆိုသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနု င္ြဲေုပာ ဆ္ိုု င္န 
သး္္  င္ြဲေးာင္နကရပ္ပင္ု ူ္သး္အ  

မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနု င္ြဲ ေုပာ ဆ္ို  က္ 
မ က္ုပ်္ ၂ိုပ္ရမ္က မ္န္ာနေပနပုအ 

ေ္ ၂ြဲး္င္ြဲု င္နသး္ ္ေးာင္န္ံိုနု ူ္ေူသး္အ ပ  
မက င္ ္သ ံ းႏ္ င္ြဲမ မ္ရမး္္ဆို္းပဥန္ာရံိုမ ာနပုႏ င္ြဲအ  

ကဥ  င္ပုအ ္ ၂ းြဲ္ူာနသး္ြဲ္သံ  း္မ္ာနမ က္မဆရမ္ႏ င္ြဲ 
ူးာန္ံ ၂ိုနေ ုဟာရမ္ာနေ္ ၂ြဲ္ ၂ာရမ္ းူာနမး္နမ္ာန 
ကဥ  င္ပုအ  

ေး္ာင္နသာနးဆို ဘာသာူးာနမ္ာနူ ာေုပာ  န္ေး္န 
မ ေမား္ ံေပုင္နူံိုမ ္ ၂ မ္ာနႏ င္ြဲေက  ြဲ္ံိုပုေူအ  

္ိုကဆ ဘာသာူးာနေ္ ၂ြဲ္ ၂ာု င္နေးာင္နး္ဆ်နမ္ာနးဆို 
ေုပာပုအ  
 
္ု ာနဘာသာူးာနႏ င္ြဲ ဗဥ္ဥ ဆို ဂဥက ူာ္ိုပ္မ္ာန  
ေ ား္ပံေပနပုအ ေ္သက င္နူာ းး္ြဲကဆိုး္ႏ င္ြဲ ္င ္
ကာမး္သး ္္ေးာင္န္ံိုန္ မ္းြဲ ္ရင္နုမူ္မ္ာန 
ု ူ္ပုသး္အ  
 
ႏဆိုင္ငံု ာနဘာသာူးာန္ေု  ံးဆိုေး္ာင္နသာနမ္ာန 
သဆသး္ြဲက္းပဆ်င္မး ္မဆက္္း္ူာေရနု င္နသး္ ဘာ 
သာူးာနေ္ ၂ြဲး္င္ြဲရာက င ္္ေးာင္န္ံိုနမး္နု ူ္ 
သး္အ  မး္နသး္ေး္ာင္နသာန္ာန ္ု ာနကဆိုင္န 
ုပး္၏ န္ေး္နမ ေ္ ၂ြဲ္ ၂ာရာက င္ ္း္ဆ်နုပ်္းပဥန  ုသ 
မာမ္ာန ္ာန္ ၂ရး္မ္ာန ္ူာန္ူာ ေး္ာင္နႏ င္ြဲ မက  
းဥသး္ြဲဘ၀ေမ ဆိုင္မ မ္ာန္ေပသမာန္ ၂း္္ ၂ာမး္အ  

LEVEL II – INTERMEDIATE High-Level (းသင္သဆိုန ရး္္ူ)္ 
LEVEL III – Intermediate High/Advanced-Level (း သင္သဆိုန ရး္္ူ္) 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး ္- 
 မ္း္ႏ င္ု င္န္ဆိုင္သဆို ြဲမဟိုက္ ိုမ္နု င္ြဲ ္ ၂ င ္ ္င္န ရင္နႏ ဥန္းပဥနသာန္ ၂ သးဥနမ္ာန ္ ၂ မ ၀မ္ေ္ာင္မ မ္ာနႏ င္ြူဲ းာန္ကဆိုေ္ ၂နမ္ာနေုပာ 

္ဆိုရာက င ္မာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 
 ္ ၂း္ေက  ြဲကင္္း္မ မ္ာန ေရ္ဥ ဆိုႏ င္ြဲကဥဗဥ သဆသာသး္ြဲသကင္န္ ္း္္ ၂း္မ္ာနႏ င္ြဲ္ဓဆး ဆ္ိုင္္ဥ ားဆိုမာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 
 ပာေမဘာသာူးာနေုပာသ မ္ာန (သဆို ြဲ)း ္မ္နး္င္ူ ာေုပာႏဆိုင္သ မ္ာနႏ ငြဲ္ မ္း္ႏ ာု င္န္ဆိုင္သိုဆ ြဲမဟိုက္ ိုမ္နႏ င္ြဲူးာနေုပာရာ 

က င္ေးာင္နူ ာေုပာႏဆိုင္္ ၂ာမး္ 
 းဆို ္သဆသး္ြဲေ ုင္နူန္မ္ာန္ေ းာင္နက င္ သင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲေ၀ုဟာရမ္ာနသံိုနကက္္ ၂ာမး္ သင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲ ၀ဆေသသမ္ာန 

းဆို္သံိုနုပ်၍ ္ေသနူဆက္ႏ င္ြဲမက း ္းုပာနမ မ္ာနးိုဆေ သုပ္ ၂ာႏဆိုင္ုပဥန ္ကဆက ္ပူၥ်ပၸမ္ ္မာဂုက္၀ုး္မ္ာနက င္ ရဆိုနရိုဆနႏ င္ြဲ္မ္န 
္မ္န္သံိုနမ္ာန္သံိုနုပ်္ ၂ာႏဆို္င္မး္ 

 ူန္္း္မုပက္္ုပမ္္္ ၂ မ္ေုပာ္ဆို္ ၂ာႏဆိုင္မး္ သဆို ြဲေသာ္မ းာ ကရင္နႏ ဥနုပဥနသာနူးာန္ ၂ံိုနမ္ာနးဆိုသံိုနမး္ 
 ကမး္န္ာနု င္ြဲေုပာ္ိုဆု င္န ႏ က္ု င္ြဲမဟိုက္ပ္းသ္း္ ၂ မ္ူေပန  ပ္ ု ပ္ ုေုပာု င္နကိုဆ ြဲးဆိုသံိုနုပဥန ူးာန၀ဆိုင္နးဆို ဆမ္န္ ၂ာႏဆိုင္ 

မး္ 
 ပာေမူးာနေုပာသ မ္ာန္က း္ေရန ာနသး္ြဲ ရင္နႏ ဥနုပဥနသာနေ ုင္နူန္မ္ာန္ေ းာင္နးဆို က္ရမး္ 
 မဆမဆမသဆေသနသး္ြဲူးာန္ ၂ံိုနမ္ာန ေ သုပ ္း္မ္ာန ၀ုး္ကး္ေ္ား္ပံိုမ္ာနပုသး္ြဲ ူာပိုဆ္္မ္ာနမ  ္ဓဆပၸုမ ္မ္ာနေ သႏဆိုင္ရမ္ 

ရင္နုမူ္က ေ၀ုဟာရ မ္း္ုမင္သ္း္ ၂ မ္ူမ္ာနႏ င္ြဲ ူးာနူပ္မ္ာနးဆို ္သံိုနုပ်ပု 
 သ  မ္ာန္ာနမးဆိုနပ္း ရဆိုနရိုဆနူာမ္ာနးဆို းိုဆ ္ကဆိုင္ က္ပု 
 မ က္ကမ္နကဆိုမ္ာန ရိုဆနရိုဆနူာမ္ာန ဂ္ာမ ္္ ကိုဆမ္ာန သကင္န္ကိုဆမ္ာနေရနသာနပု 
 ုပင္္င္ူိုူး္န  င္ြဲရပုး ပဆိုရ ပ္ေ  နသး္ြဲ္ေ းာင္န္ရာမ္ာနးဆိုသံိုနသပ္ေရနသာနပု 
 မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာနမ ူာေပမ္ာန သဥ ္င္နမ္ာန ေရ နေးား္ဇက္္ ၂မ္နမ္ာန မဂၢဇင္နေ္ာင္နပုနမ္ာန သကင္နူာ 

က ္္ ၂ဥေဗနဇင္န္ ဥ္ူ ူန္ႏ င္ြဲ ေရ္ဥ ဆိုမ ္ေ းာင္နမ္ာန ္ုမင္မ္ာနးဆို ုပမ္ေုပာင္နေုပာ္ဆိုမး္နု င္ြဲေရနသာနပု 
 

LEVEL IV-Advanced (းသင္ရဆိုန ရး္္ူ္) 
 မ ္ ၂္ကဆိုင္နေုပာ္ိုဆ းသး္ြဲ္ေု ္ေမကိုဆင္နက င္ မာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 
 ပာေမဘာသာူးာနေုပာသ မ္ာန္က း္ုပင္္င္ ာနသး္ြဲ ရိုပ္ရ င္မ္ာန က ္္ ၂ဥေဗနရ ငန္မ္ာန ေရ္ဥ ဆို သဥ ္င္နမ္ာန ကင္္း္ 

မ မ္ာန သဆို ြဲမဟိုက ္ေ္ နေႏ နပ ္းမ္ာနႏ င္ြဲ္ု ာနမဥ္ဥ ာမ္ာနမ  သဆသာ  င္နရ ာနသး္ြဲ္ေသနူဆက္္ ္း္္ ၂း္မ္ာန ္ဓဆး ဆ္ိုင္္ဥ 
 ာမ္ာနးဆိုမာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 

 း္ ္ုပမ္ ြဲသး္ြဲဘာသာူးာနပံိုူံမ္ာန ေ၀ုဟာရမ္ာန ဥ္္ဥ မ္မ္ာန သင္ းာနသးြဲ္ပံိုူံမ္ာနႏ င္ြဲ ဘာသာူးာန္ေပသပိုဆမဆို္ ၂ က ္
္ ၂ပ္္မ ဥ ဆိုးင္နမ မ္ာန္ ၂ဆို္ပ္္ ၂ာသး္ြဲကး္ေ္ား္မ မ္ာနက င္ူဆက္၀င္ူာန္ ၂ာမး္ 

 ကမး္န္ာနု င္ြဲေုပာ္ဆိုု င္န ္ ပ္ ပ္ေုပာ္ဆိုု င္နကူ္ ္ဆ် ြဲု ငြဲ္ ္ေသနူဆက္ ္ ္မ မ္န ာနသး္ြဲ္ဓဆပၸု ္မ္ာနမာန္ ၂း္္ ၂ာ 
မး္အ  

 မဆမဆသင္  ေမသး္ြဲဘာသာူးာန န္ေး္နမ မ  ေ ္ဘ  ္ူဆက္၀င္ူာနူရာမ္ာနးဆို ူးာနေုပား ္မ္နး္င္သ မ္ာနႏ င္ြဲး္ ္ 
ုပမ္ ြဲသး္ြဲေ ုင္နူန္မ္ာနက င္ ္း္ ္က၀င္ြဲေ္ နေႏ နပ ္းမ္ာနက င္ပု၀င္္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 

 ပာေမူးာနေုပာသ မ္ာနးဆို္ ္းေ္ာင္သး္ြဲ ူာမ္ဆ်နမ္ာနမ  ္ႏ ူ္သာရမ္ာနးဆိုမာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 
 ္မ ဥ ဆိုးင္နးင္န က္ ဆို ြဲ္ ၂ဆို္ပ္သး္ြဲဘာသာူးာနး္းြဲသဆို ြဲပင္ ေ္ ၂ြဲ္ ၂ာ ာနသး္ြဲ ေ၀ုဟာရမ္ာန ဥ္္ဥ မ္မ္ာန ကး္ေ္ား္ 

ပံိုမ္ာန ္ ္ဆမ္းာ္ ၂မ္ာန္ပု္၀င္ း္ ္ုပမ္ ြဲသးြဲ္္ေု ္ေမမ္ာနေပသူဆက္၀င္ူာန္ ၂ာမး္ 
 ူာပဆို္္မ္ာနူ ာပုသး္ြဲ ္း္ေ္နမ္ာန ဂ္ာမ ္မ္ာန ူာမ္ာန ကး္  င္ေရနသာနသး္ြဲူာမ္ာန ေရနသာန္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 
 ္ ္ဆမ္းာ္ ၂ႏ င္ြဲးဆိုး္းဥသး္ြဲ ရဆိုနရဆိုနႏ င္ြဲ္္း္္ူပ္မ္ာနႏ ငြဲ္ေုပာသး္ြဲ ၀ုး္မ္ာနးဆို  န္ေး္နမ ႏ င္ြဲသင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲ ေ၀ု 

ဟာရမ္ာနးဆို ္သံိုနုပ်္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 
 
ADVANCED PLACEMENT 
ေး္ာင္နသာနမ္ာနသး္- 

 ေ္သေပုင္နူံိုမ  ္သံ  း္မ္ာနႏ င္ြဲ မဆမဆသင္  ေမေသာဘာသာူးာနးဆို ပာေမဘာသာူးာနေုပာသ မ္ာနႏ င္ြဲ သဘာ၀း္ 
း္မာန္ ၂း္္ ၂ာမး္ 

 ္ဘဆဓုက္ူာ ိ္ုပ္မ္ ၂ဆိုပ္း မ ရင္နူာ္ိုပ္မ္ာန ္သံမ္ာန ္သ-ံ္ုမင္မ္ာနးဆို ဘာသာုပမ္္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 
 သင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲမး္နမ္ာန ္း္သ  ္မ ဗ္္ဟာမ္ာနးဆို္သံိုနုပ်္းပဥန ူးာန ဆိုင္မ္ာနက င္ ႏ ူ္ဘာသာု င္ြဲပု၀င္္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 
 ္ုမင္ႏ င္ြဲ္ ္း္္ ၂း္မ္ာနးဆိုကင္ုပ ေ သုပ ္း္ုငင္န္ဆို ္း္မ္ာနးဆို္္ဆိုုပ် ုပမ္ေုပာင္နေုပာႏ င္ြဲ ူပဆမ္ူးာနု င္ြဲ ူံိုူမ္နေမန 

ုမမ္န ္ေရန ္ေုပာႏ ူ္မ္ဆ်ူ္ ၂ံိုနု င္ြဲ မက းဥသး္ြဲပရဆက္သပ္မ္ာန္က း္ႏ င္ြဲ ္း္သ  ္ရမး္ြဲ္ေ းာင္နမ္ာနေပသမ ကး္္းပဥန 
သင္ြဲေ္ ၂္ာ္သး္ြဲး ္ မ္နး္င္မ ု င္ြဲ မက ကး္ြဲဗ္္ဟာမ္ာန္သံိုနုပ် ြဲ္ ၂ာႏဆိုင္မး္ 

 းမာု္ႏ  ံြဲမ  ္ုမင္မ္ာန  င္ရ ာနသး္ြဲ  န္ေး္နမ   း္းိုမ္မ္ာန ္ေ္ ၂ြဲ္ မ္ာနးဆိုမာန္ ၂း္္ ၂ာ္းပဥန မဆမဆကဆိုင္နုပး္မ ္ 
ေ းာင္နရာမ္ာနႏ င္ြဲ ႏ ဆ်င္န  န္္ ၂ာႏဆိုင္မး္အ 

 

  

 




