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ခ်ာပါေဟး ခါဘုိရုိေက်ာင္းမ်ား 
2019-2020 ေက်ာင္းျပကၡဒိန္ 

 
ပညာေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔မွတ္ခ်က ္: ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ျပကၡဒိန္ကိုေရးဆြဲသည့္အခါ 

ေနာ့ကါရိုလိုင္းနား အတြင္းခရိုင္ျပည္သူေက်ာင္းမ်ားမွာျပဖည္နယ္ျပကၡဒိန္ဥပေဒအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်းဇူးျပဳ၍ဥပေဒဂႈေထာင္အ့ျမင ္L ink ကိုေသခ်ာစြာႏွိပ္ပါက ပညာသင္ႏွစ္ျပကၡဒိန္ထံုးစံႏွင့္လိုအပ ္

ေသာရက္ေန႔အစႏွင့္အဆံုးအထိပါဝင္ပါသည္။  

၁ . ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားရန ္ :  ပညာေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏   ဇြန္လ ၂၀  ရက္၊ ၂၀၁၉   

အစီးအေဝးေန႔တြင ္ျပန္လည္စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားပါသည္။ ေအာက္ပါတြင္ေဖၚျပထားေသာ အရာမ်ားသည ္

၂၀၁၉  -၂၀   တြင္အတည္ျပဳထားေသာ ျပကၡဒိန ္ျဖစ္သည္။  

၂ . ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားရန ္ :  ပညာေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏   ေအာက္တိုဘာလ  ၃  ရက္၊ ၂၀၁၉   

အစီးအေဝးေန႔တြင ္ျပန္လည္စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၅  ရက္ႏွင္ ့၆  ရက္ေန႔မ်ား 

ျပန္လည ္အစားထိုးရန္ျဖစ္သည္။  

 

 
ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန*့ -- ျသ၈ ုတ္လ ၁၉ -၂၃ ၇က ္ႏွင္ ့ ျသ၈ ုတ္လ ၂၆ ၇က ္

ေက်ာင္းစတင္တက္ေသာပထမဆံုး၇က,္ ၁ တန္း မ ွ၁၂ တန္း အထိ -- ျသ၈ ုတ္လ ၂၇ ၇က ္

ေက်ာင္းစတင္တက္ေသာပထမဆံုး၇က္၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္း -- ေက်ာင္းအေပၚတြင္အေျခခံေသာေျကာင့္၊ 
၎ေန႔၇က္အတြက္သင္၏ကေလးေက်ာင္းႏွင္ ့ဆက္သြယ္ပါ 

 
အလုပ္သမားမ်ားေန႔၊ အားလပ္၇က ္-- စက္တင္ဘာလ ၂ ၇က ္

ေက်ာင္းပထမဆံုး၇က ္မူျကိ ုPreK/Head Start -- စက္တင္ဘာလ ၃ ၇က ္

ေက်ာင္းဆရာအလုပ္လုပ္သည့္ရက*္ -- ေအာက္တိုဘာလ ၉  ရက္  



ပထမ ၃ လပတ ္(ကြာတာ) ေနာက္ဆံုး၇က ္-- ေအာက္တိုဘာလ  ၂၅ ၇က ္

ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည္၇့ကပ္ယ္ဖ်က္ျခင္း ေက်ာင္းပံမုွနခ္်ိနတ္က္မည ္- ေသာျကာေန႔၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ၇က ္

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန႔ -- ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ၇က ္

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္၇က္မ်ား -- ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ၇က္ (ညေနခ်ိန၊္ အလည္တန္းေက်ာင္း); 

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ၇က္ (ေန႔ခ်ိန္၊အားလံုးအတြက္); ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ (ညေန၊ မူလတန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ) 

စစ္သားေဟာင္းမ်ားေန႔အားလပ၇္က ္-- ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ၇က ္ 

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန႔* -- ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ၇က ္

Thanksgiving Holiday ေက်းဇူးတင္ေပးဆတ္ေသာေန႔ -- ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈-၂၉  ၇က ္

ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည္၇့ကပ္ယ္ဖ်က္ျခင္း ေက်ာင္းပံမုွနခ္်ိနတ္က္မည ္-- ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ၇က ္

ေဆာင္း၇ာသီေက်ာင္းပိတ၇္က ္-- ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ၇က ္- ဇန္နဝါ၇ ီလ ၃ ၇က ္

Martin Luther King Holiday မာတင္လူသာခင္း အားလ၇က ္-- ဇန္နဝါ၇ ီလ ၂၀ ၇က ္

ဒုတိယ ၃ လပတ(္ကြာတာ) ေနာက္ဆံုး၇က ္-- ဇန္နဝါရီလ ၂၄  ၇က ္ 

 ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန* -- ဇန္နဝါ၇ ီလ ၂၇ ၇က ္

ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည္၇့က ္-- ေဖေဖာ္ဝါ၇ ီလ ၁၃ ၇က ္

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန* -- ေဖေဖာ္ဝါ၇ ီလ ၁၇ ၇က ္

ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည္၇့က ္-- မတ္လ ၅ ၇က ္

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန႔* -- မတ္လ ၁၃ ၇က ္

တတိယ ၃ လပတ ္(ကြာတာ) ေနာက္ဆံုး၇က ္-- ဧျပီလ ၂ ၇က ္

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန႔* -- ဧျပီလ ၃ ၇က ္



 

ေႏြ၇ာသီ ေက်ာင္းပိတ၇္က ္-- ဧျပီလ  ၆-၉ ၇က ္

ေက်ာင္းခရိုင ္အားလရက္ -- ဧျပီးလ ၁၀ ရက္  

သတ၇ိေအာက္ေမ႔ဘြယ၇္ာေန႔ အားလပ္၇က ္-- ေမလ ၂၅ ၇က ္

ေက်ာင္းတက္ေနာက္ဆံုးေန႔၊ ေက်ာင္း ၂ နာ၇ ီေစာ၍လႊတ္မည ္-- ဇြန္လ ၁၂ ၇က ္

အထက္တန္းေက်ာင္း သားမ်ားဘြဲ႔ယူမည့္ေန႔ -- ဇြန္လ ၁၃ ၇က ္

ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ားအလုပ္လုပ္ေသာေန႔ * -- ဇြန္လ ၁၅ ၇က ္

 

 

Inclement Weather Days (7):  ပညာေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏  ေအာက္တို႔ဘာ ၃  ရက္၊ ၂၀၁၉  

အစီးအေဝးေန႔တြင ္ျပန္လည္စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားပါသည ္  : 

1. ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည့္ရက္မ်ားမွာ  ႏိဝုင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ (ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ 

ရက္ ႏွင္ ့မတ္လ ၅ ရက္ လိုအပ္သည္အ့တိုင္းအသံုးျပဳရန ္) ေအာက္တိုဘါလ ၉  ရက္၊ ၂၀၁၉  

2. ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ၇က,္ ၂၀၁၉  

3. ဇန္နဝါ၇ ီလ ၂၇ ၇က,္ ၂၀၂၀ 

4. ေဖေဖာ္ဝါရ ီ ၁၇ ၇က,္ ၂၀၂၀ 

5. မတ္လ ၁၃ ၇က,္ ၂၀၂၀ 

6. ဧျပီလ ၃ ၇က ္, ၂၀၂၀ 

7. ေက်ာင္းတက္ေနာက္က်မည္ ့ေနာက္ဆံုး ၃ ရက္ ကိုပယ္ဖ်က္ထားပါသည ္



8. အျခားေသာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္အခ်ိန္မ်ားသည ္ေနာက္အျကိမ္ျပန္လည္အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။  

* ေက်ာင္းဆ၇ာမ်ား / ေက်ာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက ္-  ေက်ာင္းဆ၇ာအလုပ္လုပ္ေသာ၇က ္ (6 
၇က္ေ၈ ြးခ်ယ ္ခြင္၇့သည)္  


