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ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ HBO Max မှာ
တစ်ပြိုင်တည်း ထွက်ရှိမယ့်
Wonder Woman 1984

၂၀၂၀ရဲ့ နောက်ဆုံး blockbuster ရုပ်ရှင်တွေ
ထဲက Wonder Woman 1984 ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
ရက်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ HBO Max မှာ တစ်ပြိုင်နက်
တည်း ထွက်လာပါမယ်။
Warner Bros. ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရုပ်ရှင်ကို
တစ်လပြသမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာတော့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ထဲ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ
ပြသပါမယ်။ Wonder Woman 1984 ကို တစ်လ
အကြာမှာ HBO Max မှာ မပြသတော့ဘဲ ရုံမှာပဲ
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သီးသန့် ပြသပါမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Wonder
Woman 1984 ရုပ်ရှင်ဟာ HBO Max ဆီပြန်မရောက်
ခင် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Amazon နဲ့ iTunes တို့လိုမျ ိုး
ဒီဂျစ်တယ်စတိုးတွေဆီ

ဦးတည်သွားပါမယ်။

Wonder Woman 1984 ရုပ်ရှင်ကို HBO Max တွင်
ကြည့်ရှုရာမှာ

Mulan

လိုမဟုတ်ဘဲ

အပိုထပ်

ဆောင်းကြေး ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ HBO Max ဝန်
ဆောင်မှု တစ်လ ၁၄.၉၉ ဒေါ်လာပဲ ပေးရပါမယ်။
Warner Bros. ဟာ ဒန်းနစ်ဗလ
ီ ာနူးဗာရဲ့ Dune
ဇာတ်ကားထွက်ရှိမယ့်ရက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်
တိုဘာ ၁ ရက် အထိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
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Coventry University ၏ Top
Up Bachelor Business & IT
Programmes များကို IELTS
မလိုဘဲ လျှောက်ထားနိုင်မည်

HND / NCC / ABE (UK)Level (5) ပြီးထား
သူတိုင်း Coventry University (UK) ရဲ့ Top Up
Bachelor Business & IT Programmes တွေကို
IELTS မလိုဘဲ MSI မှ လျှောက်ထားပေးသွားမယ်လို့
သိရပါတယ်။
IELTS ကင်းလွတ်ခွင့်ရရန် မိမိ တက်ရောက်
ခဲ့တဲ့ သင်တန်းကျောင်းမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ဖြင့် သင်ယူထား ကြောင်း ထောက်ခံစာ MOI Letter
ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
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PSB Academy, Singapore မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ
ကျောင်းဖွင့်ချ ိန် အတွက် HND (UK) Level 5
ပြီးထားသူများ အနေနဲ့ Coventry University (UK)
ရဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတန်းများကို စာသင်ကာလ ၁၆ လ
ဖြင့် IELTS မလိုဘဲ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ် ။ Coventry University, UK မှ တိုက်ရိုက်ချ ီးမြှင့်တဲ့ ဘွဲ့လက်
မှတ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး MSI Overseas Education မှ
ကျောင်းလျှောက်ထားပါက Study Grant အနေနဲ့
စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကို ပေးအပ်ချ ီးမြှင့်သွားမှာ
ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း Online Learning နဲ့
သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ ကျောင်းသား/သူများ အနေ
နဲ့ သင်ခန်းစာများကို သင်ယူဖို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာ၊
Laptop, Internet Assessment, Laptop နဲ့ တွဲ
ဖက်အသုံးပြုမယ့် Headphone ပြင်ဆင်ထားဖို့ လို
အပ်မယ်လို့ သိရပါတယ် ။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ တက်
ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသား/သူများ
နှင့် တူညီသော Coventry University (UK) မှ
တိုက်ရိုက်ပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်ကို ရရှိမှာဖြစ်
ပြီး တူညီသော သင်ကြားမှုပုံစံများ၊ တူညီသော
ကထိကများနဲ့ Course Materials များဖြင့် သင်
ကြားပေးမှာ ဖြစ်လို့ ယခုလို ပြင်ပထွကခ
် ွာဖို့ ခက်ခန
ဲ ေ
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တဲ့ Covid ကာလအတွင်း အထူးတက်ရောက်
သင့်တဲ့ Program တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ
တယ် ။ တက်ရောက်လိုသူတွေ အနေနဲ့ MSI
Overseas Education ဖုန်း - ၀၉၅၁၀၃၉၁၅ နဲ့
၀၉၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း
နိုင်ပါတယ်။
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(၁၆) ကြိမ်မြောက်
Mathemania သင်္ချာပြိုင်ပွဲကို
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းပမည်
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(၁၆) ကြိမ်မြောက် Mathemania သင်္ချာပြိုင်ပွဲ
ကို BFI ပညာရေးမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်
အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့
သိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်
ပြီး ယခုနှစ်မှာ မူလတန်းမြင့်နဲ့ အလယ်တန်း
ကျောင်းသားတွေ အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့မေးခွန်းများ
အပေါ် အခြေခံကာ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိ
ရပါတယ်။ အသက် ၉ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်အထိ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံး သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Level အတိုင်း ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်
နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ
တယ်။ Level တွေကို အသက်အရွယ် ခွဲခြားသတ်
မှတ်ထားပြီး Primary Level (Age 9-10),
Secondary Level I (Age 11-12), Secondary
Level II (Age 13-14), Secondary Level III (Age
15-16) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်လိုတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ
အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက် နောက်ဆုံး မှတ်ပုံ
တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးအနေနဲ့ပထမဆု
၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်အပြင် ရွှေတံဆိပ်နှင့်လက်မှတ်၊
ဒုတိယဆု ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် အပြင် ငွေတံဆိပ်နှင့်
လက်မှတ်၊ တတိယဆု ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် အပြင်
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ကြေးတံဆိပ်နှင့်လက်မှတ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်
ပုံတင်ကြေး ၅,၀၀၀ ကျပ် ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီး
ရရှိတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှ Covid-19 အတွက် ၁ဝ
ရာခိုင်နုန်း လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ
တယ်။ ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်
အလက်တွေကို www.bfi-edu.com/mathema
nia မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Mathemania ပြိုင်ပွဲဟာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်း
သားတွေရဲ့ ဂဏန်းသင်္ချာဉာဏ်စွမ်းနှင့် အမြင်ကျွမ်း
ကျင်မှုတို့ကို တိုးမြင့်စေပြီး ဂဏန်းရေတွက်နည်းဗျူ
ဟာများနှင့် ကျ ိုးကြောင်းဆင်ခြင်နည်းလမ်းတို့ကို
လည်း ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့
သိရပါတယ်။
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Page Guide
India Today

India Today ဆိုတဲ့ Facebook page ကတော့
အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို နေ့စဉ်
ဖော်ပြပေးနေတဲ့ Facebook page တစ်ခု ဖြစ်ပါ
တယ်။

Members (11,025,650)
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Gadgets
Microsoft Surface Duo

Android

OS

ကို

ပထမဆုံးအသုံးပြုပြီး

ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Foldable ဖြစ်သော Microsoft
Surface Duo ဖြစ်ပါတယ်။ Android Screen Display
နှစ်ခုနဲ့ Mini PC လို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Display နှစ်ခုကို တစ်ဖက်စီမှာ ထည့်သွင်းထားတာ
ဖြစ်ပြီး အခြားသော Foldable ဖုန်းတွေလိုမျ ိုး
Display တစ်ခုထဲကို ခေါက်ချ ိုးထားတာမျ ိုး မဟုတ်
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ပါဘူး။ ပါးလွှာတဲ့အပြင် ၃၆၀ ဒီဂရီ အထိ ခေါက်
ချ ိုးလို့လည်း ရပါတယ်။ Nano SIM နဲ့ eSIM တွေ
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၅.၆ လက်မရွယ် AMOLED
display နှစ်ခုပါဝင်ပြီး Resolution ကတော့ 1800
x 2700 pixels ရရှိမှာပါ။ Aspect ratio ကတော့ 3:2
ဖြစ်ပြီး Display နှစ်ခုနဲ့ဆိုရင် 8.1 inches ရှိမှာပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ Surface Duo မှာ Gorilla Glass ကိုသုံး
ထားပြီး ကင်မရာကတော့ Surface Duo မှာ 11 MP
f/2.0 အသုံးပြုထားပါတယ်။ HDR multi-frame
capture, zoom 7x အပြင် 4k video recording
ကို 30fps မှာရော 60fps မှာပါ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ CPU
ကတော့ Snapdragon 855 အမျ ိုးအစားဖြစ်ပြီး
RAM 6GB နဲ့ storage ကိုတော့ 256GB အထိ သုံး
နိုင်မှာပါ။ Android 10 ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
Battery နှစ်လုံးပါဝင်ပြီး ဘက်ထရီနှစ်လုံး ပေါင်း
လိုက်ရင် 3577 mAh capacity ရှိပါတယ်။ Android
device ဖြစ်တဲ့အတွက် Android app တွေအကုန်
အသုံးပြုနိင
ု မ
် ှာ ဖြစ်ပြီး Split screen သုံးနိင
ု ဖ
် အ
ို့ တွက်
Developer တွေအနေနဲ့စိတ်ကြိုက် optimize လုပ်
နိုင်မှာပါ။ Sensor အနေနဲ့ Fingerprint (side-
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mounted), accelerometer, proximity စတာတွေ
ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့
ခေါက်ထားရင် 186.9 x 145.2 x 4.8 mm ရှိပြီး
မခေါက်ထားရင် 145.2 x 93.3 x 9.9 mm ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၉၅ ဒေါ်လာနဲ့ ညီမျှတဲ့
မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့

ရောင်းချပေးမှာ

ဖြစ်ပါတယ်။

Linn IT & Mobile Mart (နေပြည်တော်) ဖုန်း (၀၆၇)
၂၄၄၈၈ နဲ့ ၂၆၈၈၄ မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

Photo of the Day

U Kyaw Kyaw Latt
Samsung galaxy A 70

Mini

NEWSPAPER

15

Game of the day
Hotrod: Speed Boat Racing Game

Hotrod ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကတော့ speed boat
တွေယှဉ်ပြိုင်ကစားရမယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့
Speed boat ကို စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို ကောင်းမွန်
စေရန်အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကစားပွဲမှာ ဝင်
ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်
သွင်း ကစားလိုသူတွေအနေနဲ့ App Store ကနေ
အခမဲ့ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 11.0
နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းဖြစ်
ပါတယ်။
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App of the day
Google One
Google One ဆိုတဲ့
app

ကတော့

Google

account storage ထဲမှာရှိ
တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကို စီမံ
ခန့်ခွဲနိုင်ပြီး backup လုပ်
ဆောင်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေး
ထားတဲ့ app တစ်ခု ဖြစ်ပါ
တယ်။ Google Storage
ထပ်မလ
ံ အ
ို ပ်သတ
ူ ွေ အနေနဲ့
ဒီ app ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ ထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုသူတွေအနေနဲ့ App
Store ကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS
version 12.0 နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြု
နိုင်မယ့် app တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
jumper EZbook X4 Pro
Laptop

Laptop Screen ဆိုတဲ့ အာရုံပျောက်သွားပြီး
အပြင်မှာ

မြင်နေရသလို

ကျသွားစေမယ့်
X4

Pro

စကရင်နဲ့

Laptop

Resolution

က

Intel

Graphics

HD

တစ်သားတည်း
jumper

ဖြစ်ပါတယ်။

1920x1080
5500

FHD

EZbook
Screen
နဲ့ဖြစ်ပြီး

Graphics

ကို

အသုံးပြုထားပါတယ်။ Intel Core i3 Processor
အသုံးပြုထားပြီး Memory ကိုတော့ 8GB LPDDR3
ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။

အချက်အလက်တွေ
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သိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ကိုတော့ SSD စနစ်နဲ့ 256
GB ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အချက်အလက်
အကူးအပြောင်း မြန်ဆန်ပြီး Software နဲ့ Internet
အသုံးပြုရာမှာ

Performance

ကောင်းကောင်း

ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချ ိန်က 1.4 kg ရှိ
ပါတယ်။ Full-size Backlit Keyboard ဖြစ်တဲ့
အတွက်

အလင်းရောင်နည်းချ ိန်မှာလည်း

Keyboard ကို အလွယ်တကူ မြင်နိုင်ပါတယ်။
Touchpad ကိုလည်း သာမန်ထက်ကြီးတဲ့ အရွယ်
အစား တပ်ဆင်ပေးထားလို့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ထိ
တွေ့နိုင်မှာပါ။ USB 3.0 ၂ ပေါက်၊ Type-C, 2.0 MP
Front Camera, Earphone, TF card slot, Micro
HDMI တို့ ပါဝင်ပြီး ဘက်ထရီက အသုံးပြုမူပေါ်မူ
တည်ကာ ၃ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ ခံပါတယ်။
တန်ဖိုးက

အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၄၅၅

ဖြစ်ပြီး

Warranty ကိုတော့ 1 year ပေးထားပါတယ်။

