BURMESE
အတြဲ 13
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
ေအာက္တိုဘာလသ႔ို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေရာက္ရရလာသည့္အထ ပညာေရး ထးခၽန္မႈတင္ သင္၏ ဆက္လက္ အာရံိုစိုက္မႈအတက္ ေက းဇးတင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ DCSD ဆရာမ ား၊မမ ားတို႔ ြႏရင့္ လိုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မသားစိုမ ားတို႔၏ အတတက ႀက းပမ္းအားထိုတမ
္ ႈမ ားအားျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမရေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ထြဲတင္ ထးခၽန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေလ့လာမႈ အေတ႕အႀကံ ကို
ပံ့ပိုးကညီေပးလ က္ရရေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ိုပ္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ၿပီး စတ္ဓါတ္တက္ၾကေနပါသည္။
မ က္ြႏရာခ င္းဆင
ို ျ္ ဖင့္ ေက ာင္းမ ားအား ျပန္လည္ဖင့္လစ
ရ ျ္ ခင္း
ယခိုလအေစာပိုင္းအနည္းငယ္အတင္းတင္ ေက ာင္းသားမ ား၊ မဘမ ား/အိုပ္ထန္း သမ ား၊ ြႏရင့္ ဝန္ထမ္းမ ား တို႔အတက္ စန္ေခၚမႈမ ား
ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း စန္ေခၚမႈမ ားအားလံိုးကို စည္းလံိုးညီညႊတ္မႈရရရန္ ြႏရင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသား မ ားသည္ အေသးစတ္ေသာ
ေလ့လာသင္ၾကားမႈ အေတ႕အႀကံ မ ား ရရရေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္အတက္ ဆန္းသစ္ေသာ အခင့္အေရးမ ားတစ္ခိုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို
အတတက ရင္ဆိုင္လာခြဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ဆက္သယ္မႈျပ ခြဲသ
့ ည့္အတိုင္း မေသခ ာမေရရာျဖစ္ေနသည့္ ယခိုအခ န္ခါမ းအတင္း၌
ကၽြႏ္ပ
ို ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား၊ ထ႔အ
ို ျပင္ မသားစိုမ ား တို႔၏ လံိုၿခံ မႈြႏရင့္ က န္းမာေကာင္းမန္မႈမရာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဦးစားေပးခ က္အျဖစ္
ဆက္လက္ထားရရေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။
သင္ သရရခြဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ၿပီးခြဲ့သည့္ ဇလိုင္လ 13ရက္ to ေန႔တင္ ခရိုင္မရ ေနာက္ဆံိုးရသတင္းအခ က္အလက္မ ားကို စပ္တလိုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ ားအားလံိုးတ႔ြႏ
ို ရင့္ ဘိုတ္အစည္းအေဝးတစ္ခိုစီတိုင္း၌ လစဥ္ မရ ေဝ အသေပးရန္ ကတေပးခြဲ့ပါသည္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ
14ရက္ ၊ ဘိုတ္အစည္းအေဝးအတင္း၌ ခရိုင္မရ ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္ဆင့္ စီမံကန္း ြႏရင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖင့္ဟေျပာဆို ေဆးေြႏးခြဲ့ပါသည္။ 14ရက္ တင္ 100,000 ေသာ DeKalb ေကာင္တီ ေနထိုင္သမ ားသည္ 100 သို႔မဟိုတ္ ထို႔ထက္နည္း ျခင္းျဖစ္သည္ြႏရင့္တစ္ၿပ င္လ က္ ခရိုင္မရ
ကးေျပာင္းမႈ လိုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္ကို စတင္ြႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ိုပ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ COVID-19 ျပန္လည္ဖင့္လရစ္ျခင္း
အထးတာဝန္အဖ႕ြဲ မရ ေဒတာအခ က္အလက္ လားရာမ ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈျပ လိုပ္ၿပီး 14-ရက္ ပ မ္းမရ တင္ 100,000 ေသာ
DeKalb ေကာင္တီ ေနထိုင္သမ ားသည္ ၿပီးခြဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ 12ရက္ ေန႔တင္ 122 မရ ေအာက္တိုဘာလ 2ရက္ေန႔တင္ 104 အထ သို႔
က ဆင္းခြဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ႀက တင္ေမရ ာ္ရန္းထားေသာ ပံိုမရန္က ဆင္းမႈြႏရင့္အတ ေနာက္အဆင့္မ ားသို႕ ကးေျပာင္းရန္အတက္ ခရိုင္မရ ေအာက္ပါ လႈပ္ရရားေဆာင္ရက္မႈမ ားျဖင့္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏရင့္ မသားစိုမ ား တ႔အ
ို ား ျပင္ဆင္မႈမ ားျပ လိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္ -

ေဆာင္ရက္ခ က္
ေဆးကိုသမႈဆိုင္ရာ အထးကၽမ္းက င္သ အႀကံေပး အဖ႕ြဲ ြႏရင့္ ြႏရစ္ပတ္-တစ္ႀကမ္ ဆက္လက္ေတ႕ဆံိုသားျခင္း
အႀကံေပး အဖ႕ြဲ မ ား ြႏရင့္ ဆက္လက္ေတ႕ဆံိုသားျခင္း
ဝန္ထမ္းမ ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားခ က္မ ား ေပးပို႔ျခင္း
ဝန္ထမ္းအား ြႏရစ္မ းစပ္ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ သို႔ 2-ပတ္ ျပန္သားရန္ အေၾကာင္းၾကားခ က္ ေပးပို႔ျခင္း
အဆင့္ II အား စတင္ျခင္း - ြႏရစ္မ းစပ္ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ (10, 11 ြႏရင့္ 12-လ ဝန္ထမ္း)
မဘ/အိုပ္ထန္းသ ထံသ႔ို ျပန္လည္လိုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရယ္ခ က္ အေၾကာင္းၾကားခ က္ အား နီလက္ထေရာနစ္ပံိုစံအားျဖင့္ ျဖန္႕ေဝေပးပို႔ျခင္း
အဆင့္ III အား စတင္ျခင္း - အစဥ္အလာသင္ရိုးျဖင့္ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္အား တစ္ပတ္လရ င္ 5 ရက္ (10, 11 ြႏရင့္ 12ဝန္ထမ္း)
ေန႔တစ္ပိုင္း ဒစ္ဂ စ္တယ္လ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း
Beta အိုပ္စိုအတက္ ြႏရစ္မ းစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ တစ္ရက္ျဖင့္ စတင္ျခင္း
ပါဝင္ရန္-ေရးခ ယ္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုး အတက္ ြႏရစ္မ းစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ကို တစ္-ရက္ ျဖင့္ စတင္ျခင္း ြႏရင့္
မပါဝင္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ အေဝးသင္/ေဝးကာလရမ္းရာမရ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ အားဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း

BURMESE
COVID-19 ေဒတာအခ က္အလက္ ြႏရင့္ ေဆးကိုသမႈဆင
ို ရ
္ ာအထး ကၽမ္းက င္သမ ားြႏရင့္ က န္းမာေရးေအဂ င္စမ
ီ ားတ႔၏
ို လက္ရရ က န္းမာေရး
လမ္းညႊနခ
္ က္ေပၚတင္ အေျခခံၿပီး အစမ္း အခ န္ဇယားသည္ ေျပာင္းလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚြႏိုငေ
္ ၾကာင္း ေက းဇးျပ ၍ သမရတေ
္ ပးပါ။ လာမည့္
ေအာက္တိုဘာလ 19ရက္ ေန႔တင္ COVID-19 အထးတာဝန္အဖ႕ြဲ မရ ပညာေရး ဘိုတ္ ြႏရင့္ စပ္တလိုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ ားအားလံိုး တို႔အား လစဥ္
ေနာက္ဆံိုးရ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို အသေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
COVID-19 ျပန္လည္ဖင့္လစ
ရ ျ္ ခင္း အထးတာဝန္အဖ႕ြဲ သ႔ို မၾကာခဏ ေမးေလ့ရေသာ
ရ
ေမးခန္းမ ား
ေမးခန္း - အသင
ို း္ အဝင
ို း္ ထြဲ ကးစက္ပ ႕ံ ြႏရံ႕မႈအဆင့္ကို ခရင
ို အ
္ ေနျဖင့္ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို သတ္မတ
ရ ဆ
္ ိုးံ ျဖတ္ပါသနည္း။
အေျဖ - COVID-19 ျပန္လည္ဖင့္လရစ္ျခင္း အထးတာဝန္အဖ႕ြဲ မရ အစီရင္ခံတင္ျပမႈတင္ နီးကပ္စာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿပီး 14-ရက္တာကာလ၌
DeKalb ေကာင္တီ ေနထိုင္သမ ားအထြဲရရ 100,000 ေသာ ေနထိုင္သမ ားအေပၚ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ရပ္မ ားအား အတည္ျပ ျခင္းျဖင့္
အသိုင္းအဝိုင္းထြဲ ကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႕မႈ အဆင့္ကို သတ္မရတ္ဆိုးံ ျဖတ္ပါသည္။
ေမးခန္း - အသင
ို း္ အဝင
ို း္ ထြဲ ကးစက္ပ ႕ံ ြႏရံ႕မႈ အဆင့္မ ားမရာ အဘယ္သ႔န
ို ည္း။
အေျဖ - Georgia ျပည္သ႕ က န္းမာေရး ဌာနမရ အသိုင္းအဝိုင္းထြဲ ကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႕မႈ အဆင့္မ ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မရတ္ထားသည္ မ ားျပားလရေသာ - 100,000 တင္ ျဖစ္ရပ္ 100 ခို ထက္ ေက ာ္လန္မ ားျပားျခင္း
အနည္းဆံိုး/အတန္အသင့္ - 100,000 တင္ ျဖစ္ရပ္ 6-100 ခို
မရရပါ/နည္းပါးသည္ - ျဖစ္ရပ္ 1-5 ခို
ေမးခန္း - အသင
ို း္ အဝင
ို း္ ထြဲ ကးစက္ပ ႕ံ ြႏရံ႕မႈ ျဖစ္သည့္ ဇံိုမ ား အဆင့္ တစ္ဆင့္စထ
ီ တ
ြဲ င္ မည္သ႔ေ
ို သာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္မ ားကို
အႀကံျပ ထားပါသနည္း။
အေျဖ - အနီေရာင္ဇံို “မ ားျပားလရေသာ ကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႕မႈ” ထြဲတင္ အေဝးသင္/ေဝးကာလရမ္းမႈမရ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္
ျပ လိုပ္ရန္ ေဖာ္ထိုတ္ထားသည္။ ဤတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက္ရန္ ပစ္မရတ္ထားရရရမည့္ ေနရာျဖစ္ြႏိုင္သည္၊ ခရိုင္ေက ာင္းတစ္ခိုလံိုး
အေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ြႏိုင္သည္ သို႔မဟိုတ္ သီးသန္႔ခထ
ြဲ ားသည့္ေက ာင္း တစ္ေက ာင္းအျဖစ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ အခ န္ကာလမရာ ေရတို
သို႔မဟိုတ္ ေရရရည္ ျဖစ္ြႏင
ို ္သည္။
အဝါေရာင္ဇံို “အနည္းဆံိုး/အတန္အသင့္ ကးစက္ပ ႕ံ ြႏရ႕ံ မႈ” ထြဲတင္ ေအာပ္ကါ ေရးခ ယ္မႈမ ား ပါဝင္ပါသည္ - ျပည့္ဝေသာ
အေဝးသင္/ေဝးကာလရမ္းမႈမရ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း၊ ြႏရစ္မ းစပ္ သို႔မဟိုတ္ အစဥ္အလာ။ ြႏရစ္မ းစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္မ ားတင္
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ မ က္ြႏရာခ င္းဆိုင္ စံိုတလ
ြဲ ိုက္ျဖင့္ ေနအမ္မရ အေဝးသင္/ ေဝးကာလရမ္းမႈမရ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းကို အခ န္ဇယား
တစ္လရည့စ
္ ီျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ အနည္းဆံိုး/အတန္အသင့္ ထြဲတင္ အျခားေသာ ျဖစ္ြႏိုင္ေခ တစ္ခိုမရာ အစဥ္အလာ သင္ရိုးျဖင့္
ျဖစ္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မရာ လမႈေရးဆိုင္ရာ ေဝးကာျခင္းအားျဖင့္ လကယ
ို ္တိုင္ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက င္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအား
ထန္းသမ္းရန္ သက္သာေသာ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အစမ္းေရာင္ဇံို “ကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႕မႈ နည္းပါး သို႔မဟိုတ္ မရရ” ထြဲတင္ အစဥ္အလာသင္ရိုး ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္က င္ျဖင့္ ဦးေဆာင္သားၿပီး
ျဖစ္လာမရတံို႔ျပန္ျခင္းထက္ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနကိုဖန္တီးယျခင္းြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈဆိုင္ရာ သေဘာတညီခ က္ လိုပ္ထိုးံ လိုပ္နည္းမ ားျဖင့္
ေဆာင္ရက္သားသည္။
ေမးခန္း - ခရင
ို မ
္ ရ ေနာက္အဆင့္သ႔ို မည္သည့္အခါတင္ ကးေျပာင္းလိုပေ
္ ဆာင္ပါမည္နည္း။
အေျဖ - ခရိုင္အေနျဖင့္ “မ ားျပားလရေသာ ကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႕မႈ” အိုပ္စိုထြဲတင္ ရရေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ပံိုမရန္ေသာ က ဆင္းမႈရရသည္ကို
သမရတ္ေသာအားျဖင့္ ခရိုင္မရ ဝန္ထမ္းမ ား ြႏရင့္ ေက ာင္းသားမ ားတို႔၏ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈအတက္ တျဖည္းျဖည္းြႏရင့္
ေဘးရန္ကင္းရရင္းစာျဖင့္ ျပင္ဆင္လ က္ရရေနပါသည္။ တစ္သမတ္တည္းေသာ ျဖစ္ရပ္ 6-100 (အဝါေရာင္ဇံို) သည္ ခရိုင္အား ြႏရစ္မ းစပ္ေသာ
ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္သို႔ ကးေျပာင္းရန္ အခင့္ရရရေစပါမည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ရပ္မ ားသည္ 100 အထက္သ႔ို တိုးလာပါက ြႏရစ္မ းစပ္
ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္သည္ အနီေရာင္ သ႔ေ
ို ျပာင္းသားြႏိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟိုတ္ ျဖစ္ရပ္မ ားသည္ 6 ခိုေအာက္ က ဆင္းသားပါက
အစမ္းေရာင္ သ႔ို ေျပာင္းသားြႏိုင္ေၾကာင္းကို ေက းဇးျပ ၿပီး သမရတ္ေပးပါ။

BURMESE
ေမးခန္း - ြႏရစမ
္ းစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ စတင္သည့္အခါတင္ ေက ာင္းသားမ ားအား မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို စိုစည္းမည္နည္း
အေျဖ - ေက ာင္းမ ားအေနျဖင့္ အတန္းမ ားအားလံိုးကို အကၡရာစာလံိုး အစဥ္လိုက္ အေပၚတင္အေျခခံၿပီးြႏရစသ
္ က
ို ္ ခက
ြဲ ာ
လမႈေရးဆိုင္ရာ/ရိုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလရမ္းေဝးကာမႈ၏ သတ္မရတ္ခ က္မ ားြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားြႏရင့္အညီ
စိုစည္းစီစဥ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ေက ာင္းမ ားသည္ ေမာင္ြႏရမမ ား၏ အခ န္ဇယားြႏရင့္ခ န္ညႇရန္ မသားစိုမ ားြႏရင့္
ပးတေ
ြဲ ဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္သည္။ ြႏရစ္မ းစပ္ ေမာ္ဒယ္ (တစ္ပတ္လရ င္ တစ္ရက္ြႏရင့္ တစ္ပတ္လရ င္ ြႏရစ္ရက္) ထြဲတင္ ဗိုဒၶဟးေန႔မ ားကို
အိုပ္စိုငယ္အလိုက္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို ျခင္း၊ နည္းျပျခင္း၊ ေက ာင္းသားြႏရင့္ စည္းေဝးေတ႕ဆံိုျခင္း၊ မဘြႏရင့္ စည္းေဝးေတ႕ဆံိုျခင္းမ ားအတက္
ရက္ခ န္းမ ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ ကၽမ္းက င္အတတ္ပညာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ ပးေပါင္းေဆာင္ ရက္ေသာ စီမံကန္းမ ားြႏရင့္ သင္ၾကားပို႔ခ မႈဆိုင္ရာ
စီစဥ္မႈမ ား စသည္တ႔အ
ို တက္ အရန္ထားရရထားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခန္း - အထးပညာေရး ြႏရင့္ 504 ေက ာင္းသားမ ားသည္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ားကို မည္သည့္အခါတင္ မ က္ြႏရာခ င္းဆင
ို ျ္ ဖင့္ လက္ခရ
ံ ရရပါမည္နည္း။
အေျဖ - ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အထးပညာေရး ေက ာင္းသားမ ားြႏရင့္ 504 ေက ာင္းသားမ ား အတက္ ြႏရစ္မ းစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္
ခရိုင္အား ေက ာင္း၌ လကိုယ္တိုငတ
္ က္ေရာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ ားျဖင့္ စီစဥ္ခင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္း၊
ကာယရိုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုထိုးံ ြႏရင့္ အျပ အမဆိုင္ရာ ကညီပံ့ပိုးမႈ မ ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏို္ပ္တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဆိုင္ရာ မသန္စမ္းမႈ
ဆက္သယ္ေရးတာဝန္ခံမ ား ြႏရင့္ စတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေဝဒနာ/အျပ အမဆိုင္ရာ ကညီပံ့ပိုးမႈ ဝန္ထမ္း တို႔က အဆင့္မ ားအၾကား
ကးေျပာင္းမႈအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအား ျပင္ဆင္မႈျပ လိုပ္ရန္ မသားစိုမ ားြႏရင့္ ဆရာမ ား တို႔ြႏရင့္အတ ပးေပါင္းေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္သည္၊
အေၾကာင္းမရာ ဖ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံိုြႏရင့္ လိုပ္ရိုးလိုပ္စဥ္မ ားတင္ ေျပာင္းလြဲမႈမ ား ရရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခန္း - စာသင္ခန္း၊ ေက ာင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ အစိုအေဝး ေနရာမ ား၌ ကးစက္မရ
ႈ တ
ို တ
္ စ္ရက္ျဖစ္ေပၚခြဲပ
့ ါက ခရင
ို အ
္ ေနျဖင့္ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို တံို႔ျပန္မႈ
ျပ လိုပမ
္ ည္နည္း။
အေျဖ - အကယ္၍ ေက ာင္းအေျချပ ဝန္ထမ္းအဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦး သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက ာင္းသား တစ္ဦးသည္ COVID-19 ေရာဂါ အေပါင္းလကၡဏာျဖင့္
စစ္ေဆးမႈတင္ ေတ႕ရရ ခြဲ့ရပါက ေက ာင္း ြႏရင့္/သ႔မ
ို ဟိုတ္ စာသင္ခန္း အေပၚ ပစ္မရတ္ထားရမည့္ ထခိုကမ
္ ႈ ျဖစ္ေပၚြႏိုင္ကာ အေဝးသင္/ေဝးကာရာမရ
ေလ့လာသင္ၾကားမႈြႏရင့္ အလိုပ္လိုပ္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္မ ားအျဖစ္သို႔ ကးေျပာင္းမႈ ကာလအပင
ို ္းအျခား ပါဝင္ြႏိုင္သည္။
ေမးခန္း - အကယ္၍ ေက ာင္းဝန္ထမ္းအဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဥးီ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက ာင္းသား တစ္ဥးီ သည္ COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာမ ားျဖစ္ခပ
ြဲ့ ါက
ခရင
ို အ
္ ေနျဖင့္ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို တံို႔ျပန္မႈ ျပ လိုပမ
္ ည္နည္း။
အေျဖ - အကယ္၍ ေက ာင္းဝန္ထမ္းအဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦး သို႔မဟိုတ္ ေက ာင္းသား တစ္ဦးမရ ေရာဂါ လကၡဏာမ ားျဖစ္ခြဲ့ပါက ေက ာင္းဝန္ထမ္းအဖ႕ြဲ ဝင္
သို႔မဟိုတ္ ေက ာင္းသားအား ခ က္ခ င္း သီးသန္႔ခထ
ြဲ ိုတ္မည္ျဖစ္သည္။ Georgia ျပည္သ႕က န္းမာေရး ဌာန၊ DeKalb ျပည္သ႕က န္းမာေရး ြႏရင့္
ေရာဂါထန္းခ ပ္ေရးြႏရင့္ ကာကယ္တားဆီးေရး စင္တာမ ားတို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို ခရင
ို ္မရ လိုက္နာလိုပ္ေဆာင္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခန္း - ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို ျပင္ဆင္ေနသည္ ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ကညီလပ
ို ေ
္ ဆာင္မႈ နည္းလမ္း
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ား ရရရြႏိုငမ
္ ည္လား။
အေျဖ - ရရရြႏိုင္ပါသည္၊ ေက ာင္းသားမ ား ေအာင္ျမင္မႈရရရေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ေက ာင္းမ ားသည္ ပံ့ပိုးကညီမႈမ ားကို ဆက္လက္ၿပီး
လက္ခံရရရသားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းလမႈေရးလိုပ္သားမ ား၊ စတ္ပညာရရင္မ ား၊ အႀကံေပးပိုဂလ
ၢ ္မ ား ြႏရင့္ အျခားေသာ ပံ့ပိုးမႈေပး ဝန္ထမ္းမ ား
တို႔သည္ ေက ာင္းသား၏ေအာင္ျမင္မႈအား အတားအဆီးျဖစ္ေစမႈမ ားကို ဖယ္ရရားရန္ ဆရာ၊မမ ားြႏရင့္ စီမံအိုပ္ခ ပ္သမ ား တို႔ြႏရင့္ အနီးကပ္
ျပ လိုပ္ေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္သည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္းသ႔ို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ျဖစ္သည့္အေလ က္ စတ္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာ က န္းမာေရးအား
နားလည္သေဘာေပါက္မသ
ႈ ည္ အလန္အေရးႀကီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္ရက္မအ
ႈ တက္ ခရင
ို မ
္ ရ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို ပံပ
့ းို ကညီေပးပါမည္နည္း။
အေျဖ - ေဒသခံေက ာင္းမ ားရရ ဝန္ထမ္းမ ားအတက္ လငယ္ စတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က န္းမာေရးအား နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ြႏရင့္ပတ္သက္သည့္
သင္တန္းကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရိုင္မရ ကတတည္ရဆြဲ
ရ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ဂ ်ဴးမ ားကို နည္းပညာျဖင့္သင္တန္းပို႔ခ မႈျပ ြႏိုင္ရန္အျပင္
မ က္ြႏရာျခင္းဆိုင္ျဖင့္ စက္ရင
ရ ္းမ ားအတင္းအတက္ပါ ျပ လိုပ္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

BURMESE
ေမးခန္း - ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းကာလ အတင္း၌ မဘမ ားသည္ မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို ဆက္လက္ၿပီး ဆက္သယ္မႈ ရရေနပါမည္နည္း။
အေျဖ - နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာမႈ ပလတ္ေဖာင္းတင္ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားကို မရ ေယရန္ ြႏရင့္ မဘမ ားအတက္ အေကာင္းဆံိုးေသာ
ေလ့က င့္မႈမ ားျဖစ္ရန္ မဘ ြႏရင့္ မသားစို ဆက္သယ္ခ တ္ဆက္မႈကို ဆက္လက္ၿပီး အသံိုးျပ မည္ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းြႏရင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံိုး လက္ရရ အခ က္အလက္မ ား အတက္ ခရိုင္ေက ာင္း၏ ဝဘ္ဆိုဒသ
္ ည္လည္း
အလန္ေကာင္းေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။
ေမးခန္း - ခရင
ို အ
္ ေနျဖင့္ မသားစိုမ ားအတက္ ဘာသာျပန္ဆျို ခင္း ြႏရင့္ စကားျပန္ျခင္း အကအညီမ ားကို စီစဥ္ေပးပါသလား။
အေျဖ - စီစဥ္ေပးပါသည္။ ေဒသခံေက ာင္းမ ားသည္ ဘာသာျပန္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရက္စာတမ္းမ ား အတက္အား အဂၤလပ္ဘာသာ
ေလ့လာသ ဌာနသို႔ ဆက္သယ္မႈျပ လိုပ္သင့္ပါသည္။ စကားျပန္မ ားကို ေက ာင္းမ ား၌ အဂၤလပ္ဘာသာ ေလ့လာသ အေရအတက္မ ား
သည့္အလိုက္ တာဝန္ခန္႔အပ္ထားရရၿပီးျဖစ္သည္။ အဂၤလပ္ဘာသာစကား (PHLOTE’s) အျပင္ မခင္ဘာသာစကားအသံိုးျပ ေသာ
မသားစိုပိုမ ားသည့္ ေက ာင္းမ ားသို႔ ပံ့ပိုးကညီမႈျပ ရန္ အပိုေဆာင္း ပံ့ပိုးကညီမႈမ ားကို ေတာင္းဆိုြႏိုင္သည္။
ေမးခန္း - ယရဥၿ္ ပ င္ကစားျခင္းမ ားျပ လိုပြႏ
္ ိုငရ
္ န္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရက္ေၾကရာသီ အားကစားပထ
ြဲ တ
ြဲ င္ ပါဝင္ြႏိုငပ
္ ါမည္လား။
အေျဖ - ဟိုတ္ပါသည္၊ ခရိုင္မရ ယရဥ္ၿပ င္ကစားျခင္းမ ားစတင္ရန္ တကၠသလ
ို ္ ရက္ေၾကရာသီ အားကစားပက
ြဲ ို ေအာက္တိုဘာလ အတင္း၌
ခင့္ျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 က န္းမာေရး အဖ႕ြဲ မရ လႈပ္ရရားေဆာင္ရက္မႈမ ားကို ဆက္လက္လိုပ္မည္၊မလိုပ္ေဆာင္မည္ ြႏရင့္
ပၾြဲ ကည့္ပရတ္သတ္မ ားအား ခင့္ျပ မည္၊မျပ မည္ကို ဆံိုးျဖတ္ရန္ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားကို
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသားမည္ျဖစ္သည္။
ေမးခန္း - “အရန္ ေတးဂီတ အဖ႕ြဲ မ ား” ၏ အဓပၸါယ္မာရ အဘယ္သ႔န
ို ည္း။
အေျဖ - အရန္ ေတးဂီတ အဖ႕ြဲ မ ားသည္ ခ ီတက္သည့္ တရယာအဖ႕ြဲ ြႏရင့္အသင္းဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းမ ား၌ အကအဖ႕ြဲ မ ား၊ အလံကိုင္
တပ္မႀကီး၊ အားေပးမႈအဖ႕ြဲ မ ား၊ majorettes ြႏရင့္ ေဘာလံိုးပြဲမ ား၌ ပါဝင္သည့္ စစ္ေရးျပေလ့က င့္ေရး အဖ႕ြဲ မ ား ရရၾကပါသည္။
ေမးခန္း - ျပဇာတ္၊ စကားရည္လပ
ို ြဲ ြႏရင့္ အက/ျပဇာတ္ရိုံ မ ားကို ေလ့က င္ရန္အတက္ ေက ာင္းသားမ ားအား ခင့္ျပ ပါသလား။
အေျဖ - တလ
ြဲ က္-သင္ရိုးညႊန္းတမ္းြႏရင့္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရရားေဆာင္ရက္မႈမ ား (သတင္းစာ၊ ေတးဂီတဆိုင္ရာ ေဖ ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ၊
ပန္းခ ီအြႏိုပညာ ျပပမ
ြဲ ား၊ တရားစီရင္ေရး စစ္ေဆးပံို သရိုပ္ျပခန္း၊ စကားရည္လို ၿပ င္ပမ
ြဲ ား၊ သခ ာၤ ဘာသာ အဖ႕ြဲ ၊ spelling bee ၊ သပၸံ ျပပ၊ြဲ
စက္ရိုပ္တီ ထင္အသံိုးခ မႈပညာ ြႏရင့္ စက္မႈပညာ အဖ႕ြဲ မ ား ြႏရင့္ ၿပ င္ပမ
ြဲ ား) ကို ြႏရစ္မ းစပ္ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈ တစ္ရက္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ြႏရစ္ရက္
အဆင္မ
့ ား စတင္သည့္အခါတင္ ျပန္စမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတို႔၏ ခန္႔အပ္သတ္မရတ္ေပးသည့္ ရက္(မ ား)အတိုင္း
ေက ာင္းတက္ေရာက္သည့္အခါ မမတို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ပါမည္။ တလ
ြဲ က္-သင္ရိုးညႊန္းတမ္းြႏရင့္ဆိုင္ေသာ လႈပရ
္ ရားေဆာင္ရက္မႈမ ားကို
စီစဥ္ေဆာင္ရက္ရန္ ေဒသခံေက ာင္း အိုပ္ခ ပ္ေရးမရ်ဴးမ ားြႏရင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ပးတြဲေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ရိုးျပင္ပျဖစ္ေသာ
လႈပ္ရရားေဆာင္ရက္မႈမ ား(အားကစား ကလပ္မ ားအပါအဝင္) ကို GHSA မရ ခင့္ျပ ခ က္ မေပးထားပါ။
ေမးခန္း - pod ဆသ
ို ည္မာရ အဘယ္နည္း။
အေျဖ - pod လႈပ္ရရားေဆာင္ရက္မႈ တစ္ခိုလံိုးအတက္ အဖ႕ြဲ ထြဲတင္ပါဝင္ထားသည့္ ထိုပိုဂၢ လ္တစ္ဦးခ င္းစီမ ား ပါဝင္ပါသည္။
ေက ာင္းသားမ ားသည္ pod အိုပ္စိုသို႔ ဒါရိုက္တာမ ားြႏရင့္ အိုပ္ခ ပ္သအရာရရမ ား ြႏရင့္ မမတို႔၏ ဝန္ထမ္းထံမရ ႀက တင္
တာဝန္ခန္႔အပ္မႈရရထားရမည္ျဖစ္သည္။ pod အလိုပ္တာဝန္မ ားသည္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ေျပာင္းလြဲမႈ မရရသင္ပ
့ ါ။ အကယ္၍
အျခားသတစ္ဦးသည္ pod မရ ထာဝရ ထက္ခာသားခြဲ့ပါက pod ၏ အၿမြဲတမ္းျဖစ္ေသာ အလိုပ္တာဝန္တစ္ခိုကို ျပင္ဆင္ြႏိုင္သည္။ Pod
ဇာတ္တိုက္ျခင္းမ ားကို လမ္းအဝင္/အထက္ ေနရာမ ား၌ ယာဥ္အသားအလာ တစ္ဆ႔မ
ို ႈအား ဖယ္ရရားျခင္း၊ ပစၥည္းကရယာမ ားအား သန္႔စင္ၿပီး
စနစ္တက သိုေလရာင္မရ
ႈ ရေစျခင္း၊ ေလထို အလြဲအလရယ္ (20 မနစ္) ရရေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အခန္း ျဖစ္သည့္ ပံိုစံျဖင့္
အခ န္ဇယားသတ္မရတ္သင့္သည္။
ေမးခန္း - သန္႔ရင
ရ း္ မႈဆင
ို ရ
္ ာ သေဘာတခ က္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ ားကို ခရင
ို ေ
္ က ာင္းမရ စီစဥ္ ေပးထားပါသလား။
အေျဖ - ေက ာင္းမ ား ြႏရင့္ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ပိုေကာင္းေသာ သန္႔ရရင္းေရး ြႏရင့္ ပိုးသတ္ျခင္းျပ ရန္အတက္ သန္႔ရရင္းမႈြႏရင့္ပတ္သက္သည့္
လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို ခရိုင္မရ စီစဥ္ေပးထားသည္။ ထေတ႕မႈမ ားသည့္ေနရာမ ားြႏရင့္ မၾကာခဏအသံိုးျပ သည့္ ဧရယာမ ား အပါအဝင္
သန္႔ရရင္းေရး လိုပ္ေဆာင္နည္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ေနရာတက စီစဥ္ျပ လိုပ္ထားသည္။

BURMESE
ေမးခန္း - ေက ာင္းမ ားအတက္ COVID-19 ြႏရင့ဆ
္ က္စပ္ေသာ မည္သ႔ေ
ို သာ အသံိုးပစၥညး္ မ ား ရရရြႏင
ို ပ
္ ါသနည္း။
အေျဖ - ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လရစ္ရန္အတက္ လိုအပ္ေသာ COVID-19 ြႏရင့္ဆက္စပ္သည့္ အသံိုးပစၥည္းမ ားကို စီးပားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ ား
ဌာနမရ ေပးအပ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤတင္ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္၊ သန္႔ရရင္းေရးြႏရင့္ ပိုးသတ္ေဆး အသံိုးပစၥည္းမ ား၊ ြႏရာေခါင္းစည္းမ ား၊
လက္အတ္မ ား ြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈြႏရင့္ သန္႔ရရင္းေရးအတက္ အျခားေသာ အိုင္တမ္မ ား ပါဝင္သည္။ ေက ာင္းမ ားြႏရင့္ ပံ့ပိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ားအတက္
COVID-19 ြႏရင့္ဆက္စပ္သည့္ အပိုေဆာင္း အသံိုးပစၥည္းမ ားကို စီးပားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ဌာနမရ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ထားသည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္းမ ား ြႏရင့္ ရံိုးခန္း အေဆာက္အဦးမ ားအတင္း ေလဝင္ေလထက္ စနစ္အတက္ မည္သည့္ လိုပေ
္ ဆာင္ခ က္မ ားျပ လိုပပ
္ ါသနည္း။
အေျဖ - သန္႔ရရင္းေရးြႏရင့္ စစ္ထိုတ္ကရယာမ ား လြဲလရယ္ျခင္းမ ားအပါအဝင္ HVAC ယနစ္မ ားအားလံိုးအား ဝန္ထမ္းမရ သံိုးလပတ္တစ္ႀကမ္
ထန္းသမ္းမႈ ျပ လိုပ္သားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာဂါထန္းခ ပ္ေရးြႏရင့္ တားဆီးကာကယ္ေရး စင္တာမ ား ြႏရင့္ စက္မႈလိုပ္ငန္း တို႔၏
အႀကံျပ ခ က္မ ားြႏရင့္အညီ HVAC ယနစ္မ ားအား ေလဝင္ေလထက္ ပိုမ ားလာေစရန္အတက္ သင့္ေလ ာ္သလို အလိုက္သင့္
ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္းြႏရင့္ လိုပင
္ န္းခင္သ႔ို ေဘးကင္းလံိုၿခံ စာ ျပန္သားရန္ အေထာက္အက ျဖစ္ေစရန္အတက္ မည္သည့္ ႀက တင္ကာကယ္မႈ
လိုပေ
္ ဆာင္ခ က္မ ားကို ျပ လိုပထ
္ ားပါသနည္း။
အေျဖ - ႀက ဆလ
ို က္ခံစာပခ
ြဲ ံိုေကာင္တာမ ား ြႏရင့္ အမ ားတကာ-မ က္ြႏရာခ င္းဆိုင္ လိုပ္ငန္းခင္ ေနရာမ ား၌ Plexiglass ျဖင့္ အခန္းကန္႔ေသာနံရံ
မ ားကို တပ္ဆင္ထားသည္။ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ ထိုတ္ေပးစက္မ ားကို ယာဥ္အသားအလာက ပ္သည့္ ဧရယာမ ားတင္ တပ္ဆင္ထားသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္သ႕ က န္းမာေရး ဆိုင္းဘိုတ္မ ားကိုလည္း ပံပ
့ ိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ား၌ က န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က င့္လိုပ္ေဆာင္မႈ၊
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ြႏရင့္ ေရာဂါကာ ကယ္ရန္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရရင္းေရးြႏရင့္ ပတ္ဝန္းက င္သန္႔ရရင္းေရး၏ သတေပးခ က္ တစ္ခိုအျဖစ္
တပ္ဆင္ထားရရထားသည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္းသားမ ား ေက ာင္းဘတ္စကားစီးရန္အတက္ မည္သည့္ လံိုၿခံ မႈဆင
ို ရ
္ ာ ႀက တင္ကာကယ္မမ
ႈ ား ရရပါသနည္း။
အေျဖ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ြႏရာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မမတို႔ ဘတ္စကားေပၚ တက္စီးသည့္အခါ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္မ ားကို
ရရရြႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသမ ား ြႏရင့္ ေစာင့္ၾကည္စ
့ စ္ေဆးသမ ားသည္လည္း ြႏရာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မ က္ြႏရာအကာအရံကိုပါ
စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေမးခန္း - အရည္အခ င္းျပည့္မေ
ီ သာ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းမရအသားအျပန္ သယ္ယပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဘတ္စကားမ ားကို
စီစဥ္ေပးပါမည္လား။
အေျဖ - ဘတ္စကား အသားအလာလမ္းေၾကာင္းမ ားမရ ပံိုမရန္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ြႏရစ္မ းစပ္ သင္ၾကားမႈ အခ န္ဇယားအစီအစဥ္သည္
ယာဥ္စီးြႏရင္းသ အေရ အတက္မ ားကို ေလ ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္စကားမ ားေပၚတင္ လမႈေရးဆိုင္ရာ ကာလရမ္းမႈအတက္ အေထာက္အက
ျဖစ္ေစပါမည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ၏
္ ကေလးသည္ သ/သမ ၏ကယ
ို ပ
္ င
ို သ
္ ိုးံ ကရယာမ ားကို အသံိုးျပ ြႏိုငပ
္ ါမည္လား။
အေျဖ - DCSD ပိုင္မဟိုတ္သည့္ ကရယာမ ားအတက္ ဧည့္သည္ ကန္ရက္ သို႔ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ြႏိုင္ရန္ DCSD မရ စီစဥ္ေပးပါမည္။
ခရိုင္ေက ာင္း၏ ကန္ရက္ြႏရင့္ ခ တ္ဆက္ အသံိုးျပ ခင့္ေပးမည့္ ကရယာမ ား၏ အမည္စာရင္းကို မဘမ ားြႏရင့္ ေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးတို႔အား
ေပးထားပါမည္။ ကိုယ္ပိုင္သိုးံ ကရယာမ ားအား ျပ ျပင္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ ပံ့ပိုးကညီျခင္းမ ားကို ခရိုင္မရ ျပ လိုပ္ေပးမည္မဟိုတ္ေၾကာင္း ေက းဇးျပ ၍
သမရတ္ေပးပါ။
ေမးခန္း - ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို ျငင္းပယ္ချြဲ့ ခင္းအတက္ေၾကာင့္ ေဝးကာလရမး္ မႈမေ
ရ န ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ကာလအတင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ၏
္ ကေလးသည္
ကရယာအသံိုးျပ ၍ ရြႏိုငမ
္ ည္လား။
အေျဖ - ရရရြႏိုင္ပါသည္။ ကရယာအသံိုးလိုေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦးစီအား ခရိုင္မရ စီစဥ္ေပးရန္ ကတျပ ထားပါသည္။ မဘမရ ေက ာင္းသို႔
ေတာင္းဆိုမႈကို တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ကရယာ အသံိုးျပ သ၏ သေဘာတညီခ က္ကို လက္မရတထ
္ ိုးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက ာင္းသားအား
စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္

BURMESE
ေမးခန္း - ေက ာင္း၌ရရေနစဥ္ ကၽြႏ္ိုပက
္ ေလး၏ ကရယာ ပ က္စးီ သားလရ င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
အေျဖ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သံိုး ကရယာမ ားအတက္ တာဝန္ယရမည္ျဖစ္သည္။ ေက ာင္း၌ရရေနစဥ္ ကရယာ
ပ က္စီးျခင္း၏ ျဖစ္ပ က္ပံိုမ ားအပါအဝင္အား ေက ာင္းအိုပ္ခ ပ္ေရးမရ်ဴးမရ စစ္ေဆးၾကည့္ရရ ၿပီး ကိုင္တယ္ေျဖရရင္းသားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ေက ာင္းသားသည္ ခရိုင္၏ကရယာအတက္ ေငမရရင္းေပးရေသးပါက ေက ာင္းသာမရအသံိုးျပ သည့္ အဆိုပါ ကရယာအတက္ မမတ႔၌
ို
တာဝန္ရရသည္။
ေမးခန္း - ေက ာင္း၌ရရေနစဥ္ ကၽြႏ္ိုပက
္ ေလးသည္ အင္တာနက္ ခ တ္ဆက္မႈ ကရယာ (hot spot) ကို လအ
ို ပ္ပါသလား။
အေျဖ - ခရိုင္ေက ာင္းမရ ေက ာင္းမ ားြႏရင့္ ပံ့ပိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ား အားလံိုးသ႔ို ဝိုင္ယာလက္ အင္တာနက္ ခ တ္ဆက္မႈကို စီစဥ္ေပးပါသည္။
ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ခ တ္ဆက္မႈျပ လိုပ္ရန္ အပိုေဆာင္း ကရယာမ ား မလိုအပ္ပါ။
ေမးခန္း - ကၽြႏ္ိုပက
္ ေလးသည္ ေက ာင္း၌ ေနအမ္၌နည္းတ နည္းပညာျဖင့္ေလ့လာ သင္ၾကားျခင္း ကရယာတန္ဆာပလာမ ားကို
အသံိုးျပ ခင့္ရရရပါမည္လား။
အေျဖ - နည္းပညာျဖင့္ေလ့လာ သင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ကို cloud-based အပ္ပလီေကးရရင္းျဖင့္ ျပ လိုပ္ျပင္ဆင္ထားသျဖင့္
မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အခ န္မေရး ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ြႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အပ္ပလီေကးရရင္းမ ားသို႔ ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ျခင္းအတက္
မည္သည့္အေြႏရာင့္ အယရက္မရ ရရမည္ မဟိုတ္ပါ။
COVID 19 ေဆးကိုသမႈဆင
ို ရ
္ ာ အႀကံေပး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
ယခိုအပတ္ထြဲတင္ နည္းပညာျဖင့္ေဝးရာမရ ကၽြႏ္ပ
ို ္ြႏရင့္ ေတ႕ဆံိုခ့ေ
ြဲ သာ ေဆးကိုသမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပး အထးတာဝန္အဖ႕ြဲ သို႔ အထးတလည္
ေက းဇးတင္ရရပါသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီအဖ႕ြဲ သည္ အႀကံေပးမႈ ေနရာတင္ တာဝန္ယထမ္းေဆာင္ေပးၿပီး ေက ာင္းသားမ ား၊ မဘမ ား ြႏရင့္
အျခားေသာ ခရိုင္ ဝန္ထမ္း မ ားအားလံိုးတ႔အ
ို တက္ အေကာင္းဆံိုးေသာ သင့္ေလ ာ္မႈျဖစ္မည့္ မ က္ြႏရာခ င္းဆိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ မႈအတက္
အခ န္မရီြႏရင့္ အေျခအေနမ ားအေပၚ အႀကံျပ ခ က္မ ား ျပ လိုပ္ရသည့္တာဝန္မ ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ COVID-19 ေရာဂါ
မ ားျပားစာကးစက္ပ ံ႕ြႏရံ႔မႈျဖစ္သည့္ကာလအတင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းမ ားကို ေဘးကင္းလံိုးၿခံ စျဖင့္ စီမ့လည္ပတ္ြႏိုင္ရန္အတက္
အေကာင္းဆံိုးေသာ စီမံလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကို ေဆးေြႏးရန္ တစ္လလရ င္ ြႏရစ္ႀကမ္ျဖင့္ အခ န္ တစ္ (1) နာရီ စည္းေဝးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ႀကီးအဖ႕ြဲ ၀င္မ ားသည္ “ကၽြႏို္ပ”္ (“I AM”) ကဗ ာမ ားကို ဤအပတ္အားသစ္ေလာင္းခ န္တင္ ေ၀မရ ခြဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မရာ ထိုကဗ ာမ ားမရ
စတ္အားတက္ၾကေစသည္ ့စကားလံိုးတခ ႕ျဖစ္သည္။
အစးို ရအဖ႕ြဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေဆးေြႏးမႈ
ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ယခိုရက္သတၲပတ္အတင္း၌ နည္းပညာျဖင့္ေဝးကာရာမရေန အစိုးရအဖ႕ြဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေဆးေြႏးမႈကို ကၽြႏ္ိုပ္
စီစဥ္ေဆာင္ရက္ခြဲ့သည္။ DCSD အထြဲ ေထျပားမႈမ ား ြႏရင့္ ပါဝင္မႈမ ားအေၾကာင္းအား ေဆးေြႏးရန္ ြႏရင့္ တရားမရ တမႈအား မည္ကြဲ့သ႔ို
ထန္းသမ္းရန္ြႏရင့္ ပညာသင္ဆိုရသမ ားအားလံိုးအတက္ ဝင္ေရာက္ခင့္ရရန္ စသည္မ ားကို ေဆးေြႏးရန္ အထးအခင့္အေရးတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။
လမ းေရး ဘက္လိုက္ျခင္းသည္ ပညာသင္ဆို၏ ပညာေရး ြႏရင့္ ရာသက္ပန္ ေအာင္ျမင္မႈအတက္ မည္ကြဲ့သို႔
ထခိုက္မႈျဖစ္ြႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအား ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အားငယ္စရာ ေမးခန္းမ ားကို အဖ႕ြဲ ဝင္မ ားစာတို႔က ေမးခန္းမ ား
ေမးျမန္းခြဲ့ပါသည္။ ကိုယ္ေတ႕တင္ လမ း ြႏရင့္ တရားမရ တမႈ ြႏရင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားစျမည္ ေျပာဆိုျခင္းတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အားလံိုးအတက္
အခက္အခြဲျဖစ္သည္မရာ ကၽြႏ္ိုပ္ သပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရိုင္အေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
တန္းတရည္တရရမႈ ကတအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရရပါမည္။
အားလံိုးတို႔အတက္ ေပ ာ္ရႊင္ေသာ နားရက္ ျဖစ္ပါလမ့္မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ေမရ ာ္လင့္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံိုၿခံ စာျဖင့္ မည္ကြဲ့သ႔ို အေကာင္းဆံိုး
ေရရ႕ဆက္ၾကမည္ကို အခ န္ေပးလ က္ ပါဝင္တံို႔ျပန္ခ က္ေပးၾကသည့္ မသားစို မ ားစာတို႔အား ေက းဇးတင္ပါသည္၊ သည့္အျပင္
အေဝးမရေလ့လာသင္ၾကားမႈတင္ မမတို႔ ေန႔စဥ္ အေကာင္းဆံိုး ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သားၾကေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရသ
ေက ာင္းသားမ ားကိုလည္း ေက းဇးတင္ပါသည္။
သင္၏ #1 အားေပးသ
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