
BURMESE 

အတ ြဲ 13 
Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
ေအာက္တ ိုဘ ာလသ ို႔ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေရာက္ရရ လာသည ့္အထ  ပညာေရး ထ းခၽ န္မႈတ င္ သင္၏ ဆက ္လက ္အာရံိုစ ို က္မႈအတ က္ ေက းဇ းတင္ပါသည။္ 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ DCSD ဆရာမ ား၊မမ ား တ ို႔ ြႏရင့္ လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္ မ သားစိုမ ားတ ို႔၏ အတ တ က  ႀက  းပမ္းအားထိုတမ္ႈမ ားအားျဖင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမရေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ထြဲတ င္ ထ းခၽ န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ  ေလ့လ ာမႈ အေတ ႕ အႀကံ က  ို 
ပ့ံပ ိုးက ညီေပးလ က္ရရ ေသာေၾကာင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဆက ္လက ္ၿပီး စ တ္ဓါတ္တက ္ၾက ေနပါသည္။ 
 
မ ကြ္ႏရာခ ငး္ဆ ိုငျ္ဖင ့္ ေက ာငး္မ ားအား ျပနလ္ညဖ္  င ့္လရစျ္ခငး္ 
 
ယခိုလအေစာပ ိုင္းအနည္းငယ္အတ င္းတ င္ ေက ာင္းသားမ ား၊ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္း သ မ ား၊ ြႏရင့္ ဝန္ထမ္းမ ား တ ို႔အတ က ္စ န္ေခၚ မႈမ ား 
ျဖစ္ခြဲ့ပါသည ္၊ သ ို႔ေသာ္လည ္း စ န္ေခၚ မႈမ ားအားလံိုးက ို စည္းလံိုးညီညႊတ ္မႈရရ ရန္ ြႏရင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏  ေက ာင္းသား မ ားသည္ အေသးစ တ္ေသာ  
ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ အေတ ႕ အႀကံ မ ား ရရရ ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္အတ က ္ဆန္းသစ္ေသာ အခ င့္အေရးမ ားတစ္ခိုအေနျဖင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
အတ တ က  ရင္ဆ ိုင္လာခြဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာခဏဆ ိုသ လ ို ဆက ္သ ယ္မႈျပ ခြဲသ့ည ့္အတ ိုင္း မေသခ ာမေရရာျဖစ္ေ နသည ္ ့ယခိုအခ  န္ခါမ   းအတ င္း၌ 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား၊ ထ ို႔အျပင္ မ သားစိုမ ား တ ို႔၏ လံိုၿခံ မႈြႏရင့္ က န္းမာေကာင္းမ န္မႈမရာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဦးစားေပးခ က္အျဖစ္ 
ဆက ္လကထ္ားရရ ေနဆြဲျဖစ္ပါသည ္။ 
 
သင ္သ ရရ ခြဲ့ၿပီးျဖစ္သည ့္အတ ိုင္း ၿပီးခြဲ့သည့္ ဇ လ ိုင္လ 13ရက ္ to  ေန႔တ င္ ခရ ိုင္မရ ေနာက္ဆံ ိုးရသတ င္းအခ က္အလက္မ ားက ို စပ္တ လ ိုပ္ 
ေဖာက္ ိုင္ဖက္မ ားအားလံိုးတ ို႔ြႏရင့္ ဘိုတ ္အစည္းအေဝးတစ္ခိုစီတ ိုင္း၌ လစဥ္ မရ ေဝ အသ ေပးရန္ ကတ  ေပးခြဲ့ပါသည ္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ စက္တ င္ဘာလ 
14ရက ္ ၊ ဘိုတ ္အစည္းအေဝးအတ င္း၌ ခရ ိုင္မရ  ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚ မႈအဆင့္ဆ င့္ စီမံက န္း ြႏရင့္ပတ္သ က္ၿပီး ဖ င့္ဟေျပာဆ ို ေဆ းေြႏ းခြဲ့ပါသည ္။ 14-
ရက္ တ င္ 1 0 0, 0 00  ေ သ ာ DeK alb ေကာင္တီ  ေနထ ိုင္သ မ ားသည ္100 သ ို႔မဟိုတ ္ထ ို႔ထ က္နည္း ျခင္းျဖစ္သည ္ြႏရင့္တစ္ၿပ  င္လ က ္ခရ ိုင္မရ 
က းေျပာင္းမႈ လိုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္က ို စတင္ြႏ ိုင္သည ္။ ကၽ ြ္ႏိုပ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ C OVID-1 9  ျ ပန္လည ္ဖ င့္လရစ္ျခင္း 
အထ းတာဝန္အဖ ြဲ႕ မရ ေဒ တာအခ ကအ္လက ္ လားရာမ ားက ို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ ၾကည ့္စစ္ေဆးမႈျပ လိုပ္ၿပီး 14-ရက္ ပ မ္းမရ တ င္ 1 0 0 ,0 0 0  ေ သာ 
DeK alb ေကာင္တ ီေနထ ိုင္သ မ ားသည္ ၿပီးခြဲ့သည့္ စက္တ င္ဘာလ 12ရက ္ ေန႔တ င္ 122 မရ ေအာက္တ ိုဘ ာလ 2ရက ္ေန႔တ င္ 104 အထ  သ ို႔ 
က ဆ င္းခြဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ႀက  တ င္ေမရ ာ္ရန္းထားေသာ ပံိုမရန္က ဆ င္းမႈြႏရင့္အတ  ေနာက္အဆင့္မ ားသ ို႕ က းေျပာင္းရန္အတ က္ ခရ ိုင္မရ ေအာ က္ပါ လႈပ္ရရားေဆာင္ရ က္မႈမ ားျဖင့္ 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏရင့္ မ သားစိုမ ား တ ို႔အား ျပင္ ဆင္မႈမ ားျပ လိုပ္သ ားမည္ျဖစ္ပါသည ္- 

 

ေဆာငရ္  ကခ္ က ္
 

ေဆးကိုသမႈဆ ိုင္ရာ အထ းကၽ မ္းက င္သ  အႀကံေပး အဖ ြဲ႕  ြႏရင့္ ြႏရစ္ပတ္-တစ္ႀက မ္ ဆက ္လက ္ေတ ႕ ဆံိုသ ားျခင္း 
အႀကံေပး အဖ ြဲ႕ မ ား ြႏရင့္ ဆက ္လက ္ေတ ႕ ဆံိုသ ားျခင္း 
ဝန္ထမ္းမ ားသ ို႔ အေၾကာင္းၾကားခ ကမ္ ား  ေပးပ ို႔ျခင္း 
ဝန္ထမ္းအား ြႏရစ္မ   းစပ္ အလိုပ္လိုပ္ေ ဆာင္ျခင္း  ပတ္ဝန္းက င္ သ ို႔  2-ပတ္ ျပန္သ ားရန္ အေၾကာင္းၾကားခ က္  ေပးပ ို႔ျခင္း  
အဆင္ ့II အား စတင္ျခင္း - ြႏရစ္မ   းစပ္ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ (10, 1 1  ြႏရင့္ 1 2-လ  ဝန္ထမ္း) 
မ ဘ/အိုပ္ထ န္းသ  ထံသ  ို႔ ျပန္လည ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရ ယ္ခ က္ အေၾကာင္းၾကားခ က္  အား နီလက ္ထေရာနစ္ပံိုစံအားျဖင့္ ျဖန္႕ ေဝေပးပ ို႔ျခင္ း  
အဆင္ ့III အား စတင္ျခင္း - အစဥ္ အလာသင္ရ ိုးျဖင့္ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္အား တစ္ပတ္လ ရ င ္5  ရက္ (10, 1 1  ြႏရင့္ 1 2-
ဝန္ထမ္း) 
ေန႔တစ္ပ ိုင္း ဒ စ္ဂ စ္တယ္လ္ျဖင့္ ေလ့လ ာျခင္း 
Beta အိုပ္စိုအတ က ္ြႏရစ္မ   းစပ္ ေလ့ လာသင္ၾကားမႈ  ပတ္ဝန္းက င္ တစ္ရက္ျဖင့္ စတ င္ျခင္း 
ပါဝင္ရန္-ေရ းခ ယ္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုး အတ က္ ြႏရစ္မ   းစပ္ ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ  ပတ္ဝန္းက င္က ို တစ-္ရက္ ျဖင့္ စတင္ျခင္း ြႏရင့္ 
မပါဝင္ေသာ ေက  ာင္းသားမ ားအတ က ္အေဝးသင္/ေဝးက ာလရမ္းရာမရ ေ လ့လ ာသင္ၾကားမႈ   အားဆကလ္ကလ္ိုပ္ေဆာင္ျခင္း 



BURMESE 

COVID-19 ေဒတာအခ ကအ္လက ္ြႏရင ့္ ေဆးကိုသမ ႈဆ ိုငရ္ာအထ း ကၽ  မး္က ငသ္ မ ားြႏရင ့္ က နး္မာေရးေအဂ ငစ္မီ ားတ ို႔၏ လကရ္ ရ  က နး္မာေရး 
လမး္ညႊနခ္ ကေ္ပၚတ င ္အေျခခၿံပးီ အစမး္ အခ  နဇ္ယားသည ္ေျပာငး္လြဲမ ႈ ျဖစေ္ပၚြႏ ိုငေ္ၾကာငး္ ေက းဇ  းျပ ၍ သ မ ရတေ္ပးပါ။ လာမည့္  
ေအာက္တ ိုဘ ာလ 19ရက ္ ေန႔တ င္ COVID-19 အထ းတာဝန္အဖ ြဲ႕ မရ ပညာေရး ဘိုတ ္ ြႏရင့္ စပ္တ လ ိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားအားလံိုး တ ို႔အား လစဥ္ 
ေနာက္ဆံိုးရ သတ င္းအခ က္အလကမ္ ားက ို အသ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည ္။ 
 
COVID-19 ျပနလ္ညဖ္  င ့္လရစျ္ခငး္ အထ းတာဝနအ္ဖ  ြဲ႕ သ ို႔ မၾကာခဏ ေမးေလရ့ ရ ေသာ ေမးခ  နး္မ ား 
 
ေမးခ  နး္ -  အသ ိုငး္အဝ  ိုငး္ထြဲ က းစကပ္ ႕ံြႏရံ႕မ ႈအဆင ့္ က ို ခရ  ိုငအ္ေနျဖင ္ ့မညက္ြဲသ့ ို႔ သတမ္ ရတဆ္ံိုးျ ဖတပ္ါသနညး္။ 
အေျဖ -  C OVID-1 9  ျ ပန္လည ္ဖ င့္လရစ္ျခင္း အထ းတာဝန္အဖ ြဲ႕ မရ အစီရင္ခံတင္ျပမႈတ င္ နီးကပ္စ ာ ေစာင့္ၾကည ့္စစ္ေဆးၿပီး 14-ရက္တ ာကာလ၌ 
DeK alb ေကာင္တ ီေနထ ိုင္သ မ ားအထြဲရရ  1 0 0, 0 00  ေ သာ ေနထ ိုင္သ မ ားအေပၚ  C OVID-1 9  ေရာဂါျဖစ္ရပ္မ ား အား အတည ္ျပ ျခင္းျဖင့္ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲ က းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႕ မႈ အဆင့္က ို သတ ္မရတ္ဆ ံိုးျဖတ္ပါသည္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  အသ ိုငး္အဝ  ိုငး္ထြဲ က းစကပ္ ႕ံြႏရံ႕မ ႈ အဆင ့္မ ားမ ရာ အဘယသ္ ို႔နညး္။ 
အေျဖ -  Geo r gia ျပည္သ  ႕ က န္းမာေရး ဌာနမရ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲ က းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႕ မႈ အဆင့္မ ားက ို ေအာက္ပါအတ ိုင္း သတ ္မရတ္ထ ားသည ္- 
မ ားျပားလရေသာ -  100,000 တ င္ ျဖစ္ရပ္ 100 ခို ထ က ္ ေက ာ္လ န္မ ားျပားျခင္း 
အနည္းဆံိုး/အတန္အသင္ ့-  100,000 တ င္ ျဖစ္ရပ္ 6-100 ခို 
မရရ ပါ/နည္းပါးသည္ -  ျဖစ္ရပ္ 1-5 ခို 
 
ေမးခ  နး္ -  အသ ိုငး္အဝ  ိုငး္ထြဲ က းစကပ္ ႕ံြႏရံ႕မ ႈ ျဖစသ္ည့္ ဇ ံိုမ ား အဆင ့္ တစဆ္င ့္စထီြဲတ င ္မညသ္ ို႔ေသာ ေလလ့ာသငၾ္ကားမ ႈ ေမာ္ဒယမ္ ားက ို 
အႀကျံပ ထားပါသနညး္။ 
အေျဖ -  အနီေရာင္ဇံို “ မ ားျပားလရေသာ က းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႕ မႈ” ထြဲတ င္ အေဝးသင္/ေဝးက ာလရမ္းမႈမရ ေလ့လ ာသင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္ 
ျပ လို ပ္ရန္ ေဖာ္ထိုတ္ထ ားသည္။ ဤတ င္ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ေဆာင္ရ က္ရန္ ပစ္မရတ္ထ ားရရ ရမည့္  ေနရာျဖစ္ ြႏ ိုင္သည ္၊ ခရ ိုင္ေက ာင္းတစ္ခိုလံိုး 
အေပၚ သက ္ေရာက္မႈျဖစ္ြႏ ိုင္သည ္သ ို႔မဟိုတ ္သီးသန္႔ခ ြဲထားသည့္ေက ာင္း တစ္ေက ာင္းအျဖစ္ သက ္ေရာက္မႈျဖစ္သည ္။ အခ  န္ကာလမရာ  ေရတ ို 
သ ို႔မဟိုတ္ ေရရရည္ ျဖစ္ြႏ ိုင္သည ္။ 
 
အဝါေရာင္ဇံို “အနည္းဆံိုး/အတန္အသင့္ က းစက္ပ ႕ံြႏရ႕ံမႈ ” ထြဲတ င္ ေအာပ္ကါ  ေရ းခ ယ္မႈမ ား ပါဝင္ပါသည ္ -  ျပည့္ဝေသာ 
အေဝးသင္/ေဝးက ာလရမ္းမႈမရ ေလ့လ ာသင္ၾကားျခင္း၊ ြႏရစ္မ   းစပ္ သ ို႔မဟိုတ ္အစဥ္အလာ။ ြႏရစ္မ   းစပ္ ေလ့လ ာသင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္မ ားတ င္ 
ေက ာင္းသားမ ားအတ က ္မ က္ြႏရာခ င္းဆ ိုင္ စံိုတ ြဲလ ိုက ္ျဖင့္ ေနအ မ္မရ အေဝး သင/္ ေဝးက ာလရမ္းမႈမရ ေလ့လ ာသင္ၾကားျခင္းက ို အခ  န္ဇယား 
တစ္လရည့္စီျဖင့္ တက ္ေရာက္ၾကသည။္ အနည္းဆံိုး/အတန္အသင္ ့ထြဲတ င္ အျခားေသာ ျဖစ္ြႏ ိုင္ေခ တစ္ခိုမရာ အစဥ္အလာ သင္ရ ိုးျဖင့္ 
ျဖစ္ပါသည ္၊ ဆ ိုလ  ိုသည ္မရာ လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ  ေဝးက ာျခင္းအားျဖင့္ လ က  ိုယ္တ  ိုင္ တက ္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက င္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအား 
ထ န္းသ မ္းရန္ သက ္သာေသာ နည္းဗ ်ဴ ဟာမ ားျဖင့္ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ ေဆာင္ရ က္ျခင္းျဖစ္သည ္။ 
 
အစ မ္းေရာင္ဇံို “ က းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႕ မႈ နည္းပါး သ ို႔မဟိုတ ္မရရ ” ထြဲတ င္ အစဥ္အ လာသင္ရ ိုး ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္က င္ျဖင့္ ဦးေဆာင္သ ားၿပီး 
ျဖစ္လာမရတံို႔ျပန္ျခင္းထက္ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနက ိုဖန္တီးယ ျခင္းြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရာ သေဘာတ ည ီခ က္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရ က္သ ားသည။္ 
 
ေမးခ  နး္ -  ခရ  ိုငမ္ ရ ေနာကအ္ဆင ့္သ ို႔ မညသ္ည့္အခါတ င ္က းေျပာငး္လိုပေ္ဆာငပ္ါမညန္ညး္။ 
အေျဖ -  ခရ ိုင္အေနျဖင့္ “မ ားျပားလရေသာ က းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႕မ ႈ” အိုပ္စိုထြဲတ င္ ရရ ေနဆြဲျဖစ္ပါသည ္။ ပံိုမရန္ေသာ က ဆ င္းမႈရရ သည ္က ို 
သ မရတ္ေသာအားျဖင့္ ခရ ိုင္မရ ဝန္ထမ္း မ ား ြႏရင့္ ေက ာင္းသားမ ားတ ို႔၏  ျပန္လည ္ဝင္ေရာက္လာမႈအတ က ္တျဖည္းျဖည္းြႏရင့္ 
ေဘးရန္ကင္းရရင္းစ ာျဖင့္ ျပင္ဆင္လ က္ရရ ေနပါသည ္။ တစ္သမတ္တ ည္းေသာ  ျဖစ္ရပ္ 6-100 (အဝါေရာင္ဇံို) သည ္ခရ ိုင္အား ြႏရစ္ မ   းစပ္ေသာ 
ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္သ ို႔ က းေျပာင္းရန္ အခ င့္ရရရ ေစပါမည္။ အကယ ္၍  ျဖစ္ရပ္မ ားသည ္100 အထက္သ  ို႔ တ ိုးလာပါက ြႏရစ္မ   းစပ္ 
ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒ ယ္သ ည ္အနေီရာင ္သ ို႔ေျပာင္းသ ားြႏ ိုင္ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္  ျဖစ္ရပ္မ ားသည ္6 ခိုေအ ာက္ က ဆ င္းသ ားပါက 
အစ  မး္ေရာင ္သ ို႔ ေျပာင္းသ ားြႏ ိုင္ေၾက ာင္းက ို  ေက းဇ းျပ ၿပီး သ မရတ္ေပးပါ။ 



BURMESE 

ေမးခ  နး္ -  ြႏရစမ္   းစပ ္ေလလ့ာသငၾ္ကားမႈ စတငသ္ည့္အခါတ င ္ေက ာငး္သားမ ားအား မညက္ြဲသ့ ို႔ စ ိုစညး္မညန္ညး္ 
အေျဖ -  ေက ာင္းမ ားအေနျဖင့္ အတန္းမ ားအားလံိုးက ို အကၡရာစာလံိုး အစဥ္လ ိုက ္ အေပၚ တ င္အေျခခံၿပီးြႏရစသ္ ိုက ္ခ ြဲကာ 
လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ/ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ အလရမ္းေဝးက ာမႈ၏ သတ ္မရတ္ခ က္မ ားြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားြႏရင့္အညီ 
စိုစည္းစီစဥ္မည္ျဖစ္ပါသည ္။   ေဒ သဆ  ိုင္ရာ  ေက ာင္းမ ားသည္  ေမာင္ြႏရမမ ား၏ အခ  န္ဇယားြႏရင့္ခ  န္ညႇ ရန္ မ သားစိုမ ားြႏရင့္ 
ပ းတ ြဲေဆ ာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္သည။္ ြႏရစ္မ   းစပ္ ေမာ္ဒ ယ္ (တစ္ပတ္လ ရ င ္တစ္ရက္ြႏရင့္ တစ္ပတ္လ ရ င္ ြႏရစ္ရက္) ထြဲတ င္ ဗိုဒၶဟ းေန႔မ ားက ို 
အိုပ္စိုငယ္အလ ိုက ္သင္ၾကားပ ို႔ခ ျခင္း၊ နည္းျပျခင္း၊ ေက ာင္းသားြႏရင့္ စည္းေဝးေတ ႕ ဆံိုျခင္း၊ မ ဘြႏရင့္ စည္းေဝးေတ ႕ ဆံိုျခင္းမ ားအတ က္ 
ရက္ခ  န္းမ ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ ကၽ မ္းက င္အတတ ္ပညာ  ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ ပ းေပါင္းေဆာင ္ရ က္ေသာ စီမံက န္းမ ားြႏရင့္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈဆ ိုင္ရာ 
စီစဥ္မႈမ ား စသည ္တ ို႔အတ က ္အရန္ ထားရရ ထားမည္ျဖစ္ပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  အထ းပညာေရး ြႏရင ့္ 504 ေက ာငး္သားမ ားသည ္ဝနေ္ဆာငမ္ ႈမ ားက ို မညသ္ည့္အခါတ င ္မ ကြ္ႏရာခ ငး္ဆ ိုငျ္ဖင ့္ လကခ္ရံရ ရ ပါမညန္ညး္။ 
အေျဖ -  ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အထ းပညာေရး ေက ာင္းသားမ ားြႏရင့္ 5 0 4  ေက ာင္းသားမ ား အတ က ္ြႏရစ္မ   းစပ္ ေလ့လ ာ သင္ၾကားမႈ ပတ္ဝန္းက င္ျဖင့္ 
ခရ ိုင္အား ေက ာင္း၌ လ က  ိုယ္တ  ိုင္တက္ေရာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ ားျဖင့္ စီစဥ္ခ င့္ေပးမည္ျဖစ္ပ ါသည။္ ဘာသာ စကား ေျပာဆ ိုျခင္း၊ 
ကာယရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ကိုထ ံိုး ြႏရင့္ အျပ အမ ဆ ိုင္ရာ က ည ီပ့ံပ ိုးမႈ မ ားျဖစ္ပါ သည ္။ ကၽ ြႏို္ပ္တ ို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဆ  ိုင္ရာ မသန္စ မ္းမႈ 
ဆက ္သ ယ္ေရးတာဝန္ခံမ ား ြႏရင့္ စ တေ္ဖာက္ျပန္ျ ခင္းေဝဒ နာ/အျပ အမ ဆ ိုင္ရာ က ည ီပ့ံပ ိုးမႈ ဝန္ထမ္း တ ို႔က အဆင့္မ ားအၾကား 
က းေျပာင္းမႈအတ က ္ေက ာင္းသားမ ားအား ျပင္ဆင္မႈျပ လိုပ္ရန္ မ သားစိုမ ားြႏရင့္ ဆရာမ ား တ ို႔ြႏရင့္အတ  ပ းေပါင္းေ ဆာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္သည ္၊ 
အေၾကာင္းမရာ ဖ ြဲ႕ စည္းတည ္ေဆာကပံ္ိုြႏရင့္ လိုပ္ရ ိုးလိုပ္စဥ္မ ားတ င္ ေျပာင္းလြဲမႈမ ား ရရ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  စာသငခ္နး္၊ ေက ာငး္ သ ို႔မဟိုတ ္အစ ိုအေဝး ေနရာမ ား၌ က းစကမ္ ႈရ ိုတတ္စရ္ကျ္ဖစေ္ပၚခ ြဲပ့ါက ခရ  ိုငအ္ေနျဖင ့္ မညက္ြဲသ့ ို႔ တံို႔ျပနမ္ ႈ 
ျပ လိုပမ္ညန္ညး္။ 
အေျဖ -  အကယ ္၍ ေက ာင္းအေျချပ  ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ ဝင္တစ္ဦး သ ို႔မဟိုတ ္ ေက ာင္းသား တစ္ဦးသည္ C OVID-1 9  ေရာဂါ အေပါင္းလက ၡဏာျဖင့္ 
စစ္ေဆးမႈတ င္ ေတ ႕ ရရ  ခြဲ့ရပါက  ေက ာင္း ြႏရင့္/သ ို႔မဟိုတ ္ စာသင္ခန္း အေပၚ ပစ္မရတ္ထ ားရမည့္ ထ ခ ိုကမ္ႈ ျဖစ္ေပၚ ြႏ ိုင္ကာ အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမရ 
ေလ့လ ာသင္ၾကားမႈြႏရင့္ အလိုပ္လိုပ္ျခင္း ပတ္ဝန္းက င္မ ားအျဖစ္သ ို႔ က းေျပာင္းမႈ ကာလအပ ိုင္းအျခား ပါဝင္ြႏ ိုင္သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  အကယ၍္ ေက ာငး္ဝနထ္မး္အဖ  ြဲ႕ဝငတ္စဥ္းီ သ ို႔မဟိုတ ္ေက ာငး္သား တစဥ္းီသည ္COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာမ ားျဖစခ္ ြဲပ့ါက 
ခရ  ိုငအ္ေနျဖင ့္ မညက္ြဲသ့ ို႔ တံို႔ျပနမ္ ႈ ျပ လိုပမ္ညန္ညး္။ 
အေျဖ -  အကယ ္၍ ေက ာင္းဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ ဝင္တစ္ဦး သ ို႔မဟိုတ္ ေက ာင္းသား တစ္ဦးမရ ေရာဂါ လက ၡဏာမ ားျဖစ္ခြဲ့ပါက ေက ာင္းဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ ဝင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ ေက  ာင္းသားအား ခ က္ခ င္း သီးသန္႔ခ ြဲထိုတ ္မည္ျဖစ္သည ္။  Geo r gia ျပည္သ  ႕က န္းမာေရး ဌာန၊ De K alb ျပည္သ  ႕ က န္းမာေရး ြႏရင့္ 
ေရာဂါထ န္းခ  ပ္ေရးြႏရင့္ ကာက ယ္တားဆီးေရး စင္တာမ ားတ ို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားက ို ခရ ိုင္မရ လ ိုက ္နာလိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစ္ပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ျပနလ္ညဝ္ငေ္ရာကရ္န ္ကၽ  ြ္ႏိုပတ္ ို႔ ျပငဆ္ငေ္နသည ္ျဖစသ္ည့္အေလ ာက ္ေက ာငး္သားမ ားအတ က ္က ညလီိုပေ္ဆာငမ္ ႈ နညး္လမး္ 
ဝနေ္ဆာငမ္ ႈမ ား ရရ ရ ြႏ ိုငမ္ညလ္ား။ 
အေျဖ -  ရရရ ြႏ ိုင္ပါသည ္၊ ေက ာင္းသားမ ား  ေအာင္ျမင္မႈရရရ ေၾကာင္း ေသ ခ ာ ေစရန္ ေက ာင္းမ ားသည္ ပ့ံပ ိုးက ညီမႈမ ားက ို ဆက ္လက ္ၿပီး 
လက ္ခံရရရ သ ားမည္ျ ဖစ္ပါသည ္။   ေက ာင္းလ မႈေရးလိုပ္သားမ ား၊ စ တ္ပညာရရင္မ ား၊ အႀကံေပးပိုဂၢလ္မ ား ြႏရင့္ အျခားေသာ ပ့ံပ ိုးမႈေပး ဝန္ထမ္းမ ား 
တ ို႔သ ည္  ေက ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈအား အတားအဆီးျဖစ္ေစမႈမ ားက ို ဖယ္ရရားရန္ ဆ ရာ၊မမ ားြႏရင့္ စီမံအိုပ္ခ  ပ္ သ မ ား တ ို႔ြႏရင့္ အနီးကပ္ 
ျပ လိုပ္ေဆာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္သ ို႔ ျပနလ္ညဝ္ငေ္ရာကရ္န ္ကၽ  ြ္ႏိုပတ္ ို႔  ျပငဆ္ငေ္နၾကသည့္ျဖစသ္ည့္အေလ က ္စ  တပ္  ိုငး္ဆ ိုငရ္ာ က နး္မာေရးအား 
နားလညသ္ေဘာေပါကမ္ ႈသည ္အလ နအ္ေရးႀကးီမညျ္ဖစပ္ါသည။္ ဤေဆာငရ္  ကမ္ ႈအတ က ္ခရ  ိုငမ္ ရ မညက္ြဲသ့ ို႔ ပ ံပ့  ိုးက ညေီပးပါမညန္ညး္။ 
အေျဖ -  ေဒ သ ခံေက  ာင္းမ ားရရ  ဝန္ထမ္းမ ားအတ က္ လ ငယ ္စ တ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ က န္းမာေရးအား နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ြႏရင့္ပတ္သ က္သ ည့္ 
သင္တန္းက ို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရ ိုင္မရ ကတ  တည ္ရရ ဆြဲျဖစ္ပါသည ္။   ေမာ္ဂ ်ဴ းမ ားက ို နည္းပညာျဖင့္သင္တန္းပ ို႔ခ မႈျပ ြႏ ိုင္ရန္အျပင္ 
မ က္ြႏရာျခင္းဆ ိုင္ျဖင့္ စက္ရရင္းမ ားအ တ င္းအတ ကပ္ါ  ျပ လိုပ္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည ္။ 



BURMESE 

ေမးခ  နး္ -  ျပနလ္ညဝ္ငေ္ရာကျ္ခငး္ကာလ အတ ငး္၌ မ  ဘမ ားသည ္မညက္ြဲသ့ ို႔ ဆကလ္ကၿ္ပးီ ဆကသ္ ယမ္ ႈ ရ ရ ေနပါမညန္ညး္။  
အေျဖ -  နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လ ာမႈ ပလတ ္ေဖာင္းတ င္ နည္းဗ ်ဴ ဟာမ ားက ို မရ ေယရန္ ြႏရင့္ မ ဘမ ားအတ က ္အေကာင္းဆံိုးေသာ 
ေလ့က  င့္မႈမ ားျဖစ္ရန္ မ ဘ ြႏရင့္ မ သားစို ဆက ္သ ယ္ခ  တဆ္က ္မႈက ို ဆက ္လက ္ၿပီး အသံိုးျပ မည္ျဖစ္သည ္။  
ျပန္လည ္ဝင္ေရာက္ျခင္းြႏရင့္ပတ္သ ကသ္ည ့္  ေနာက္ဆံိုး လက ္ရရ  အခ က္အလက္မ ား အတ က ္ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ ဝဘ္ဆ  ိုဒသ္ည ္လည္း 
အလ န္ေကာင္းေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခိုျဖစ္ပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ခရ  ိုငအ္ေနျဖင ့္ မ  သားစ ိုမ ားအတ က ္ဘာသာျပနဆ္ ိုျခငး္ ြႏရင ့္ စကားျပနျ္ခငး္ အက အညမီ ားက ို စစီဥေ္ပးပါသလား။ 
အေျဖ -  စီစဥ္ေပးပါသည ္။ ေဒ သခံေက ာင္းမ ားသည ္ဘာသာျပန္ရန္ လ ိုအပ္သည ့္ စာရ က္စာတမ္းမ ား အတ က္အား အဂၤလ ပ္ဘာသာ 
ေလ့လ ာသ  ဌာနသ ို႔ ဆက ္သ ယ္မႈျပ လိုပ္သင့္ပါသည ္။ စကားျပန္မ ားက ို ေက ာင္းမ ား၌ အဂၤလ ပ္ဘာသာ  ေလလ့ာသ  အေရအတ က္မ ား 
သည ့္အလ ိုက ္ တာဝန္ခန္႔အပ္ထားရရ ၿပီးျဖစ္သည ္။ အဂၤလ ပ္ဘာသာစကား (PHLOTE’s ) အျပင္ မ ခင္ဘာသာစကားအသံိုးျပ ေသာ 
မ သားစိုပ ိုမ ားသည္ ့ေက ာင္းမ ားသ ို႔ ပ့ံပ ိုးက ညီမႈျပ ရန္ အပ ိုေဆာင္း ပ့ံပ ိုးက ညီမႈမ ားက ို  ေတာင္းဆ ိုြႏ ိုင္သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ယရဥၿ္ပ   ငက္စားျခငး္မ ားျပ လိုပြ္ႏ ိုငရ္န ္ေက ာငး္သားမ ားသည ္ ရ  ကေ္ၾက ရာသ ီအားကစားပ  ြဲထြဲတ င ္ပါဝငြ္ႏ ိုငပ္ါမညလ္ား။ 
အေျဖ -  ဟိုတ ္ပါသည္၊ ခရ ိုင္မရ ယရဥ္ၿပ  င္ကစားျခင္းမ ားစတင္ရန္ တက ၠသ ိုလ္ ရ က္ေၾက ရာသ ီအားကစားပ ြဲက ို ေအာက္တ ိုဘ ာလ အတ င္း၌ 
ခ င့္ျပ မည္ျဖစ္ပါသည ္။  COVID-19 က  န္းမာေရး အဖ ြဲ႕ မရ လႈပ္ရရားေဆာင္ရ က္မႈမ ားက ို ဆက ္လက္လ ိုပ္မည္၊မလိုပ္ေဆာင္မည္ ြႏရင့္ 
ပ ြဲၾကည ့္ပရ တ္သ တ္မ ားအား ခ င့္ျပ မည္၊မျပ မည္က ို ဆံိုးျဖတ္ရန္ ေဒ တာအခ က္အလက္မ ားက ို 
ဆက ္လက ္ေစာင့္ၾကည ့္စစ္ေဆးသ ားမည္ျဖစ္သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  “အရန ္ေတးဂတီ အဖ  ြဲ႕မ ား” ၏ အဓ  ပၸါယမ္ ရာ အဘယသ္ ို႔နညး္။ 
အေျဖ -  အရန္ ေတးဂီတ အဖ ြဲ႕ မ ားသည ္ခ ီတက ္သည ့္ တ ရ ယာအဖ ြဲ႕ ြႏရင့္အသင္းဝင္ ျဖစ္ပါသည ္။  ေက ာင္းမ ား၌ အကအဖ ြဲ႕ မ ား၊ အလံက  ိုင္ 
တပ္မႀကီး၊ အားေပးမႈအဖ ြဲ႕ မ ား၊ majorettes ြႏရင့္ ေဘာလံိုးပ ြဲမ ား၌ ပါဝင္သည ့္ စစ္ေရးျပေလ့က  င့္ေရး အဖ ြဲ႕ မ ား ရရ ၾကပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ျပဇာတ၊္ စကားရညလ္ိုပ  ြဲ ြႏရင ့္ အက/ျပဇာတရ္ ံို မ ားက ို ေလက့ ငရ္နအ္တ က ္ေက ာငး္သားမ ားအား ခ  င ့္ျပ ပါသလား။ 
အေျဖ -  တ ြဲလ က-္သင္ရ ိုးညႊန္းတမ္းြႏရင့္ဆ ိုင္ေသာ လႈပ္ရရားေဆာင္ရ က္မႈမ ား (သတ င္းစာ၊ ေတးဂီတဆ  ိုင္ရာ ေဖ ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ၊ 
ပန္းခ ီအြႏိုပညာ  ျပပ ြဲမ ား၊ တရားစီရင္ေရး စစ္ေဆးပံို သရိုပ္ျပခန္း၊ စကားရည္လ ို ၿပ  င္ပ ြဲမ ား၊ သခ ၤာဘာသာ အဖ ြဲ႕ ၊ spelling bee ၊ သ ပၸ ံျပပ ြဲ၊ 
စက္ရိုပ္တီ ထ င္အသံိုးခ မႈပညာ ြႏရင့္ စက္မႈပညာ အဖ ြဲ႕ မ ား ြႏရင့္ ၿပ  င္ပ ြဲမ ား) က ို ြႏရစ္မ   းစပ္ ေလ့လ ာ သင္ၾကားမႈ တစ္ရက္ သ ို႔မဟိုတ ္ ြႏရစ္ရက္ 
အဆင္မ့ ား စတင္သည့္အခါတ င္ ျပန္ စမည္  ျဖစ္ပါသည ္။   ေက ာင္းသားမ ားသည ္မ မ တ ို႔၏ ခန္႔အပ္သတ ္မရတ္ေပးသည္ ့ရက္(မ ား)အတ ိုင္း 
ေက ာင္းတက ္ေရာက္သည့္အ ခါ မ မ တ ို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ပါမည္။ တ ြဲလ က-္သင္ရ ိုးညႊန္းတမ္းြႏရင့္ဆ ိုင္ေသာ လႈပရ္ရားေဆာင္ရ က္မႈမ ားက ို 
စီစဥ္ေဆာင္ရ က္ရန္ ေဒ သခံေက ာ င္း အိုပ္ခ  ပ္ေရးမရ်ဴး မ ားြႏရင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ပ းတ ြဲေဆာ င္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ရ ိုးျပင္ပျဖစ္ေသာ 
လႈပ္ရရားေဆာင္ရ က္မႈမ ား(အားကစား ကလ ပ္မ ား အပါအဝင္) က ို GHSA မရ ခ င့္ျပ ခ က္ မေပးထားပါ။ 
 
ေမးခ  နး္ -  pod ဆ ိုသညမ္ ရာ အဘယန္ညး္။ 
အေျဖ -  pod လႈပ္ရရားေဆာင္ရ က္မႈ တစ္ခိုလံိုး အတ က ္အဖ ြဲ႕ ထြဲတ င္ပါဝင္ထားသည့္ ထ ိုပိုဂၢ  လ္တ စ္ဦးခ င္းစီမ ား ပါဝင္ပါသည ္။ 
ေက ာင္းသားမ ားသည ္pod အိုပ္စိုသ ို႔  ဒ ါရ ိုက္တာမ ားြႏရင့္ အိုပ္ခ  ပ္သ အရာ ရရ မ ား ြႏရင့္ မ မ  တ ို႔၏ ဝန္ထမ္းထံမရ ႀက  တ င္ 
တာဝန္ခန္႔အပ္မႈရရ ထားရမည္ျဖစ္သည ္။ pod အလိုပ္တာဝန္မ ားသည္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္  ေျပာင္းလြဲမႈ မရရ သင္ပ့ါ။ အကယ ္၍ 
အျခားသ တစ္ဦးသည ္pod မရ ထာဝရ ထ က္ခ ာသ ားခြဲ့ပါက pod ၏ အၿမြဲတမ္းျဖစ္ေသာ အလိုပ္တာဝန္တစ္ခိုက ို ျပင္ဆင္ြႏ ိုင္သ ည္။ Pod 
ဇာတ္တ ိုက ္ျခင္းမ ားက ို လမ္းအဝင္/အထ က္  ေနရာမ ား၌ ယာဥ္အသ ားအလာ တစ္ဆ ို႔မႈအား ဖယ္ရရားျခင္း၊ ပစၥ ည္းက ရ ယာမ ားအား သန္႔စင္ၿပီး 
စနစ္တက   သ ိုေလရာင္မႈရရ ေစျခင္း၊  ေ လထ ို အလြဲအလရယ ္(20 မ နစ္) ရရ ေ သာ သင့္ေတာ္သည ့္ အခန္း ျဖစ္သည ့္ ပံိုစံျဖင့္ 
အခ  န္ဇယားသတ္မရတ္သင့္သည ္။  
 
ေမးခ  နး္ -  သန ္႔ရ ရငး္မ ႈဆ ိုငရ္ာ သေဘာတ ခ က ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ ားက ို ခရ  ိုငေ္က ာငး္မ ရ စစီဥ ္ေပးထားပါသလား။ 
အေျဖ -  ေက ာင္းမ ား ြႏရင့္ အေဆာကအ္အံိုမ ားအား ပ ိုေကာင္းေသာ သန္႔ရရင္းေရး ြႏရင့္ ပ ိုးသတ္ျခင္းျပ ရန္အတ က ္သန္႔ရရင္းမႈြႏရင့္ပတ္သ က္သ ည့္ 
လမ္းညႊန္ခ က္မ ားက ို ခရ ိုင္မရ စီစဥ္ေပး ထားသည္။ ထ ေတ ႕ မႈမ ားသည့္ေနရာမ ားြႏရင့္ မၾကာခဏအသံိုးျပ သည ့္ ဧရ ယာမ ား အပါအဝင္ 
သန္႔ရရင္းေရး လိုပ္ေဆာင္နည္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားက ို  ေနရာတက  စီစဥ္ျပ လိုပ္ထားသည္။ 



BURMESE 

ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္မ ားအတ က ္COVID-19 ြႏရင ့္ဆကစ္ပေ္သာ မညသ္ ို႔ေသာ အသံိုးပစၥညး္မ ား ရရ ရ ြႏ ိုငပ္ါသနညး္။ 
အေျဖ -  ေက ာင္းျပန္လည ္ဖ င့္လရစ္ရန္အတ က္ လ ိုအပ္ေသာ COVID-19 ြႏရင့္ဆက ္စပ္သည ့္ အသံိုးပစၥည္းမ ားက ို စီးပ ားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ ား 
ဌာနမရ ေပးအပ္ေပ းထားၿပီး ျဖစ္ပါသ ည္။ ဤတ  င္ လက ္သန္႔စင္ေဆးရည္၊ သန္႔ရရင္းေရးြႏရင့္ ပ ိုးသတ္ေဆး အသံိုး ပစၥည္းမ ား၊ ြႏရာေခါင္းစည္းမ ား၊ 
လ က္အ တ္မ ား ြႏရင့္ လံိုၿခံ မႈြႏရင့္ သန္႔ရရင္းေရးအတ က္ အျခားေသာ အ ိုင္တမ္မ ား ပါဝင္သည ္။ ေက ာင္းမ ားြႏရင့္ ပ့ံပ ိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ားအတ က္ 
COVID-19 ြႏရင့္ဆက ္စပ္သည ့္ အပ ိုေဆာင္း အသံိုးပစၥည္းမ ားက ို စီးပ ားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ဌာနမရ လ ိုအပ္သလ  ို ျပင္ဆင္ထားသည္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္မ ား ြႏရင ့္ ရ ံိုးခနး္ အေဆာကအ္ဥးီမ ားအတ ငး္  ေလဝငေ္လထ က ္စနစအ္တ က ္မညသ္ည့္ လိုပေ္ဆာငခ္ ကမ္ ားျပ လိုပပ္ါသနညး္။ 
အေျဖ -  သန္႔ရရင္းေရးြႏရင့္ စစ္ထိုတ ္က ရ ယာမ ား လြဲလရယ္ျခင္းမ ားအပါအဝင္ HVAC ယ နစ္မ ားအားလံိုးအား ဝန္ထမ္းမရ သံိုးလပတ္တစ္ႀက မ ္
ထ န္းသ မ္းမႈ ျပ လိုပ္သ ားပါသည ္။ ထ ို႔အျပင္ ေရာဂါထ န္းခ  ပ္ေရးြႏရင့္ တားဆီးကာက ယ္ေရး စင္တာမ ား ြႏရင့္ စ က္မႈလိုပ္ငန္း တ ို႔၏ 
အႀကံျပ ခ က္မ ားြႏရင့္အညီ HVAC ယ နစ္မ ားအား ေလ ဝင္ေလထ  က ္ပ ိုမ ားလာေစရန္အတ က္ သင့္ေလ ာ္သလ  ို အလ ိုက ္သင့္  
ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္ြႏရင ္ ့လိုပင္နး္ခ  ငသ္ ို႔  ေဘးကငး္လံိုၿခ ံစ  ာ  ျပနသ္ ားရန ္အေထာကအ္က  ျဖစေ္စရနအ္တ က ္မညသ္ည့္ ႀက  တငက္ာက ယမ္ ႈ 
လိုပေ္ဆာငခ္ ကမ္ ားက ို ျပ လိုပထ္ားပါသနညး္။ 
အေျဖ -  ႀက  ဆ  ိုလက ္ခံစာပ ြဲခံိုေကာငတ္ာ မ ား ြႏရင့္ အမ ားတကာ-မ က္ြႏရာခ င္းဆ ိုင္ လိုပ္ငန္းခ င္ ေနရာမ ား၌ P lexi glas s  ျဖင့္ အခန္းကန္႔ေသာနံရံ 
မ ားက ို တပ္ဆင္ထားသည္။ လက ္သန္႔စင္ေဆးရည္ ထိုတ ္ေပးစက္မ ားက ို ယာဥ္အသ ားအလာက ပ္သည့္ ဧရ ယာမ ားတ င္ တပ္ဆင္ထားသည။္ 
ထ ို႔အျပင္ ျပည္သ  ႕ က န္းမာေရး ဆ ိုင္းဘိုတ ္မ ားက ိုလည္း ပ့ံပ ိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ား၌ က န္းမာေရးဆ ိုင္ရာ ေလ့ က င့္လိုပ္ေဆာင္မႈ၊ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ြႏရင့္ ေရာဂါကာ က ယ္ရန္ တစ္က ိုယ္ေရသန္႔ရရင္းေရးြႏရ င့္ ပတ္ဝန္းက င္သန္႔ရရင္းေရး၏ သတ  ေပးခ က္ တစ္ခိုအျဖစ္ 
တပ္ဆင္ထားရရ ထားသည္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္သားမ ား ေက ာငး္ဘတစ္ကားစးီရနအ္တ က ္မညသ္ည့္ လံိုၿခ ံမ ႈဆ ိုငရ္ာ ႀက  တငက္ာက ယမ္ ႈမ ား ရ ရ ပါသနညး္။ 
အေျဖ -  ေက ာင္းသားမ ားသည ္ြႏရာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရန္ လ ိုအပ္ၿပီး မ မ တ ို႔ ဘတ ္စကားေပၚ တက ္စီးသည့္အခါ လက ္သန္႔စင္ေဆးရည္မ ားက ို 
ရရရ ြႏ ိုင္ပါသည ္။ ယာဥ္ေမာင္းသ မ ား ြႏရင့္ ေစာင့္ၾကည ္စ့စ္ေဆးသ မ ားသညလ္ည္း ြႏရာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ရန္ လ ိုအပ္ၿပီး  မ က္ြႏရာအကာအရံက ိုပါ 
စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  အရညအ္ခ ငး္ျပည့္မေီသာ ေက ာငး္သားမ ားအတ က ္ေက ာငး္မ ရအသ ားအျပန ္သယယ္ ပ  ို႔ေဆာငေ္ရး ဘတစ္ကားမ ားက ို 
စစီဥေ္ပးပါမညလ္ား။ 
အေျဖ -  ဘတ ္စကား အသ ားအလာလမ္းေၾကာင္းမ ားမရ ပံိုမရန္အတ ိုင္းျဖစ္ပ ါသည ္။ ြႏရစ္မ   းစပ္ သင္ၾကားမႈ အခ  န္ဇယားအစီအစဥ္သည ္ 
ယာဥ္စီးြႏရင္းသ  အေရ အတ က္မ ားက ို ေလ ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ ္စကားမ ားေပၚ တ င္ လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ က ာလရမ္းမႈအတ က္ အေထာက္အက  
ျဖစ္ေစပါမည္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္၌ ကၽ  ြ္ႏိုပ၏္ကေလးသည ္သ  /သ မ ၏က ိုယပ္  ိုငသ္ံိုးက ရ  ယာမ ားက ို အသံိုးျပ ြႏ ိုငပ္ါမညလ္ား။ 
အေျဖ -  DCSD ပ ိုင္မဟိုတ ္သည့္ က ရ ယာမ ားအတ က ္ဧည့္သ ည္ က န္ရက္ သ ို႔ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ြႏ ိုင္ရန္ DCSD မရ စီစဥ္ေပးပါမည္။ 
ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ က န္ရက္ြႏရင့္ ခ  တ္ဆက္ အသံိုးျပ ခ င့္ေပးမည့္ က ရ ယာမ ား၏ အမည္စာရင္းက ို မ ဘမ ားြႏရင့္ ေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးတ ို႔အား 
ေပးထားပါမည္။ က ိုယ ္ပ ိုင္သံိုး က ရ ယာမ ားအား  ျပ ျပင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ပ့ံပ ိုး က ည ီျခင္းမ ားက ို ခရ ိုင္မရ ျပ လိုပ္ေပးမ ည္မဟိုတ္ေၾကာင္း  ေက းဇ းျပ ၍ 
သ မရတ္ေပးပါ။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ကၽ  ြ္ႏိုပတ္ ို႔  ျငငး္ပယခ္ ြဲျ့ခငး္အတ ကေ္ၾကာင ့္  ေဝးက ာလရမး္မ ႈမ ရေန ေလလ့ာသငၾ္ကားျခငး္ ကာလအတ ငး္၌ ကၽ  ြ္ႏိုပ၏္ကေလးသည ္
က ရ  ယာအသံိုးျပ ၍ ရြႏ ိုငမ္ညလ္ား။ 
အေျဖ -  ရရရ ြႏ ိုင္ပါသည ္။ က ရ ယာအသံိုးလ ိုေသာ  ေက ာင္းသားတစ္ဦးစီအား ခရ ိုင္မရ စီစဥ္ေပးရန္ ကတ  ျပ ထားပါသည ္။ မ ဘမရ ေက ာင္းသ ို႔  
ေတာင္းဆ ိုမႈက ို တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး က ရ ယာ အသံိုးျပ သ ၏ သေဘာတ ည ီခ က္က  ို လက ္မရတထ္ ိုးမည္ျ ဖစ္သည ္။ ထ ို႔ေနာက္ ေက ာင္းသားအား 
စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည ္



BURMESE 

ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္၌ရ ရ ေနစဥ ္ကၽ  ြ္ႏိုပက္ေလး၏ က ရ  ယာ ပ ကစ္းီသ ားလရ င ္ဘာျဖစမ္ညန္ညး္။ 
အေျဖ -  ေက ာင္းသားမ ားသည ္မ မ တ ို႔၏ က ိုယ ္ပ ိုင္သံိုး က ရ ယာမ ားအတ က္ တာဝန္ယ ရမည္ျဖစ္သည ္။  ေက ာင္း၌ရရ ေနစဥ္ က ရ ယာ 
ပ က္စီးျခင္း၏  ျဖစ္ပ က္ပံိုမ ားအပါအဝင္အား  ေက ာင္းအိုပ္ခ  ပ္ေရးမရ်ဴးမရ စစ္ ေဆးၾကည့္ရရ ၿပီး က ိုင္တ ယ္ေျဖရရင္းသ ားမည္ျဖစ္သည ္။ အကယ ္၍ 
ေက ာင္းသားသည ္ခရ ိုင္၏ က ရ ယာအတ က္  ေင မရရင္းေပးရေသးပါက ေ က ာင္းသာမရအသံိုးျပ သည ့္ အဆ ို ပါ က ရ ယာအတ က္ မ မ တ ို႔၌ 
တာဝန္ရရ သည ္။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ေက ာငး္၌ရ ရ ေနစဥ ္ကၽ  ြ္ႏိုပက္ေလးသည ္အငတ္ာနက ္ခ  တဆ္ကမ္ ႈ က ရ  ယာ (hot spot) က ို လ ိုအပပ္ါသလား။ 
အေျဖ -  ခရ ိုင္ေက ာင္းမရ ေက ာင္းမ ားြႏရင့္ ပ့ံပ ိုးမႈအေဆာက္အအံိုမ ား အားလံိုးသ ို႔ ဝ ိုင္ယာလက ္အင္တာနက ္ခ  တ္ဆ က္မႈက ို စီစဥ္ေပးပါသည ္။  
ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ခ  တ္ဆ ကမ္ႈျပ လိုပ္ရန္ အပ ိုေဆာင္း က ရ ယာမ ား မလ ို အပ္ပါ။ 
 
ေမးခ  နး္ -  ကၽ  ြ္ႏိုပက္ေလးသည ္ေက ာငး္၌ ေနအ မ၌္နညး္တ  နညး္ပညာျဖင ့္ေလလ့ာ သငၾ္ကားျခငး္ က ရ  ယာတနဆ္ာပလာမ ားက ို 
အသံိုးျပ ခ  င ့္ရရ ရ ပါမညလ္ား။ 
အေျဖ -  နည္းပညာျဖင့္ေလ့လ ာ သင္ၾကားျခင္း ပတ္ဝန္းက င္က ို cloud-based အပ္ပလီေကးရရင္းျဖင့္ ျပ လိုပ္ျပင္ ဆ င္ထားသျဖင့္ 
မည္သ ည့္ေနရာ၌မဆ ို အခ  န္မေရ း ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ြႏ ိုင္သည ္။ အဆ ိုပါ အပ္ပလီေကးရရင္းမ ားသ ို႔ ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ျခင္းအတ က္ 
မည္သ ည့္အေြႏရာင့္ အယရက ္မရ ရရ မည္ မဟိုတ ္ပါ။ 
 
COVID 19 ေဆးကိုသမ ႈဆ ိုငရ္ာ အႀကေံပး ေကာ္မတ ီအစညး္အေဝး 
 
ယခိုအပတ္ထ ြဲတ င္ နည္းပညာျဖင့္ေဝး ရာမရ ကၽ ြ္ႏိုပ္ြႏရင့္ ေတ ႕ ဆံိုခြဲ့ေသာ ေဆးကိုသမႈဆ ိုင္ရာ အႀကံေပး အထ းတာဝန္အဖ ြဲ႕ သ ို႔ အထ းတလည ္ 
ေက းဇ းတင္ရရ ပါသည ္။ အဆ ိုပါေကာ္မတီအဖ ြဲ႕ သည ္အႀကံေပးမႈ ေနရာတ င္ တာဝန္ယ ထ မ္းေဆာင္ေပးၿပီး ေက ာင္းသားမ ား၊ မ ဘမ ား ြႏရင့္ 
အျခားေသာ ခရ ိုင္ ဝန္ထမ္း မ ားအားလံိုးတ ို႔အတ က္ အေကာင္းဆံိုးေသာ သင့္ေလ ာ္မႈျဖစ္မည့္ မ က္ ြႏရာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအတ က ္
အခ  န္မရီြႏရင့္ အေျခအေနမ ားအေပၚ အႀကံျပ ခ က္မ ား ျပ လိုပ္ရသည ့္တာဝန္မ ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ခံရသည ္။ C OVID-1 9  ေရာဂါ 
မ ားျပားစ ာက းစက္ပ ံ႕ ြႏရံ႔မႈျဖစ္သည ့္ကာလအတ င္း၌ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏  ေက ာင္းမ ားက ို ေဘးကင္းလံိုးၿခံ စ ျဖင့္ စီမ့လညပ္တ္ြႏ ိုင္ရန္အတ က္ 
အေကာင္းဆံိုးေသာ စီမံလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားက ို  ေဆ းေြႏ းရန္ တစ္လလရ င ္ြႏရစ္ႀက မ္ျဖင့္ အခ  န္ တစ ္(1) နာရီ စည္းေဝးသ ားမည္ျဖစ္ပါသည ္။ 
 
၀န္ႀကီးအဖ ြဲ႕ ၀င္မ ားသည္ “ ကၽ ြႏို္ပ္”  (“I A M ” ) ကဗ ာမ ားကို  ဤအပတ္အားသစ္ေလာင္းခ  န္တ င္ ေ၀မရ ခြဲ့ၾကသည ္။ ဤသ ည္မရာ ထို က ဗ ာမ ားမရ 
စ တ္အားတက္ၾက ေစသည ့္စကားလံိုးတခ   ႕ ျဖစ္သည ္။ 
 

အစ  ိုးရအဖ  ြဲ႕ ေနာကေ္ၾကာငး္ျပနေ္ဆ းေြႏ းမ ႈ 
 
ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ယခိုရက္သ တၲပတ္အတ င္း၌ နည္းပညာျဖင့္ေဝးက ာရာမရေန အစ ိုးရအဖ ြဲ႕  ေနာက္ေၾကာင္းျပ န္ေဆ းေြႏ းမႈက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည္။ DCSD အထြဲ ေထ ျပားမႈမ ား ြႏရင့္ ပါဝင္မႈမ ားအေၾ ကာင္းအား ေဆ းေြႏ းရန္ ြႏရင့္ တရားမရ တမႈအား မည္က ြဲ့သ ို႔ 
ထ န္းသ မ္းရန္ြႏရင့္ ပညာသ င္ဆိုရသ မ ားအားလံိုးအတ က ္ဝင္ေရာက္ခ င့္ရရန္ စသည ္မ ားက ို  ေဆ းေြႏ းရန္ အထ းအခ င့္အေရးတစ္ခိုျဖစ္ပါသည ္။ 
လ မ   းေရး ဘက ္လ ိုက ္ျခင္းသည ္ပညာသင္ဆို၏ ပညာေရး ြႏရင့္ ရာသက္ပန္ ေအာင္ျမင္မႈအတ က္ မည္က ြဲ့သ ို႔ 
ထ ခ ိုက္မႈျဖစ္ြႏ ိုင္သည ့္အေၾကာင္းအား ပ ိုမ ိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အားင ယ္စရာ  ေမးခ န္းမ ားက ို အဖ ြဲ႕ ဝင္မ ားစ ာတ ို႔က ေမးခ န္းမ ား 
ေမးျမန္းခြဲ့ပါသည ္။ က ိုယ ္ေတ ႕ တ င္ လ မ   း ြႏရင့္ တရားမရ တမႈ ြႏရင့္ပတ္သ ကၿ္ပီး စကားစျမည္  ေျပာဆ ိုျခင္းတ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔အားလံိုးအတ က ္
အခက္အခြဲျဖစ္သည္မရာ ကၽ ြ္ႏိုပ္ သ ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္လည ္း ခရ ိုင္အေနျဖင့္  ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတ က္ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ 
တန္းတ ရည္တ ရရ မႈ ကတ  အတ ိုင္း ဆက ္လက ္တည္ရရ ပါမည္။ 
 
အားလံိုးတ ို႔အတ က ္ေပ ာ္ရႊင္ေသာ နားရက္  ျဖစ္ပါလ မ့္မည္ဟ ို ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေမရ ာ္ လင့္ပါသည ္။  ေဘးကင္းလံိုၿခံ စ ာျဖင့္ မည္က ြဲ့သ ို႔ အေကာင္းဆံိုး 
ေရရ႕ ဆက ္ၾကမညက္ ို အခ  န္ေပးလ က္ ပါဝင္တံို႔ျပန္ခ က္ေပးၾကသည့္ မ သားစို မ ားစ ာတ ို႔အား ေက းဇ းတင္ပါသည္၊ သည ့္အျပင္ 
အေဝးမရေလ့လ ာသင္ၾကားမႈတ င္ မ မ တ ို႔  ေန႔စဥ္ အေကာင္းဆံိုး ဆက ္လကလ္ိုပ္ေဆာင္သ ားၾကေသာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသ င္ဆိုရသ  
ေက ာင္းသားမ ားက ိုလည ္း ေက းဇ းတင္ပါ သည ္။ 
 
သင္၏  # 1  အားေပးသ  
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