Burmese
ဘဖလက႐ိိုးအစက႐ိိုးရေက ်ာင္ိုး ခက႐ိင္္သ္္ကက႐ိခက႐ို်ာာက႐ိင္ိုးရး္စ္္လက႐ိ္ု လ္ကူ ်ာိုး္သု ္္COVID-19္ႏွင္ု း့္္္က္္သ္ု ေု်ာက္
လက္ူ ်ာိုးကက႐ိ္ူက္်ာိုးစ႐ိူ ်ာိုး္၀ု္ထူ္ိုးူ ်ာိုးအ်ာိုး္ေထ်ာက္းု ေးိုးရု္ေ

႐ိိုးရအ က္

်ာင္ရာက္လ က္ရက္သ္ိ္ည ႐ိအ ကု္ထက္ႏွိုးေည်ာက္ု  ္းးသ္

ုည့္ာင္္လ့္စ္ေည်ာက္္္က႐ိ္ု  ူဟ႐ိ့္္လူ ်ာိုး့င
ာ ္္ာက႐ိင္ိုးရး္ေ့ာ္ု ရကေ က်ာင္ိုး္စူ္ိုး္း္ေ့ာ္ု ရက တု း္္သ္ိ္္က႐ိ္ု ေ္်ာ္အေူရက
ကု္အူ ်ာိုးစ႐ိ့ာင္္အႏွၱရ်ာည္းဖစ္ႏွက္႐ိင္ေး ္အုသ္ိုးငည္္်ာရကး္္သ္ိ္
“အလ င္အးူု္ေးး်ာင္ိုးလတေု္သ္ု အေုအထ်ာိုးးဖစ္း့္ည္”္ဟ႐ိ္(အီရီေက်ာင့္ီီ္က ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာုူ္ေက်ာ္ူရင္ု်ာ္ေ ္က္္
့်ာ္Gale္BurStein္က
ႏွင္ု း္္းိုးေး္င္ိုးေ

က႐ိး္္သ္ိ္“ ီကကစၥုတ္ု း့္္္က္္းီိုး္ေု္ု စ ္္အ

က္ူးး့္္ေ်ာု့ာင္ိုးႏွင္ု က ေု်ာ့္က႐ိ္ု ူက့္ဖက္ူ ်ာိုး္

်ာင္ရာက္လ က္ရကး့္ည္ိ”(့္င္ိုးအရင္ိုးးူစ္-ဘဖလက႐ိိုး့္င္ိုး္င-င -င၀ီ

္က႐ိ္ု ေ္်ာ္္ူ က်ာေ္ိုး င္ူ္အေူရကကု္္ေရ်ာ္္ထကူ္ိုး ိး္ေရိုးစု့္်ာရေ ကသ်ာ က္အရ္ကက႐ိခက႐ို်ာာက႐ိင္ိုးရး္စ္း းးာ်ာိုးႏွက႐ိင္္သ့္႐ိ့္ေကာိုးးဖစ္းာ်ာိုးူးူ ်ာိုးကက႐ိ္း႐ိူု့္္င္ိုးးက႐ိ္ု ့င္းး တု ္သ္-္

က႐ိေ္်ာေ က်ာင္ု ္ေက ်ာင္ိုး ခက႐ိင္ူ္ေ

်ာင္ရာက္ေု္သ္ု ္လ႐ိး္ငု္ိုး္

စ ္ူ ်ာိုးႏွငု ္း့္္္က္္းီိုးေု်ာက့္က႐ိိုးအ က္လက္ူ ်ာိုးႏွင္ု ္္ထက႐ိာက႐ိင္ိုးရး္စ္း ႏွူးူ္က်ာကာည္ရု္္င္ု အေုးဖင္ု ္ူသ္္က႐ိ္ု ္
ေ

်ာင္ရာက္ႏွက႐ိင္ူသ္ကက႐ိူူ
က က့က႐ိ္ု ူူ ေ၀လက႐ိး္္သ္ိ္

အ က္လက္အ္စ္္္က႐ိ ု ူဟ႐ိ့လ
္ ထ႐ိက ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာုူ ်ာိုးူ္လူ္ိုး

ု္ က္ူ ်ာိုး္းး
ု  ိုးက႐ိ ေးိုးလ်ာ္သ္ု အ ္္ဘဖလကိုး႐ိ အစကိုး႐ိ ရ္

ေက ်ာင္ိုး္အင့္်ာုက္စ်ာူ က္ႏွ်ာ္(buffaloschools.orgီ္အ်ာိုး္အ ု
က ႏွ
္ င္ု ့ေးးိုးသ့
ီ င္းးေးိုးူသ္းဖစ္း္္သ္ိ
က ု္ိုးူ်ာ္ု္စာူ္ိုး္သ္ု ္္င္ က်ာိုးေရိုးး့္္၀ု္ိုးက င္အးဖစ္္ထကု္ိုး္ကူ္ိုးထ်ာိုးႏွ က႐ိင္ရု္္အ့့ကာလ႐ိး္ေ

်ာင္း င္ိုးအ့ာက္္

လႀကီိုးူင္ိုး့က႐ိ္ု ရ္းု းက႐ိိုးူးႏွင္ု ေထ်ာက္းု ူးူ ်ာိုးအ့ာက္္ေက ိုး္ ေိုး့င္း္္သ္ိ္

ဘဖလကိုး႐ိ အစကိုး႐ိ ေက ်ာင္ိုးူ ်ာိုးူ္ေ

်ာင္ရက
ာ ေ
္ ု္သု ္အရ်ာူ ်ာိုး

့႐ိ့္ေကာိုးႏွင္ု ကက႐ိခက႐ို်ာာက႐ိင္ိုးရး္အး္အ၀င္္လထ႐ိက ု္ိုးူ်ာေရိုးႏွင္ု 

က္စး္္သ္ု 

က႐ိိုးရကူ္စရ်ာူ ်ာိုးႏွင္ု ္က္

က႐ိင္လ်ား္က္ဘဖလက႐ိိုး

အစက႐ိိုးရေက ်ာင္ိုးူ ်ာိုး္သ္္အီရီေက်ာင့္ီလထ႐ိက ု္ိုးူ်ာေရိုးႏွင္ု ႏွိုးေည်ာက္ ္းးသ္ုည္းးသ္္္ု က ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာု္က႐ိ္ု း႐ိူု္

က္

္ာည္လ က္ရက္းီိုး္္ထက႐ိေ်ာုူ ်ာိုးႏွင္ု ္ေရ်ာ္္ထကူ္ိုး ိး္ေရိုးစု့္်ာူ ်ာိုး္(CDCီ္ ူ့္္သ္ု လ႐ိး္ငု္ိုးစ ူ
္ ်ာိုးအေက်ာင္ိုး

်ာင္

႐ိိုးေ

ရာက္ က္ူ ်ာိုးကက႐ိ္လက႐ိက္ု်ား္္သ္ိ္
ဘဖလက႐ိိုးအစက႐ိိုးရေက ်ာင္ိုးူ ်ာိုးူ္

က္လက္္းီိုး္အေး ေုကက႐ိ္ေက်ာင့္ီႏွင္ု းးသ္ုည္က ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာုူ ်ာိုးႏွင္ု ္ေစ်ာင္ု  ကသု ္ေု္

ူသ္းဖစ္း္္သ္ိ္အကည္္ႏွိုးေည်ာက္ ္းးသ္ုည္ရအေး အေုေးး်ာင္ိုးလတး္က္ေက ်ာင္ိုး ခက႐ိင္ူ္ႏွိုးေည်ာက္ ္းးသ္ုည္ႏွင္ု ္
(CDCီ့္က႐ိ္ု ရေု်ာက္

႐ိိုးလူ္ိုး

ု္ က္ူ ်ာိုးအ့က႐ိင္ိုး္လက႐ိက္း္ေ

်ာင္ရာက္ူသ္းဖစ္္သ္ိ္

လႀကီိုးူင္ိုးလး
႐ိ ႏွ
္ င
က႐ိ ္
္ သ္ု အရ်ာူ ်ာိုး
လႀကီိုးူင္ိုး့က႐ိ္ု လ႐ိး္ႏွက႐ိင္္သ္ု အရ်ာူ ်ာိုးရကး္္သ္ိ္က ု္ိုးူ်ာေရိုးအ့ာက္္ေက်ာင္ိုးူာု္္သ္ု ့ကက႐ိည္ေရ္ု္္ု ရင္ိုးူး္
အေ က်ာင္ိုးူက္်ာိုးစ႐ိႏွင္ု းးု္လသ္္႐ိိုး္း္း္ိ္ာက႐ိင္ိုးရး္စ္း းႏွ္ု ူးေလ ်ာု  ကေစရု္အ့ာက္္ေု္ု စ ္ေ

်ာင္ရာက္္င္ု 

္သ္ု ္က်ာကာည္ေရိုးလ႐ိး္ငု္ိုးစ ္ူ ်ာိုး္ေု္ု စ ္း႐ိူု္လ႐ိး္္င္ု ္သ္ု  းူ်ာူ ်ာိုးူ်ာ


အကည္္္ေက ်ာင္ိုး္်ာိုး္္က႐ိ ု ူဟ႐ိ့၀
္ ု္ထူ္ိုး္သ္္ဖ ်ာိုးေုး္က္ေက ်ာင္ိုး္္က႐ိ ု ူလ်ား္ႏွင္ု 



ႏွ်ာေ ္သ္ု အ ္္က႐ိ္ု ူဟ႐ိ့္ေ ်ာင္ိုး



္င္ု လက္ူ ်ာိုးကက႐ိ္ူ က်ာ ခ္
ူရကး္က္အုသ္ိုး

က႐ိ္သ္ု အ ္္စကည္္က႐ိ္ု ူဟ႐ိ့္လက္ေူ်ာင္ိုးးဖင္ု ္င္ု း္ိုးစး္အ်ာိုးက်ာကာည္း္

း္းး်ာႏွင္ု ္အုသ္ိုး

႐ိိုးစကညု္္ု င၀ ု္္ု ူ က်ာ ခေ

႐ိိုး္ု၀ အည္လ္ကက႐ိေဟ်ား္္သ္ု ္လက္းက႐ိိုး့္္ေ

ိုး

ိုးး္ိ္အကည္္

း္းး်ာႏွင္ု ေရူ္

း္းး်ာကက႐ိအ္႐ိိုးးးိး္



ူေ



ဖ ်ာိုးေု္သ္ု လူ ်ာိုးႏွင္ု အုီိုးကး္ူထကေ့ာ္ု း္ႏွင္ု 



ူ က်ာ ခထကေ့ာ္ု ရ္သ္ု ္အရ်ာူ ်ာိုး္ူ က္ႏွ်ာစ်ာူ ်ာိုးကက႐ိ္ူ က်ာ ခ္းက႐ိိုး့္္း္္္ု္္ု ရင္ိုးစာ်ာထ်ာိုးး္

ိုး္သ္ု လက္ူ ်ာိုးးဖင္ု ္္င္ု း္ိုးစး္္ူ က္လ႐ိိုးႏွင္ု ္ႏွ်ာိုးေ ္င္ိုးူ ်ာိုးကက႐ိထကေ့ာ္ု း င္ိုးူ္ေရ်ာင္က ္း္

ေု်ာက္ထး္အ က္လက္္လ
က း
က႐ိ ္က
ဤာက႐ိင္ိုးရး္စ္ႏွင္ု း့္္္က္္သ္ု အ က္လက္ူ ်ာိုး္အေး အေုူ ်ာိုးကက႐ိ္ည႐ိ ကသ္ရ္သ္ု ္ကာ ူ္ိုးက င္အရင္ိုးးူစ္ူ ်ာိုး့င
ာ ္္ရ်ာေဖာ
္းီိုး္အ

က္ူးး့္ရကေုး္ေစိ



ကူ႓ာ့်ာု က ု္ိုးူ်ာေရိုးအဖာ္တ ု 



U.S. ေရ်ာ္္က်ာကာည္ေရိုးႏွင္ု ထကု္ိုး ိး္ေရိုးစု့္်ာူ ်ာိုး



အီရီ ေက်ာင့္ီ္က ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာု



ု္ိုး ေည်ာု  ္းးသ္ုည္္က ု္ိုးူ်ာေရိုးေ်ာု

