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၂၀၂၀ မတ္ခ်္  ၆
မိမိတိို႔ရပ္ရြာရ လူထို၏ က်န္းမြာာေရး လို ခုျာေရးခံ္ မး်ာေ၀

ူရမံ္ယတြာ၀န္ ့္ာပနး ထိိုၿရြာခံ္ ကရ်န္ုျပ္တိို ယ၏ ထိပ္တန္း၏နး့ြားာေပး ၿာမဥပး္ ့္ပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူႀကနးမး္းတိို ယခိခံ္ယၿတိိုး္း COVID-19 ကိို႐ိုိိုနြာဗိိုး္းရပ့္္ခံ္ လး်း္ မန့္ရြာ ပန္ပနး ယာေနပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ ကူး့က္ခရခူ ၃၃ ၏နးရးိာပနဆိိုခံ္ကိို ခတိ ပုျမိပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ာေန ယၿခ်ိန္ထိ မိမိတိို ယ ပံ္န

္တရး္ ကိို႐ိုိိုနြာဗိိုး္း

ခိုခ်ိန္ခး ၿနရနာေကြား္တနတရး္ ကိို႐ိုိိုနြာ ့္ပရြားခူ မရးိာေခးပး- ကိို ႐ိုိိုနြာဗိိုး္းရပ့့့္္္ာေဆး

ရန္ ၁၁ ၆၏နးရးိာပနး ၎တိို ယၿလိိုဆနႏနးး္ယၿံန ခနး ခြားာေ ခခ်ုျပ္ခရဥ ခြားထြားပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ာေ ခတရး္း နိိုး္းတရး္း နိိုး္းတကြာကိို္ကံ္ယာပနး မိမိတိို ယခံ္ ာေ ခတရး္း န

္ာေ မၿတရး္းနးးယ္ ပံ္န

္တခရး္မး က်န္းမြာာေရးၿထူးကရ်မ္းက်း္ခူမ်ြား

ကိို ဗိိုး္းရပ္ပ် ယနး ယမနးးယပ
္ းတ္ခက္ာပနး မးန္ကန္ခံ္ယကဥရ ပြားခ်က္မ်ြားမရးိခံ္ယၿခ်က္လက္မ်ြားာေပးရန္ ာေတြား္းဆိိုထြားပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိရံ္ရရ

္ခ်က္မးြာ

ဤကိ့ၥနးး္ယပးတ္ခက္ာပနး ၿမ်ိုျးမ်ိုျးာေခြာာေဆြား္ရရက္ရမံ္ယလိုပ္းန္း့၏္မ်ြား ပး္ဆး္မၿဆး္ယၿာေ ခၿာေနနးး္ယ လူထိုၿတရး္းာေရြာလးပ်ပနး ယမ ့္ပြာရ းပးက
့နမာေဆြား္ရရက္ထြားမမ်ြားၿြား ရးး္းလး္းာေ ပြာ္ကြားရန္

့္ပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤၿပးတ္တရး္ မိမိခံ္ ခ႐ိုိ္ိုး္တး
ရ ္းမးာေခးး္းာေဆြား္မ်ြား ပံြားာေရးခမြားမ်ြားနးးယ္

ၿတူ ာေ ခတရး္းနးး္ယNYSED မးၿရြာရးိမ်ြားနးးယ္ၿတူ ာေရြာလးပ် ယပရြားမ ယၿနိမ္ယဆိုး ့္ရန္ာေဆြား္ရရက္ာေန့၏္တး
ရ ္ ္ လိိုးၿ့ိိုး ရာေက်ြား္းခ႐ိုိိုး္တး
ရ ္ာေက်ြား္း
တရး္းပံြာာေရးဆက္လက္ာေဆြား္ရက
ရ ္နိိုး္ရန္ မိမိတိို ယမံ္ခိို ယလိုပ္ာေဆြား္နိိုး္ရန္ၿတရက္ ၿ့နၿ့၏္မ်ြားဆက္လက္ပိုာေ ်နိိုး္ရန္ပူးာေပးး္း လိုပ္ာေဆြား္
လး်က္ရးိပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိလက္မ်ြားကိို မ္ကြာခဏာေဆး ခး္း နးြာာေ ခ ခး္းာေခ်ြား္းဆိိုးခံ္ယၿခးာေဆြား္ရရက္ရမံ္မ်ြား မ်က္နးြာကိိုလက္ း္ယမထိမိာေ့ရန္ထိန္းခိမ္း ခး္း ်ြား
ခံ္ယၿခးၿိမ္တး
ရ ္ာေန ခး္း ့ခံ္တိို ယၿ ပး္ ာေၿြာက္ပးလိုပ္းန္း့၏္မ်ြားကိို မိမိတိို ယမးၿဆး္ယ မးး္ယတး္ထြားပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ First Student, Inc ခံ္
ာေက်ြား္းကြားမ်ြားာေပ်တရး္ တကိို

္ာေရခန္ ယရးး္းမလို ခုျာေရး ၿမ်ိုျးခြားလိုပ္ာေဆြား္ခ်က္မ်ြားကိိုာေဆြား္ရရကလ
္ း်က္ရးိခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတိို ယ၏ ၿ့ြားၿ့ြာ

၀န္ာေဆြား္မႈြာနၿြား ၿ့ြား့ြာာေ္းကး္းလို ခုျာေရးနးး္ယ ခန္ ယရးး္းာေရးလိုပ္းန္း့၏္မ်ြားကိို ၿခ်ိန္တိိုး္းတရး္ လိိုက္နြာရန္ၿ မး္ယဆိုးခတိ း္ယာေဆြား္
ရရက္လး်က္ရးိခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတိို ယာေက်ြား္းမ်ြားနးး္ယ့ြာခး္ခန္းမ်ြားတရး္ းတနြာရနာေရြာလးပိိုးာေခာေ့နိိုး္ခ ံ္ယ ၿ မး္ယဆိုး ပး္ၿြားရးိခန္ ယရးး္းာေရးၿ၀တ္မ်ြား
ပ့ၥံ္းမ်ြားကိို ာေက်ြား္းမ်ြားခိို ယာေပးပိို ယလး်က္ရးိခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ာေရး ယာေလး်ြာက္ ဤလို ခုျာေရးၿတိိုး္းၿတြာမ်ြားကိို ဆက္လက္တံ္ာေဆြာက္ခြာရ းမံ္ ့္ခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ပူးတရဥပးခတး္းမး်ာေ၀ခံ္ယ့ြာခံ္ မိမိတိို ယာေဆြား္ရရက္ာေနခံ္ယ ၿသိကမ

ြာဗ်က

ြာက်ာေနရြာမ်ြားၿြား ာေ ် ပထြားာပနး လြာမံ္ယာေန႔မ်ြား ရက္ခတၱ

ပးတ္မ်ြားခိို ယတး
ိို ္ာေၿြား္ ဆက္လက္ာေဆြား္ရရက္ာေနမံ္ယလိုပ္းန္း့၏္မ်ြား ့္ခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ခိုၿခးတရး္ ာေက်ြား္းၿြားလိုး ရး္ယာပနး ၿတူတကရပူးာေပးး္းလိုပ္ာေဆြား္ရမံ္ယလိိုၿပ္ခ်က္မ်ြားၿာေပ်တရး္ ရးး္းရးး္းလး္းလး္း တံ္တံ္ားိမ္ားိမ္ ၿြာ
ရို့ိိုက္ၿာေလးထြားာေဆြား္ရရက္ာေနပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿက

္ကာေက်ြား္းပိတ္ခဥယလး်း္ ၿရန္လိိုး္းခး္္ကြားာေရးနးး္ယၿိမ္

ူခး္္ကြားာေရးမ်ြား ၿပးၿ၀း္ ပံြာ

ာေရးနးး္ယဆိိုး္ာေခြာၿရး္း မ့္မ်ြားပယပိိုးနိိုး္ရန္ မ်ိုျး့ိုာေခြာၿ့နၿ့၏္မ်ြားာေ ်ာေဆြား္ရန္ မိမိတိို ယ၏ ခတး္းနးး္ယနံ္းပံြာၿ ရဥ ယခံ္ ခး္႐ိုိိုးနးး္ယ ခး္္ကြား
ာေရးၿ ရဥ ယတိို ယနးး္ယ ပူးာေပးး္းာေဆြား္ရက
ရ ္လး်က္ရးိခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပံ္န

္ပံြာာေရးႈြာနနးး္ယၿနရနာေကြား္တနက်န္းမြာာေရးႈြာန၏ၿ္က ပုျခ်က္မ်ြားကိို ၿာေ ခခ

ာပနးခြာ ာေက်ြား္းပိတ္ ခး္း ပုျလိုပ္မံ္ ့္ခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ာေက်ြား္းခြားမ်ြားမိခြား့ိုမ်ြားခရနးခရြား ခး္းနးးယပ
္ းတ္ခက္ခံ္ယ ၿခ်က္လက္မ်ြား ာေတြား္းဆိိုမမ်ြားၿြားလိုးကိို ၀န္ထမ္းမ်ြားမး တး္ ပမံ္ ့္ခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
(ာေလယလြာာေရးခရနးမး ာေနရာေက်ြား္းပိတခ
္ ရနး ကရန္ ရန္ ယၿ့ံ္းာေ၀းမ်ြားထိးမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ လိိုၿပ္ခ်က္ နးး္ယ ခိို ယမ
ၿ ပန္တး
ရ ္

ိုတ္ ခရနးခရြား ခး္းာေ္းကး္းရန္ နးးယ္ ခိို ယမ

့္နိိုးာေ
္ ခ(၁းရက္း ခနး ခြားခရထ
ဥ ြားရန္ ဆိုး တ္ရန္နး
း ယခ
္ ိုးခပ္ရန္ ၿာေ္ကြား္း္ကြားခ်က္မ်ြားကိို က်န္းမြာာေရးႈြာနနးး္ယမး်ာေ၀မံ္

ခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိခြား့ိုမ်ြား ၀န္ထမ္းမ်ြား မိမိတိို ယ၏ာေနရရြာခနခရနး့၏္မ်ြားကိိုက်ာေနြာ္တိို ယထခတး္းပိို ယရန္ ၿခိိုး္မြာာေ ပြာလိိုပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ာေနြာက္ဆိုးရခတး္းမ်ြားၿတရက္ ာေန ယ့၏္ မိမိတိို ယ၀္္ဆိို ္တး
ရ ္ ၿနရနာေကြား္တနက်န္းမြာာေရးႈြာန နကးာေ
ာေရြာလးထိန္းခ်ုျပ္ာေရး့း္တြာနးး္ယ ကမြာ့ ယက်န္းမြာာေရးၿ ရဥ ယၿ့ံ္းတိို ယကိို ္ကံ္ယရပးမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပိုမးန္မ
၏့ိတ္ရးံ္မနးး္ယ လူႀကနးမး္း၏ခာေ္ြာထြားမ်ြား့ိိုးရိမ္ပူပန္းမမ်ြားကိို မိမိတိို႔နးးယမ
္ း်ာေ၀မံ္

ို

ြာယခ္ ပံ္န

္က်န္းမြာာေရးႈြာန

ိုတ္ခံယ္ၿာေ ခၿာေနတရး္လူႀကနးမး္း
ို္ကံ္ပးခံ္မဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုိိုးခြားာေခြာာေမတၱမ်ြား း္ယ

Dr. Kriner Cash

Superintendent

“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All”
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့္

