
 

 

 

 

 

 

 

ခ်စ္လွစ ြာေသြာ ေက်ြာာ္္းသြာ္းား်ြာ္း်ာွာ္ွား ္ား်ြာ္း 
 
COVID-19 အေရ္းေ ပကြာလအအ ာ္္း ား ား အ ို ွက ြ္္ျား ြအနေ္္းကာ္္းလငို္ျခငလေရ္းု ြ္္းသ ား္္းရြ္္က္လက္ကရနနက  ်လ္း ြ္္းေြစက္အ ာ္ ား ား အ ို ွ 
လရာယ္လရရ ယ္ား်ြာ္း ္ြာသြာစကြာ္းက ်ား္္းက်ာ္အအ္ေ္ျားြာက္ားာအ ို္းအက္ေစရြ္ ္က္လက္ကရနနသနွ္အေြ္ျျာ္ွ က်ေြြာ္၏ ၂၀၂၀ Virtual 
Reading Rules က ိုေ ကနြာရသနွ္အအ က္ ေက်ြ ္ား  ပသန္္။ ကေလ္းား်ြာ္းေ်ာ ရြာသနစြာျအ္စ ား္္းရန္စ ြေ္ခပ  ္ေသန္ ယခိုအခပ ေ္ြာာ္ 
ရ က္ေအြာွားန္္ျျစ္သန္္။ ား ား အ ို ွလရာယ္လရရ ယ္ား်ြာ္း၏ စြာျအ္စ ား္္းရန္္ျားာ္ွအက္ေစရြ္်ာွာ္ွ ၎အ ို ွ၏ျ င ွ ျ လ္းားာေအြာာ္္ျားာ္ေစရြ္အ ြ္္းအြာ္း  
ေ ္းသနွ္အေြ္ျျာ္ွ ယခိုအႀက ား္အ ာ္လန္္း ္ျလ ို္းအစ ို္းေက်ြာာ္္းား်ြာ္း်ာွာ္ွ  ရ္းေ ပာ္္းေ္ြာာ္ရ က္ ပသန္္။ ၂၀၀၆ကအန္္းက ေက်ြာာ္္းသြာ္း 
၂၀ ၀၀၀ ေက်ြ္ာသန္ ား ား ၏ ေ်ာ ရြာသနစြာျအ္စ ြ္ေခပ  ္ေ ပ၀ာ္ခ္ေွ  န္း္ျျစ္  န္း စြာျအ္္ျခာ္္းသန္ ေ ်ြာ္စရြာ စ အ္လာ ္ရွြာ္းစရြာ အက ်လ္း္ျ လသနွ္အရြာ 
္ျျစ္ေ ကြာာ္္း ေအ  ွရွ ခ္ေွ  န္း္ျျစ္သန္္။  

ယခို်ာွစ္စ ြေ္ခပားာသန္ COVID 19 အေရ္းေ ပအေ္ျခအေြေ ကြာာ္ွ ျြ္အန္းားာအစ္ခ  ်လ ွရွ ခ္ေွ  န္း ား ား အ ို ွသန္ ေ်ာ ရြာသနစြာျအ္အစနအစက္က ို  
ေ္ျ ြာာ္္းလ္ေေ္ြာာ္ရ က္ခ္ေ ွ န္း  ပ၀ာ္ားန္ွသရား်ြာ္းအအ က္ ဤေ်ာ ရြာသနက ို ေ ်ြာ္ရ ာ္စရြာ အက ်လ္းရွ စရြာ ္ ္ေေ္ြာာ္ားာရွ စရြာ္ျျစ္ေအြာာ္ စနားငုြာ္း ပ 
သန္္။ ယခို်ာွစ္အ ြ္လ ိုာ္္းအစနအစက္အ ာ္  ပ၀ာ္ရြ္လ ယ္ကရ  န္း ားန္သန္ွေက်ြာာ္္းခ္ ္ိုာ္ ားွ အစ ို္းရေက်ြာာ္္း က ိုယ္  ္ိုာ္ေက်ြာာ္္း ္ြာသြာေရ္း  
ေက်ြာာ္္းသ ို ွားမိုအ္ ခ်ြာအြာေက်ြာာ္္း ားန္သန္ွေက်ြာာ္္းား္ ိုအ ာ္အက္ေြသနွ္  ားရလအြ္္းားွွ၂အြ္္း  ုေက်ြာာ္္းသြာ္းား်ြာ္း ားန္သရား္ ို 
 ပ၀ာ္်ာ ိုာ ္ပသန္္။ ၫႊ ြ္ ကြာ္းခ်က္အြာ္းလငို္း်ာွာ္ွ လ ိုအ ္သနွ္အခ်က္အလက္ား်ြာ္း ဤေ ကြာ္နြာစြာအ ာ္ ပ၀ာသ္န္္။  

ား ား ၏ အ ြ္လ ိုာ္္းေ်ာ ရြာသနစြာျအစ္ ြ္ေခပ  ္ေအ ာ္ ေအြာာ္္ျားာစ္ ြာ ပ၀ာ ္ကားန္ွေက်ြာာ္္းသြာ္းအေယြာက္စနအ ိုာ္္းသန္ ေ သအ ာ္္းလို ္ာြ္္းား်ြာ္း 
ယက္ေက်္းားာအျ ္ေ ွအစန္္းား်ြာ္းားွလွ အြ္္းုြာ္းသနွ္ ကေလ္းစြာအို ္ား်ြာ္း လရာယ္စြာေ ား်ြာ္း အ ြ္လ ိုာ္္းစြာအို ္ား်ြာ္း  နြာေရ္းေုြာက္ကရ 
 စၥန္္းား်ြာ္း  နြာေရ္း္ိုား်ြာ္း လက္ ္ေအြာွ Kindles စက္ န္္းား်ြာ္း Fitbits လက္ေ္ြာာ္က ္ား်ြာ္း်ာွာ္ွ ား်ြာ္းစ ြာေသြာစိုား်ြာ္းအ ပအ၀ာ္ အုရ္းကင 
စား္္းား္ေေျပက္ေ ္းားန္္ျျစ္သန္္။ ား ား အ ို ွ၏ စြာျအ္ခ်ြ္ နယငား်ြာ္းက ို Reading Rules အ ာ္ ပ၀ာ္ရြ္ျ အ္ေခပ ပသန္္။ အ ြ္လ ိုာ္္း  ္္ေ ွယရ်ာွာ္ွ 
္ိုေ ္း  ္ေအခြ္္းအြြာ္းက ို www.buffalony.gov အ ာ္  သဂပအ္စ္ ၂၉ ၂၀၂၀ စေြေြ ွအ ာ္ ္ျ လလို ္ရြ္ စနားငုြာ္း ပသန္္။  

သာ္ွအေြ်ွာာ္ွ က်ေြြာ္အ ို ွ၏ စြာျအ္စ ြ္ေခပ  ္ေက ို ယေြ ွ ္ေ စအာ္လ ိုက္ရြ္ အြာ္းေ ္း ပသန္္။ သာ္်ာွာ္ွသာ္ွား သြာ္းစို ေ္္းကာ္္းေစရြ္ ္်ာၵ္ျ လ 
လ ိုက္ ပသန္္။ ေြြာက္ု ္အခ်က္လက္ား်ြာ္းအအ က္ ေက်္းးရ္း္ျ လပဳ၍ 851-READ (7323) သ ို ွ္က္သ ယ္ ပ္။ သ ို ွားမိုအ္ www.buffalony 
.gov/ readingrules သ ို ွ၀ာ္ ကနွ္ ပ္။  
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