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၂၀၂၀ မတ္ခ်္  ၁၇။ 
 
အမႈေဆ ာ္အမမိ္   ၂၀၂၀၂ အ  ရ ္ေက ႏ္းညေ္ိက္အပည္ခ်္ည္ေ ္မႈ္မ္ COVID-19 းညိ္  ရ္   းခာ္္တ ္ဆခ္မႈတာာ္ အေႈ ႏ္ႏ းည္ေ  ိ္ းညေ္ိက္အ 
တာာ္္ ္မ ေႏ် ာ္္အ ္အ ပ္ညမတ္ ိ္ အမမိ္  ႈပတ္အမပႏ္္ေ္၇။ အမမိ္  ရ္ာ္ အေခ ၂၀၂၀ မတ္ခ်္အ  ၀မ္ ္ ေႏ် ာ္္အ ္အ ပ္ တ  ္၀ာ္ညမတ္အမပႏ္္ေ္  
ႏမပ ေႏ်္း ္းည္္ အ္မေည္အေးႏ ာ္္းႏ ္အမပႏ္ညို္ေ္၇။ ဆ  မ် ္ ဆ  ္ာ္ေႈ ႏ္ႏ မ် ္ ဆ  အႏ မ် ္ ေႏ် ာ္္အေးခဆမပႏ္   ္ေ ္  ခ ခ်  
၀ိ္ႈမ္္မ် ္အ ္အ ပ္ ုးညခအ၂၀ ႏေ္ိ  ႈမ ေႏ် ာ္္္မပ  ္တာ္္မညမပ   ိ္ အမမိ္  ႈပတ္အမပႏ္္ေ္၇။  
 
ႈမပ  အးညာ္ အမႈေဆ ာ္အမမိ္  ၂၀၂၀၂မ္  ္ာ္္ ္ာ္္အာ္္အာ္္ေ ္းညႈ ္္ေ္မ္  ေႏ် ာ္္ခာမ္ပာ္မ္ အ  ္ႈမပ္္ာ္းႏ ္ေ ္ိေ္္အမ္္မ် ္ း ိ္  း  ္ေ ္  
  ္     ္မရမပာ္ေ ္ရ္ာ္  ႏေအ္ႈမမ္္ မ္မ္္ေ ္မ် ္အတာႏ္ အ ခမ မ် ္ေ ္ေဆ ာ္ မေ္ေပး  ည္ို္ေ္၇။ ႈမပ  ေးႏ ာ္  ဆ  မ် ္အေိရ္ာ္  မမမမတမပ   ာမ္္ 
ေဆ ာ္ရမပာ္္မ္် ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္အ ္ အ  ္ႈမပ္္ာ္းႏ ္မႈအခာာ္ အမ္္မ် ္ ဆႏ္အႏ္ည  ညမပ္ မေ္မ္  အေ ္မႏခ္ညို္ေ္၇။  
 
အခႏ္ခဲႏ အရ္ာ္ အမပအည္ခ မ်ိ္မ် ္တာာ္ ဆ   ဆ  မမ် ္္ေ္ မမမမတမပိခာမပာ္င အ မႏညာ္မခာိ္အ ္အး  ္ အးမဲညာ္ ္မခဲ ညို္ေ္၇။ ဆ  ဆ  မမ် ္ 
္ေ္ ႏေအ္မ် ္္ာ္က ေ ္အတာႏ္အႈ   ေဆ ္  ္မ် ္ ႈ ္ႈ ္းခ ္းခ ္ႏ ႏာက္  ္မ် ္အး  ္ းတမပိႏမပက္ႏမပက္ မ္ရမပာ္းမာ္ရမပာ္ေ ခဲ ္ေ္မ္  အ 
းမဲညား္  ္ညို္ေ္၇။  ္မမပာ္္၀ာ္ ႏမ မအ ပ္ဆမပာ္   ႏမပာမပိ ိုမပာ္္ ည္ ္ မိ ္ေခ္မႈႏမပ မ အမပ္အေိး ာ္  ာ္ဆမပာ္ေိ ခ မ်ိ္တာာ္ မမမမတမပ  ငေအ္  ္တိ္ မပ္ 
ႈ ္ ္ေ္  ညေ ေ ္္မ ္မ် ္္ေ္ မမမမတမပ  ခာမပာ္အတာႏ္္ မႏညဲ  ႏ အတာာ္ ႏေအ္မ် ္အ ္ႏမပ္ ္ေ္  အ မႏညာ္မခာိ္အ ္အး  ္  
ဆႏ္အႏ္တေ္ ္မေိ ိ္ မမမမတမပ  မ္ အိ ္ဴးၫာတ္ညိ္းႏ ္အည္ညို္ေ္၇။  ႏ အအတာာ္္ မမမမတမပ  ဆ  ဆ  မမ် ္ႏမပ အ ာ္ႏရ္ာ္ မတ  းတမပ  ႏ 
ေအ္မ် ္ငညေ ေ ္အတာႏ္ အေႏ ာ္္ဆ ပ္ႏ မ်္္  ္းညခ္ ဆႏ္အႏ္ႏ ေခေႈ ႏ္ည  ေည္ ိ္ မမမမတမပ  မ္ အရ ္ဴးၫာတ္ညိ္းႏ ္အည္ညို္ေ္၇။ ႈမပ  အတ   
 ေႏ် ာ္္ညမတ္ႏ အအတာာ္္  အေ ္မႏခ္္ေ္ ဴးၫ ိ္းႏ ္ခ်ႏ္မ် ္ႏမပ ေႏ်္း ္းည္္ အမပႏ္ိ ညို၇။  

  ေႏ်္း ္းည္္ အခအႏ္ႈေ  ိ ္ ႏ မက မ် ္ႏမပ အမမ္္မပ  က ာ္ ္ညို၇။  
   ေႏ် ာ္္ညမတ္ႏ အတ ္ေအ္် ႏ္ ည ပမ္ိ္ေႏ် ာ္္အ ခအ အ္အတမပာ္္ ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္အတာႏ္ အးခ ္ိေ္္အ  ္ႈမပ္္ာ္းႏ ္ေ ္ိေ္္အမ္္  

မ် ္ႏမပ ခာမပာ္ရ္ာ္ ိုေမပမ္ ည ္ေညိုာ္္္ ေႈ ႏ္ည  ေည္မေ္း  ္ညို္ေ္၇။  
  ဆ  ဆ  မမ် ္္ေ္ းတမပိအခိ္္တာာ္   ာ္္္ာာ္္ႈ ္္ေ္ ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္ ္မပ  မေပတ္ အမပအည္ခ်ႏ္အေးခခ းညခ္ ဆႏ္ ည္ ၀ိ္ေဆ ာမ္ႈ 

မ် ္တာာ္   ာ္္္ာာ္္ႈ ္္ေ္ ္ မ် ္အ ္ အခအႏ္ႈေ  ိ ္ႏ မက မ် ္ရ္ာ္  ဆႏ္္ာက္မႈႏမပ ဆႏ္အႏ္ႈမိ္္္မမ္္ႈ ္ မေ္၇။ အမပအည္ညိုႏ 
းညေ္ိက္အ  မမမမတမပ  ္ေ္ ႈမပ မ္ပ  းည္အပည္ ိ္ အမပအည္မေ္ဆမပညိုႏ  ခာမပာ္မ္ ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္ဆႏ္္ာက္ ိ္ အဆႏ္္ာက္မ် ္ က ရမပာ္ ိ္ေႈ ႏ္  
ည  ေည္မေ္၇။  

  ေႏ် ာ္္ညမတ္ေိ္ေ္ ႏ အအတာာ္္ ေႏ် ာ္္ခ မ်ိ္တာာ္ ဆ  ဆ  မမ် ္္ေ္ Schoology အေႏ ာ္ မ် ္ႏမပ   ္းညခ္ အခ္ေမ္မ် ္ႏမပ 
ည ပမ္ိ္ းညိ္ မေ္၇။  

  အမပအည္္ေ္ အခိုရ္ာ္ း  ္ရမပာ္္မ္်အခ မ်ိ္တမပာ္္ IEPs, 504s, အပ းခ ္ေ ္အ ခအ အ္မ် ္ ္မပိမေပတ္ အးခ ္ မတ္ႏ်ိ္္မ ေ ္အေးခအေိ၀ိ္ေဆ ာ္မႈ  
မ် ္အမပအည္္ေ္ ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္အ ္ ္ာ္ ္ေ္  ္မပ  မေပတ္ အအပည္အပည္ ္ေ္  ဆ  ဆ  မမ် ္ရ္ာ္  SST ၀ိ္ႈမ္္မ် ္္ေ္ ေႏ် ာ္္္ ္  
မ် ္ မမ္ ္ ပမ် ္ဆႏ္ ာ္က္ ိ္ အ  ္ႈမပ္ဴးၫာိ ္းႏ ္မႈအခာာ္ အမ္္မ် ္ည  ညမပ္ေည္ရမပာ္ ိ္ ဆ ညိုိုမပႏ္ဆ မ် ္ အ ာဲ  ၀ာ္မ် ္ရ္ာ္  ည ္ေညိုာ္္ေဆ ာ္ ာႏ္္ာ္   
္ေ္၇။  

   ေႏ် ာ္္ညမတ္ႏ အတာာ္ အႈႏ္တိ္္ ခိခက ေႏ် ာ္္ဆ  ဆ  မမ် ္္ေ္ အမပအည္္ေ္  အးခ ္အ  ္ႈမပ္ဴးၫ ိ္းႏ ္ခ်ႏ္ေ ာ္ခ်က္   
မ် ္ႏမပည  ညမပ္္ာ္ ္ေ္ ႈမပ  မ္္  ေႏ် ာ္္္ ္မ် ္မာဲ    ိ္ အမ္္ေးႏ ာ္္ေည္တာာ္ ္မေိမေး္  ္္ေ္၇။  

   ေႏ် ာ္္ညမတ္္ေ္ ႏ အတာာ္ ဆ  ဆ  မ် ္္ေ္ ႏာ်မ္္ႏ်ာ္မႈ ာ   း မ္္တမပ္တႏ္ေ ္မ် ္တာာ္ အခအႏ္ႈေ  ိ ္ႏ မက မ် ္မ္တဆာ္   
မမမမတမပ  ္ေမ ဆရႏအေအ္် ႏ္ညို၀ာ္္ာ္ ္ေ္၇။  
 
ာမပ္္ ္ ာ း ာ္    

Dr. Kriner Cash Superintendent of Schools  

Burmese 


