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ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုး COVID-19 က်ာလ သယ္ယူပ   ့ေေ ်ာင္ေရိုး မရယူလ  သည့္ေ ေဖ င္ 
 

ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုး စ်ာသင္ခန္ိုးသ   ့ေ ပန္သန်ာိုးရန္အနနက္ မ မ န   ့ေ ပင္ င္ေနစေ္နနင္ အကယ္၍ မ ဘ/အ ပ္ထ န္ိုးသူမ ်ာိုးအေန ဖင့္ေ ခရ  င္ 
သယ္ယူပ   ့ေေ ်ာင္ေရိုးေန္ေ ်ာင္မာမ ်ာိုးက   မသံ ိုးလ  ပ က ခရ  င္သ   ့ေအေအက်ာင္ိုးအက်ာိုးရန္ မ မ န   ့ေမ ေ ပ်ာလ  ပ သည္ည  ဖစဖ္  င္ပ က ေက ်ာင္ိုး 
က်ာိုးမ ်ာိုးေပပနနင္ ခပ္ခန်ာခန်ာေန ခင္ိုးမ ်ာိုး ပ  မ  ေ ်ာင္ရနက္ဖ  ္ငရ္န္အနနက္ ေက ်ာင္ိုးအသန်ာိုးအ ပန္က   မ ဘ/ အ ပ္ထ န္ိုးသူမ ်ာိုးအေန ဖင့္ေ  
ေ ်ာင္ရနက္ေပိုးရန္ အခ  င္အမ်ာနနန္ိုးအ်ာိုးေပိုးလ  ပ သည္ည 
 
ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုးအေန ဖင့္ေ ဗဟ    ပည္နယ္ဖ င့္ေ ေ သနနင္ိုးညတန္အက်ာိုးခ က္မ ်ာိုးဖ င့္ေအညး ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးက   သယ္ယူပ   ့ေေ ်ာင္  
ေရိုးေ ်ာင္ရနက္ေပိုးမည္ ဖစ္သည္ည ေအ်ာက္ပ လ ပ္ငန္ိုးစေမ္ ်ာိုးက   ေ ်ာင္ရနက္မည္   သည္က   ေက ိုးကူိုး ပ ၍ သန  ပ ပ ည    
 

• ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးအ်ာိုးလံ ိုး က်ာိုး ရ်ာမ ်ာိုးဖ င့္ေ အကူမ ်ာိုးအ်ာိုးလံ ိုး အခ  န္န  င္ိုး ဖ ်ာေခ င္ိုးစည္ိုးေန္ င္ထ်ာိုးရမည ္
• သင့္ေေလ ်ာ္သည့္ေအကန်ာအေေိုးရ  ေစရန္အနနက္ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးအနနက္ ေနရ်ာထ  င္ခံ မ ်ာိုးသန္မ န္ေပိုးမည္ 
• နအ မ္ထမဲ  ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးမ ်ာိုးသည္ အနူနကနထ  င္ရမည္ 
• ခပ္ခန်ာခန်ာထ  င္ဖ  ငရ္န္အနနက္ ဘန္စ္က်ာိုးသယ္ေ ်ာင္ဖ  င္မာက   ေလ  ်ာ့ေခ မည္ ဖစ္သည္ 

o အမ ်ာိုး ံ ိုးသယ္ယူဖ  င္သည္မ ်ာ ေက ်ာငိ္ုးသ်ာိုး ၂၆ ေယ်ာက္ ဖစ္မည ္
• ရ်ာသးေန အေ ခအေနအရ ေက ်ာင္ိုးက်ာိုး ပနင္ိုးေပ က္မ ်ာိုးက   ေလအေင္အထနက္ေက်ာင္ိုးရန္ ဖနင့္ေထ်ာိုးမည္ ဖစ္သည္  
• COVID-19 ေအက်ာင့္ေ ဘန္စ္က်ာိုးသယ္ယူဖ  င္မာ အကန္ ့ေအသန္ရ  သည့္ေအနနက္ ယ်ာယးဘန္စ္လက္မ န္မ ်ာိုးေပိုးမည္မဟ န္ေပ 
• က်ာိုးအေ ပ်ာင္ိုးအလမဲ ်ာိုး ပ လ ပ္ရနအ္နနက္ ၇ ရက္မ  ၁ေရက္ထ အက်ာဖ  င္သည္ 
• သယ္ယူပ   ့ေေ ်ာင္ေရိုးေန္ေ ်ာင္မာရရ  ရန္အနနက္ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးသည္ လမ္ိုးေအက်ာင္ိုးစ်ာရနက္နနင္ စ်ာရင္ိုးပ ရ  ရမည ္

အကယ္၍ လူအကးိုးမင္ိုး ကေလိုး/မ ်ာိုးသည္ သယ္ယူပ   ့ေေ ်ာင္ေရိုးရယူရန္ အခနင့္ေရ   ပးိုး ခရ  င္မ ေပိုးသည့္ေ ေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမ ်ာိုး အသံ ိုး ပ ရန္ အစးအစေ္ မရ   
ပ က ေအ်ာက္ပ  ပံ စံ က   ေက ိုးကူိုး ပ ၍  ဖည့္ေပ ည သင့္ေမ သ်ာိုးစ အနနင္ိုးမ  ေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမလ  သည့္ေ ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးအသးိုးအသးိုးအနနက္ ပံ စံ နစ္ခ စး ဖည့္ေပ ည  

ဤပံ စံက   ခရ  င္ေဘ္    ္နနင္လည္ိုး  ဖည့္ေဖ  င္ပ သည္ည   
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ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုး ID  ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးအမည္ေန်ာက္ ံ ိုးစ်ာလံ ိုး ေက ်ာင္ိုးသ်ာိုးအမည္ ပထမစ်ာလံ ိုး 
   

ေက ်ာင္ိုးအမည ္ အနန္ိုး  
   

အ မ္လ ပ္စ်ာ 
 

မ ဘအမည္ ပထမစ်ာလံ ိုး မ ဘအမည္ေန်ာက္ ံ ိုးစ်ာလံ ိုး ဖ န္ိုးနံပ န ္
   

 ဖည့္ေ ပးိုးပ က ဤပံ စအံ်ာိုး မညသ္ည့္ေ BPS စ်ာိုးစရ်ာေေသည့္ေေနရ်ာနနငမ္     ပနပ္   ့ေေပိုးဖ  ငသ္ညည္  
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