ဆူ MPS ဟ ံၣ်ဖိဃဖ
ီ ိဒီးီ ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်အအိ ံၣ်,
ဖဲပ 2021–22 တ ံၣ်ထီ ံၣ်ကိတ ံၣ်မှၤလိန ံၣ်မှၤအသီးအကတီ ံၣ်, MPS ကဆဲီးဟ ံၣ်ခီဟ ံၣ်နှၤီ လီှၤတ ံၣ်ဂ ံၣ်တ ံၣ်က ိှၤလ အကဲထီ ံၣ်တ ံၣ်မှၤစ ှၤ
လ က ပ ှၤဃ ံၣ်ပှၤကိီးဂှၤဒဲီးခ ီးနှၤခ ီးသီန ံၣ်လီှၤ. ပအိ ံၣ်ဒီးီ တ ံၣ်ကစီ ံၣ်လ အရဒိ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ံၣ်,
ဖဲ ံၣ်ဒရ ံၣ်ကီ ံၣ်စ ဖိ ံၣ် ESSER စတ ံၣ် မှၤစ ှၤ, ဒီီး MPS Spirit Week တဖ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.
တ ၢ်န ၢ်လီၤလ ပီၤမီၤတ ၢ်ဖိ တဖ ၢ်ကဆဲးကသ ၢ်ဒသဒ ကထ ၢ်လိ ၢ်ထ ၢ်လ, တ ၢ်အ ၢ်ကီၤတ ၢ်ဟ ၢ်ဆ ၢ်ထ ၢ်ပီၤကဖ
ိ ိ အသဲး
Milwaukee ကိပှၤနဲ ံၣ်တ ံၣ်ကမီးတ ံၣ် မှၤတ ံၣ်ထ ံၣ်လိ ံၣ်အိ ံၣ်ဖိ ံၣ်လီှၤဆီ ဖဲလါစဲီးပတဘ ံၣ် 9 သီ, 2021, လ ကတ ံၣ်ပီ ံၣ်သကိီး
COVID-19 ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တ ံၣ်နဲ ံၣ်လီှၤန ံၣ်လီှၤ. ကမီးတ ံၣ်မိ ံၣ်ပ ံၣ် ဟ ံၣ်တ ံၣ်ဖီးလ တ ံၣ်သီးတဖ

ံၣ်ဃအ
ီ ပူှၤလ ကမှၤကဲထီ ံၣ်လိ ံၣ်ထီ ံၣ်

တ ံၣ်ဆဲီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တ ံၣ်လိ ံၣ်ဘ ံၣ်လ ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိခဲလ ံၣ်အဂီ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.
တ ံၣ်ပ ဲတ ံၣ်ဘူ ံၣ်တ ံၣ်ဘါဒီီးကသ ံၣ်ကသီတ ံၣ်တိစ ှၤမှၤစ ှၤတဖ ံၣ်, ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်တ ံၣ်ကဃထီ ံၣ် ပှၤတဂှၤစ ံၣ်စ ံၣ်လ ကန ံၣ်လီှၤပ ံၣ်ဃ ံၣ်လ
တ ံၣ်မှၤက ံၣ် COVID-19 တနခဘ ီန ံၣ်လီှၤ. တ ံၣ်ကဃထီ ံၣ်ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်လ ကဆဲီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ လ လ ပဲှၤပဲှၤ တခ ီး
လါစဲီးပတဘ ံၣ် 1 သီ, 2021 န ံၣ်လီှၤ.
လ ကဟ ံၣ်ဂ ံၣ်ဟ ံၣ်ဘါပှၤကိဖိတဖ ံၣ်လ ကဆဲီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်,
ကမီးတ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ံၣ်လီှၤအ ံၣ်ကီှၤလ တ ံၣ်သီးတဖ

ံၣ်ဃအ
ီ ပူှၤ လ ကဟ ံၣ်တ ံၣ်ဟ ံၣ်ဆူ ံၣ်ထီ ံၣ်သီး $100 လ MPS

ပှၤကိဖိတဖ ံၣ်လ အသီးအိ ံၣ် 12 န ံၣ်ဒီးီ သီးပ ံၣ်န ံၣ်အန ံၣ်န ံၣ်လီှၤ. ပှၤကိဖိတဖ ံၣ်လ အဟ ံၣ်လီှၤ
တ ံၣ်ဆဲီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ ပဲှၤပဲှၤတ ံၣ်အ ံၣ်သီး တခ ီး လါနိ ံၣ်ဝ့ဘ ံၣ် 1 သီ, 2021, တဖ ံၣ်
ကက ီးဝဲဘ ံၣ်ဝဲလ တ ံၣ်ဟ ံၣ်ဆူ ံၣ်ထီ ံၣ်သီးစအှၤန ံၣ်လီှၤ.
ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်ဒီးီ ဟ ံၣ်ဖိဃဖ
ီ ိတဖ ံၣ် ကမှၤန ံၣ်အါထီ ံၣ်တ ံၣ်ဂ ံၣ်လီှၤတ ံၣ်လီှၤဆဲီးလ ကီ ံၣ်ရ ံၣ်ကိလီ ံၣ်ကဝီၤ
လ မ ံၣ်နှၤလ ကဟဲဆူညါတယ ံၣ်လ ှၤ ဘ ံၣ်အပူှၤ, ပ ံၣ်ဃ ံၣ်ဒီးီ ကဃထီ ံၣ်တ ံၣ်တိစ ှၤမှၤစ ှၤဒံၣ်လဲ ံၣ်,
ကတီ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်ဆဲီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တ ံၣ်အ ံၣ်သီးဒံၣ်လဲ ံၣ်, ကပတထီ ံၣ်ကိဖိတ ံၣ်ဟ ံၣ် ဆူ ံၣ်ထီ ံၣ်သီးစတ ံၣ်မှၤစ ှၤဒံၣ်လဲ ံၣ်,
တ ံၣ်တလူှၤပိ ံၣ်မှၤထတ
ဲ
ံၣ်သိ ံၣ်တ ံၣ်သီတ ံၣ်ဘ တဖ ံၣ်, ဒီီးအါန ံၣ်အန ံၣ်တဖ ံၣ်လီှၤ.
ပီၤတ၀ ကသ ၢ်ဒသဒ လ တ ၢ်မီၤန ၢ်အီၤသ
တ ံၣ်အိ ံၣ်ဆူ ံၣ်အိ ံၣ်ခ ျ့ ပှၤဘ ံၣ်မူဘ ံၣ်ဒါတဖ ံၣ် ဟ ံၣ်ဂ ံၣ်ဟ ံၣ်ဘါပှၤကိီးဂှၤဒဲီးလ အကက ီးဝဲဘ ံၣ်ဝဲလ COVID-19 ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ံၣ်
ကဆဲီး ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တသဖဲအသလ အဆိအခ ျ့ န ံၣ်လီှၤ. ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ မှၤစှၤလီှၤတ ံၣ်ခဲီးတ ံၣ်ယ ံၣ်လ တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဂ ံၣ်ဒီးီ တ ံၣ်ဆါ
ဒီီးမှၤကယီလီှၤစ ှၤ တ ံၣ်ဆါအတ ံၣ်ရှၤလီှၤအသီးန ံၣ်လီှၤ.
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ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ံၣ်တ ံၣ်မှၤန ံၣ်အီှၤသလဲ ံၣ်လဲ ံၣ်ဃဲ ံၣ်ဃဲ ံၣ်လ ပှၤကိီးဂှၤဒဲီးလ အသီးအိ ံၣ် 12 န ံၣ်ဒီးီ သီးပ ံၣ်န ံၣ်အန ံၣ်တဖ ံၣ်လီှၤ.
လ ကဃထ ံၣ် ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်, က ံၣ်ဖဲ City of Milwaukee Health Department COVID-19 ပ ံၣ်ယဲှၤကဘ ီး,
ဆဲီးက နတ ံၣ်အိ ံၣ်ဆူ ံၣ်အိ ံၣ်ခ ျ့ တ ံၣ်က ံၣ်ထတ
ဲ
ံၣ်မှၤစ ှၤ, မတမ ံၣ် သမသမိီးက ံၣ်ဒီီးလီ ံၣ်ကဝီၤကသ ံၣ်က ီးန ံၣ်တက ံၣ်.
လ ကမှၤအါထီ ံၣ်တ ံၣ်ကဆဲီးဘ ံၣ် COVID-19 ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ အဂီ ံၣ်, ကီ ံၣ်ရ ံၣ်ကိလီ ံၣ်ကဝီၤ ကဃက ံၣ်ဂ ံၣ်ဂီ ံၣ်အူကသ ံၣ်ဒ ီးအဂှၤတဖ ံၣ်
ဖဲကိ
တဖ ံၣ် လ ကဟ ံၣ်လီှၤတ ံၣ်မှၤန ံၣ်တ ံၣ်သညီညီဘါဘါန ံၣ်လီှၤ.
အိ ံၣ်ခိီးက ံၣ်တ ံၣ်ဘိီးဘ ံၣ်ရှၤလီှၤတဖ ံၣ်လ နလ ကဟဲတဖ ံၣ်အပူှၤတက ံၣ်.
တ ၢ်အိ ၢ်ဆ ၢ်အ ိ ၢ်ခ ျ့ဒဲးတ ၢ်ပီၤဖ ဲးန ၢ် မ ၢ်ပီၤတ၀ အတ ၢ်ထဲးဂ ၢ်ထဲးဘါ
ပဝဲခဲလ ံၣ်ပမှၤတ ံၣ်လ ပသန ံၣ်လ ကပ ှၤဃ ံၣ်ပပှၤတ၀ ပူှၤဖ ဲီးဒီီးအိ ံၣ်ဆူ ံၣ်အိ ံၣ်ခ ျ့ ခီဖ ိထဃ
ီ ံၣ်နီ ံၣ်က ံၣ်ဘ မဲ ံၣ်လ ကမ ံၣ်အက ါ,
မှၤတ ံၣ်အိ ံၣ် စီှၤစှၤယှၤလိ ံၣ်သီးဒီီးပှၤဂှၤ, မှၤဘ တ ံၣ်ကူီးဒီီးတ ံၣ်ကဆဲတဖ ံၣ်, ဒီီးက ံၣ်စူ ံၣ်ကယ ံၣ် COVID-19 တ ံၣ်ဆါပနီ ံၣ်တဖ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.
ပှၤတဂှၤစ ံၣ်စ ံၣ်လ အဖ ါထီ ံၣ်လ အိ ံၣ်ဒီးီ တ ံၣ်ဆါပနီ ံၣ်တဖ ံၣ် မတမ ံၣ် ဘ ံၣ်သဂ ံၣ်ဒီီး COVID-19
တဖ ံၣ်ကက ီးအိ ံၣ်ဖဲဟ ံၣ်ဒီးီ မှၤက ံၣ်အသီးန ံၣ်လီှၤ. တ ံၣ်ပ ံၣ်အိ ံၣ်လီှၤ ဖ ီ ံၣ်သီးဒီီးတ ံၣ်ပ ံၣ်အိ ံၣ်လီှၤဖီးသီးဒီီးပှၤဂှၤတ ံၣ်နဲ ံၣ်က ဲတဖ ံၣ်
(မှၤန ံၣ်သလ က ိ ံၣ်အါကလ ံၣ်အပူှၤ) ဘ ံၣ်တ ံၣ်ကတဲ ံၣ်ကတီှၤအီှၤလ ဝံးစခ ံၣ်စ ံၣ် တ ံၣ်အိ ံၣ်ဆူ ံၣ်အိ ံၣ်ခ ျ့ဝဲီၤက ိှၤတ ံၣ်မှၤစ ှၤ (Wisconsin
Department of Health Services (DHS) န ံၣ်လီှၤ. DHS အိ ံၣ်စ ံၣ်ကီီးဒီီး COVID-19 ဒီီးကိ တ ံၣ်ဂ ံၣ်တ ံၣ်က ိှၤလ မိ ံၣ်ပ ံၣ်ဒီီးပှၤက ံၣ်ထတ
ဲ
ံၣ်တဖ ံၣ်အဂီ ံၣ် လ တ ံၣ်မှၤန ံၣ်အီှၤသလ က ိ ံၣ်အကလ ံၣ်ကလ ံၣ်အပူှၤန ံၣ်လီှၤ. MPS
ဟ ံၣ်ကူ ံၣ်လ တ ံၣ်ကန ံၣ်လီှၤမှၤန ံၣ်တ ံၣ်နဲ ံၣ်က ဲတဖ ံၣ်အှၤ လ ကဟ ံၣ်ဂ ံၣ်ဟ ံၣ်ဘါတ ံၣ်ပူှၤဖ ဲီးလ ပှၤကိီးဂှၤဒဲီးအဂီ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.

ESSER က ိ ၢ်စတ ၢ်မီၤစ ီၤလ ၢ်ကဝီၤလ အရဒိ ၢ်တဖ ၢ်
ပကဲမ ံၣ်ဟ ံၣ်ဖိဃဖ
ီ ိဒီးီ ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်လ ကန ံၣ်လီှၤပ ံၣ်ဃ ံၣ်လ တ ံၣ်သမထအပူှၤ
လ ကမှၤစ ှၤပ ံၣ်တ ံၣ်အရဒိ ံၣ်လ ကစူီးကါဖဲ ံၣ်ဒရ ံၣ်ကီ ံၣ်စ ဖိ ံၣ် စမိ ံၣ်ပ ံၣ်လ ဘ ံၣ်တ ံၣ်သ ံၣ်ညါအီှၤဒံၣ်
တီှၤဖ ံၣ်ကိဒီးီ တီှၤထီကိဂ ံၣ်ဂီ ံၣ်အူတ ံၣ်မှၤစ ှၤ (Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER)
စမိ ံၣ်ပ ံၣ်တဖ ံၣ်အသိီးန ံၣ်လီှၤ. MPS မှၤန ံၣ်ဒီလ ံၣ်လ အကကဲ ံၣ်တဖ ံၣ်လ ကမှၤဂှၤထီ ံၣ်တ ံၣ်လ ကီ ံၣ်ရ ံၣ်ကိလီ ံၣ်ကဝီၤဒီတဘ ံၣ် န ံၣ်လီှၤ.
ဖဲပှၤတ၀ တ ံၣ်သမထဒီီးတ ံၣ်ဒိကန ံၣ်တ ံၣ်တ ံၣ်ပီ ံၣ်သကိီးတ ံၣ်စှၤခါလ ကသ ံၣ်ညါတ ံၣ်လိ ံၣ်ဘ ံၣ်အလီ ံၣ်ကဝီၤတဖ ံၣ် ဝီၤအလီ ံၣ်ခ,
အခဲအှၤပကဲမ ံၣ်နှၤလ နကဖီးပတ ံၣ်ရဲ ံၣ်တ ံၣ်က ဲှၤလ ပဆ န ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်အှၤီ
ဒီီးမှၤစ ှၤပ ံၣ်တ ံၣ်အရဒိ ံၣ်ဒီးီ တ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲှၤလ ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဒီးနဲ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ် အီှၤန ံၣ်လီှၤ. ဝသီးစူှၤဖီးအါထီ ံၣ်ဒီးီ န ံၣ်လီှၤမှၤန ံၣ်ပတ ံၣ်သမထ
ဖဲပ ESSER စတ ံၣ်မှၤစ ှၤပ ံၣ်ယဲှၤကဘ ီးတက ံၣ်. တ ံၣ်သမထကအိီးထီ ံၣ်တှၤလ လါစဲီးပတဘ ံၣ် 16 သီ, 2021 န ံၣ်လီှၤ.
မီၤလီၤကပီၤသကိဲး MPS Spirit Week အမဲး
MPS ကတီခိ ံၣ်ရိ ံၣ်မဲှၤှၤ Spirit Week အမူီး လါစဲီးပတဘ ံၣ် 13-17 သီ, 2021, လ ပှၤကိဖိဒီးီ ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်
န ံၣ်လီှၤပ ံၣ်ဃ ံၣ်သလ တ ံၣ်ကူတ ံၣ်သိီးလီှၤဆီအမ ံၣ်နှၤတဖ ံၣ်ဒီးီ မှၤလှၤကပီှၤသကိီး MPS တ ံၣ်ပ ံၣ်ကဖ လ သီးန ံၣ်လီှၤ.
မ ၢ်တနီၤ - ကိတ ံၣ်ပ ံၣ်ကဖ လ သီး/ကိတ ံၣ်ခဲ ံၣ်လဲ ံၣ်မ ံၣ်နှၤ
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မ ၢ်ခနီၤ - Crazy Sock မ ံၣ်နှၤ
မ ၢ်သ နီၤ - Book Celebrity မ ံၣ်နှၤ
မ ၢ်လ ၢ်နီၤ - ခီလ ံၣ်ကိဒီးီ သီးသမူတ ံၣ်မှၤဒီစိှၤမ ံၣ်နှၤ
မ ၢ်ယ ၢ်နီၤ - Number One Fan/Favorite Team မ ံၣ်နှၤ
ဒိတ ံၣ်ဂီှၤဖဲ Spirit Week နအကတီ ံၣ်ဒီီးတီ ံၣ်ထီ ံၣ် ဖဲကမ ံၣ်တ၀ တ ံၣ်ကစီ ံၣ် ခီဖ ိစူီးကါ #MPSProud.
MPS သူ ံၣ်ပိ ံၣ်သီး၀ီးစ ံၣ်ကီီးလ ကဘိီးဘ ံၣ်ရှၤလီှၤ ကိမ ံၣ်ထူ ံၣ်တ ံၣ်အီ ံၣ်စရီလ တ ံၣ်ဘ ံၣ်သီးအီှၤအါကတ ံၣ်အတ ံၣ်ဟဲကှၤကဒါကှၤဆီခီ ံၣ် (Mock Chicken Leg) န ံၣ်လီှၤ. တ ံၣ်ကဟ ံၣ်ဒီးအီ ံၣ်တ ံၣ်အီ ံၣ်အဝ ံၣ်အဘဲအှၤ
အခီ ံၣ်ထီးတဘ ီလ တ ံၣ်ထီ ံၣ်ကိတ ံၣ်မှၤလိန ံၣ်အှၤ ဖဲ Spirit Week မူီးအကတီ ံၣ် ဖဲလါစဲီးပတဘ ံၣ် 17 သီန ံၣ်လီှၤ.
တဘ ံၣ်လဲှၤကပ ံၣ်က ံၣ်တဂှၤ. န ံၣ်လီှၤပ ံၣ်ဃ ံၣ်လ Spirit Week မူီးအပူှၤအှၤ, အီ ံၣ်သကိီး ဆီခီ ံၣ် (Mock Chicken Leg)
ဝ ံၣ်ဝ ံၣ်ဘဘ
ဲ ,ဲ ဒီီးဟဲထီ ံၣ်ကိကိီးနှၤဒဲီးတက ံၣ်. ပကထ ံၣ်လိ ံၣ်သီးလ တီှၤအပူှၤလီှၤ.
ထဲးလီၤဟဲးန ၢ် Spirit Week မဲးန ၢ်တက ၢ်.

ဒံၣ်ကီ ံၣ်ရ ံၣ်ကိလီ ံၣ်ကဝီၤအသိီး, ပတ ံၣ်ပညိ ံၣ်ဖီတ ံၣ်န ံၣ်
ပကပ ှၤဃ ံၣ်ပှၤကိဖိအိ ံၣ်လ ကိအပူှၤဒီီးန ံၣ်လီှၤပ ံၣ်ဃ ံၣ်လ တ ံၣ်မှၤလိမှၤဒိီးအပူှၤတနှၤ စ ံၣ်စ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ. ပတ ံၣ်ဒီသဒ ထီဒါ COVID-19
မ ံၣ်ဝဲ ပကဟဲပ ံၣ်ဖိ ံၣ်ထီ ံၣ်သီးတပူှၤဃီဒပ
ံၣ် ှၤတ၀ အသိီးဒီီးဆဲီးသကိီးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒ , ဆဲီးထီဃ ံၣ် နီ ံၣ်က ံၣ်ဘ မဲ ံၣ်တဖ ံၣ်,
ဒီီးလူှၤပိ ံၣ်မှၤထတ
ဲ
ံၣ်ပူှၤဖ ဲီးတ ံၣ်ဘ တဖ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ. ပဟ ံၣ်ဂ ံၣ်ဟ ံၣ်ဘါပှၤကိီးဂှၤဒဲီးလ ကပ ံၣ်ဖိ ံၣ်ထီ ံၣ်အသီးတပူှၤဃီလ
ပတ ံၣ်ဂ ံၣ်က ဲီးစ ီးမှၤတ ံၣ်လ Milwaukee အတ ံၣ်ပူှၤဖ ဲီးအဂီ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.
ပစီးဘ ီးဆိဘ ံၣ်နှၤလ နတ ံၣ်န ံၣ်လီှၤမှၤဃ ံၣ်မှၤသကိီးတ ံၣ် ဒီီးပအ ံၣ်လီှၤအီလီှၤလ ပကဆဲီးဂ ံၣ်က ဲီးစ ီးမှၤတ ံၣ်မှၤ လ ကပ ှၤဃ ံၣ်
ပှၤကိဖိတဖ ံၣ်, ပှၤမှၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်, ဒီီးဟ ံၣ်ဖိဃဖ
ီ ိတဖ ံၣ်ကပူှၤဖ ဲီးအဂီ ံၣ်န ံၣ်လီှၤ.
လ တ ံၣ်ပ ံၣ်ကဲအါ,
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