လ

ေးစောေးအပ်ပါလ

ော MPS မိ

ကျွနပ
်ု ်တို၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စော
အခ က်အ

က်မ ောေး

ောေးစုမ ောေးနှင် ဝန်ထမ်ေးမ ောေး

ု-ိ

င်နစ
ှ ်ကို စတင်လနပပြီဖြစ်ရော MPS အလနဖြင်

ရ
ိ ှိလနလစရန် အလထောက်အကူဖပြု

တင်ေးအခ က်အ

ူတိုငေး် အခ ိနန
် င
ှ တ
် လဖပေးညြီ
က်မ ောေးကို ဆက်

က်လဝမျှလပေး

ောေးပါမည်။

ကျွနပ
်ု ်တိုတင် ကောကယ်လဆေးမ ောေး၊ ြက်ဒရယ် ESSER ရန်ပုလငနှင် MPS Spirit Week အလ ကောင်ေး အလရေးကကြီေး
ရှိပါ

တင်ေးမ ောေး

ည်။

ဝန်ထမ််းမ ်း မဖြစ်မနန က ကွယန
်
်းထ်းနန
ှံ ်း ဥပနေက အတည်ဖပြုလက်သည်၊ နက င််းသ ်းမ ်းအ ်း
က ကွယန
်
်းထ်းနှံ န်

န
ွွဲ

င်နင်မည် လက်န

မြီလဝါကြီလက ောင်ေးဒါရိုက်တောဘုတ်အြွဲ့

င်က အတည်ဖပြုလက်သည်

ည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်စက်တင်ဘော

ဥပလဒအလ ကောင်ေး လဆေးလနေးရန် အထူေးအစည်ေးအလဝေးတစ်ခုက င်ေးပခ
ကောကယ်လဆေးထိေးု နှရမည်
ဘော

၉ ရက်လနတင် COVID-19 ကောကယ်လဆေးထိေးု နှလရေး
ည်။ ဘုတ်အြွဲ့

ိုအပ်ခ က်ကို အလကောင်အထည်လြော်ရန် တညြီတညတ်တည်ေး မလပေးခ

ောလရေးနှငလ
် ဆေးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ောအရ ညိနင
ိှု ေး် ဖပင်ဆင်မှုမ ောေးကို ခငဖ် ပြုမည်ဖြစ်လ

တစ်ပတ်

ျှငန
် စ
ှ ်ကကိမ် COVID-19 စစ်လဆေးမှုတင် ပါဝင်ရန်

လနောက်ဆုေးထောေးပပြီေးကောကယ်လဆေးအဖပည်အဝထိေးု နှရန်

လက ောင်ေး

ောေးမ ောေးအတက် လဒေါ်

ောေးစုမ ောေး

တ်မှတ်ခ က်ကိုက်ညြီမည်ဖြစ်

ည်

အလထောက်အထောေးတင်ဖပပု၊ လက ောင်ေး

တ်ခငရ
် ပုဂ္ိြု

ောေး၏

်မ ောေး

ည်

ည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ နိဝ
ု င်ဘော ၁ ရက်

ည် အ

က် ၁၂ နှစ်နင
ှ အ
် ထက်

ည် လက ောင်ေး

ောေးမ ောေး

ည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်

ည်

ည်။

ောမည်ရက်မ ောေးအတင်ေး ညိနင
ိှု ေး် ဖပင်ဆင်ခ က် လတောင်ေးခပု၊ ကောကယ်လဆေးထိေးု

အလဖခအလနမ ောေးနှင် အဖခောေးအရောမ ောေးအပါအဝင်
က်ခရရှိမည်ဖြစ်

ည်။

က်လဆောင်လပေးရန် တစ်ညြီတစ်ညတ်တည်ေး အတည်ဖပြုခ က

နိဝ
ု င်ဘော ၁ ရက် လနောက်ဆုေးထောေးပပြီေး ကောကယ်လဆေးအဖပည်အဝ ထိေးု နှထောေး

ဝန်ထမ်ေးမ ောေးနှငမ
် ိ

ည်ေး ကင်ေး

ုေး

ိုအပ်ပါမည်။

ောေးမ ောေး ကောကယ်လဆေးထိေးု နှလရေးအတက် တိုက်တန်ေးအောေးလပေးရန် MPS
ော ၁၀၀

ော်

ိုအပ်ပါမည်။ ဝန်ထမ်ေးမ ောေး

လက ောင်ေး

က်လဆောင်ရရှိရန်အတက်

ည် ဝန်ထမ်ေးအောေး

က်လဆောင်အတက် လ

ျှောက်ထောေးပု၊

ောမည်ရက်မ ောေးအတင်ေး အလ

ည်။

ပ် ွ အသက်အဝန််းအတွင်း် က ကွယန
်
်း ရနင်မှု
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တ်မှတ်ခ က်မ

ေးစိတ်အခ က်အ

ိုက်နောမှု

က်မ ောေးကို

COVID-19 ကောကယ်လဆေးအတက်
အရောရှိမ ောေးက တိုက်တန်ေးထောေး
လနှေးလကေးလစ

အ

တ်မှတ်ခ က်ကိုက်ညြီ

ည်။ ကောကယ်လဆေး

ူတိုငေး် အဖမန်ဆုေးကောကယ်လဆေးထိေးု နှရန် က န်ေးမောလရေး

ည် လရောဂါကူေးစက်နင
ို လ
် ဖခကို လ

ောက လစပပြီေး လရောဂါဖပနပ
် ောေးမှုကို

ည်။

က် ၁၂ နှစ်နင
ှ အ
် ထက်ရှိ

ူတိုငေး် အတက် ကောကယ်လဆေးမ ောေး အခမ က ယ်က ယ်ဖပနဖ် ပနရ
် ရှိနင
ို ပ
် ါ

ည်။

ကောကယ်လဆေးမ ောေးရှောလြရန် မြီလဝါကြီက န်ေးမောလရေးဌောန COVID-19 ဝက်ဘစ
် ောမ က်နောှ တင် ဝင်လရောက် ကည်ရှုပါ၊
င်၏က န်ေးမောလရေးလစောငလ
် ရှောက်မှုလပေး

COVID-19 ကောကယ်လဆေးကို
ထိေးု နှလပေးနိင
ု ရ
် န် ပိုမိုလပါပါေးလ

က်

ူကိုဆက်

ယ်ပါ၊

ုမဟု
ိ
တ် လဒ

တင်ေးလဆေးဆိုငတ
် စ်ခုကို စုစမ်ေးပါ။

ှမ်ေးမြီမှုအဖမငဆ
် ုေးရရှိရန်အတက် ခရိုင်

ော လဆေးခန်ေးမ ောေးကိုရှောလြ

ျှက်ရှိပါ

ည်။

ည် လက ောင်ေးမ ောေး၌ အဆင်လဖပလဖပ

ောမည် ရက်

တတပတ်မ ောေးအတင်ေး

လ ကဖငောခ က်မ ောေးကိုလစောင် ကည်ပါ။

က န််းမ န ်းနငန
်
်းကင််းလှံဖ ှံြုမှုသည် အသက်အဝန််း၏ ကကြု်းပမ််းမှုတစ် ဖြစ်သည်
အမ ောေးဆိုငလ
် နရောမ ောေးတင် ပါေးစပ်နင
ှ န
် ောှ လခါင်ေးစည်ေးမ ောေးဝတ်ဆင်ဖခင်ေး၊ အခ င်ေးခ င်ေးခပ်ခောခောလနဖခင်ေး၊ လခ ောင်ေးဆိုေးနှောလခ ရောတင်
ြုေးအုပ်ထောေးဖခင်ေး၊ COVID-19 လရောဂါ
လဘေးကင်ေး

ကခဏောမ ောေးကို

ုဖခြုလအောင်ထောေးနိင
ု ရ
် န် ကျွနပ
်ု ်တိုအောေး

COVID-19 ထိလတွဲ့ခရ

ူမ ောေး

ေးြီ ဖခောေးခလနထိုငဖ် ခင်ေး
(DHS) မှဖပင်ဆင်ထောေးပါ

ည်။ DHS တင်

အုပ်ထိနေး်

တင်ေးအခ က်အ

ဖမငတ
် င်ရန် ဤ

ုပ်လဆောင်နင
ို ပ
် ါ

ည် အိမ်၌ လန၍ စစ်လဆေးမှုခယူ

မ်ေးညွှနခ
် က်မ ောေး (ဘော

ူမ ောေးအတက်

ုေး

တိဖြငလ
် စောင် ကည်ဖခင်ေးတိုဖြင် ကျွနပ
်ု ်တို၏ အ
ည်။ လရောဂါ

င်

ည်။ အလရေးကကြီေးလ

ောစကောေးမ ိြုေးစုဖြငရ
် နိင
ု ်

ည်ေး ဘော

ုမဟု
ိ
တ်

ော ကောရန်တင်ေးဝင်ဖခင်ေးနှင်

ော COVID-19 နှငလ
် က ောင်ေး- မိဘမ ောေးနှင်

ည်။ MPS အလနဖြင်

မ်ေးညွှနခ
် က်မ ောေးကို ရယူထောေး ကပါရန် အ ကဖပြုပါ

ူမ ောေး

ည်) ကို ဝစ်ကန်ဆင် က န်ေးမောလရေးဝန်လဆောင်မှုဌောန

ောစကောေးမ ိြုေးစုဖြင် ရရှိနင
ို လ
်

က်မ ောေး ရရှိနင
ို ပ
် ါ

ကခဏောဖပလန

ုက
ိ ်အဝန်ေးကို

ူတိုငေး် အတက် လဘေးကင်ေး

ုဖခြုမှုကို

ည်။

ESSER န်ပှံနငွဦ်းစ ်းနပ်းကဏ္ဍမ ်း
မူ

တန်ေးနှငအ
်

ယ်တန်ေးလက ောင်ေး အလရေးလပေါ်ကယ်ဆယ်လရေး (ESSER) ရန်ပုလငဟု

လထောက်ပလ ကေးမ ောေးအောေး အ

ုေးဖပြုရောတင် ဦေး စောေးလပေးအခ က်မ ောေးကို

စစ်တမ်ေးတစ်ခုတင် ပါဝင်ရန် မိ
အဆငဖ် မငတ
် င်မှုမ ောေးဖပြု
လြော်ထတ
ု ်ရန် ရပ်ရော

ောေးစုမ ောေးနှင် ဝန်ထမ်ေးမ ောေးအောေး

ုပ်ရန် လဒေါ်

ော

န်ေးလပါင်ေးမ ောေးစော

ည် အစြီအစဉ်ကို ြတ်ရှုရန်နင
ှ ် လြော်ထတ
ု ်

ုေးကို ြိတ်လခေါ်ပါ

က်ခရရှိထောေးပါ

အရောမ ောေးကို

ရ
ိ ှိလအောင် ကူညြီလပေးနိင
ု ရ
် န် ကျွနပ
်ု ်တိုမှ

ရ
ိ ှိထောေးလ

ည် ြက်ဒရယ်

ရ
ိ ှိလအောင် အလထောက်အကူဖပြုမည်
ည်။ MPS

ည်။

ူထုစစ်တမ်ေးတစ်ခုလကောက်ယူပပြီေး လဆေးလနေးပကဏ္ဍမ ောေးစော ဖပြု

အဆိုဖပြုထောေး

ရ
ိ ှိထောေး က

ုေး၌

ိုအပ်ခ က်နယ်ပယ်မ ောေးကို
ုပ်ပပြီေးလနောက်တင် ကျွနပ
်ု ်တို

ော စြီမကိနေး် မ ောေးနှငပ
် တ်

ငအ
် ောေးြိတ်လခေါ်ပါ

ည် ခရိုငတ
် စ်ဝန်ေး

က်၍ ဦေးစောေးလပေးရမည်

ည်။ လက ေးဇူေးဖပြု၍ ပိုမိုြတ်ရှုပပြီေး ကျွနပ
်ု ်တို၏

ESSER ရန်ပုလငဝက်ဘဆ
် ုက
ိ ်စောမ က်နောှ ရှိ ကျွနပ
်ု ်တို၏ စစ်တမ်ေးကိုဝင်လရောက် လဖြဆိုပါ။ စစ်တမ်ေးကို ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် စက်တင်ဘော
၁၆ ရက်အထိ ဆက်

က်ြငထ
် ောေးပါမည်။
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MPS Spirit Week က ဂဏ်ဖပြုက င််းပပါ
MPS

ည် Spirit Week ကို ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် စက်တင်ဘော ၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ

လက ောင်ေး

ောေးမ ောေးနှင် ဝန်ထမ်ေးမ ောေး

ဂုဏက
် က်

လရကို ဂုဏဖ် ပြုနင
ို ်

က်ခက င်ေးပမည်ဖြစ်လ

ောလ ကောင်

ည်အထူေးဝတ်စောေးဆင်ယင်မှုလနရက်မ ောေးတင် ပါဝင်နင
ို ပ် ပြီေး MPS လက ောင်ေး၏
ည်။

တနလလ နန- လက ောင်ေးဂုဏက
် က်

လရ/လက ောင်ေးအလရောင်မ ောေးလန

အဂလ ါနန- ထူေးဆန်ေးလဖခအိတ်မ ောေးလန
ဗေဓဟ်း - နောမည်လက ော်စောအုပ်မ ောေးလန
ကက သပနတ်း- လကော

ိပ်နင
ှ အ
်

နသ ကက - နပါတ်တစ် အောေးလပေး
Spirit Week ကော

ုပ်အကိုငလ
် န
ူ/အကကိြုက်ဆုေးအြွဲ့လန

အတင်ေး ဓောတ်ပုရု က
ိ ်ပပြီေး #MPSProud ကို

MPS

ည် နောမည်အကကြီေးဆုေး လက ောင်ေးလန

ဖပန်

ည်ရရှိနင
ို မ
် ည်အလ ကောင်ေး လ ကညောရန်

ဤအရ

က်
စော

ောရှိလ

ော အစောေးအစောကို ဤစော

ယ်စောမ ောေးထမှ တစ်ခုဖြစ်လ
ည်ေး စိတ်

ှုပ်ရှောေးလနပါ

ော --Mock Chicken Leg ကို
ည်။ စက်တင်ဘော

င်နစ
ှ ်တင် ပထမဆုေးအကကိမ်အဖြစ် လကျွေးလမေး

၁၇ ရက် Spirit Week အတင်ေး
ောေးမည်ဖြစ်

ည်။

ုေးလဆောင်ပပြီေး လနစဉ် လက ောင်ေးတက်ပါ။

င်ခန်ေးထမှော လတွဲ့ ကပါမည်!
လက်ကမ််းစ နစ င်က နေါင််းလပ်

လက ောင်ေးခရိုငတ
် စ်ခုအလနနှင် ကျွနပ
်ု ်တို၏ရည်မှနေး် ခ က်
လနစဉ်လ

ော

ပါေးစပ်နင
ှ န
် ောှ လခါင်ေးစည်ေးမ ောေး ဆက်
ုဖခြုလ

တိုက်တန်ေး

ည် လက ောင်ေး

ုက
ိ ်အဝန်ေးတစ်ခုအဖြစ် စည်ေးစည်ေး
က်တပ်ဆင်ရန်နင
ှ ် လဘေးကင်ေး

ပ
ွွဲ ါ!

ောေးမ ောေးကို လက ောင်ေးနှင်

င်ယူမှုမ ောေးတင် အဝင်ခင်က ဖြစ်လအောင် ထောေးရှိရန်ဖြစ်ပါ

အလကောင်ေးဆုေးကောကယ်မှုမှော အ

ုေး

ည်။ COVID-19 အတက် ကျွနပ
်ု ်တို၏
ုေးဖြင် ကောကယ်လဆေးထိေးု နှရန်၊

ုဖခြုလရေး အလ

အက ငမ
် ောေးကို

ိုက်နောရန်ဖြစ်

ော မြီလဝါကြီပမိြုွဲ့ ဖြစ်လစရန်အတက် ကျွနပ
်ု ်တို၏ကကိြုေးပမ်ေးမှုမ ောေးတင် ပူေးလပါင်ေးပါဝင် ကရန် အောေး
ိုပါ

ဝန်ထမ်ေးမ ောေးနှင် မိ

ောေးစုမ ောေး လဘေးကင်ေး

ငအ
် ောေး ကကိြုတင်လက ေးဇူေးတင်ရှိပပြီေး ကျွနပ
်ု ်တို၏ လက ောင်ေး

ုဖခြုလစရန် ကျွနပ
်ု ်တို ဆက်

ေးစောေးစောဖြင-်
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က်ကကိြုေးပမ်ေး

ည်။

ုေးကို ကျွနပ
်ု ်တိုမှ

ည်။

င်၏ ပူေးလပါင်ေးပါဝင်မှုအတက် ကျွနပ
်ု ်တိုက

လ

ူမှုမြီဒယ
ြီ ောလပေါ်တင်တင်ပါ။

တ်မခပါနှင!် Spirit Week တင်ပါဝင်ပါ၊ Mock Chicken Leg ကို

Spirit Week အသ ်းနပ်းအနကက င််းအ

ပိုမို

ုေး၍

ောေးမ ောေး၊

ောေးမည်ဟု ကတိဖပြုပါ

ည်။

