ဇြန္လ 25 ရက္၊ 2021
ေလးစားရပါေသာ MPS အသိုင္းအဝိုင္း၊
လြန္္ခဲ့ေသာာႏွစ္အတြင္း သင္၏ပဲ့ပိုးမာႏွင္ဲ့ လိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္မအတြက္ သင္တို႔အားလိုးာႏွင္ဲ့ တစ္ေယာက္္ င္းစီကို
ေက းဇးတင္ပါသည္။ အစဥ္အျမခ ေျပာင္းလခေနေသာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမ အေျ္အေနာႏွင္အ
ဲ့ ညီ
လိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လိုပ္ထားၿပီး၊ ကၽြာႏ္ိုပ္တို႔ ေက ာင္းသားမ ား၏ လိုအပ္္ က္မ ားကို ျဖညဲ့္ဆည္းေပးျ္င္းဆိုေသာ
ရည္ရြယ္္ က္တစ္္ိုတည္းကို စတ္ထခထားရွျ္င္းျဖငဲ့္ ကၽြာႏ္ိုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြာႏ္ိုပ္တို႔၏ 2020-2021 ေ
က ာင္းစာသင္ာႏွစ္ကို အသားေပးေဖာ္ျပသညဲ့္ ဤ ဗီဒီယို အာႏွစ္္ ်ဳပ္ ကို ေ္တၱ္ဏမွ အ္ န္ယၾကည္ဲ့ပါ။
2021-22 ေက ာင္းစာသင္ာႏွစ္ာႏွငဲ့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆိုးရ သတင္းအ္ ်ဳ႕ကို မွ ေဝလိုပါသည္။
MPS ေက ာင္းအားလိုးသည္ လကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေရးအတြက္ တစ္ပတ္လွ င္ ငါးရက္ ဖြင္ပ
ဲ့ ါမည္။
ေက ာင္းအေဆာက္အဦးမ ားကို အမ ားျပည္သအတြက္ ဖြင္ေ
ဲ့ ပးပါမည္၊ မသားစိုမ ားအေနျဖငဲ့္ အလည္အပတ္စီစဥ္ရန္
ေက ာင္း႐ုံးိုးသို႔ ဆက္သြယ္သငဲ့္ပါသည္။ ဗာက ်ဴရယ္ အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးသည္ ကေလးမ ားအတြက္ အေကာင္းဆိုး
ေရြး္ ယ္မျဖစ္သည္ဟို ယိုၾကည္ေသာ မသားစိုမ ားကို ဗာက ်ဴရယ္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္တစ္္ို စီစဥ္ေပးပါမည္။
ဇလိုင္လမွစ၍ ဗာက ်ဴရယ္ အြနလ
္ ိုင္းအစီအစဥ္ကို စတ္ဝင္စားေသာ မသားစိုမ ားသည္ ေနာက္ထပ္ေမး္ြန္းမ ား
ေျဖဆိုရန္ာႏွင္ဲ့ ေက ာင္းအပ္ာႏွျ္င္း လိုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္လိုပ္ရန္ ေနာက္ဆက္တြခ ဖိုန္းေ္ၚဆိုျ္င္းကို လက္္ရရွပါမည္။
ယ္င္အတိုင္း MPS သည္ ျပကၡဒန္ာႏွစ္္ိုျဖငဲ့္ လိုပ္ေဆာင္ပါမည္။ အထက္တန္းေက ာင္းမ ား၊ သီးျ္ားရပ္တည္ေသာ
အလယ္တန္းေက ာင္းမ ားာႏွငဲ့္ K-12 ေက ာင္းမ ားသည္ အေစာပိုင္းစတင္သည္ဲ့ ျပကၡဒန္အတိုင္း လိုက္နာပါမည္။
မလတန္းေက ာင္းမ ားအားလိုးာႏွငဲ့္ ဗာက ်ဴရယ္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္သည္ ရိုးရာျပကၡဒန္အတိုင္း လိုက္နာပါမည္။
MPS သည္ အေဆာက္အဦးမ ား၊ ေက ာင္းမ ားာႏွင္ဲ့ ဘတ္စ္ကားမ ားေပၚတြင္ မ က္ာႏွာဖိုး တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။
အျပင္ပိုင္းေနရာမ ား သို႔မဟိုတ္ တစ္ဦး္ င္းအေနျဖငဲ့္ စားေနစဥ္ သို႔မဟိုတ္ ေသာက္ေနစဥ္တြင္ မ က္ာႏွာဖိုး တပ္ဆင္ထားရန္
မလိုအပ္ပါ။ အေဆာက္အဦးတြင္းရွစဥ္ ေက ာင္းသားမ ားာႏွငဲ့္ ဝန္ထမ္းမ ားသည္ သိုးေပအကြာ ျ္ား၍ေနျ္င္းကို
လိုက္နာက င္ဲ့သိုးမည္ျဖစ္ၿပီး စာသင္္န္းမ ားာႏွငဲ့္ ဘိုေနရာမ ားအားလိုးတြင္ HEPA filter ထားရွပါမည္။
အေဆာက္အဦးတစ္္ိုစီသည္ ေနာက္ထပ္သန႔္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ ားကို ထားရွမည္ျဖစ္ၿပီး ထေတြ႕မမ ားေသာ ေနရာမ ားကို
တစ္ေန႔လိုး ပိုမွန္သန႔္ရွင္းေပးပါမည္။
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အားကစားၿပ်ဳင္ပမ
ြခ ား ျပန္လည္က င္းပျ္င္းကို ကၽြာႏ္ိုပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာပါသည္။ အထက္တန္းေက ာင္း ောႏြဦးရာသီ
အားကစားပြမ
ခ ားအတြက္ စာရင္းသြင္းျ္င္းကို ယ္ိုဖြင္ဲ့ပါၿပီ။ ျပင္ပအားကစားပြမ
ခ ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပ်ဳင္ေသာ
ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ က္ာႏွာဖိုးတပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ မိုးလိုေလလို အားကစားပြမ
ခ ားအတြက္၊ ေက ာင္းသားမ ား
ယွဥ္ၿပ်ဳင္ေနစဥ္အတြင္း မ က္ာႏွာဖိုးမ ား တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ယွဥ္ၿပ်ဳင္မေနသည္ဲ့အ္ါ မ က္ာႏွာဖိုးမ ား
တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါလမဲ့္မည္ (ဥပမာ ္ိုတန္းရွည္ေပၚမွာ ထိုငေ
္ နစဥ္)။ ောႏြဦးရာသီ အားကစားၿပ်ဳင္ပက
ြခ ို စတ္ဝင္စားေသာ
အထက္တန္း ေက ာင္းသားမ ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ မွတ္ပိုတင္ရမည္ https://bit.ly/3xUdna2။

ေက ာင္း-အေျ္ျပ်ဳ အသိုင္းအဝင
ို ္း ေလဲ့လာေရးစင္တာမ ား (CLCs) ာႏွငဲ့္ မီဝါကီး အပန္းေျဖစ္န္းမ ားာႏွငဲ့္
လိုျ္်ဳေသာေနရာမ ား အပါအဝင္ ေက ာင္းမဖြငဲ့မ
္ ီာႏွငဲ့္ ေက ာင္းၿပီးသည္ဲ့ေနာက္ အစီအစဥ္မ ားကို ဖြင္လ
ဲ့ ွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဤအ္ က္အလက္မ ားကို မီဝါကီး အပန္းေျဖအနားယျ္င္း ေက ာင္းျပ်ဳစိုေစာငဲ့္ေရွာက္မ မတင
ို ္္င္ာႏွင္ဲ့ ၿပီးေနာက္
ဝက္ဘ္စာမ က္ာႏွာ တြင္ ပိုမွန္ အပ္ဒတ္လိုပ္ပါလမဲ့္မည္။
COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ ားကို အသက္ 12 ာႏွစ္ာႏွငဲ့္အထက္ လတိုင္းအတြက္ ရရွာႏိုင္ၿပီး လြန္စြာအာႏၲရာယ္ကင္းၿပီး
ထေရာက္မရွေၾကာင္း ျပသပါသည္။ အသက္ 12 ာႏွစ္အထက္ရွေသာ သင္ဲ့မသားစိုဝင္မ ားအားလိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
သငဲ့္အား ကၽြာႏ္ိုပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျ္င္းာႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသရွလိုပါက မီဝါကီး က န္းမာေရးဌာန
COVID-19 ဝက္ဘ္စာမ က္ာႏွာ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကညဲ့္႐ုံးပါ။
ကၽြာႏ္ိုပ္သည္ ေက ာင္းသားမ ား၊ မသားစိုမ ားာႏွင္ဲ့ ဝန္ထမ္းမ ားအားလိုးကို ယ္ိုာႏွစ္ောႏြဦးရာသီတြင္ စာသင္္န္းမ ားသ႔ို
ေဘးကင္းလိုျ္်ဳစြာ ျပန္လာာႏိုင္ေရးအတြက္ ယိုၾကည္မရွေစလိုပါသည္။ ္ရိုင္သည္ ောႏြရာသီတစ္ေလွ ာက္လိုး ေနာက္ဆိုးရ
သတင္းမ ားကို ဆက္လက္မွ ေဝပါမည္။ ေက းဇးျပ်ဳ၍ ္ရိုင္ာႏွင္ေ
ဲ့ က ာင္း၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ ား၊ လမမီဒီယာ၊ အီးေမးလ္ာႏွငဲ့္
မက္ေဆဲ့္္ မ ားမွ ေနာက္ဆိုးရသတင္းမ ားကို ၾကညဲ့္ပါ။
ောႏြဦးရာသီတြင္ လမ ား ေက ာင္းသို႔ျပန္လာရန္ ကၽြာႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့ႀက်ဳဆိုပါသည္။
ရိုးသားစြာျဖငဲ့္၊
Dr. Keith P. Posley
ေက ာင္းမ ား၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမး
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