ေလးစားရပါေသာ မီဝါကီး အစးရေက ာင္းမ ား အသင္းအဝန္း၊
2020-21 ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္၏ ပထမပင္းသည္ စန္ေခၚမႈမရွဘဲ အလြန္ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ကန္ဆံးသြားသည္။ 2020 တြင္
ကၽြႏ္ပ္တ႔ အတားအဆီးမ ားစြာ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္တင္ မီဝါကီး အစးရေက ာင္းမ ားအတြက္ ေက းဇးတင္စရာ
မ ားစြာရွေနပါသည္။
ေက းဇးေတာ္ခ ီးမြမ္းျခင္း ပြေ
ဲ တာ္အားလပ္ရက္ႏွင့္ ေက းဇးတင္စရာမ ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ရာသီကာလသ႔
ေရာက္ရွလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ပ္တ႔၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္
သငယ္ခ င္းမတ္ေဆြမ ားအတြက္ ကၽြန္ပ္မည္မွ ေက းဇးတင္မသည္က ေဖာ္ျပဖ႔ ဤအခြင့္အေရးက ရယလပါသည္။
ဤအထးျခားဆံးႏွင့္ စန္ေခၚမႈအရွဆံးေသာ အခ န္မ ားတြင္ ကၽြန္ပ္တ႔၏ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ ခ႐ိုင္တစ္ေလွ ာက္တြင္
ထးျခားမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္က ေသခ ာေစရန္ တစ္္ီးခ င္းစီက ေမွ ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပ၍ မေမာႏင္၊ မပန္းႏင္
ေဆာင္ရြက္သြားၾကသည္က ကၽြနပ္
္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
ကၽြႏ္ပ္တ႔၏ မီဝါကီး ေက ာင္းဒါ႐ိုက္တာဘတ္အဖြ႕ဲ ၊ ကၽြႏ္ပ္တ႔၏ဆရာမ ား၊ အပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းမ ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ ားအားလံးအေပၚ ေက ာင္းသားမ ား၏ ယခႏွစ္ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ ားအတင္း အခင္မာဆံး
ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ ကၽြႏ္ပ္ စတ္အားထက္သန္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ပ္သည္ မဘမ ား၊ အဘးအဘြားမ ား၊ အေဒၚမ ား၊
ဦးေလးမ ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သမ ားအား သတ႔ကေလး၏ ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓကက ေသာ
အစတ္အပင္းတစ္ချဖစ္ေစရန္ ႀကဳးစားလပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေက းဇးတင္ပါသည္။ စာသင္ခန္းအတြင္းႏွင့္
စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ ကၽြနပ္
္ တ႔ႏွင္အ
့ တ စတ္အားထက္သန္စြာ ပးေပါင္းလပ္ေဆာင္ၾကေသာ ကၽြန္ပ္တ႔၏
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ ား၊ အလႉရွငမ
္ ားႏွင့္ မတ္ဖက္မ ားက ေက းဇးတင္ရွပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံးကေတာ့၊ ကၽြႏ္ပ္က
အံ့ၾသသင့္ေစသည့္ ကၽြႏ္ပ္တ႔၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ ားက ေက းဇးတင္ပါတယ္!
စတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတ အားလပ္ရက္ရာသီသည္ စတ္ခံစားမႈမ ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏင္သည္က ကၽြႏ္ပ္အသအမွတ္ျပဳပါသည္။
ခံစားခ က္အမ ဳးမ ဳးဟာ သင့္ရဲ့စတ္ခံစားခ က္အေပၚ အက ဳးသက္ေရာက္ႏင္တာေၾကာင့္ သင္ကယ္တင္ႏွင့္
သင့္ပတ္ဝန္းက င္ရွသမ ားက ဂ႐ိုစက္ရန္ သတေပးလပါသည္။
ယခႏွစ္အတြက္ သင္၏အားလပ္ရက္ အစီအစ္္မ ား ကြျဲ ပားျခင္း သ႔မဟတ္ ေခတၱဆင္းငံ့ထားျခင္း
ရွေကာင္းရွေပမယ့္လည္း ေက းဇးေတာ္ခ ီးမြမ္းျခင္း ပြေ
ဲ တာ္အားလပ္ရက္အတြင္း ၾကင္နာမႈ၊ ရက္ေရာမႈႏွင့္ ခ စ္ခင္ဖြယ္
အမွတ္တရမ ားက သင္၊ သင့္မသားစ၊ ခ စ္ရသမ ားႏွင့္ မတ္ေဆြမ ားႏွင့အ
္ တ ခံစားရပါေစ။
ကၽြႏ္ပ္က သင္၏ေန႔စ္္ ပံ့ပးမႈ၊ အားေပးမႈနဲ႔ ၾကင္နာတဲ့စကားေတြအတြက္ (သင္၏ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ မသက္ဆင္ဘဲ)
သင္တ႔အားလံးက ေက းဇးတင္ပါတယ္။

Dr. Keith P. Posley
ေက ာင္းမ ား၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ း
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ေက းဇးေတာ္ခ းီ မြမး္ ျခင္းပြေ
ဲ တာ္က လတင္း အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ဆင္ႏႏ
ြဲ င္ပါသည္!
ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ပါ
• ကဗစ္-19 ျပန႔္ပြားမႈက ရပ္တန႔္ရန္ အလႊာႏွစ္ခ သ႔မဟတ္ ႏွစခ
္ ထက္ပေသာ ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ပါ။
• ႏွာေခါင္းစည္းက သင့္ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ေပၚတြင္ ဖံးအပ္ဝတ္ဆင္ၿပီး ေမးေစ့ေအာက္အထ ထားပါ။
• ႏွာေခါင္းစည္းသည္ သင္၏မ က္ႏွာ ေဘးႏွစ္ဖက္စလံးတြင္ ေသခ ာစြာ ကပ္လ က္ရွေနပါေစ။

အျခားသမ ားႏွင့္ အနည္းဆံး ၆ ေပအကြာမွာ ေနပါ
• အခ ဳ႕သမ ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပဘဲ ကဗစ္-19 သ႔မဟတ္ တပ္ေကြး ျပန္႔ပြားကးစက္ႏင္သည္က သတျပဳပါ။
• အျခားသမ ားႏွင့္ ၆ ေပ (လက္ ၂ ဖက္ခန္႔အရွည္) အကြာတြင္ ေနပါ၊ အထးသျဖင့္ အႏၲရာယ္မ ားေသာ
ဖ ားနာေနသမ ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္။

သင့္လက္က ေဆးေၾကာပါ
• လက္က ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရကသံးၿပီး အနည္းဆံး စကၠန႔္ ၂၀ ၾကာ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာပါ။
• သင္၏လက္က မေဆးေၾကာႏင္သည့္ အခ န္တြင္ လက္သန႔္ေဆးရည္က သင္ႏွင့္အတ ေဆာင္ထားပါ။
• အယ္လ္ကေဟာ အနည္းဆံး 60% ပါသည့္ လက္သန္႔ေဆးရည္က သံးပါ။

အျခားေက းဇးေတာ္ ခ ီးမြမး္ ျခင္း ပြေ
ဲ တာ္ လပ္ေဆာင္မမ
ႈ ားက စ္္းစားပါ

သင္ႏွင္အ
့ တ မေနထင္ေသာ မတ္ေဆြမ ား၊ မသားစမ ားႏွင္အ
့ တ ေက းဇးေတာ္ ခ းီ မြမး္ ျခင္းပြေ
ဲ တာ္ အစားအစာက
ဗာက ဳရာယ္ အြနလ
္ င္းမွ မွ ေဝပါ။
• ဗာက ဳရာယ္ အြန္လင္းမွ အစားအစာ အတတကြမွ ေဝရန္ အခ န္တစ္ခ န္ သတ္မွတ္စီစ္္ပါ။
• လမ ားက ခ က္ျပဳတ္နည္းမ ား ေဝမွ ပါ၊ ၾကက္ဆင္သားက ျပသပါ၊ အလွဆင္ပါ သ႔မဟတ္ သတ႔ျပင္ဆင္ထားေသာ
အျခားဟင္းလ ာမ ားက ျပသပါ။
သင့္အမ္သားမ ားႏွင့္ ႐ိုပ္ျမင္သၾံ ကား ၾကည့္၍ ဂမ္းကစားပါ
• ေက းဇးေတာ္ခ ီးမြမ္းျခင္း ပြေ
ဲ တာ္မ ား၊ အားကစားမ ားႏွင့္ ႐ိုပ္ရွင္မ ားက အမ္၌ၾကည့္ပါ။
• ကစားရန္ ေပ ာ္စရာဂမ္းက ရွာပါ။
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ေဈးဝယ္ထြကျ္ ခင္း
• ေက းဇးေတာ္ခ ီးမြမ္းျခင္း ပြေ
ဲ တာ္ႏွင့္ လာမည့္ေဆာင္းရာသီ အားလပ္ရက္မ ား ၿပီးဆံးၿပီးေနာက္မွသာ
အြန္လင္းအေရာင္းဆင္မ ားမွ ေဈးဝယ္ယပါ။
• ဝယ္ထားေသာ ပစၥည္းမ ားအတြက္ curbside pick-up ကဲ့သ႔ အထအေတြ႕မရွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားက သံးပါ။
• အျခားသမ ားႏွင့္ ၆ ေပအကြာတြင္ ေနၿပီး အလံပတ္မဟတ္ေသာ ေစ းဆင္မ ားတြင္ ေစ းဝယ္ပါ။
အျခားလႈပရ
္ ာွ းမႈမ ား
• ရးရာအစားအစာ ဟင္းလ ာမ ားက ေဘးကင္းစြာ ျပင္ဆင္၍ မသားစႏွင့္ အမ္နီးခ င္းမ ားသ႔ အျခားသမ ားႏွင့္
မထေတြ႕သည့္နည္းျဖင့္ ပ႔ေဆာင္ပါ (္ပမာ- ဟင္းလ ာက အမ္အဝင္ ဆင္ဝင္ေအာက္တြင္ ထားခဲ့ျခင္း)။
• သင္ေက းဇးတင္သည့္အရာမ ားက ခ ေရးၿပီး သင္၏သငယ္ခ င္းမ ား၊ မသားစမ ားႏွင့္ မွ ေဝျခင္းကဲ့သ႔
ေက းဇးတင္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ပါ။
အရင္းအျမစ္- ေက းဇးေတာ္ခ ီးမြမ္းျခင္း ပြေ
ဲ တာ္က က င္းပျခင္း၊ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႀကဳတင္ကာကြယ္ေရး စင္တာမ ား
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