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ကက ျောင််းသျော်းနငှ  ်မိဘအတကွ ်အက ျောကအ်ကမူ ျော်း 5 

သင က်ကလ်းကိ ုကက ျောင််းသို   မပုိ  မီ - 7 

ကန  စဉ် COVID စစက် ်းစျော င််းနငှ  ်က ျောဂါလကခဏျော စစက် ်းခြင််း 7 

ညွှန်ကကျော်းြ က ် 9 

ကက ျောင််းပပနတ်ကရ်ကစ်ွွဲမ ျော်း 9 

ကက ျောင််းခ ိနမ် ျော်း 9 

ကက ျောင််းဖွင ရ်က ်လပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်း 10 

မသနစ်ွမ််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 10 

သ ပပိြိုငက်တ်းအဖွွဲွဲ့/တ ်းဝိငု််း 11 

ကိယုလ်ကလ်ှုပ်ရ ျော်း ပညျောကရ်း 11 

အျော်းလပ်ခ ိနန် င  ်အပပငထ်ကွလ်ှုပ်ရ ျော်းမှုမ ျော်း 11 

အျော်းကစျော်းမ ျော်း/ကက ျောင််းသျော်းလှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း/ကလပ်မ ျော်း 11 

အစျော်းအကသျောကဝ်န်က ျောငမ်ှု 12 

အစျော်းအကသျောကက် ်းနှုန််းမ ျော်း - ကက ျောင််းကနအရွယက်ကလ်းအျော်းလ ်ုးအတကွ် ယခစုျောသငန် စ် လကက် နရ်ကမ် ျော်းတငွ ်

အစျော်းအကသျောက ်အခမွဲ  ပဖစပ်ါသည။် 12 

သယယ်ပုိူ  က ျောငက် ်း 12 

ကကလ်းကစျောင က်ရှျောကက် ်း 13 

ကဘ်းကင််းက ်း လပ်ုငန််းစဉ်မ ျော်း 13 

န ျောကခါင််းစည််းမ ျော်း 14 

ကိယုအ်ပူခ ိနတ်ိငု််းပခင််းမ ျော်း 14 

သန  ရ် င််းကရ်း 14 

အဆင ပ်မင သ်န  ရ် င််းကရ်းန င  ်ပုိ်းသတက်ရ်းလပ်ုငန််းစဉ်မ ျော်း 15 

ကန ျောခြျော်း ျော်းခြင််း၊ က ွွေ့လ ျော်းခြင််းနငှ  ်ဝငက် ျောကခ်ြင််း 15 

ကက ျောင််းသျော်း အပုိ  အကကြိို 15 

ကစတနျော ဝနထ်မ််းမ ျော်းန င  ်ဧည သ်ညမ် ျော်း 16 
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ဖ ျော်းနျောခြင််းနငှ  ် ကိတွွေ့ မှုရိှခြင််းအကပေါ် လပ်ုကိငုက် ျောင ွ်ကြ် က ် 16 

က န််းမျောကရ်းပညျောရ ငမ် ျော်းန င  ်သ ်းပချော်းကဆျောငက်နရျောမ ျော်း 16 

ကက ျောင််း၊ စျောသငခ်န််း သို  မဟတု ်ခရုိငတ်ို  ကိ ုပိတပ်ခင််း 17 

ခဖစစ်ဉ်ဥပမျောမ ျော်း 17 

ပဖစ်စဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းတငွ ်ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း ပပလျောပပ ်း က န််းမျောကရ်းအကက ဉျောဏ ်သို  မဟတု ်

စစ်ကဆ်းမှု မခ ယရူကသ်းသည  ်အကပခအကန။ 17 

ပဖစ်စဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းတငွ ်က န််းမျောကရ်းဝနထ်မ််းက သို  မဟတု ်စစ်ကဆ်းမှုအရ COVID 

ကတွွဲ့ ရ ိရကသျော အကပခအကန။ 18 

ပဖစ်စဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းသည ်က န််းမျောကရ်းဝနထ်မ််းက သို  မဟတု ်စစ်ကဆ်းမှုအရ COVID 

ကတွွဲ့ ရ ိထျော်းသနူ င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိထျော်းသည  ်အကပခအကန အကပခအကန။ 18 
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ကက ျောင််းသျော်းနငှ  ်မိဘအတကွ ်အက ျောကအ်ကမူ ျော်း 

 

သငယ်ကူ ်းစနစန်ငှ  ်က ျူတိ ီုယယမ် ျော်း 

ကက ျောင််းသျော်း၏ အလပ်ုကိ ုအခ ိနမ်ကရွ်း ကနရျောမကရွ်း 

တစ်ကနရျောတည််းတငွ ်ဝငက်ရျောကန်ိငုရ်နန် င  ်

ကစျောင က်ကည န်ိငုရ်န။် 

 

ဂရိတ ်K-6 - Google စျောသငခ်န််း -   

● ကက ျောင််းသျော်းအကကျောင ဝ်ငရ်န ်- Google 

စျောသငခ်န််း 

● Google စျောသငခ်န််းက ျူတိရု ယယ် 

● မိဘသ ်ုး Google စျောသငခ်န််း အက ဉ််းခ ြိုပ် 

ဂရိတ ်7-12 - ကက ျောင််းပညျောကရ်း - 

● ကက ျောင််းသျော်းအကကျောင ဝ်ငရ်န ်- ကက ျောင််းပညျောကရ်း 

● ကက ျောင််းပညျောကရ်းက ျူတိရု ယယ် 

 

နည််းပညျောအကအူည ီ

● ကဟျော လိငု််း - (269-565-2442) 

တနလလျော - ကသျောကကျော၊ န နက ်၈ နျောရ  - ညကန ၄ နျောရ  

● နည််းပညျောအကအူည ဌျောန 

● အွနလ်ိငု််းကဘ်းကင််းကရ်း 

● Zoom/အွနလ်ိငု််းစျောသငခ်န််းအစည််းအကဝ်းကလျောက

ဝတမ် ျော်း 

● စကျော်းဝ ကနပ်ပနသ်တမ် တပ်ခင််း 

(အကဆျောကအ်အ ုအတငွ််းကရ်းမ ်းကို ဆကသ်ယွပ်ါ) 

● တနဖုိ််းနည််းအငတ်ျောနကရ်နိငုမ်ှု 

 

အစျော်းအကသျောကဝ်န်က ျောငမ်ှု 

ကက ျောင််းရ ု ်းြန််းဖွင ြ် ိန်နငှ  ်ဧည သ်ညမ် ျော်း 

ကက ျောင််းန င ပ်တသ်ကက်သျောအလပ်ုမ ျော်းကိ ုအတတန်ိငုဆ် ်ုး 

အကဝ်းကရျောက ်ကဆျောငရွ်ကပ်ါ။ ဧည သ်ညအ်ျော်းလ ်ုးသည ်

မ ကန် ျောန င  ်ကကွတ်ပိဖစ်ကသျော မ ကန် ျောအကျော 

(န ျောကခါင််းစည််းမ ျော်းကပ်းနိငုသ်ည်) ကိ ု

ဝတဆ်ငရ်မညပ်ဖစ်ပပ ်း အဝငဝ်တငွ ်

ကိယုအ်ပူခ ိနစ်စ်ကဆ်းမှုကိ ု ပဖတက်က ျော်ရပါမည။် 

 

ကက ျောင််းရ ု ်းခန််းမ ျော်းကိ ုပ ုမ နအ်လပ်ုခ ိနတ်ငွ ်

ဖွင ထ်ျော်းပါမည ်- 

● LHS/LMS - န နက ်၇ နျောရ  - ညကန ၃ နျောရ  

● မူလတန််းကက ျောင််းမ ျော်း - န နက ်၈ နျောရ  - ညကန ၄ 

နျောရ  

● ဗဟိရု ု ်း/ ကက ျောင််းသငွ််းပခင််း - န နက ်၇်း၃၀ - ညကန ၄ 

နျောရ  

 

လမူှုစတိြ် စျော်းမှုနငှ  ်စတိက် န််းမျောက ်း 

● အရင််းအပမစ်ဝကဘ်ဆိကု ်

● Summit Pointe အက ပ်အတည််းဆိငုရ်ျောလိငု််း 

269.441.5945 

 

COVID 19 အ င််းအခမစမ် ျော်း 

အခကကက်းကငမွကနုဘ်ွဲ စမ််းသပ်ခငွ ရ်နိငုသ်ည က်နရျောကိ ု

သရိန ်COVID-19 ကဟျော လိငု််း 888-535-6136 ကိ ု

ဖုန််းကခေါ် ပပ ်း 1 ကိ ုန ပ်ိပါ သို  မဟတု ် 

https://www.michigan.gov/coronavirustest ကိ ု

ကကည ပ်ါ။ 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=DMJt55A-DA0
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=en
https://www.schoology.com/k-12
https://vimeo.com/46433066
https://lakeviewspartans.gofmx.com/login
https://docs.google.com/document/d/1rb96u-uiTyTWXd5dLPr6137AFWfqf62lhMGIXIx9KkY/edit
https://docs.google.com/document/d/1x23wMKxAlB3uKD1LIr5dPB2jlJPuqx9fNU8pKz16HxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x23wMKxAlB3uKD1LIr5dPB2jlJPuqx9fNU8pKz16HxE/edit?usp=sharing
https://www.internetessentials.com/
https://kodell50.wixsite.com/lakeviewresilience
https://www.michigan.gov/coronavirustest
https://www.michigan.gov/coronavirustest
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 ကသ်ယွက် ်းနငှ  ်

အက ကအ်ကကူ ိိယျောမ ျော်း 

ကက ျောင််းဆကသ်ယွက်ရ်းကိ ုဝငက်ရျောကန်ိငုရ်နန် င  ်

ကက ျောင််းသျော်း၏ အဆင် မ ျော်းကိ ုကစျောင က်ကည န်ိငုရ်န ်

● Skyward အကကျောင ဝ်ငပ်ခင််း 

(အဆင မ် ျော်း/ကက ျောင််းကခေါ် ကကမိ်) 

● Skyward မကက်ဆ (ခ ်)စငတ်ျော 

● Skyward မိသျော်းစုဝငက်ရျောကခ်ငွ  ်

● ခရုိငဝ်ကဘ်ဆိကု ်

● ဝနထ်မ််းစျောရင််းလမ််းညွှန ်

 

 

School Pay 

ကက ျောင််းလခမ ျော်းကပ်းရန ်

● SchoolPay လမ််းညွှနမ် ျော်း 

● School Pay 

 

 

  

https://mar-sky2.calhounisd.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplusLV/seplog01
https://mar-sky2.calhounisd.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplusLV/seplog01
https://sites.google.com/a/caldwellschools.org/tech-integration/login/message-center
https://www.youtube.com/watch?v=Z3xc-4WN_Sg
http://www.lakeviewspartans.org/
https://mi02212286.schoolwires.net/domain/13
https://docs.google.com/document/d/1qY-Q4Cw56k3d7oSDISkWCVcwfcNRkXNbzzyQHg8OZWg/edit
https://schoolpay.com/
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သင က်ကလ်းကိ ုကက ျောင််းသို  မပုိ  မီ -  

ကန  စဉ် COVID စစက် ်းစျော င််းနငှ  ်က ျောဂါလကခဏျော 

စစက် ်းခြင ်

 
 
  

ကက ျောင််းသို   COVID ကရျောကရ် ိပခင််းမ ကျောကယွန်ိငုရ်နအ်တကွ် အကရ်းအကက ်းဆ ်ုး အကလ အက င မ် ျော သင က်ကလ်းအျော်း 

အမိ်မ မထကွမ်  ကန  စဉ် COVID စစ်ကဆ်းပခင််း ပပြိုလပ်ုရနပ်ဖစ်သည။် ကအျောကပ်ါ အခမွဲ  ဖုန််းအပလ ကက်းရ င််းကို သ ်ုးနိငုသ်ည ်

https://myhealthchampion.com/hcapp/ သို  မဟတု ်သင က်ကလ်းကက ျောင််းမသျွော်းမ  ကအျောကပ်ါ စျောရင််းအတိငု််း စစ်နိငုသ်ည။်  

  

ကက ျောင််းသျော်းသည် ကနမကကျောင််းလ င၊် လကရိှ်တငွ ်အသကရှ်ျူလမ််းကကကျောင််း ိငု ်ျော နျောမက န််းခြင််း သို  မဟတု ်

COVID လကခဏျောမ ျော်း သို  မဟတု ် ိနုစှမ် ိ ်းစလ ်ုးရိှလ င၊် မကကျောကသ်းမီကျောလက COVID နငှ  ် ကိတွွေ့ ျော်းမှုရိှလ င၊် 

ကျွော န်တင််းဝင ်ျော်း လ င ်သို  မဟတု ်COVID စစက် ်းမှု လဒက်ိ ုကစျောင  ်ိငု််းကနလ င ်ကက ျောင််းသို   မလျော ပါ။ 

ကက ျောင််းပ ကက်ကွမ်ှုအလ ်ုးစ ုအတကွ် ကက ျောင််းရ ု ်းြန််းကိ ု ကသ်ယွပ်ါ။  

 

ကိယုအ်ပူြ ိန်စစပ်ါ 

● ကန  စဉ် ကက ျောင််းမသျွော်းမ  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ ကိယုအ်ပူခ ိနက်ိ ုစစ်ကဆ်းကပ်းရန ်မိသျော်းစမု ျော်းအျော်း 

ကတျောင််းဆိအုပ်ပါသည။် သင က်ကလ်းသည ်အဖ ျော်း ၁၀၀.၄ န င  ်အထကရ် ိကနပါက အမိ်မ ျော ကနသင ပ်ါသည။် 

● ကကလ်းသည ်COVID နဂဂတစ်ပဖစ်ကသျ်ောလည််း ဖ ျော်းကနပါက ကက ျောင််းသို  မလျောမ  ၂၄ နျောရ ကကျောကအျောင ်

အဖ ျော်းက ကနရပါမည။်  

 

က ျောဂါလကခဏျောမ ျော်းကိ ုစစပ်ါ 

ကန  စဉ် ကက ျောင််းမသျွော်းမ  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ကအျောကပ်ါကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်းကိ ုစစ်ကဆ်းကပ်းရန ်မိသျော်းစုမ ျော်းအျော်း 

ကတျောင််းဆိအုပ်ပါသည။် သင က်ကလ်းတငွ ် ဤလကခဏျောမ ျော်းတစ်ခနု င  ်အထကရ် ိပါက ကကလ်းအျော်း အမိ်မ ျောထျော်းပပ ်း 

ကက ျောင််းရ ု ်းခန််းကိ ုဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 
COVID ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်းမ ျော -  

● ဖ ျော်းပခင််း(100.4ºF န င  ်အထက)် 

● ပ ုမ နမ်ဟတုက်သျော သို  မဟတု ်ပပင််းထနက်သျော ကခ ျောင််းဆိ်ုးပခင််း 

● အသကရ် ျူက ပ်ပခင််း သို  မဟတု ်အသကရ် ျူရခကခ်ွဲပခင််း 

● ခဏခဏ ခ မ််းပပ ်းတနုက်နပခင််း 

https://myhealthchampion.com/hcapp/
https://myhealthchampion.com/hcapp/
https://myhealthchampion.com/hcapp/
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● ကခါင််းကိကုပ်ခင််း 

● လညက်ခ ျောင််းနျောပခင််း 

● ပဖစ်ကနက မဟတုက်သျော အန  ကပ ျောကပ်ခင််း 

● ကကကသ်ျော်းနျောက ငပ်ခင််း 

● ဝမ််းပ ကပ်ခင််း (ဖ ျော်းပပ ်း) 

  

မ ကန်ျှောအကျောတစြ်ု  ည က်ပ်း န် 

ကကလ်းအျော်း ကက ျောင််းမသျွော်းမ  မ ကန် ျောအကျောတစ်ခ ုမပဖစမ်ကနထည က်ပ်းရပါမည။်ကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ ်ုးအတကွ ်

မ ကန်ျှောအကျောလိအုပ်သည။်အကယ၍် န ျောကခါင််းစည််းကမ လျောပါက တစ်ခါသ ်ုးန ျောကခါင််းစည််း သို  မဟတု ်

အဝတန် ျောကခါင််းစည််းတစ်ခ ုစ စဉ်ကပ်းပါမည။် 

 

က ဘ်ူး ည က်ပ်း န် 

ကသျောကက်ရစငမ် ျော်းကိ ုကန  သ်တထ်ျော်းပါမည။် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ကရဘ်ူးယလူျောပပ ်း ကက ျောင််းတကခ် ိန၌် ပဖည ရ်နသ်ျော 

ခငွ ပ်ပြိုပါမည။် ကရဘ်ူးမရ ိလျှင ်စ စဉ်ကပ်းပါမည။် 
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လမ််းညွှန် 

 
 

ကက ျောင််းခပန်တက ်ကစ်ွွဲမ ျော်း 

 

ဇန်နဝါ ီ ၁၁ 

● Young 5၊ မကူကြိို၊ 1st န င  ်2nd ဂရိတမ် ျော်း (တစ်ပတ ်၅ ရက ်ပ ုမ နအ်ခ ိနဇ်ယျော်း) 

● ကအျောကတ်ငွ ်ကဖျော်ပပထျော်းကသျော အထ်ူးပညျောကရ်းမိမိတစ်ကိယုက်ရကစျောင က်ရ ျောကက်ရ်း အစ အစဉ်မ ျော်း  

○ မူလတန််း ASD၊ CI၊ ECSE န င  ်IRR 

○ အလယတ်န််း CI န င  ်IRR 

ဇန်နဝါ ီ ၁၉ 

● မူလတန််းကက ျောင််းမ ျော်း (ဂရိတအ်ျော်းလ ်ုး) တစ်ပတ ်ငါ်းရက ်

● LMS/LHS (ဂရိတအ်ျော်းလ ်ုး) ကအျောကပ်ါအခ ိနဇ်ယျော်းအတိငု််း န စ်မ ိြို်းတွွဲစနစ် - 

 

 
LMS နငှ  ်LHS နစှမ် ိ ်းတွွဲစနစ ်

အြ ိန်ဇယျော်း 

 A-K L-Z 

တနလလျော လကူိယုတ်ိငု ် အွနလ်ိငု််း - အမ  အခိကုင််း 

အဂလ ါ အွနလ်ိငု််း - အမ  အခိကုင််း လကူိယုတ်ိငု ်

ဗုဒဓဟ်ူး လကူိယုတ်ိငု ် အွနလ်ိငု််း - အမ  အခိကုင််း 

ကကျောသပကတ်း အွနလ်ိငု််း - အမ  အခိကုင််း လကူိယုတ်ိငု ်

ကသျောကကျော အွနလ်ိငု််း - ဆရျောအကပူဖင  ် အွနလ်ိငု််း - ဆရျောအကပူဖင  ်

 
 

ကက ျောင််းြ ိန်မ ျော်း 

 

မူလတန််းကက ျောင််းမ ျော်း 

 န နက ်8:15 -  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကက ျောင််းတ ခါ်း ဖွင မ်ည ်
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 န နက ်8:25 - အတန််းစမည ်

 ကန  လယ ်2:55 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(တနလလျောကန   ကစျောဆင််းမည)် 

ကန  လယ ်3:25 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(အဂလ ါ - ကသျောကကျော) 

   

Lakeview အလယတ်န််းကက ျောင််း 

န နက ်7:15 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကက ျောင််းတ ခါ်း ဖွင မ်ည ်

န နက ်7:40 - ပထမအခ ိနစ်မည ်

ကန  လယ ်2:10 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(တနလလျော၊ အဂလ ါ ကစျောဆင််းမည)် 

ကန  လယ ်2:40 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(ဗုဒဓဟ်ူးန င  ်ကကျောသပကတ်း) 

 ကက ျောင််းဆင််းပပ ်း ၁၀ မိနစအ်တငွ််း ကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ ်ုး ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုထွဲမ  ထကွရ်ပါမည။် 

 

Lakeview အ ကတ်န််းကက ျောင််း 

 န နက ်7:00 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကက ျောင််းတ ခါ်း ဖွင မ်ည ်

န နက ်7:30 - ပထမအခ ိနစ်မည ်

ကန  လယ ်2:05 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(တနလလျော၊ အဂလ ါ ကစျောဆင််းမည)် 

ကန  လယ ်2:35 - ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း ကက ျောင််းဆင််းမည ်(ဗုဒဓဟ်ူးန င  ်ကကျောသပကတ်း) 

 ကက ျောင််းဆင််းပပ ်း ၁၀ မိနစအ်တငွ််း ကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ ်ုး ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုထွဲမ  ထကွရ်ပါမည။် 

 

ကက ျောင််းဖွင  ်က ်လပ်ု  ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်း 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်ကက ျောင််းသို  ဝငလ်ျှင ်စျောသငခ်န််းသို   တိကုရုိ်က ်သတင််းပုိ  ရပါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအကနန င  ်တစ်ကန  တျော ကက ျောင််းဖွင ခ် ိနတ်စ်ကလျှျောက ်န နကစ်ျော၊ ကန  လယစ်ျော၊ အျော်းလပ်ခ ိန၊် 

အထ်ူးခ ိနန် င  ်ကက ျောင််းဆင််းခ ိနထ် ိအတတန်ိငုဆ် ်ုးစုကဝ်းကနထိငုပ်ခင််းကိ ုကလျှျော ခ ကပ်းပါ။ 

● အမ ျော်းသ ်ုးကနရျောမ ျော်းအသ ်ုးပပြိုပခင််းကိ ုကန  သ်တပ်ါမည။် 

● ကကျော်းခ ိနမ် ျော်းကိ ုအစ အစဉ်ခ ပပ ်း ကစျော်းကငွ််းသ ်ုးပခင််းကို အခ ိနဇ်ယျော်းလပ်ုပါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်တစ်ဦ်းန င  ်တစ်ဦ်း ထကိတွွဲ့ဆကဆ် ပခင််း မပပြိုရပါ။ 

 

မသန်စွမ််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 

ခရုိငက် IEP သို  မဟတု ်504 ပလနရ် ိထျော်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်စျောရွကစ်ျောတမ််းလပ်ုပခင််း၊ ဝနက်ဆျောငမ်ှုလိအုပ်ခ ကမ် ျော်း၊ 

အကွဲပဖတမ်ှုမ ျော်း၊ အစ ရငခ် စျောမ ျော်းန င  ်အခ ိနဇ်ယျော်းမ ျော်းအျော်းလ ်ုး အပါအဝင ်လပ်ုပုိငခ်ငွ န်  င  ်လိအုပ်ခ ကမ် ျော်းအျော်းလ ်ုးကိ ု

ဆကလ်ကလ်ိကုန်ျောပါမည။် IEP သို  မဟတု ်504 ပလနရ် ိထျော်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ခရုိငက် တိကုရုိ်ကဆ်ကသ်ယွပ်ပ ်း 

လကူိယုတ်ိငု ်သို  မဟတု ်န စ်မ ိြို်းစနစ ်သငက်ကျော်းကရ်းကိ ုလိအုပ်လျှင ်ခ ိနည် ပိါမည။် 
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သ ပပိ ငက်တ်းအဖွွဲွေ့/တ်ီးဝိငု််း 

● အတန််းမ ျော်းသည ်American Choir Directors Association၊ National Association for music Education န င  ်

အပချော်းကျွမ််းက င ်သကုတသနမ ျော်း၏ လမ််းညွှနခ် ကမ် ျော်းကိ ုအန ်းစပ်ဆ ်ုး လိကုန်ျောရမည။် 

● သ ပပိြိုငက်တ်းကလ က င စ်ဉ် ကပ်းထျော်းကသျော န ျောကခါင််းစည််းကိ ုတပ်ရမည ်

● တ ်းဝိုင််းအဖွွဲွဲ့တငွ ်အစမ််းကလ က င် မှု မလပ်ုခ ိနတ်ငွလ်ည််း န ျောကခါင််းစည််းတပ်ထျော်းရမည ်

● ကကက်းတရိူယျောမ ျော်း တ ကတ်ွးကပါကအ်တကွ ်ဂွမ််းထပ်ုမ ျော်းကပ်းမညပ်ဖစ်ပပ ်း အထ်ူးအမှုိကပ် ု်းတငွ ်လွှင ပ်စ်ရမည ်

● လိအုပ်ကသျော တရိူယျောမ ျော်းအတကွ ်ကလကပါကအ်ကျောမ ျော်း စ စဉ်ကပ်းမည ်

 

ကိယုလ်ကလ်ှုပ်ရှျော်း ပညျောက ်း 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်အပပငဘ်က ်PE လှုပ်ရ ျော်းမှုမ ျော်းကိ ုတတန်ိငုသ်မျှ ပါဝငရ်မည ်

● အခန််းထွဲတငွ ်ဆိပုါက ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်PE အတန််း၌ မညသ်ည က်ိယုလ်ကလ်ှုပ်ရ ျော်းမှုအတကွမ်ဆိ ု၁၀ ကပ 

ချွောပပ ်း ကနရမည ်

● PE ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကလျ်ောကျောအခန််းသ ်ုးခငွ မ်ရ ိဘွဲ ကရခ ိြို်းခန််းအမိ်သျောမ ျော်းသျော သ ်ုးနိငုမ်ည ်

 

အျော်းလပ်ြ ိန်နငှ  ်အခပင ်ကွလ်ှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းကစျော်းရန ်အျော်းလပ်ခ ိနမ် ျော်းကိ ုကိယုခ်နဓျော ခပ်ချွောချွောကနပခင််းအတကွ ်လိအုပ်ခ ကမ် ျော်းကိကုည် မှုရ ိလျှင ်

စ စဉ်ကပ်းပါမည ် 

● ကစျော်းကငွ််း၌ ကက ျောင််းသျော်းဦ်းကရကိ ုအခ ိနအ်လိကု ်ကန  သ်တပ်ပ ်း အျော်းလပ်ခ ိနမ် ျော်းအတကွ ်အခ ိနဇ်ယျော်းဆွွဲပါမည ်

● အတန််းတစတ်န််းခ င််းစ အတကွ် လှုပ်ရ ျော်းမှု/ကနရျောကိ ုအပချော်းအတန််းမ ျော်းန င  ်အကဝ်းတငွ ်သတမ် တက်ပ်းပါမည ်

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်အျော်းလပ်ခ ိနပ်ပ ်းသညန် င  ်လကက်ဆ်းပို်းသတပ်ခင််း လပ်ုရပါမည ်

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်အမိ်မ  ကစျော်းစရျောမ ျော်း ယမူလျောရပါ 

 
 

အျော်းကစျော်းမ ျော်း/ကက ျောင််းသျော်းလှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း/ကလပ်မ ျော

 
 

ခရုိငသ်ည ်အျော်းကစျော်းအျော်းလ ်ုးအတကွ ်မစ်ခ  ဂန ်အထကတ်န််းကက ျောင််း အျော်းကစျော်းအဖွွဲွဲ့ (MHSAA) ၏ လမ််းညွှနမ် ျော်းကိ ု

လိကုန်ျောပါမည။် လကရ် ိ ကလ က င က်ရ်းမ ျော်း၊ ပပိြိုငပ်ွွဲမ ျော်း၊ ကကည ရ်ှုသမူ ျော်းန င  ်ပတသ်ကက်သျော လမ််းညွှနမ် ျော်းကိ ု

အျော်းကစျော်းဝကဘ်ဆိကုတ်ငွ ်ရနိငုပ်ါသည-် www.lakeviewspartans.net။ က န််းမျောကရ်းဌျောနန င  ်MHSAA တို  အကကျော်း 

ကွွဲလွွဲမှုမ ျော်းရ ိလျှင ်ခရုိငက် က န််းမျောကရ်းဌျောန၏ အကက ပပြိုခ ကမ် ျော်း သို  မဟတု ်လိအုပ်ခ ကမ် ျော်းအတိငု််း 

အကကျောငအ်ထညက်ဖျော်ပါမည။် 

 

http://www.lakeviewspartans.net/
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ကက ျောင််းသျော်းလှုပ်ရ ျော်းမှုမ ျော်းန င  ်ကလပ်မ ျော်းတငွ ်ကတွွဲ့ဆ ခုငွ  ်ဆကရ် ိကနပါမည။် လကူိယုတ်ိငုန်  င  ်ဗျောက ျူဝယလ်ှုပ်ရ ျော်းမှုမ ျော်းအကကျော်း 

ဆ ်ုးပဖတခ် ကမ် ျော်းကိ ုလမူှုဘဝ ခပ်ချွောချွောကနပခင််းဆိငုရ်ျော လိအုပ်ခ ကမ် ျော်း၊ အကကျောင််းဆ ်ုးအကလ အက င မ် ျော်းန င  ်ကိကုည် နိငုမ်ှုအကပေါ် 

မူတညပ်ပ ်း ဆ ်ုးပဖတပ်ါမည။် လှုပ်ရ ျော်းမှု/ကလပ် အကက ကပ်းမ ျော်းက ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ၎င််းတို  အဖွွဲွဲ့ အစ အစဉ်မ ျော်းန င  ်

ပတသ်ကပ်ပ ်း ဆကသ်ယွပ်ါမည။် 

 

အစျော်းအကသျောကဝ်န်က ျောငမ်ှု 

 

အစျော်းအကသျောကက် ်းနှုန််းမ ျော်း - ကက ျောင််းကနအ ွယက်ကလ်းအျော်းလ ်ုးအတကွ ်ယြုစျောသငန်စှ ်

လကက် န် ကမ် ျော်းတငွ ်အစျော်းအကသျောက ်အြမွဲ  ခဖစပ်ါသည။် 

 

မူလတန််းကက ျောင််း - 

● အစျော်းအစျောအျော်းလ ်ုးကိ ုတစဦ််းခ င််းစ အတကွ ်ထပ်ုပုိ်းထျော်းပါမည ်

● န နကစ်ျောန င  ်ကန  လယစ်ျောမ ျော်းကိ ုကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတန််းထွဲတငွ ်စျော်းနိငုရ်န ်ပုိ  ကပ်းပါမည ်

  

အလယတ်န််းကက ျောင််း/LHS - 

● အစျော်းအစျောအျော်းလ ်ုးကိ ုတစဦ််းခ င််းစ အတကွ ်ထပ်ုပုိ်းထျော်းပါမည ်

● ကက ျောင််းစျော်းကသျောကတ်န််းအပပငဘ်ကတ်ငွ ်ထိငုခ် ကုနရျော ထပ်လပ်ုကပ်းမညပ်ဖစ်ပပ ်း ကန  လယစ်ျောအတကွ ်လမူှုဘဝ 

ခပ်ချွောချွောကနပပ ်း အသ ်ုးပပြိုခငွ က်ပ်းပါမည ်

● 7-12 ဂရိတမ် ျော်းက န နကက်က ျောင််းသို  အဝငတ်ငွ ်န နကစ်ျော ထတုယ်ရူမညပ်ဖစ်ပပ ်း 5-6 ဂရိတမ် ျော်းက အတန််းထွဲတငွ ်

န နကစ်ျောရရ ိပါမည ်

● န စ်မ ိြို်းတွွဲစနစ်အခ ိနဇ်ယျော်းမ ျော်းန င  ်စကနတနဂလကနမွ ျော်းကကကျောင  ်လတွသ်ျွော်းကသျော အစျော်းအစျောမ ျော်းကိ ုUSDA န င  ်MDE 

လမ််းညွှနမ် ျော်းအရ ထတုက်ပ်းပါမည။် ရကစွ်ွဲန င  ်အခ ိနမ် ျော်းကိ ုဝကဘ်ဆိကုတ်ငွက်ကည ပ်ါ။ 

 

သယယ်ပုိူ  က ျောငက် ်း 

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းန င  ်မိဘမ ျော်းသည ်ပ ုမ နသ်ယယ်ပုိူ  ကဆျောငက်ရ်းလမ််းညွှနမ် ျော်းန င  ်လပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်းကို 

သယယ်ပုိူ  ကဆျောငက်ရ်းလကစွ်ွဲစျောအုပ်အတိငု််း လိကုန်ျောရန ်လိအုပ်သည။် COVID ကျောလတငွ ်ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းန င  ်ဝနထ်မ််းမ ျော်းကိ ု

ကျောကယွရ်နအ်တကွ ်ကအျောကပ်ါ ထပ်ကဆျောင််းအကလ အက င မ် ျော်းကိ ုသတမ် တထ်ျော်းပါသည ်- 
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● ကက ျောင််းကျော်းစ ်းသအူျော်းလ ်ုးသည် ကျော်းကပေါ်၌ မ ကန် ျောအကျောမ ျော်း တပ်ထျော်းရပါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ ်ုး ကျော်းကပေါ်သို  မတကမ်  ကပ်းထျော်းကသျော လကသ်န  က်ဆ်းကိ ုသ ်ုးရပါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းသည ်ကက ျောင််းတကခ် ိနက်နမကကျောင််းပဖစ်ပါက အမိပ်ပနခ် ိန၌် ကက ျောင််းကျော်း 'မစ ်းရပါ။' 

● ကက ျောင််းသျော်းသည ်ကက ျောင််းမတကမ်  ကနမကကျောင််းပဖစပ်ါက ကက ျောင််းကျော်းမစ ်းရပါ။ 

● ကက ျောင််းသျော်းသည ်(၂၄ နျောရ အတငွ််း) အဖ ျော်းရ ိပါက သို  မဟတု ်လကရ် ိဖ ျော်းကနပါက ကက ျောင််းကျော်းမစ ်းရပါ 

● မိဘမ ျော်းသည ်ကက ျောင််းကျော်းမ တတ်ိငုတ်ငွ ်လမူှုဘဝ ခပ်ချွောချွောကနရနလ်ိအုပ်ပပ ်း ကက ျောင််းကျော်းမ တတ်ိငုမ် ျော်းတငွ ်

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း တစ်ဦ်းန င တ်စ်ဦ်း မပဖစ်မကန ခပ်ချွောချွောကနကစရန ်တျောဝနရ် ိပါသည။် 

● အျော်းကစျော်းခရ ်းမ ျော်းအတကွ ်အျောကစျော်းသမျော်းမ ျော်းန င  ်နည််းပပမ ျော်းအျော်းလ ်ုး မ ကန် ျောအကျောတပ်ဆငထ်ျော်းမ သျော ခငွ ပ်ပြိုပါမည ်

(အပချော်းသယယ်ပုိူ  ကဆျောငက်ရ်းအစ အစဉ်မရ ိမ သျော ကက ျောင််းကျော်းမ ျော်းကိ ုသ ်ုးပါမည)် 

● ကက ျောင််းကျော်းအျော်းလ ်ုးကိ ုခရ ်းစဉ်တစ်ခနု င  ်တစ်ခအုကကျော်းအပပင ်တစ်ကန  တျောအဆ ်ုး၌လည််း ပုိ်းသတပ်ါမည ်

  

ကက ျောင််းကျော်းကခပျောင််း န် ကတျောင််း ိမုှုမ ျော်း - ကက ျောင််းသျော်းအပ်ုစုမ ျော်းကိ ုအတတန်ိငုဆ် ်ုး လကူလျှျော ရနအ်တကွ ်

ထတုက်ဝထျော်းကသျော ကက ျောင််းကျော်းအကရအတကွဆ်ိငုရ်ျော လမ််းညွှနမ် ျော်းအရ ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်

တစ်ကန  တျောအသျွော်းအပပနအ်တကွ ်ကက ျောင််းကျော်းတစ်စ ်းတည််း စ ်းရပါမည။် ထို  ကကကျောင  ်ကက ျောင််းကျော်းကပပျောင််းပခင််းကို အုပ်ထနိ််းသ၏ူ 

ကတျောင််းဆိခု ကမ် ျော်းအရသျော ခငွ ပ်ပြိုပါမည။်စျောရွကစ်ျောတမ််းမ ျော်းကိ ုဖုိငတ်ွွဲထျော်းပါမည။်  

 

 

 

 

ကကလ်းကစျောင က်ရှျောကက် ်း 

 

Young 5s မ  4th ဂရိတထ် ိကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ဇနန်ဝါရ  ၁၉ ရကက်န  မ စ၍ ကက ျောင််းမတကမ် န င  ်ကက ျောင််းအဆင််းတငွ ်

ကစျောင က်ရ ျောကမ်ှု ကပ်းပါမည။် အကသ်းစိတသ်လိိပုါက Mary Dolbee- mdolbee@lakeviewspartans.org, (269) 565-2405 ကိ ု

ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

ကကလ်းကစျောင က်ရှျောကက် ်း ဝကဘ် ိကု ်

 

ကဘ်းကင််းက ်းလပ်ုငန််းစဉ်မ ျော်း 

 

mailto:mdolbee@lakeviewspartans.org
https://www.lakeviewspartans.org/Page/131
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နျှောကြါင််းစည််းမ ျော်း 

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းန င  ်ဝနထ်မ််းမ ျော်း န ျောကခါင််းစည််းတပ်ဆငပ်ခင််းသည ်COVID-19 က်ူးစကမ်ှုကိ ုကလျှျော ခ နိငုသ်ည  ်အကရ်းအကက ်းဆ ်ုး 

လပ်ုကဆျောငခ် ကပ်ဖစ်ပါသည။် သို  ပဖစ်ပါ၍ ကက ျောင််းသျော်းန င  ်ဝနထ်မ််းအျော်းလ ်ုးသည ်စျော်းခ ိနမ် အပ ကက ျောင််းလှုပ်ရ ျော်းမှုမ ျော်းတငွ ်

န ျောကခါင််းစည််းတပ်ရပါမည။် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်အပပငဘ်ကတ်ငွ ်(၆ ကပ) ခပ်ချွောချွောကနရန ်ပဖစ်နိငုသ်ည က်နရျော၌ 

န ျောကခါင််းစည််းတပ်ရန ်မလိပုါ။ န ျောကခါင််းစည််းမဝတန်ိငုက်သျော ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်က န််းမျောကရ်းကထျောကခ် ခ ကယ်ပူပ ်း 

(ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုဥကက ဋ္ဌထ ) တငရ်မညပ်ဖစ်ပပ ်း (က န််းမျောကရ်းအရ ခငွ ပ်ပြိုပါက) မ ကန် ျောအကျောစ စဉ်ကပ်းပါမည။် 

 

ကဘ်းကင််းကရ်း အသ ်ုးအကဆျောငမ် ျော်းန င  ်မ ကန် ျောအကျော တပ်နည််း ချွတန်ည််းဆိငုရ်ျော CDC အခ ကအ်လကမ် ျော်းကိ ု

ဤဝကဘ်ဆိကုတ်ငွ ်ရရ ိနိငုသ်ည ်-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf. 

 

မ ကန် ျောအကျောမ ျော်းကိ ုလိအုပ်လျှင ်ထတုက်ပ်းပါမည။် ညစည်မ််းကကမ််းတမ််းကသျော စျောန င  ်ပ ုမ ျော်းပါရ ိသည  ်မ ကန် ျောအကျောမ ျော်းကိ ု

တျော်းပမစပ်ါသည။် ၎င််းစျောန င  ်ပ ုမ ျော်းတငွ ်အရကက်သစျော၊ ကဆ်းလပ်ိန င  ်မ်ူးယစ်ကဆ်းကကကျော်ပငျောမ ျော်း၊ မကကျောင််းဆိ်ုးဝါ်းပ  ုသို  မဟတု ်

လမုိူကအ်ဖွွဲွဲ့တို  ဆိငုရ်ျော သကကလတမ ျော်း၊ ညစ်ညမ််းကသျော လငိအ်သျော်းကပ်းစျောမ ျော်း၊ ပ ုမ ျော်းန င  ်အပချော်းအရျောမ ျော်း ပါဝငသ်ည။်  

 

ECSE အတန််းမ ျော်းတငွ ်ကကလ်းငယမ် ျော်းန င  ်ပတသ်ကက်သျော မ ကန် ျောအကျောဆိငုရ်ျော အကက ပပြိုခ ကမ် ျော်းကိ ုလိကုန်ျောပါမည ်

 

ကိယုအ်ပူြ ိန်တိငု််းခြင််းမ ျော်း 

● ဂရိတ ်5-12 ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကက ျောင််းသို  မဝငမ်  ထကိတွွဲ့ မှုမွဲ  အပူတိငု််းကရိိယျောပဖင  ်ကိယုအ်ပူခ ိနတ်ိငု််းပါမည် 

● ကိယုအ်ပူခ ိန ်100.4 န င  ်အထကရ် ိကသျော ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတကွ ်ကိယုအ်ပူခ ိနက်ိ ုပပနစ်စ်ရန ်သ ်းပချော်းကနရျောသို   ပုိ  ပပ ်း 

၁၀ မိနစ်ခန  အ်တငွ််း ကိယုအ်ပူခ ိန ်ပပနတ်ိငု််းရပါမည ်

● ကိယုအ်ပူခ ိနသ်ည ်100.4 န င အ်ထက ်ဆကရ် ိပါက ကက ျောင််းသျော်းကိ ုကက ျောင််းမ ပပနလ်ျောကခေါ်ရပါမည။် ကကလ်းကိ ု

ခ ကခ် င််းပပနလ်ျောကခေါ်ရနမ် ျော မဘိ/အုပ်ထနိ််းသ၏ူ တျောဝနပ်ဖစ်ပါသည ်

  

သန  ်ရှင််းက ်း 

● စျောသငခ်န််းမ ျော်း၊ အမ ျော်းသ ်ုးကနရျောမ ျော်းန င  ်အဝငလ်မ််းမ ျော်း အျော်းလ ်ုးတငွ ်လကက်ဆ်းရည ်ရနိငုက်သျော 

ကနရျောမ ျော်းထျော်းကပ်းပါသည။် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်း လကက်ဆ်းခိငု််းပခင််း၊ ပုိ်းသတခ်ိငု််းပခင််းမ ျော်းကို ကအျောကပ်ါအခ ိနမ် ျော်းတငွ ်

ပပြိုလပ်ုပါမည ်- 

○ ကရျောကရ် ိခ ိန ်

○ သန  စ်ငခ်န််းသ ်ုးပပ ်းကနျောက ်

○ န နကစ်ျောန င  ်ကန  လယစ်ျော မစျော်းမ  

○ အပမငအ်ရ ညစ်ကပကနလျှင ်

○ သတူစ်ပါ်း၏ ပစစည််းမ ျော်းကိ ုသျွော်းထလိျှင ်

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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○ တစ်ရ ျူ်းသ ်ုးပပ ်း သို  မဟတု ်လကအ်ုပ်ကခ ျောင််းဆိ်ုးပပ ်းလျှင ်

● အမိ်မ ယလူျောကသျော အရျောမ ျော်းကိ ုတင််းက ပ်စွျော တျော်းပမစ်ပါမည ်

● တစ်ဦ်းန င  ်တစ်ဦ်း တစ်တန််းန င  ်တစ်တန််း မျှသ ်ုးပခင််းကိ ုကန  သ်တန်ိငုရ်နအ်တကွ ်ပစစည််းမ ျော်း တတန်ိငုသ်မျှ 

အကပမျောကအ်ပမျော်း ဝယထ်ျော်းကသျောကကကျောင  ်သငက်ကျော်းကရ်းပစစည််းမ ျော်းန င  ်ကစျော်းစရျောမ ျော်းကိ ုအသ ်ုးပပြိုပပ ်းခ ိနတ်ိငု််း 

ကဆ်းကကကျော ပုိ်းသတပ်ါမည ်

● ကက ျောင််းသျော်းအကပမျောကအ်ပမျော်း တစပ်ပိြိုငတ်ည််းတငွ ်အသ ်ုးပပြိုမှုကိ ုကလျှျော ခ နိငုရ်နအ်တကွ ်အမ ျော်းသ ်ုး သန  စ်ငခ်န််းမ ျော်းကိ ု

အန ်းကပ်ကစျောင က်ကပ်ပါမည။် သန  စ်ငခ်န််းမ ျော်းကိ ုအုပ်ခ ြိုပ်ကရ်းမ ်း၏ အစ အစဉ်မ ျော်းအတိငု််း ကလ်းနျောရ တစ်ကကမိ် 

သန  ရ် င််းကရ်းလပ်ုပါမည ်

● ကလျော်ကျောသ ်ုးပခင််းကိ ုတျော်းပမစ်ပါမည ်

  

အ င ခ်မင  ်သန  ်ရှင််းက ်းနငှ  ်ပုိ်းသတက် ်း လပ်ုငန််းစဉ်မ ျော်း 

● ထနိ််းသမိ််းကရ်းဝနထ်မ််းမ ျော်းသည် သန  စ်ငခ်န််းမ ျော်းအပါအဝင ်စျောသငခ်န််းပပငပ်ရ ိ အထအိကိငုမ် ျော်းကသျော ကနရျောမ ျော်း 

လမူ ျော်းကသျော ကနရျောမ ျော်းကိ ု၄ နျောရ တစ်ကကမိ် သန  ရ် င််း/ပုိ်းသတပ်ါမည။် 

● ထနိ််းသမိ််းကရ်းဝနထ်မ််းမ ျော်းသည် စျောသငခ်န််းအတငွ််းရ ိ အထအိကိငုမ် ျော်းကသျော ကနရျောမ ျော်း၊ ကလျှျောကလ်မ််းမ ျော်း၊ 

ကလ ကျော်းမ ျော်း၊ ရ ု ်းခန််းမ ျော်း၊ သန  စ်ငခ်န််းမ ျော်းန င  ်ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းမ ျော်း သို  မဟတု ်န စ်မ ိြို်းလ ်ုးသ ်ုးကသျော 

အပချော်းအကနရျောမ ျော်းကိ ုတစ်ကန  တျော ကက ျောင််းခ ိန ်အလပ်ုခ ိနပ်ပ ်းလျှင ်ပုိ်းသတပ်ါမည။် 

● ကိယုလ်ကလ်ှုပ်ရ ျော်းပညျောကရ်းဆိငုရ်ျော ပစစည််းကရိိယျောမ ျော်းကိ ုကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း တစက်ကမိ်သ ်ုးပပ ်းတိငု််း ပုိ်းသတပ်ါမည။် 

● ကကလ်းအျောဟျောရဝနထ်မ််းက မ ်းဖုိကခ ျောငန် င  ်စျော်းကသျောကက်နရျောမ ျော်းကိ ုအသ ်ုးပပြိုပပ ်းခ ိနတ်ိငု််း၊ စျော်းကသျောကမ်ှုတစ်ကကမ်ိန င  ်

တစ်ကကမ်ိအကကျော်းန င  ်စျော်းကသျောကပ်ပ ်းခ ိနတ်ို  တငွ ်သန  ရ် င််းကရ်းန င  ်ပုိ်းသတက်ရ်းဆိငုရ်ျော စ လပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်းန င  ်အည  

သန  ရ် င််း ပုိ်းသတပ်ါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း အတန််းကပပျောင််းပါက အတန််းတစ်ခ ိနန် င  ်တစ်ခ ိနအ်ကကျော်း စျော်းပွွဲထိငုခ် မု ျော်းကိ ုသန  ရ် င််းပါမည။် 

● ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်ကက ျောင််းသို  ကရျောကခ် ိန၊် အနည််းဆ ်ုး န စ်နျောရ တစ်ကကမိ်၊ အစျောမစျော်းမ န င  ်စျော်းပပ ်း၊ 

အပပငဘ်ကက်စျော်းစရျောမ ျော်းကိ ုသ ်ုးပပ ဂန င  ်ကက ျောင််းပရိဝဏုမ်  မထကွမ်  လကက်ဆ်းပခင််း ပုိ်းသတပ်ခင််းမ ျော်း ပပြိုလပ်ုရပါမည။် 

● မျှကဝသ ်ုးရကသျော နည််းပညျောစကပ်စစည််းအျော်းလ ်ုးကို သ ်ုးပပ ်းခ ိနတ်ိငု််း သန  ရ် င််းကရ်းလပ်ုပါမည။်  

 

ကန ျောခြျော်း ျော်းခြင််း၊ က ွွေ့လ ျော်းခြင််းနငှ  ်ဝငက် ျောကခ်ြင််း 
  

 
 

ကက ျောင််းသျော်း အပုိ  အကက ိ 
  

○ ကက ျောင််းမ ျော်းသည ်ကက ျောင််းသျော်းကရျောကရ် ိခ ိန/် ကက ျောင််းဆင််းခ ိနမ် ျော်းအတကွ ်မဘိမ ျော်းလိကုန်ျောရန ်
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လပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်းသတမ် တပ်ပ ်း ဆကသ်ယွက်ပပျောဆိပုါမည ်

○ မိဘ/အပ်ုထနိ််းသမူ ျော်းသည ်အဝငဝ်၌ ကက ျောင််းသျော်းအတကွ ်အဝင/်အထကွက်ိ ုကလစ်ဘတုတ်ငွ ်လကမ် တထ်ိ်ုးရပါမည။် 

လကူက ်းတငွ ်ကကလ်းအျော်းကကြိိုခငွ ရ် ိမရ ိကိ ုကက ျောင််းဝနထ်မ််းက စိစစအ်တညပ်ပြိုပါမည။် မိဘ/အပ်ုထနိ််းသမူ ျော်းကိ ု

ကက ျောင််းရ ု ်းခန််းအတငွ််းသို   ဝငခ်ငွ မ်ပပြိုပါ။ 

○ မိဘမ ျော်းအတကွ ်သတမ် တထ်ျော်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းကကြိိုပုိ   ကနရျောမ ျော်းကိ ုလိကုန်ျောရပါမည။် 

○ မိဘမ ျော်းအျော်း ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုမ ျော်းအတငွ််းသို   အတနအ်သင သ်ျော ဝငခ်ငွ ပ်ပြိုပါမည။် ကက ျောင််းဝနထ်မ််းမ ျော်း 

သို  မဟတု ် ကက ျောင််းအပ်ုခ ြိုပ်ကရ်းမ ်းမ ျော်း သို  မဟတု ်န စ်မ ိြို်းစလ ်ုးက ၎င််းကိ ုဆ ်ုးပဖတက်ပ်းပါမည။် 

○ မိဘမ ျော်းသည ်တစ်ကနရျောတည််း၌ လအူမ ျော်းအပပျော်းစုကဝ်းပခင််းကိ ုကရ ျောငရ်ပါမည။် 

 

ကစတနျော ဝန် မ််းမ ျော်းနငှ  ်ဧည သ်ညမ် ျော်း 

● မရ ိမပဖစအ်ကရ်းကက ်းကသျော ဧည သ်ညမ် ျော်းစျောရင််းတငွ ်ကက ျောင််းလပ်ုငန််းဆိငုရ်ျောတရျော်းဝငအ်ကက ကပ်းမ ျော်းန င  ်

က န််းမျောကရ်းပညျောရ ငမ် ျော်းန င  ်ဤကနရျော၌ ကဖျော်ပပမထျော်းကသျော အပချော်းခခင််းခ ကအ်ခ ိြိုွဲ့သျော ပါဝငသ်ည။် 

● အကရ်းမကက ်းကသျော ဧည သ်ညမ် ျော်း/ ကစတနျော ဝနထ်မ််းမ ျော်းအျော်း ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုမ ျော်းအတငွ််းသို   အတနအ်သင သ်ျော 

ဝငခ်ငွ ပ်ပြိုပါမည။် ကက ျောင််းဝနထ်မ််းမ ျော်း သို  မဟတု ်ကက ျောင််းအုပ်ခ ြိုပ်ကရ်းမ ်းမ ျော်း သို  မဟတု ်န စ်မ ိြို်းစလ ်ုးက ၎င််းကိ ု

ဆ ်ုးပဖတက်ပ်းပါမည။် 

● ဧည သ်ညအ်ျော်းလ ်ုး မ ကန် ျောအကျောတပ်ဆငပ်ပ ်း ကိယုအ်ပူခ နိအ်တိငု််းခ ရပါမည။် 

● ကိယုအ်ပူခ ိန ်100.4 န င  ်အထကရ် ိသမူ ျော်းကိ ုဝငခ်ငွ မ်ပပြိုပါ။ 

● မိဘန င  ်ကတွွဲ့ဆ မုှုမ ျော်းကိ ုရ ု ်းခန််းမ တစ်ဆင  ်ကကြိိုတင ်စ စဉ်ရပါမည။် 

● ကန  လယစ်ျောဧည သ်ညမ် ျော်းကိ ုခငွ မ်ပပြိုပါ။ 

● မိဘအစည််းအကဝ်းမ ျော်း/ ည လျောခ မ ျော်းကိ ုပဖစ်နိငုလ်ျှင ်ဗျောက ျူဝယသ်ျော ပပြိုလပ်ုရပါမည ်

   

 

 

 

ဖ ျော်းနျောခြင််းနငှ  ် ကိတွွေ့ မှုရိှခြင််းအကပေါ် လပ်ုကိငုက် ျောင ွ်ကြ် က ်

 

က န််းမျောက ်းပညျောရှငမ် ျော်းနငှ  ်သ်ီးခြျော်းက ျောငက်န ျောမ ျော်း 

● ကက ျောင််းအကဆျောကအ်အ ုတစခ်ခု င််းစ တငွ ်က န််းမျောကရ်းအကအူည  ထျော်းရ ိပခင််း 

● Covid-19 လကခဏျောမ ျော်းပပကသျော မညသ်ည က်က ျောင််းသျော်းကိမုဆိ ုသ ်းပချော်းကဆျောငသ်ို   ပုိ  ရပါမည။် 

● သ ်းပချော်းကဆျောငတ်ငွ ်က န််းမျောကရ်းပညျောရ င ်(သနူျောပပြို)မ ျော်း ခန  ထ်ျော်းပပ ်း Calhoun ကကျောငတ် က န််းမျောကရ်းဌျောန၏ 

လပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်းအတိငု််း လိကုန်ျောပါမည။် 

● ထိသု ်းပချော်းကဆျောငတ်ငွ ်ဝတစ် မု ျော်း၊ မ ကန် ျောအကျောမ ျော်း၊ N95 န ျောကခါင််းစည််းမ ျော်း၊ လကအ်တိမ် ျော်း၊ 

ပုိ်းသတလ်ကသ်တုဝ်တမ် ျော်း၊ န စ်မ ိြို်းသ ်ုးခရ ်းကဆျောင ်ကရဒ ယိမု ျော်း၊ အငတ်ျောနကခ် ိတထ်ျော်းကသျော ကနွပ် ျူတျော၊ 
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စျောရင််းဇယျော်းမ ျော်း အပါအဝင ်သင် ကလ ျ်ောကသျော PPE မ ျော်း ထျော်းရ ိပါမည။် 

● ကနရျောကိ ုအသ ်ုးပပြိုပပ ်းတိငု််း သန  ရ် င််းပုိ်းသတပ်ါမည ်

ကက ျောင််း၊ စျောသငြ်န််း သို  မဟတု ်ြရုိငတ်ို  ကိ ုပိတခ်ြင််း 

ကက ျောင််းပိတရ်န ်ဆ ်ုးပဖတခ် ကက်ိ ုပဖစ်စဉ်တစ်ခခု င််းအတကွ ်Calhoun ကကျောငတ် က န််းမျောကရ်းဌျောန၏ ဆ ်ုးပဖတခ် ကအ်တိငု််း 

ကဆျောငရွ်ကပ်ါမည။် ကက ျောင််း/စျောသငခ်န််း/အကဆျောကအ်အ  ုပိတပ်ခင််းဆ ်ုးပဖတခ် ကမ် ျော်းကိ ုက်ူးစကမ်ှုဗဟိအုျော်း စိစစ်ရရ ိပပ ်းလျှင ်

ဆ ်ုးပဖတပ်ါမည။် က်ူးစကမ်ှုဗဟိသုည ်စျောသငခ်န််းတစ်ခပုဖစ်ပါက ၎င််းန င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့သမူ ျော်းကိ ုကျွောရနတ်င််းဝငပ်ပ ်း  

ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်းကစျောင က်ကည ခ်ိငု််းပါမည။် အကဆျောကအ်အ ုတစ်ခလု ်ုးကိ ုပိတမ်ည အ်စျော်း တစ်ဦ်းခ င််းစ ကိ ုအမိတ်ငွ ်

(ကျွောရနတ်င််း) ဝငခ်ိငု််းနိငုက်ပခ ပုိမ ျော်းပါသည။် ဗုိင််းရပ်က်ူးစကခ် ရသညက်ိ ုသရိန ်၁၀ ရကခ်န  က်ကျောနိငုက်သျောကကကျောင  ်

ကက ျောင််းသျော်း/ဝနထ်မ််းမ ျော်းသည ်ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်းကပေါ်လျောခ ိန၌် အမိ်တငွ ်၁၀ ရက ်ကနရပါမည။် 

  

● အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိသ ူဆိသုညမ် ျော က်ူးစကမ်ှုဗဟိ၏ု ၆ ကပ အတငွ််း ၁၅ မိနစ်န င  ်အထက ်

ကရျောကရ် ိထကိတွွဲ့ထျော်းသမူ ျော်းကို ဆိလုိသုည ် 

● ကက ျောင််းသျော်းသည ်COVID-19 စမ််းသပ်မှုရလဒက်ိ ုကစျောင ဆ်ိငု််းကနပါက ရလဒရ်သညအ်ထ ိအမိတ်ငွက်နရပါမည။် 

 

ခဖစစ်ဉ်ဥပမျောမ ျော်း 

 
 

ခဖစစ်ဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းတငွ ်ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း ပပလျောပပ ်း 

က န််းမျောကရ်းအကက ဉျောဏ ်သို  မဟတု ်စစ်ကဆ်းမှု မခ ယရူကသ်းသည  ်အကပခအကန။ 

● ကက ျောင််းသနူျောပပြိုက တစ်ဦ်းခ င််းစ ကိ ုစစ်ကဆ်းပါမည။်မဘိမ ျော်းကိ ုဆကသ်ယွလ်ျှင ်ကက ျောင််းသျော်းအျော်း ခ ကခ် င််း 

ပပနလ်ျောကခေါ်ပါ။ 

● တစ်စ ုတစ်ဦ်းသည ်စစ်ကဆ်းမှုအကပဖ သို  မဟတု ်က န််းမျောကရ်းစစ်ကဆ်းမှုအကပဖကိ ုကစျောင က်နစဉ် အမိ်တငွ ်ကနရပါမည။် 

● တစ်စ ုတစ်ဦ်းတငွ ်ကရျောဂါပုိ်းစစ်ကဆ်းကတွွဲ့ ရ ိလျှင ်မညသ်နူ င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိကကကျောင််း (၆ ကပအတငွ််း ၁၅ မိနစ်ထက ်

ပုိပပ ်း ထကိတွွဲ့သမူ ျော်း) ကိ ုကက ျောင််းက မ တတ်မ််းပပြိုစုပါမည။် 

● ထိသုသူည ်ကအျောကပ်ါ ကစိစမ ျော်း ပပ ်းဆ ်ုးမ သျော ကက ျောင််းသို   ပပနလ်ျောနိငုပ်ါမည ်-  

○ ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း စကပေါ်လျောကသျော ရကမ်  ၁၀ ရကက်ကျောသည ရ်ကတ်ငွ ်လကခဏျောမ ျော်း ပပနက်ကျောင််းသျွော်းပပ ်း 

အဖ ျော်းကပ ျောကက်ဆ်းမကသျောကဘ်ွဲ အနည််းဆ ်ုး ၇၂ နျောရ တိငုက်အျောင ်အဖ ျော်းမရ ိကတျော လျှင ်

သို  မဟတု ်

○ စစ်ကဆ်းမှုအကပဖ နဂဂတစ်ပဖစပ်ါက သို  မဟတု ်COVID-19 မရ ိကကကျောင််း စျောရွကစ်ျောတမ််းရပါက လကခဏျောမ ျော်း 

ပပနက်ကျောင််းသျွော်းပပ ်း အဖ ျော်းကပ ျောကက်ဆ်းမကသျောကဘ်ွဲ အနည််းဆ ်ုး ၇၂ နျောရ တိငုက်အျောင ်အဖ ျော်းမရ ိကတျော လျှင ်

 

ကတျောင််း ိကုသျော စျော ွကစ်ျောတမ််းမ ျော်း 

● ၁၀ ရကက်ကျော လိအုပ်ကသျော သ ်းပချော်းကနထိငုမ်ှု မပပည မ်  ကက ျောင််းသို   ပပနလ်ျောလိပုါက စစ်ကဆ်းမှုအကပဖ နဂဂတစပ်ဖစ်ပါက 

သို  မဟတု ်COVID-19 မရ ိကကကျောင််း စျောရွကစ်ျောတမ််း လိအုပ်ပါသည။်   
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ခဖစစ်ဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းတငွ ်က န််းမျောကရ်းဝနထ်မ််းက သို  မဟတု ်

စစ်ကဆ်းမှုအရ COVID ကတွွဲ့ ရ ိရကသျော အကပခအကန။ 

● ပုိ်းကတွွဲ့ဝနထ်မ််းမ ျော်း သို  မဟတု ်ပုိ်းကတွွဲ့ကက ျောင််းသျော်း၏ မဘိမ ျော်းသည ်ပုိ်းကတွွဲ့ မှုအကပဖကိ ုကက ျောင််းထ  

ခ ကခ် င််းအကကကျောင််းကကျော်းရပါမည။် 

● ကက ျောင််းက မညသ်နူ င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိကကကျောင််း (၆ ကပအတငွ််း ၁၅ မိနစ်ထက ်ပုိပပ ်း ထကိတွွဲ့သမူ ျော်း) ကိ ုကက ျောင််းက 

မ တတ်မ််းပပြိုစုပပ ်း ထိကုက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ မိဘမ ျော်းကိသုျော ဆကသ်ယွပ်ါမည။် 

● ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း ရ ိပါက - ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း စကပေါ်လျောကသျော ရကမ်  ၁၀ ရကက်ကျောသည ရ်ကတ်ငွ ်လကခဏျောမ ျော်း 

ပပနက်ကျောင််းသျွော်းပပ ်း အဖ ျော်းကပ ျောကက်ဆ်းမကသျောကဘ်ွဲ အနည််းဆ ်ုး ၇၂ နျောရ တိငုက်အျောင ်အဖ ျော်းမရ ိကတျော လျှင ်ထိသုသူည ်

ကက ျောင််းသို   ပပနလ်ျောနိငုပ်ါသည။်  

● ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း မရ ိပါက  - ထိသုသူညထ်ကိတွွဲ့ မှုရ ိပပ ်း ၁၄ ရကအ်တငွ််း အမိ်တငွ ်ကနရပါမည ်

  

ကတျောင််း ိကုသျော စျော ွကစ်ျောတမ််းမ ျော်း 

● ကဆ်းစစ်ခ ကမ် ျော်း/ ပုိ်းကတွွဲ့စစက်ဆ်းမှု စျောရွကစ်ျောတမ််းမ ျော်းကိ ုကက ျောင််းပပနတ်ကခ် ိနတ်ငွ ်ကက ျောင််းသို   တငပ်ပရပါမည။် 

  

ခဖစစ်ဉ်ဥပမျော - ကက ျောင််းသျော်း သို  မဟတု ်ဝနထ်မ််းသည ်က န််းမျောကရ်းဝနထ်မ််းက သို  မဟတု ်

စစ်ကဆ်းမှုအရ COVID ကတွွဲ့ ရ ိထျော်းသနူ င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိထျော်းသည  ်အကပခအကန အကပခအကန။ 

(အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိသ ူဆိသုညမ် ျော က်ူးစကမ်ှုဗဟိ၏ု ၆ ကပ အတငွ််း ၁၅ မိနစ်န င  ်အထက ်ကရျောကရ် ိထကိတွွဲ့ထျော်းသမူ ျော်းကိ ု

ဆိလုိသုည။်) 

●  ကရျောဂါပုိ်းစစ်ကဆ်းကတွွဲ့ ရ ိထျော်းသနူ င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ ဖူ်းသမူ ျော်း ကက ျောင််းသို   မလျောရပါ။ တစ်စ ုတစ်ဦ်းတငွ ်

ကရျောဂါပုိ်းစစ်ကဆ်းကတွွဲ့ ရ ိရပပ  ၎င််းကိ ုသရိခ ိနတ်ငွ ်၎င််းန င  ်အန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ထျော်းသသူည် ကက ျောင််းသို   

ပပနက်ရျောကက်နပပ ဆိပုါက ထိသုအူျော်း ခ ကခ် င််း အမ်ိပပနပုိ်  ပါမည။်ထိ ုအန ်းကပ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိထျော်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းအျော်း 

မိဘမ ျော်းက ခ ကခ် င််း ပပနက်လျောကခေါ်ရပါမည။် 

●  ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း ရ ိလျောပါက - ထိသုသူည ်ကအျောကပ်ါကစိစမ ျော်းပပ ်းမ  ကက ျောင််းသို   ပပနလ်ျောနိငုပ်ါမည ်

○  ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း စကပေါ်လျောကသျော ရကမ်  ၁၀ ရကက်ကျောသည ရ်ကတ်ငွ ်လကခဏျောမ ျော်း ပပနက်ပ ျောကသ်ျွော်းပပ ်း 

အဖ ျော်းကပ ျောကက်ဆ်းမကသျောကဘ်ွဲ အနည််းဆ ်ုး ၇၂ နျောရ တိငုက်အျောင ်အဖ ျော်းမရ ိကတျော လျှင ်

သို  မဟတု ်

○ စစ်ကဆ်းမှုအကပဖ နဂဂတစ်ပဖစပ်ါက သို  မဟတု ်COVID-19 မရ ိကကကျောင််း စျောရွကစ်ျောတမ််းရပါက လကခဏျောမ ျော်း 

ပပနက်ကျောင််းသျွော်းပပ ်း အဖ ျော်းကပ ျောကက်ဆ်းမကသျောကဘ်ွဲ အနည််းဆ ်ုး ၇၂ နျောရ တိငုက်အျောင ်အဖ ျော်းမရ ိကတျော လျှင ်

● ကရျောဂါလကခဏျောမ ျော်း မရ ိပါက - ထိသုသူည ်နဂဂတစရ်လဒ ်သို  မဟတု ်COVID-19 မရ ိကကကျောင််း စျောရွကစ်ျောတမ််း 

မတငပ်ပနိငုလ်ျှင ်ပုိ်းကတွွဲ့သနူ င  ်ထကိတွွဲ့ မှုရ ိပပ ်း ၁၄ ရကအ်တငွ််း အမိ်တငွ ်ကနရပါမည။် 

  

ကတျောင််း ိကုသျော စျော ွကစ်ျောတမ််းမ ျော်း 
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● ၁၀ ရက ်သို  မဟတု ်၁၄ ကကျော လိအုပ်ကသျော သ ်းပချော်းကနထိငုမ်ှု မပပည မ်  ကက ျောင််းသို   ပပနလ်ျောလိပုါက စစ်ကဆ်းမှုအကပဖ 

နဂဂတစ်ပဖစ်ပါက သို  မဟတု ်COVID-19 မရ ိကကကျောင််း စျောရွကစ်ျောတမ််း လိအုပ်ပါသည။် 

 
 

 

 

 


