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ေက်ာင္းၿပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ၿခင္းအတြက္ မိသားစုလမ္းညႊန္ခ်က္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



မာတိကာ 
 
 
အၾကမ္းမ်ဥ္း 
အဆင့္အလိုက္ ေက်ာင္းအခ်ိန္ဇယား 
အဆင့္ (၃) အတြက္ အြန္လုိင္းမွ ေလ့လာၿခင္း  
အဆင့္ (၄) အတြက္ မူလတန္း အခ်ိန္ဇယား  
အဆင့္ (၄) အတြက္ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေပါင္းစပ္အခ်ိန္ဇယား 
အဆင့္အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ ရီပုိ႕ ကတ္ဒ္ 
 
ကန္ၿမင္ကြင္း အြန္လိုင္း ပညာေရးအစီအစဥ္ ေရြးခ်က္မႈ 
 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
 
မူလတန္း ကနဦးစတင္ၿခင္း 
ၾသဂုတ္လ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံၿခင္း ပြဲေတာ္ 
အတန္းတက္ေရာက္မႈ 
ေက်ာင္းမွအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား 
အိမ္မွသယ္ေဆာင္လာရမည့္ပစၥည္းမ်ား 
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္သည့္ ရက္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အၾကိဳအပုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ သို႕ ၿပင္ပလွဳပ္ရွားမႈမ်ား 
ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ လည္ပတ္လာေရာက္သူမ်ား 
ေက်ာင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ လူွပ္ရွားမႈမ်ား 
အားကစားလုပ္ငန္းမ်ား 
 
က်န္းမာေရးနွင့္ လုံၿခံဳေရး 
မ်က္နွာအကာအကြယ္ ဖုံးအုပ္ၿခင္း 
ကုိယ္အပူခ်ိန္တုိင္းတာၿခင္း 
သန္႔ရွင္းေစၿခင္းနွင့္ ပုိးသပ္ၿခင္း 
အကြာအေ၀းၿခား ေနထိုင္ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ား 
 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
မိမိတို႕ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႕ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း မၿပဳလုပ္မီ 
 
ကုိဗစ္ ၁၉  ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားၿခင္းဆိုင္ရာ တံုံ႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 



အေထာက္အကူၿပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး နွင့္ ဘတ္စ္ကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
အစားအစာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ကေလးထိန္းေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈ 
နည္းပညာ 
လူမႈေရး ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ေက်နပ္ၿပည့္၀မႈ 
ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဴတဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
 
 
ကုိဗစ္ ၁၉  ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္   မေသခ်ာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း  ကြ်န္ုပ္တုိ႕သည္ 
ကယ္လ္ေဟာင္ခရုိင္က်န္းမာေရးဌာန၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ၿမိ ႕ဳေတာ္၀န္၏ 
 ေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး အစီအစဥ္ နွင့္ စီဒီစီ တုိ႔နွင့္အညီ လုံၿခံဳထိေရာက္ 
မွ်တစြာ ေက်ာင္းသုိ႕ ၿပန္လည္တက္ေရာက္နိုင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ 
က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။  
 

• MI လုံၿခံဳေသာ ေက်ာင္းမ်ား။  Michigan’s 2020-21 Return to School Roadmap 

• CDC မွ ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
 
ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမားေရး နွင့္ လုံၿခံဳေရးသည့္ အဓိကဦးစားေပးၿဖစ္ပါသည္။ 
ဤေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ မိသားစုလမ္းညႊန္ခ်က္မသည္ က႑အားလုံးကုိ 
မလႊမ္းခ်ံဳေသာ္လည္း  ကုိဗစ္ ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္း 
ႏွင့္ လည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္အေထာက္အကူေပးမည္ ၿဖစ္ၿပီး 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ တိက် အခ်ိန္မွန္ ရွင္းလင္းၿပတ္သားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ၿပထားပါသည္။  
 
ကြ်နု္ပ္တို႕၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အေၿခအေနအခ်ိန္အခါမေရြး အေၿပာင္းအလဲမ်ားၿဖစ္ေပၚနိုင္သည္ကုိ 
သိရွိနားလည္လ်က္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၿပဳလုပ္နိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါ၀င္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခုကာလနွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။  
 
ဤလမ္းညႊန္သည ္ ၿပဳၿပင္နုိင္သည္ ့ စာတမ္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုနွစ ္ ၾသဂုတ္လ ေက်ာင္းမ်ား 
ၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန ္ၿပင္ဆင္ေသာအခါၿပန္လည ္တဆက္တည္း အသစ္ၿဖည့္စြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။  
 
 
 



ဤလမ္းညႊန္သည္ ၿပန္လည္ၿဖည့္စြက္ေၿပာင္းလဲနိုင္သည္ကုိ နားလည္ထားေစခ်င္သက႔ဲသုိ႔ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအသစ္ထပ္မံ 
ရရွိလာသည့္အခါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပးတိုက္တြန္း 
လုိက္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတုိ႕ ကုိ အေၿပာင္းအလဲမ်ား အၿမဲမၿပတ္သတင္းေပးပုိ႕ သြားမည္ 
ၿဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကြ်န္ုပ္တို႕ ၀က္ဘ္ဆ္ိုက္ေပၚရွိ  
FAQ link   သုိ႕ တင္သြင္းနိုင္ပါသည္။  
 
ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ဤအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ကာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၿပန္လည္ဆန္းသစ္ၿခင္း၊ 
အေထာက္အကူေပးအဆင့္တိုးၿမွင့္ၿခင္း နွင့္ ကြ် န္ုပ္တုိ႕ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ထာ၀စဥ္ေၿပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ကမၻာၾကီးမွ ေအာင္ၿမင္မႈလက္ကုိင္ ရယူနိုင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ကုိဗစ္ ၁၉  ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း 
ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရးနွင့္ ေလ့လားေရးဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္ကုိ 
ၾကံဳေတြ႔လာရမည့္အေၿခအေနအရပ္ရပ္မ်ိဴးစုံတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အဆင့္အလိုက္ ေက်ာင္းအခ်ိန္စာရင္းမ်ား 
 

 
အေရးေပၚေက်ာင္းပိတ္ရမည့္ အေၿခအေနမ်ားတြင္ Lakeview ေက်ာင္းခရုိင္သည္ 
 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႕၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႕အိမ္မွ 
ဆက္လက္ရယူသြားနိုင္ရန္ ေသခ်ာခုိင္လုံသည့္ က်ိဳးပမ္းခ်က္မ်ာကုိ ၿပဳလုပ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  
 
 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿပည္နယ္မွခ်မွတ္လ္ုိုက္သည့္ လက္ရွိေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္း 
အဆင့္ေပၚတြင္ အေၿခခံကာ အခ်ိန္မေရြးလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ကြ်ုန္ုပ္တို႕ 
သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ၿပည္နယ္မွဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
အဆင့္မ်ားအၾကား ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေၿပာင္းလဲလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၿပင္ဆင္ေပးသြားပါမည္။  
 
စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း လူအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆုံသင္ၾကားေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ 
အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ကာ အဆင့္မ်ားအားလုံးအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္  က်န္းမာေရးနွင့္ လုံၿခံဳေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအေကာင္းထည္ေဖာ္ရန္ ၿပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။  
 
*အဆင့္ ၄ တြင္ နွစ္ပတ္တစ္ခါ ကာေဟာင္ ေကာင္တီ ေက်ာင္းခရုိင္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးဌာနွနွင့္ ေတြ႕ ဆုံကာ လက္ရွိကုိဗစ္ၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနမ်ားနွင့္ ၿပန္လည္သုံးသပ္ရန္နွင့္ 
အဆင့္ ၄က မွ ၄ခ သုိ႕ ေၿပာင္းလဲရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ ရယူသြားပါမည္။ ဤသည္မွာ လူထုအတြင္း 
ကုိဗစ္ေရာဂါၿပန္႔ပြားမူကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ ေဒသသ ည္ ကယ္ေဟာင္ ေကာင္တီမွ 
အင္ဒီယားနား နယ္စပ္ နွင့္ မီခ်ီဂန္ ကန္ ထုိ႕အထိ ထိစပ္ ၿဖန္႔က်က္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆင္႔ ၄ မွ အဆင့္၃ 
အစား အဆင့္ ၅ သုိ႕ ေရာက္နိုင္ရန္  ကြ်ုန္ုပ္တုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသ တြင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေၿခခံခ်မွတ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

 
အဆင့္ ၁ မွ ၃ အဆင့္ ၄ က အဆင့္ ၄ ခ အဆင့္ ၅ 



ေက်ာင္းသားေ
က်ာင္းသူမ်ားအားလုံး 

မိမိအိမ္မွ 
အြန္လုိင္းေလ့
လာသင္ယူေရး 

မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရပါမ
ည္။ 

ေက်ာင္းသားေ
က်ာ

င္းသူမ်ားအားလုံး 
မိမိအိမ္မွ 
အြန္လုိင္းေလ့
လာသင္ယူေရး 
မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရ

ပါမည္။ 

မူၾကိဳ Pre-K 
မူလတန္း ေက်ာင္း
သားေက်ာင္းသူမ်ား 
စာသင္ခန္းအေဆာက္
အဦးမ်ားအတြင္းသုိ႔ 
တစ္ပတ္ ၅ ရက္ 

တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ား
 ေက်ာင္းသားေ

က်ာင္းသူမ်ား ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ 
စာသင္ခန္းအတြင္း
တြင္သာ ရွိရမည္။ 

PreK-
12 ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

မ်ားသည္ 
ပုံမွန္ ေက်ာင္းအခ်ိန္ဇယားအ
တုိင္း (မူလတန္းမ်ားသည္ 
မိမိအိမ္တြင္သာေနကာ) 
တစ္ပတ္လ်င္ ၅ 

ရက္ေက်ာင္းလာနိုင္ပါသည္။ 

  ၅ တန္းမွ ၁၂ 
တန္းအထိ ေက်ာင္း

သားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
မိမိအိမ္မွ ေလ့လာသင္ယူ
ၿခင္းနွင့္ ေက်ာင္း
တြင္းသင္ယူၿခင္း ေပါ
င္းစပ္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း 
သင္ယူသြားပါမည္။တစ္ပ

တ္လ်င္ ၂ 
ရက္ ေက်ာင္းတက္၍ 
အၿခားရက္မ်ားတြင္ 
အြန္လိုင္းမွ 

သင္ယူသြားပါမည္။ 
 

A-L=တနလာၤ၊ 
ၾကာသပေတးေန႕ 
M-Z=အဂၤါေန႕ 
၊ ေသာၾကာေန႔ 

 
ဗုဒၶဟူးေန႔ -အိမ္မွ 
အေ၀းသင္ 

သင္ယူေလ့လာၿခင္း 

 



 
 
အဆင့္ ၃ တြင ္အြန္လုိင္း သင္္ယူေလ့လာၿခင္း (မိမိအိမ္မ)ွ  
 
ေက်ာင္းမ်ား က်န္းမာေရးနွင့္ လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရသည့္အခါ 
အရည္ေသြးၿမင့္သည့္ အြန္လုိင္း ပညာေရးကုိ ေပးနိုင္ရန္ 
ၿပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ အေ၀းမွ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးနိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးထားသည့္ 
ကြန္ၿပဴတာ နွင့္ အကန္႔အသတ္မရွိေဒတာ ၿဖင့္ Wifi Hotspots မ်ားကုိပါ ရရွိသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အၿပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ အေၿခခံပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္ေသာ စာရြက္၊ ခဲတံ၊ ေရာင္စုံ 
အစရွိသည္တုိ႔ကုိပါ ပ့ံပုိးေပးသြားပါမည္။  
 
မိသားစုတစ္ခုခ်င္းဆီ၏ အခ်ိန္ဇယားသည္ မတူကြဲၿပားေသာေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တုိ႔အစီအစဥ္တြင္လည္း 
ညႊန္ၾကားခ်က္ နွစ္မ်ိဳးပါရွိၿပီး ေႏြဦး ၂၀၂၀ သင္ယူေလ့လာၿခင္း အစီအစဥ္နွင့္ ကြာၿခားပါမည္။  
 

• Live အြန္လိုင္းသင္ယူေလ့လာေရး အပုိင္း ကုိ အပတ္စဥ္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္တူညီစြာ 
ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။ Live သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။  

o တသမတ္တည္း သင္ယူေလ့လာၿခင္း အခ်ိန္စာရင္း 
o ၄င္းတုိ႔၏ ဗဟုသုတ နွင့္ စြမ္းရည္မ်ား ၿပသရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိၿခင္း 
o အတန္းေဖာ္မ်ားနွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ လူမူသင္ယူေလ့လာၿခင္းမ်ားကုိ 
ၿပဳလုပ္နိုင္ၿခင္း 

o အခ်ိန္နွင့္တေၿပးညီ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေပးနိုင္ၿခင္း။ တို႔ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။  
 
 

• ၾကိဳတင္ ရုပ္သံဖမ္းယူထားေသာ သင္ခန္းစားမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္စာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 
ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား ရယူနိုင္ရန္ အြန္လိုင္းတြင္ တင္ေပးထားပါမည္။ ၾကိဳတင္ 
ရုပ္သံဖမ္းယူထားေသာ သင္ခန္းစားမ်ားသည္ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

• အခ်ိန္ဇယား ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ရွိၿခင္း 
• သင္ၾကားမႈ သရုပ္ၿပမႈမ်ားကုိ ၿပန္လည္ၾကည့္ရူွနိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရၿခင္း 
• လြတ္လပ္စြာ မိမိနူန္းၿဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္နွင့္ေနရာရွိၿခင္း။ တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ 

 
 
ဤစာအုပ္အတြင္း ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားသည ္ သင္ၾကားေရး သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ 
အတန္းအဆင့္အလိုက္ ခရိုင္တစ္ေလ်ွာက္တသမတ္တည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား 



တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး နွင့္ လူမူစ္ိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကဲၿဖတ္စမ္းစစ္ၿခင္း တုိ႔သည္ ေက်ာင္းပထမအပတ္မ်ား အတြက္ 
အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထုိစံနူွန္းမ်ားအရ 
ၿပဳၿပင္မူမ်ားၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္ပါသည္။ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
အေဆာက္အဦး တစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ ဆက္သြယ္ေၿပာၾကားသြားပါမည္။  
 
 
အဆင့္ ၄ အတြက္ မူလတန္း အခ်ိန္ဇယား 
 
 
CDC နွင့္ ကာေဟာင္ ေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာန ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ကြ်နု္ပ္တုိ႔သည္ 
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ခန္းအတြင္းသာ ေနထုိင္ၿခင္းကုိ ေၿပာင္းလဲသြားပါမည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ စာသင္ခန္းအတြင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
အခ်ိန္ၿပည့္စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အခန္းတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ၿပဳသည့္ 
အၿခားေက်ာင္းသားမ်ား (သုိ႔) လူပမာနကုိ ကန္႔သတ္သြားပါမည္။ ဤသည္မွာ ကုိဗစ္ ေရာဂါကုိ 
လူအမ်ားအၿပားထံ ၿပန္႔နံွ႔မူကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ေပးသြားပါမည္။ 
 

• ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္းသည္ ေန႔စဥ္ တစ္နာရီ ေစာၿပီးပါမည္။ (၈:၂၅ မွ    ၂:၂၅ အထိ) 
o ဤသည္မွာ စာသင္ခန္းအတြင္း တစ္ေန႔တာလုံး ၀င္ေရာက္နိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းပမာဏကုိ 
ကန္႔သတ္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  

o အထူး စာသင္ခန္းမ်ား အားလုံး( အားကစား၊ အနွပညာ၊ ဂီတ) ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အိမ္မွ သင္ယူနိုင္ရန္ အြန္လိုင္းစာသင္ခန္းမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္။  

 
 
အဆင့္ ၂ အတြက္ ဒုတိယအခ်ိန္ဇယား (၅ တန္းမ ွ၁၂ တန္း) 
 
အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးၾကား 
အကြာအေ၀းၿခားေနထိုင္နိုင္ရန္ လူဦးေရးေလ်ာ့ခ်ရန္နွင့္  အတြက္ Lakeview ေက်ာင္းသည္ 
ဖက္စပ္အခ်ိန္ဇယားကုိ ေၿပာင္းလဲသြားပါမည္။  
 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ တပုိင္းတစ္စစာသင္ခန္း ပုံစံၿဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တစ္ပတ္လ်င္ ၂ ရက္ 
အကူအညီရယူနိုင္ရန္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ အဖြ႔ဲ နွစ္ဖြ႔ဲ 
ခြဲထားပါမည္။ 
 

A-L တနလာၤေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ 
 



M-Z အဂၤါေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ 
 

 
 
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအတြင္း လူကုိယ္တိုင္မတက္ေရာက္နုိင္သည့္ 
အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အိမ္မွ သင္ယူေလ့လာမူမ်ားကုိ ၿပဳလုပ္သြားရပါမည္။ 
 

• အားလုံးေသာ လူက္ုိယ္တိုင္ နွင့္ အိမ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ Google Classroom (၅-၆) 
သုိ႔မဟုတ္ Schoology (၇-၁၂) အထိရယူတက္ေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။ 

• ဆရာဆရာမမ်ားသည္ အိမ္မွသင္ယူေလ့လာသည့္ 
သင္ခန္းစာေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ 
လူကုိယ္တိုင္ေတြ႔ရသည္႔ ရက္မ်ားတြင္ ၿပန္လည္စမ္းစစ္သြားပါမည္။  

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အိမ္မွသင္ယူေလ့လာၿခင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး အိမ္မွသင္ယူေလ့လာၿခင္း သင္ခန္းစားမ်ားကုိ 
ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္သင္ယူေလ့လာၿခင္းနွင့္ အိမ္မွ သင္ယူၿခင္း 
သင္ခန္းစာမ်ား ပူးေပါင္းအကဲၿဖတ္ အမွတ္ေပးသြားပါမည္။ 

• အိမ္မွသင္ယူေလ့လာၿခင္း သင္ခန္းစာမ်ားသည္ မိမိ နွဴန္းထားၿဖင့္ သင္ယူနိုင္ၿပီး 
အတန္းတစ္ခုလ်င္  မိနစ္ ၆၀ မွ ၉ ၀ အထိ သင္ယူရပါမည္။  

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိလ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆရာဆရာမမ်ားကုိ 
ဆက္သြယ္အကူအညီရယူရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ (ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ မိဘမ်ားအားၿဖင့္ 
ဆရာဆရာမ်ားမွ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တစ္ရက္ မကုန္ဆုံးမွီ (သုိ႔) ေနာက္တစ္ရက္မေရာက္မီွ 
ၿပန္လည္ ေၿဖၾကားနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။  

 
 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ရီပို႔ကတ္မ်ား 
 
အဆင့္တစ္ခုနွင္႔ တစ္ခုအၾကား အမွတ္ေပးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေၿပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ပါ။ 
ဆရာဆရာမမ်ားအေနၿဖင့္ Schoology၊ Google Classrooms နွင့္ အၿခားအြန္လုိင္း 
ကိရိယာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ အိမ္စာမ်ား 
အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေထာက္ခံပါသည္။ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း၊ ၾကရူံွးၿခင္း စနစ္ကုိ က်င့္သုံးမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ရီပုိ႔ကတ္မ်ားအား မည့္သည့္အဆင့္တြင္ မဆုိ ေၿပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ရီပုိ႔ကတ္အတြင္ 
ေနရာအားလုံးမၿဖည့္နိုင္ၿခင္း ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။ (မူလတန္း ကတ္ဒ္မ်ား) 
 
 



Lakeview အြန္လုိင္း ပညာေရး 
 
 
ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္ရၿခင္းအတြက္ ပူပန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း 
နားလည္ၿပီး လူတုိင္းမိမိတို႔ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ရန္ စိတ္ပူေၾကာင္း 
သေဘာေပါက္နားလည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသုိ႔မလာနိုင္ (သုိ႔) မလာခ်င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ 
အြန္လုိင္းမွ သင္ယူေလ့လာၿခင္း (the Lakeview Vitural Academy) 
ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားေပးထားပါသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ 
လူကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္နိုင္ၿခင္းမရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အိမ္မွ အြန္လ္ုိင္း 
စာသင္ခန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။ ထုိ အြန္လိုင္းပညာေရးကုိ ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 
 

တာရာ ရုိက္ (မူလတန္း) trice@lakeviewspartans.org 
 

ထရူဒ ီစတစ္ (အလယ္တန္း) ) tstitt@lakeviewspartans.org 
 

အယ္လစ္ဆန္ ေအာ္လ္ဆန္ (အထက္တန္း) ) aolson@lakeviewspartans.org 
 
အြန္လ္ုိင္းပညာေရးအတြက္ မိမိကေလးကုိ စာရင္းသြင္းလုိေသာ္လည္းေကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူလိုေသာ္ လည္းေကာင္း ေအာက္ပါ လင့္ခ္ကုိ သြားေရာက္ပါ။  
 

Lakeview Virtual Academy 
 
 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ၿခင္း 
 
မူၾကိဳေက်ာင္းၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္း 
 
ဤပြဲကို မူလတန္းၾကီးေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ 
 ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ေန႔တစ္ပို္င္းသာ ရိွမည္ၿဖစ္သၿဖင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။  
 



 
ဆရာဆရာမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုၿခင္း 
 
 
သမာရုိးက် ဆရာဆရာမမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံၿခင္းပြဲညကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ တနလာၤေန႔ ညေန ၆ နာရီ 
တြင္ Zoom အစီအေ၀းၿဖင့္ အစားထုိးက်င္းပ သြားပါမည္။ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိ 
မိတ္ဆက္ရန္ ပညာေရးနွင့္ လူမူစိတ္ပု္ိင္းဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ား အြန္လုိင္းမွ ပါ၀င္န္ုိင္ေရး 
နွင့္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတုိခ်ဳပ္တင္ၿပသြားပါမည္။ ထိုမွ အေမးအေၿဖ က႑ 
ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။  
 
 
အတန္းတက္ေရာက္မွ ူ
 
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မၿဖစ္မေနေက်ာင္းၿပန္တက္ၿခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မိနစ္မ်ား၊ ၿပည္နယ္ 
အကဲၿဖတ္ခ်င္းမ်ားအတြက္  မီခ်ီဂန္ ဥပေဒမ်ား နွင့္ မူ၀ါဒမ်ား 
ၿပဌာန္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လူကုိယ္တိုင္ အတန္းတက္ေရာက္မူေန႔စဥ္ 
စာရင္းေကာက္ယူထားပါမည္။ အြန္လုိင္းသုိ႔မဟုတ္ ဖက္စပ္ပုံစံၿဖင့္ 
အတန္းတက္ရေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆရာဆရာမမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မူ သင္ခန္းစာ အိမ္စာ 
ၿပဳလုပ္မူမ်ားအေပၚ အတန္းတက္ေရာက္မူ ေရတြက္သြားပါမည္။  
 
၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ ပညာသင္နွစ္အတြက္ မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာနမွ 
ၿပန္ဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္မွေသာ္ 
လည္းေကာင္း အတန္းတက္ေရာက္မူကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္။ တရား၀င္ 
က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကုိ လက္ခံေသာ္လည္း ကိုဗစ္ နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥအားလုံးကုိ 
မိဘေထာက္ခံစာၿဖင့္သာ လက္ခံသြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုဗစ ္
လကၡဏာၿပလ်က္ ေက်ာင္းသို႔မလာ၇န ္မွာ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။  
 
 
 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေထာ္အကူပစၥည္းမ်ား 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္းသည္ မိမိတုိ႔ ပစၥၫ္မ်ားကုိ အၿခားသူတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားမွ 
ခြဲထားရမည္။ 

• လ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား နွင့္ အၿခား သင္ေထာက္ကူ၊ ဂိမ္း တို႔ကုိလည္း 
မွ်သုံးၿခင္း မၿပဳလုပ္ဘဲ အသုံးၿပဳသူတစ္ဦးအၿပီး ပုိးသတ္သင့္သည္။  

• ပစၥည္းမ်ာကုိ မွ်သုံးရၿခင္းမွ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ၀ယ္ယူထားသင့္ပါသည္ (သခၤ် ာ တြက္ခ်က္ပစၥည္းမ်ား) 
 



အိမ္မ ွပစၥည္းမ်ား 
 

• အိမ္မွ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာၿခင္းကုိ ကန္႔သတ္ပါ (၀န္ထမ္းမ်ားဆီမွ 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဆီမွ) 

• ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ေသာ္လည္း 
ကေလးအမ်ားအၿပားနွင့္ ထိေတြ႔မူ ေရွာင္ရွားပါ။ 

• ေပ်ာ့ေၿပာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ်အိမ္တြင္ ထားခဲ့ပါ။ 
• ၿပသ ၾကြား၀ါၿခင္း ပုံစံ ေရွာင္ရွားပါ။ 

 
 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက ္ေက်ာင္းၿပန္ဖြင့္ရက ္ 
 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၿပန္လည္စတင္ၿခင္း 
 
 
ကုိဗစ္ ၁၉  အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ား နွင့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ ကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 
နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ရယူနိုင္ရန္ အတြက္ Lakeview ေက်ာင္းသည္ 
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယားေၿပာင္းလဲခ်က္ၿဖင့္ နွစ္တစ္နွစ္ အစၿပဳသြားပါမည္။ 
မူလတန္းနွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ ဖက္စပ္အခ်ိန္ဇယားအရ 
အခ်ိန္ဇယားအေၿပာင္းအလဲကုိ စတင္ေနၿပီးၿဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔တာ၀န္ေပးထားသည့္ရက္မ်ားတြင္ 
လူကုိယ္တိုင္ ေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္နိုင္မွာ ၿဖစ္ပါသည္။  
 
မူလတန္း အေဆာက္အဦးမ်ား 

• မူလတန္းၾကိဳ၊ Young 5 ၊ ပထမအဆင့္၊ ECSE၊ အေစာပုိင္းေလ့လာေရး စာသင္ခန္း၊ ASD 
အခန္း၊ IRR အခန္း၊ CI အခန္းမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ 
သတင္းေပးပုိ႔ရပါမည္။ (ပုံမွန္ စာရင္းေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္) 

• ၂ တန္း၊ ၃ တန္း၊ ၄ တန္း မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ၁၂ နာရီ (ေန႔လည္)တြင္ 
စာရင္းေပးပုိ႔ရမည္။  

 
မူလတန္း ေက်ာင္းနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 

• ေနာက္ဆုံးအမည္ A မွ L အထိ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ 
• ေနာက္ဆုံးအမည္ M မွ Z အထိ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ 
• ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းမဖြင့္ပါ (အိမ္မွ အေ၀းသင္ေလ့လာသင္ယူေရး ေန႔) 

 
 



 
 
 
Lakeview ခရိုင္ စာသင္နွစ္ ၿပကၡဒိန္ကုိ ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရယူနိုင္ပါသည္။  
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အၾကိဳအပို႔ 
 

• ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ေရာက္ရွိနိုင္သည့္ ေနရာအမ်ားအၿပားကုိ ၿပဳလုပ္ေပးထားပါမည္။ 
• ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာမူမ်ားအတြက္  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသာမ်ား ေက်ာင္းမွ အေစာထြက္ေရာက္မူ အတြက္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ 

• မိဘမ်ားသည္ အၾကိဳအပ္ုိ႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ၿပဳလုပ္ရပါမည္။ 
• ေနရာတစ္ခုထဲတြင္ အဖြ႔ဲလိုက္ စုေ၀းၿခင္းေရွာင္ရွားရပါမည္။  

 
 
 
ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္နွင့္ ၿပင္ပ လွူပ္ရွားမူမ်ား 
 
 
CDC သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းဖြင့္ရက္အတြင္း အတတ္နိုင္ဆုံး အၿပင္မွ ေနရန္ 
တိုက္တြန္းပါသည္။ အတန္းမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ 
ဆရာမ်ားအေနၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္တြင္ အၿပင္သုိ႔ေခၚယူသြားပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တစ္ေနရာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ရွိရမည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္သြားပါမည္။ 
 
တဲနွင့္ ေပ်ာ္ပြဲစားစားပြဲမ်ားကုိ အေဆာက္အဦးတိုင္းတြင္ ထားရွိပါမည္။ 
မူလတန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင့္ စာသင္ခန္းၿပင္ပတြင္ ခုံတစ္လုံးဆီၿဖင့္ ထုိင္၍ ရမည္။ 
ကေလးမ်ားအေနၿဖင့္ ၄င္းတုိ႔အတန္းေဖာ္မ်ားနွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သာ ေနထုိင္ရမည္။ 
က္ုိယ္ပ္ုိင္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေၿပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ၿခင္း၊ 
မိမိတို႔ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ မွ ထြက္ခြာၿခင္း မၿပဳလုပ္ရပါ။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနၿဖင့္ ကိရိယာမ်ားကုိ 
အသုံးၿပဳမည္မဟုတ္ဘဲ အသုံးၿပဳၿပီးပါက ကိရိယာမ်ားကုိ ပုိးသတ္ရမည္။ အုပ္စုမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ 
ထိေတြ႔မူေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္။  



 
 
CDC အေနၿဖင့္ အၿပင္ဘက္ေနရာမ်ား ေက်ာင္းတြင္းကစားကြင္း၊ ပန္းၿခံကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားသည္ 
အၿမဲပုံမွန္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပုိးသတ္ရန္မလုိပါေၾကာင္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ 
လက္ၿဖင့္မၾကာခဏအထိအေတြ႔ရွိေသာ ခုန္တန္း လက္ရန္းမ်ား မွ ပလတ္စတစ္နွင့္ 
သတၳဳမ်က္နွာၿပင္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သန္႔ရွင္းေရး ၿပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ကစားကြင္း တစ္ခုလုံးကုိ 
ပုိးသတ္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူနိုင္သကဲ့သုိ႔ ူလူထုအတြက္ ကုိဗစ္ေရာဂါ 
အႏၱရာယ္မေလ်ာ့က်ေစနုိင္ပါ။ သစ္သားမ်က္နွာၿပင္မ်ား (ၿပဇာတ္စင္၊ ခံုတန္း၊ စားပြဲ) သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ 
ပုိးသပ္ၿခင္း (သုိ႕မဟုတ္) ေၿမၿပင္အကာမ်ား (ရႊံ႔၊ သဲ) တုိ႕ပုိ သန္႔ရွင္းၿခင္း မလုိအပ္ပါ။ အိမ္မွ မည္သည့္ 
ကိရိယာမ်ားကုိမွ ယူလာရန္ မလိုအပ္ပါ။ 
 
ေက်ာင္း၀င္ေပါက္ ကစားကြင္းမ်ားတြင္ လက္သန္႔ ေဆးရည္ကုိ ထားေပးထားပါမည္။  
 

ကိုယ္ပုိင္အခ်ိန္အတြက္ အိမ္မ ွမည္သည့္ကိရိယာမ်ားကိုမ် ွသယ္ေဆာင္လာၿခင္းမၿပဳရပါ။ 
 
 
ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား နွင္ ့လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား 
 

• အေရးၾကီးသည့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေက်ာင္းကိစၥရပ္ (သုိ႔) က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား 
ကုိဗစ္ ၿပသနာရပ္မ်ား တံုံ႔ၿပန္ရန္ လာေရာက္သူမ်ား 

• မလုိအပ္ေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ 
အေရးေပၚအေရးၾကီးသည့္ အေၿခအေနမွ လြဲ၍ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအတြင္း 
လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကုိ ခြင့္ၿပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

• အေရးၾကီးလာေရာက္သူမ်ား အေနၿဖင့္လည္း မ်က္နွာအဖုံးအကာမ်ား နွင့္ 
က္ုိယ္အပူခ်ိန္တုိင္းတာၿခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

• အပူခ်ိန္ ၁၀၀.၄ ထက္ၿမင့္ေသာသူမ်ားကို ၀င္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 
• ေန႔လည္းစာစား ဧည့္သည္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္မၿပဳပါ။ 
• မိဘ အစည္းအေ၀း၊ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကုိ တတ္နိုင္သမ်ွ အြန္လ္ုိင္းမွ ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။  

 
 
ေက်ာင္းပြဲေတာ္၊ လွႈပ္ရွားမူမ်ား 
 
အဆင့္ ၄ 
 



• ေက်ာင္းၿပင္ပ လွႈုပ္ရွားမူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူတစ္ဦးတစ္ဦးၾကားအကြာအေ၀းၿခား 
ေနထုိင္ေစၿခင္း၊ နွာေခါင္းစည္းမ်ားတပ္ၿခင္း၊ အၿပင္တြင္ တတ္နိုင္သမွ်ၿပဳလုပ္ေစၿခင္း၊ လူ ၅၀ 
ထက္ပုိမစုေ၀းဘဲ ခြင့္ၿပဳေပးသြားပါမည္။  

• အစုလိုက္ခ်ီတက္ၿခင္းမ်ား ခြင့္မၿပဳပါ။  
 
အဆင့္ ၅ 

• ေက်ာင္းၿပင္ပ လွႈုပ္ရွားမူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူတစ္ဦးတစ္ဦးၾကားအကြာအေ၀းၿခား 
ေနထုိင္ေစၿခင္း၊ နွာေခါင္းစည္းမ်ားတပ္ၿခင္း၊ အၿပင္တြင္ တတ္နိုင္သမွ်ၿပဳလုပ္ေစၿခင္း၊ လူ ၅၀ 
ထက္ပုိမစုေ၀းဘဲ ခြင့္ၿပဳေပးသြားပါမည္။  

• အၿပင္ဘက္တြင္ လူစုလူေ၀းၿပဳလုပ္ၿခင္းမ်ားကုိ လက္ရွိနွင့္ ေနာက္လာမည့္ 
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ၿပဳေပးသြားပါမည္။ 

 
 
 
 
အားကစားလုပ္ငန္းမ်ား 
 
အဆင့္ ၃  
အားကစားလွႈပ္ရွားမႈအားလုံးကုိ ေရႊ႔ဆိုင္းထားပါသည္။ 
 
အဆင့္ ၄ ႏွင္ ့၅ 
 

• MHSAA ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
• က်န္းမာေရးဌာနွင့္ MHSAA ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ခရုိင္သည္ 
က်န္းမာေရးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္နွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။  

• အားကစားပြဲမ်ားရွိ လူအေရအတြက္ (အားကစားနွင့္ တရား၀င္ပြဲမ်ားအပါအ၀င္) သည္ 
ၿမိ ႔ဳေတာ္၀န္ အမိန္႔ထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ မဟုတ္ပါ။  

• အခန္းတြင္း အေထာက္အကူမ်ားကုိ အားကစားအတြက္ အဆင့္ ၄ တြင္ ပိတ္ထားပါမည္။  
• အေထာက္အကူကုိ အသုံးခ်ခဲ့ပါက ၆ ေပကြာ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး အကြာအေ၀းၿခား၍ 
မွတ္သားထားပါမည္။ 

• ကုိယ္လက္လွႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
တတ္နုိင္သမွ်အၿပင္တြင္ ၿပဳလုပ္ရပါမည္။ 

• အခန္းတြင္းတြင္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ေပအကြာေနထုိင္ရပါမည္။ 
• အဆင့္ ၄ တြင္ ေလာ့ကာအခန္းမ်ားကုိ အသုံးမၿပဳရပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဆင့္ ၅ တြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုိးသန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားၿဖင့္ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ တစ္နာရီၿခားဆီ 
အသုံးၿပဳခြင့္ရပါမည္။  



လံုၿခံဳေရး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 
 
 
မ်က္နွာ အဖံုးအကာမ်ား 
 
မ်က္နွာ အဖုံးအကာတပ္ဆင္ၿခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ကုိဗစ္ကူးစက္မူ ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထူးၿခားေသာ က်န္းမာေရးဆ္ုိင္ရာ 
အေၿခအေနလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မ်က္နွာ နွာေခါင္းစည္းမ်ား တပ္ဆင္၇န္ 
အခက္အခဲရွိေၾကာင္းနားလည္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားအတြက္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအလိုက္ 
ဆုံးၿဖတ္ေပးသြားပါမည္။ ဤသည္မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရေၿပာင္းလဲနိုင္သၿဖင့္ နွာေခါင္းစည္းမ်ားနွင့္ 
ပတ္သက္သည္ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿမိ ႔ဳေတာ္၀န္၏ ေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿခင္း အစီအစဥ္အရ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးသြားပါမည္။  
 
မူလတန္းၾကိဳ Pre-K မွ ၄ တန္း 
 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း နွာေခါင္းစည္းတပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ 
သုိ႕ေသာ္ အေဆာက္အဦး၏ အၿခားေနရာမ်ား သြားရာတြင္ တပ္ဆင္ရပါမည္။  

• အတန္းအတြင္း လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရးအတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ နွာေခါင္းစည္း 
တပ္၇န္ အခ်ိန္အတ္ိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေစခုိင္းေစနိုင္ပါသည္။ 
(ဆိုလိုသည္မွ ေက်ာက္ကပ္စားပြဲေပၚတြင္ အုပ္စုငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိေနစဥ္ 
ဆရာဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားနွင့္ အနီးကပ္ရွိေနေသာအခါ၊ အစရွိသၿဖင့္)  

• အၿပင္ထြက္သည့္အခါ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ၆ေပအကြာ ေနနိုင္သည့္အခါ 
နွာေခါင္းစည္းမတပ္ပါနွင့္။ 

• နွာေခါင္းစည္းမတပ္လုိေသာအခါ ေဆးစာကုိ (ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔) ယူေဆာင္လာပါ၊ 
မ်က္နွာအကာအကြယ္ တစ္ခု ေပးပါမည္။ (က်န္းမာေရးအရ ခြင့္ၿပဳလ်င္) 

• နွာေခါင္းစည္းမ်ားကုိ ေပးထားပါမည္။  
 
 
၅ တန္းမွ ၁၂ တန္း 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး အစာစားခ်ိန္မွ လြဲ၍ နွာေခါင္းစည္း တပ္ရပါမည္။ 
• အၿပင္ထြက္သည့္အခါ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ၆ေပအကြာ ေနနိုင္သည့္အခါ 
နွာေခါင္းစည္းမတပ္ပါနွင့္။ 



• နွာေခါင္းစည္းမတပ္လုိေသာအခါ ေဆးစာကုိ (ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔) ယူေဆာင္လာပါ၊ 
မ်က္နွာအကာအကြယ္ တစ္ခု ေပးပါမည္။ (က်န္းမာေရးအရ ခြင့္ၿပဳလ်င္) 

• နွာေခါင္းစည္းမ်ားကုိ ေပးထားပါမည္။ 
 
 
၀န္ထမ္းမ်ား 

• ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး နွာေခါင္းစည္းတပ္ရမည္။ (က်န္းမာေရးအရ အခက္အခဲရွိသည္မွ လြဲ၍) 
• ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ နွာေခါင္းစည္းမ်ား ေပးအပ္သြားပါမည္။ (နွာေခါင္းစည္းအၾကည္မ်ားပါ) 
• မ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတာင္းဆုိပါက ေပးအပ္သြားမည္။ 

 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

• ဘတ္စ္ကားအတြင္း စီးနင္းသူအားလုံး နွာေခါင္းစည္းတပ္ရမည္။ 
• နွာေခါင္းစည္းမတပ္လုိေသာအခါ ေဆးစာကုိ (ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔) ယူေဆာင္လာပါ၊ 
မ်က္နွာအကာအကြယ္ တစ္ခု ေပးပါမည္။ (က်န္းမာေရးအရ ခြင့္ၿပဳလ်င္) 
 

**မိဘမ်ားနွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ နွာေခါင္းစည္းတပ္ၿခင္းနွင့္ ပက္သက္သည့္ ေဆးစာကုိ 
တတ္နိုင္သမွ်ေစာလ်င္စြာ ေပးပုိ႔ပါ။  
 
 
 

သိရွိရန္လိုအပ္သည္မ်ား 
 

• ေက်ာင္းဖြင့္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ မ်က္နွာအကာအကြယ္ 
ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ၿပဳသြားပါမည္။ 

• ခြင့္ၿပဳထားေသာမ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ားတြင္ နွာေခါင္းစည္း၊ တပတ္၊ ပု၀ါ၊ 
လည္စည္း၊လည္ပတ္မ်ား အေရာင္ပုံစံမေရြးပါ၀င္ပါသည္။  

• မ်က္နွာကာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ နွာေခါင္းစည္းအစား တပ္ၿခင္းကုိ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမရွိဘဲ တပ္ခြင့္မၿပဳပါ။ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသည္မ်ားသည္ 
ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားကုိ 
ဆက္သြယ္ေနရာခ်ထားေပးသြားပါမည္။ 

• မ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ားသည္ နွာေခါင္း၊ပါးစပ္တုိ႕ကုိ လုံၿခံဳစြာ ဖုံးအုပ္ထားနိုင္ရမည္။ 
• မ်က္နွာအကာအကြယ္တြင္ ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (သို႕) ရုိင္းၿပေသာ စကား 
အမူအယာမ်ားပါ၀င္သည္ကုိ ခြင့္မၿပဳပါ။ 
၄င္းတုိ႔တြင္ ေက်ာင္းေက်ာ္ၿငာစာတမ္းမ်ား၊ေဆးရြက္ၾကီး၊ မူးယစ္ေဆး၊ ၾကိမ္ဆုိေသာစာမ်ား၊ 



အစုလိုက္အၾကမ္းဖက္ ပုံစံ စာသားမ်ား၊ ရိုင္းၿပ ဆဲဆုိမူမ်ား လိင္ပ္ုိင္းဆ္ုိင္ရာ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

 
 
 
CDC မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မ်က္နွာအကာအကြယ္ လုံၿခံဳစြာ ၀တ္ဆင္နွည္း 
ဖယ္ရွားနည္းတို႕ကုိ ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆ္ိုက္တြင္ ၾကည့္ရူွနိုင္ပါသည္။  
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf. 
 
 
ကို္ယ္အပူခ်ိန္ တုိင္းတာၿခင္း 
 

• ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ က္ုိယ္အပူခ်ိန္တုိင္းတာမူမ်ားကုိ 
ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းေ၇ာက္သည့္ အခါတိုင္း ထိေတြ႔ရန္မလုိသည့္ ကုိယ္အပူခ်ိန္တုိင္း 
ကိ၇ိယာၿဖင့္ တုိင္းတာေပးသြားမည္။ 

• အပူခ်ိန္ ၁၀၀.၄ ထက္ၿမင့္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ထားသည့္ 
သီးၿခားေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အပူခ်ိန္ ၿပန္လည္တိုင္းတာမည္ 
ၿဖစ္ပါသည္။ 

• ကုိယ္အပူခ်ိန္မွာ ဆက္လက္၍ ၁၀၀.၄ အထက္ရွိပါက ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းမွ 
လာေရာက္ေခၚယူသြားရပါမည္။ ေက်ာင္းသားကုိ ခ်က္ခ်င္းလာၾကိဳရန္မွ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ 
တာ၀န္ၿဖစ္ပါသည္။  

 
 
သန္႔ရွင္းေရးနွင္ ့ပိုးသတ္ၿခင္း 
 

 
လ်င္ၿမန္ေသာတည္ေဆာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မူမ်ားအၿပင္ ေခတ္မီသည့္ သန္႔ရွင္းေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
 

• သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ လူထူထပ္သည့္ စာသင္ခန္းၿပင္ပေနရာမ်ား 
အိမ္သာအပါအ၀င္ လူအမ်ားထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ၄ နာရီၿခားတစ္ခါ 
သန္႔ရွင္းေရး၊ ပုိးသတ္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။  

• သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ လူထူထပ္သည့္ လူအမ်ားထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ား 
စာသင္ခန္းအတြင္း၊ ေဟာခန္း၊ ေလွကား၊ ရုံးခန္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား နွင့္ အၿခား 



၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းနွင့္ 
အလုပ္ရက္အဆုံးအသုံးခ်ေလ့ရွိသည့္ အၿခားေနရာမ်ားကုိ ပုိးသတ္ၿခင္း ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။ 

• ဆရာဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား စာသင္ခန္းတာ၀န္က်ပါက လူအမ်ားထိေတြ႕ 
မ်ားသည့္ ေနရာမ်ား (ဓါတ္ခြဲခန္းအတြင္း ကီးဘုတ္ ေမာက္စ္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊ ထိုင္ခုံမ်ား၊ 
မီးခလုတ္မ်ား၊ တံခါးလက္ကုိင္မ်ား) ကုိ 
စာသင္ခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေၿပာင္းအလဲတြင္ 
(သန္႔ရွင္းေရးကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား ၄င္းတုိ႕စားပြဲတြင္ ရွိလက္ အတန္း၏ ေနာက္ဆုံး ၅ 
မိနစ္တြင္ ၿပဳလုပ္သြားမည္။) အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ပုိးသတ္ေဆး တစ္ဘူးဆီ 
ထားရွိသြားပါမည္။ 

• ကုန္သြားေသာ ပုလင္းမ်ားကုိ ပုလင္းအသစ္ၿဖင့္ လဲရန္ ေနရာတစ္ခုရွိပါမည္။ 
ဆရာဆရာမမ်ား အေနၿဖင့္ စာသင္ခန္းတံခါးမ်ားကုိ အၿမဲဖြင့္ထား၍ တံခါးလက္က္ုိင္ကုိ 
လူအမ်ားထိေတြ႕ၿခင္း ေလ်ာ့ခ်ေအာင္ ၿပဳလုပ္ရန္ အားေပးပါသည္။  

• သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ားအေနၿဖင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တုိင္း၊ အလုပ္ဖြင့္၇က္တုိင္း 
၀ိတ္မခန္းမမ်ား၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား ကုိ အဆင့္ ၅ တြင္ ပုိးသတ္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ 
(အဆင့္ ၄ တြင္ ၄င္းတုိ႕ကုိ အသုံးမၿပဳပါ။) 

• ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ားနွင့္ နည္းၿပမ်ားအေနၿဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္း 
ကိရိယာမ်ားကုိ တစ္လွည့္ဆီသုံးကား ေက်ာင္းသားအေၿပာင္းအလဲအတြင္း သန္႔ရွင္းေရး 
ၿပဳလုပ္ရပါမည္။ 

• အားကစားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ ၀ိတ္ကိရိယားမ်ားကုိ 
တစ္ေရာက္သုံးၿပီးတိုင္း သုတ္သင္သန္႔ရွင္းၿခင္း မ်ား ၿပဳလုပ္ရပါမည္။ 

• ကေလး အဟာရ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ မီးဖုိေခ်ာင္းအားလုံး နွင့္ အစားအစာ 
မွ်ေ၀သည့္ေနရာ ကုိ အစာစားခ်ိန္တစ္ခုနွင့္တစ္ခုၾကား 
အစာစားခ်ိန္ၿပီးေနာက္ေသာ္လည္းေကာင္း သန္႔ရွင္းေရးနွင့္ ပုိးသတ္ၿခင္းဆုိင္ရာ 
စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အညီ သန္႔ရွင္းပုိးသတ္ရပါမည္။ 

• အားကစားကြင္းတြင္းရွိ ကိရိယာမ်ားကုိ တစ္ခါသုံးၿပီးတိုင္း ၿပန္လည္သန္႔ရွင္းရပါမည္။ 
(ပုိးသတ္ေဆးၿဖန္းရည္ ေပးထားပါမည္။) 

• ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္း၊ စားပြဲမ်ား အေၿပာင္းအလဲၿပဳလုပ္ေသာအခါ စားပြဲမ်ားကုိ 
သန္႔ရွင္းရပါမည္။ 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္သည္နွင့္ တၿပိဳင္နက္  
နွစ္နာရီၿခားတစ္ခါ၊ အစာမစားခင္နွင့္ စားၿပီးတိုင္း၊ ၿပင္ပကစားစရာကိရိယာမ်ား 
ကုိင္တြယ္ၿပီး မကုိင္တြယ္ခင္၊ ေက်ာင္းမွ မထြက္ခြာမွီ 
လက္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာပုိးသတ္ရပါမည္။ ေန႔ လည္စာမစားမီွ လက္မ်ားကုိ ဆပ္ၿပာ 
နွင့္ ေရမ်ားၿဖင့္ ေဆးေၾကာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

• ၀န္ထမ္းမ်ားကု သန္႔ရွင္းေရးနွင့္ ပုိးသတ္ၿခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ 

• အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ ပုိးသတ္ သန္႔ရွင္းသြားပါမည္။ 



• မ်ွေ၀အသုံးၿပဳေသာ နည္းပညာစက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ား အသုံးမၿပဳမီ 
သန္႔ရွင္းေရး ၿပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေရး ေဆးရည္ကုိ တပတ္တြင္ၿဖန္းကာ 
မ်က္နွာၿပင္ေပၚသုိ႕ သုတ္၍ သန္႔ရွင္းပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမ် 
တိုက္ရုိက္ ေဆးရည္နွင့္ ၿဖန္းၿခင္း၊ ေရစြတ္ထားေသာ တပတ္ၿဖင့္ၿဖန္းၿခင္း မၿပဳလုပ္ရပါ။ 

 
 
 
လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးၾကား အကြာအေ၀းၿခားေနထိုင္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား 
 
 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အတတ္နိုင္ဆုံး အကြာအေ၀းၿခား ေနထုိင္ၿခင္းကုိ 
က်င့္သုံးပါမည္။ 
 

• အကာမ်ားကုိ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ကြာၿခားေနနိုင္ရန္ 
သတိေပးအၿဖစ္ထားသြားပါမည္။ 

• အေရ့ွရုံးေနရာမ်ားတြင္ အကာအကြယ္မ်ား တပ္ဆင္သြားပါမည္။ 
• စားပြဲမ်ား၊ ခုံမ်ားကုိ အမ်ားဆုံး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္နွင့္ တစ္ေယာက္ကြာၿခားေနနိုင္ရန္ 
ၿခားထားပါမည္။ အသုံးမၿပဳသည့္ ပရိေဘာဂမ်ား နွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေနရာလြတ္က်န္ေစရန္ 
ဖယ္ရွားသြားမည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ာသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္သည္နွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားကုိ 
တိုက္ရုိက္သတင္းပုိ႔ရမည္။ 

• ခြင့္ၿပဳထားေသာ ေက်ာင္းသားအစုလိုက္ပမာဏသည္ တေန႔တာအတြင္း မနက္စာ၊ 
ေန႔လည္စာ၊ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ နွင့္ ေက်ာင္းလႊတ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အတတ္နိုင္ဆုံး 
အတူတကြ ရွိေနရပါမည္။ 

• ေရြ႕ လ်ားသြားလာမူမ်ားကုိ အတတ္နုိင္ဆုံးေလ်ာ့ခ်ရပါမည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
အခ်ိန္ဇယားအလ္ိုက္ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေန႔လည္စားစာခ်ိန္ ၊ အတန္းတစ္ခုနွင့္ 
တစ္ခုအၾကား (လုိအပ္သလုိ) နွင့္ ေက်ာင္းလႊတ္သည့္အခါ တို႔တြင္ 
ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဟာခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ 
ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ 

• အမ်ားသုံးဘုံေနရာမ်ား ၿဖစ္သည့္ ေရပန္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားပါမည္။ 
ေရဘူမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေပးအ ပ္သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး ေရၿဖည့္ရန္ ေနရာမ်ားကုိလည္း 
စီစဥ္ေပးသြားပါမည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပစၥၫ္းမ်ားကုိ တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ခြဲထားပါမည္။ 
• လ်ပ္စစ္ပစၥၫ္မ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား နွင့္အ ၿခားဂိမ္းမ်ား (သို႔) 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို  မွ်ေ၀ၿခင္းေရွာင္ရွားကာ အသုံးၿပဳသူတစ္ဦးအၿပီး သန္႔ရွင္းၿခင္း 
ပုိးသတ္ၿခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားသြားရပါမည္။ 



• ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ တစ္ရက္တာအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင့္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးထိေတြ႔ 
ၿခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရပါမည္။ 

 
 
 
 

သင္၏ ကေလးအား ေက်ာင္းသို႕ မပို႕မွ ီ 
 
ေန႕စဥ ္ကိုဗစ ္မွတ္စ ုနွင္ ့လကၡဏာ စစ္ေဆးၿခင္း 
 
ေက်ာင္းသုိ႕ ကုိဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရၿခင္းကင္းေ၀းရန္ အေရးအၾကီးဆုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
အခ်က္တစ္ခုမွာ ေန႔စဥ္ သင္၏ကေလးကုိ အိမ္မွ မထြက္ခြာမွီ ကုိဗစ္ေရာဂါ စစ္ေဆးၿခင္း မွတ္စု 
ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဖုန္းအပလီေကးရွင္းကုိ အခမဲ့ရယူနိုင္ပါသည္။ 
 

https://myhealthchampion.com/hcapp/ 
 
 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာရြက္ေကာ္ပီရယူလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္ကုိ လုိက္ခ္လုပ္ပါ။ (ေဖာင္ကုိ စပိန္နွင့္ 
ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ လည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ ) 
 
 
၁၀၀.၄ နွင့္အထက္ အဖ်ားရွိၿခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဓိက ေဖာ္ၿပခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။ 
အၿခားလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။ 
 

• ပုံမွန္မဟုတ္ ၿပင္းထန္ေသာေခ်ာင္းဆုိးၿခင္း 
• အသက္ရူွၿမန္ၿခင္း (သုိ႕) အသက္ရူွရခက္ခဲၿခင္း 
• ေခါင္းက္ုိက္ၿခင္း 
• လည္ေခ်ာင္းနာၿခင္း 
• အရသာ နွင့္ အနံ႔ ခံနိုင္မႈ ဆုံးရံူွးၿခင္း 
• ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ၿခင္း 
• ၀မ္းသြားၿခင္း (အဖ်ားအပါ၀င္) 

 
ကေလးမ်ားမွ ဖ်ားေနသည့္ ပုံၿပလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မၿပလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ေန႕တာလုံး 
ကုိယ္အပူခ်ိန္ကိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 



ကေလးမွ ကုိဗစ္ မရွိဟု စမ္းသပ္ရရွိေသာ္လည္း အဖ်ားရွိေနပါက ကေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ႔မလာခင္ ၂၄ 
အတြင္း အဖ်ားကင္းစင္ေနရပါမည္။ 
 
ကိုယ္အပူခ်ိန္တုိင္းတာၿခင္း 

• မိသားစု၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႕မသြားမီွ 
ကုိယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာရပါမည္။ ကေလးတြင္ အဖ်ား ၁၀၀.၄ ထက္ပုိပါက အိမ္တြင္သာ 
ေနခုိင္းသင့္သည္။  

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏  ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ 
မၿပတ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရူွေနရန္ တ္ိုက္တြန္းပါသည္။ အဖ်ား၊ ေခ်ာင္းဆုိးၿခင္း၊ နွာေဆးၿခင္း၊ 
အသက္ရူွရခက္ၿခင္း၊ ခ်မ္းေအးၿခင္း၊ ၾကြက္သားနာၾကင္ၿခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာၿခင္း၊ အရသာအနံ႕ 
ခံနိုင္မႈ ဆုံုးရူံွးၿခင္း၊ ေမာပန္းၿခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ၿခင္း၊ ပ်ိ ႕ဳအန္ၿခင္း နွင့္ ၀မ္းသြားၿခင္း တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ 
ကေလးတြင္ ထုိလကၡဏာရပ္မ်ားေတြ႕ပါက က်န္းမာေရး အကူအညီရယူပါ။ 
ထုိလကၡဏာရပ္မ်ား ၿပေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမတက္သင့္ပါ။ 
 

လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာၿခင္း 
 

• သင္၏ ကေလးကုိ ဘတ္စ္ကားေပၚမတက္မွီ (သုိ႕ ) ေက်ာင္းသုိ႕မေရာက္မီွ ၄င္းတုိ႕၏ လက္မ်ားကုိ 
ဆပ္ၿပာ၊ ေရ တုိ႕ နွင့္ အနည္းဆုံး စကၠန္း ၂၀ ၾကာ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ဆပ္ၿပာ နွင့္ ေရတုိ႕ 
မရရွိနိုင္ပါက အနည္းဆုံး အရက္ၿပန္ ၆၀ % ပါသည္ အရက္ၿပန္ လက္သန္႔ ေဆးရည္ ကုိ သုံးပါ။ 

 
 
မ်က္နွာ အကာအကြယ္ ထုတ္ပိုးေပးပါ။ 

• ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႔မပုိ႔မွီ မ်က္နွာအကာအကြယ္တစ္ခု ေပးပါ။ 
မ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ားသည္ ၃ တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
အတြက္ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး နွင့္ ကူးေၿပာင္းေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ပါသည္။ ၅ တန္းမွ ၁၂ 
တန္းအထိ ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္း မ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ မူၾကိဳ မွ ၂ တန္းထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း 
မ်က္နွာအကာအကြယ္ ၀တ္ဆင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။  

 
ေရဘူးထည့္ေပးပါ။ 
 

• ေက်ာင္းရွိေရပုိက္ေရပန္းမ်ားကုိ အသုံးမၿပဳရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေရဘူးၿဖည့္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ဖြင့္ေပးထားပါမည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္တေလ်ာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း
သူမ်ားသည္ ေရပုလင္းကုိ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ၿပဳပါမည္။ 

 
 



 
 
 
ကိုဗစ ္၁၉  ေရာဂါဆုိင္ရာ အေၿခအေနတံု႔ၿပန္ခ်က္မ်ား 
 
 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားမွက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း (သုိ႕) စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု၏ ေရာဂါစမ္းစစ္ခ်က္အရ 
ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရိွသည္ဟုေဆးစစ္ခ်က္ရေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္နွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံခဲ့သည္ ( ၆ ေပအကြာထက္ ပုိ၍နီးကပ္စြာ ၁၅ မိနစ္ထက္ပုိ၍ ေနထုိင္ခဲ့ၿခင္းကုိဆိုလုိသည္။) 
ဟုသိရပါက မိဘမ်ားကုိ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
သတိေပးအေၾကာင္းၾကားၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကန္ေဟာင္ခရုိင္ က်န္းမာေရးဌာန၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရစီစဥ္ထားပါသည္။  
 
 

ေက်ာင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚန္ိုင္ေပၚ အေၿခအေနမ်ား နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ နွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတည္ၿပဳၿပီးၿခင္း (သုိ႕) ေရာဂါလကၡဏာၿပ၍ 

ရလာဒ္ေစာင့္ဆိုင္းေနၿခင္း (သုိ႕) အနီးကပ္ ရွိခ႔ဲၿခင္း 
အေၿခအေန ၁ အေၿခအေန ၂ အေၿခအေန ၃ 
ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား 
၊ေက်ာင္းသူနွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးမွ 
ကုိဗစ္ေရာဂါရွိေၾကာင္း 
အတည္ၿပဳၿပီးၿခင္း 
 
အတည္ၿပဳထားသည့္ 
ပုိးရွိ ေက်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္းသည္ 
အိမ္တြင္ သီးၿခားေနရမည္။ 
ထုိေက်ာင္းသား ၀န္ထမ္းကုိ  
ေအာက္ပါအေၿခအေနမတုိင္ခင္
 ေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္ၿခင္းမၿပဳပါ။ 
 
အနည္းဆုံး ၂၄ နာရီေက်ာ္အထိ 
အဖ်ားမရွိ (အဖ်ားက်ေဆးမ်ား သုံး၍ 
မဟုတ္ဘဲ) ပါက၊ 
အၿခားလကၡဏာမ်ား 
ၿပန္လည္ေကာင္းမြန္လာပါက၊ 
 

ေက်ာင္းအတြင္းရွိ
 ေက်ာင္းသား၊ေ
က်ာင္းသူ နွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးဦးမွ 
 ေရာဂါလကၡဏာၿပ၍ 
ကုိဗစ္ေရာဂါ ရွိမရွိ 
ဓါတ္ခြဲခန္းအေၿဖ 
 ေစာင့္ဆိုင္းေနၿခင္း 
 
ေရာဂါေတြ႔ရွိပါက 
အေၿခအေန ၁ 
ကုိၾကည့္ပါ။ 
မေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းသ
ို႔မလာမီွ ၂၄ 
နာရီၾကာ ေက်ာင္းသား၊ 
၀န္ထမ္းသည့္ 
ေဆးေၾကာင့္မဟုတ္

ေက်ာင္းအတြင္းရိ ွ ေ
က်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူ နွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးဦးမွ 
ကုိဗစ္ေရာဂါရွိသည္ဟု 

အတည္ၿပဳထားေသာ သူနွင့္ 
အနီးကပ္ ရွိေနခဲ့ၿခင္း 

 
 
 

ကြာရမ္တင္း၀င္ရမည့္ ေ
က်ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္း၏ 
မိသားစု၀င္၊ အတန္းေဖာ္မ်ား 

နွင့္ 
ဆရာဆရာမမ်ားသည္

 ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ကာ  
လကၡဏာမ်ားေစာင့္ၾကည့္

သင့္ပါသည္။ 



ပထမဆုံး လကၡဏာၿပသည့္ရက္မွ ၁၀ 
ရက္တာ ၾကာေသာအခါ။  
 
ကြာရမ္တင္း၀င္ရမည့္ ေက်ာင္းသား၊ 
၀န္ထမ္း၏ မိသားစု၀င္၊ 
အတန္းေဖာ္မ်ား နွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား 
လူနာနွင့္ အနီးကပ္ရွိခဲ့ေသာ သူမ်ားကို 
၁၄ ရက္ ခြဲၿခားထားပါမည္။  

ဘဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 
မၿပေတာ့ပါက။  
 
ရလာဒ္ေစာင့္ဆို
င္းေနသည့္ 
 ေက်ာင္းသား၊ 
၀န္ထမ္း၏ မိသားစု၀င္၊ 
အတန္းေဖာ္မ်ား 
မိသားစု၀င္၊ 
အတန္းေဖာ္မ်ား နွင့္ 
ဆရာဆရာမမ်ား ကုိ 
ရလာဒ္ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ 
လကၡဏာရပ္မ်ား ေစာင့
္ၾကည့္သင့္ပါသည္။  
 
လကၡဏာမ်ားေတြ႔ပါက  
က်န္းမာေ
ရး ေစာင့္ေ
ရွာက္သူမ်ားကုိ ကုိဗစ္ 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ 

လကၡဏာမ်ား ၿပပါက 
က်န္းမာေ

ရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ 
ကုိဗစ္ေရာဂါ စစ္ေဆး၇န္ 
ဆက္သြယ္သင့္သည္။ 

 
 
 
*ကုိဗစ္ေရာဂါ ရွိသည္ဟု အတည္ၿပဳထားသူနွင့္ အနီးကပ္ရွိခဲ့သည္ 
ဆိုသည္မွ ေရာဂါပုိးအတည္ၿပဳထားသူနွင့္ အနည္းဆုံး ၁၅ မိနစ္အၾကာ နွာေခါင္းစည္းတပ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း မတပ္၍ေသာလည္းေကာင္း ၆ ေပ အတြင္းရွိေနခဲ့သူကုိ ဆုိလုိပါသည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ေက်ာင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚန္ိုင္ေပၚ အေၿခအေနမ်ား နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦး အတည္ၿပဳၿပီးၿခင္း (သုိ႕) ေရာဂါလကၡဏာၿပ၍ 

ရလာဒ္ေစာင့္ဆိုင္းေနၿခင္း (သုိ႕) အနီးကပ္ ရွိခ႔ဲၿခင္း 
အေၿခအေန ၁ အေၿခအေန ၂ အေၿခအေန ၃ 
၁။ ေက်ာင္းအတြင္း
ရွိ ေက်ာင္းသား 
၊ေက်ာင္းသူ၏ 
မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမွ 
ကုိဗစ္ေရာဂါရွိေၾကာင္း 
အတည္ၿပဳၿပီးၿခင္း 
 
အတည္ၿပဳထားသည့္ 
ပုိးရွိမိသားစု၀င္ႏွင့္တ
စ္အိမ္ထဲေနသည့္ 
 
 ေက်ာင္းသား သည္ 
ထုိလူနာ 
သီးၿခားထားၿခင္း (၁၀ 
ရက္) ရွိစဥ္ ေက်ာင္းမွ 
ခြဲၿခားထားမည္။  
ထုိေက်ာင္းသား သည္  
ထုိလူနာနွင့္ 
အနီးကပ္ရွိခဲ့သည
့္ ေနာက္ဆုံးရက္မွ ၁၄ 
ရက္အတြင္း 
ကြာရမ္တင္း၀င္ရမည္။ 
 
 
 

ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ေ
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ၏  
တစ္အိမ္တည္းေန 
မိသားစု၀င္မွ 
ရလာဒ္မ်ားေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ 
ထုိေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းမွ 
ဖယ္ထားရမည္။  
 
 
  
ထုိမိသားစု၀င္သည္  
ေရာဂါေတြ႔ရွိပါက အေၿခအေန 
၁ ကုိၾကည့္ပါ။ 
မေတြ႔ရွိပါက ေက်ာင္းသုိ႔ 
ၿပန္လာနိုင္သည္။  
 
 

ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းတြင္ 
ဆက္ေနနိုင္သည္ သုိ႔ေသာ္ 

 ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ပါသည္။ 
 

ကုိဗစ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 
မိသားစု၀င္တြင္ ေတြ႔ရပါက ေက်ာ
င္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းမွ ဖယ္ထားကာ 

အေၿခအေန ၂ 
ရလာဒ္ေစာင့္ၾကည့္အေၿခအေနအ

တုိင္း ဆက္ဆံရပါမည္။  
 
 

 



*ကုိဗစ္ေရာဂါ ရွိသည္ဟု အတည္ၿပဳထားသူနွင့္ အနီးကပ္ရွိခဲ့သည္ 
ဆိုသည္မွ ေရာဂါပုိးအတည္ၿပဳထားသူနွင့္ အနည္းဆုံး ၁၅ မိနစ္အၾကာ နွာေခါင္းစည္းတပ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း မတပ္၍ေသာလည္းေကာင္း ၆ ေပ အတြင္းရွိေနခဲ့သူကုိ ဆုိလုိပါသည္။  
 
*ေရာဂါကုိယ္ခံအားေကာင္းသည့္ ပုိမုိၿပင္းထန္ေသာ ဖ်ားနာမူအတြက္ အနည္းဆုံး ရက္ ၂၀ အထိ 
ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။  
 
 
သယ္ယူပုိ႕ ေဆာင္ေရးနွင့္ ဘတ္စ္ကား စီးနင္းမႈဆိုင္ရာ 
နည္းနာညႊန္ၾကားခ်က္ 
 
 
ေယဘုယ် လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 
 
 
A.M ဘတ္စ္ကားမ်ားေစာင့္ဆုိင္းရာတြင္း လို္က္နာရမည္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
၁။ မိဘာမ်ားသည္ မိမိသားသမီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သုိ႕  
သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ေက်ာင္းၾကိဳသည့္ အခ်ိန္ထက္ ၁၀မိနစ္ ေစာ၍ ေရာက္ရွိရန္ 
တာ၀န္ရွိပါသည္။ (ဒရုိင္ဘာသည္ ဟြန္းတီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
အခ်ိန္ကုိငဲ့ညွာသည့္အားၿဖင့္ ေက်ာင္းသားကုိေစာင့္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ပါ။) 
 
၂။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘတ္စ္ကားမွတ္တ္ိုင္မွ အမူအက်င့္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ 
မိဘတာ၀န္ ၿဖစ္သည္။ 
၃။ ေက်ာင္းပုိင္ဆိုင္မႈ နွင့္ ဘတ္စ္ကားအတူတူစီးနင္းလ္ိုက္ပါသည့္ အၿခားသူမ်ားကုိ ေလးစားပါ။ 
၄။ ကားလမ္းမမွ ေနာက္သုိ႕ ဆုတ္၍ ေစာင့္ဆိုင္းပါ သုိ႕ မဟုတ္ လူသြားလမ္းေပၚမွေစာင့္ပါ။ ၁၀ 
ေပထက္ေက်ာ္၍ ကားလမ္းေပၚသုိ႕ နီးကပ္စြာမရပ္ပါနွင့္။  
၅။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တ္ုိင္တြင္ လူတစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးအကြားအေ၀းၿခားေနထုိင္ၿခင္း က်င့္သုံးပါ။  
၆။ ဘတ္စ္ကားလြတ္သြားပါက အိမ္သုိ႕ ခ်က္ခ်င္းၿပန္ပါ။ 
၇။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘတ္စ္ကားမမွီလိုက္ပါက မိဘမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
အၿခားသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး တစ္ခုခုစီစဥ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 
 
လံုၿခံဴစြာ လုိက္ပါစီနင္းၿခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
၁။ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္ကဲ့သုိ႕ လိုက္နာက်င့္သုံးေနထိုင္ပါ။ 
၃။ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အစားအေသာက္မ်ားစားၿခင္း မၿပဳလုပ္ပါနွင့္။ 



၄။ ဒရိုင္ဘာသည္ ခုန္ေနရာခ်ထားရန္ တာ၀န္ရွိသူၿဖစ္သၿဖင့္ အတူလက္တြဲလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
၆။ ထုိင္ခုံေပၚတြင္ အခ်ိန္ၿပည့္ထုိင္ပါ။ 
၅။ ဘတ္စ္ကားစီးနင္းသူတိုင္း မ်က္နွာဖုံးအကာအကြယ္ တပ္ဆင္ရမည္။ 
 
ဘတ္စ္ကား အဆင္းအတက္ 
 
၁။ ဘတ္စ္ကားေပၚသုိ႕တက္သည့္အခါ ဘတ္စ္ကားအေရွ႕ တြင္ထားသည့္ လက္သန္႕ေဆးရည္ကုိ သုံးပါ။ 
၂။ ဘတ္စ္ကားေပၚကဆင္းလုိသည့္အခါ ဘတ္စ္ကား အၿပီးမရပ္ခင္အထိ ထုိင္ခုံတြင္ထိုင္ေနပါ။ 
၃။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ခုန္ဆင္းၿခင္း မည္သည့္အခါမ်ွ မၿပဳလုပ္ပါနွင့္။ 
၄။ လမ္းကူးသည့္အခါ ဒရုိင္ဘာနွင့္ အၾကည့္ခ်င္းဆုံ သေဘာတူညီမူ ရွိပါ။ 
၅။ ဘတ္စ္ကားေအာက္သုိ႕ ပစၥည္းမ်ားေကာက္ယူရန္ မည္သည့္အခါမ်ွ ကားေအာက္သုိ႕ မ၀င္ပါနွင့္။ 
 
ဖ်ားနာၿခင္း 
 
၁။ တစ္ေန႕တာအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ဖ်ားနာပါက ၄င္းတို႕သည္ 
အုပ္စုလုိက္သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးကုိ လုံး၀အသုံးမၿပဳဘဲ အိမ္သုိ႕ ၿပန္ပါ။ 
၂။ ေက်ာင္းသုိ႕မလာမီွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဖ်ားနာေနပါက ထုိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကုိ 
အုပ္စုလိုက္ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ေပၚသုိ႕ လုံး၀ မစီးနင္းပါေစနွင့္။ 
၃။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတြင္ အဖ်ားရွိခဲ့ပါက (၂၄ နာရီအတြင္း) (သုိ႕ ) လက္ရွိဖ်ားနာေနပါက ၄င္းတို႕ 
ကုိ အုပ္စုလိုက္သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး လုံး၀အသုံးမၿပဳရပါ။ 
 
 
ဘတ္စ္ကား စီးနင္းရန ္စာရင္းသြင္းၿခင္း 
 
ဘတ္စ္ကား စီးနင္းသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မိဘမ်ား၊အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ၄င္းတို႕၏ 
ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႕ ကားေမာင္းပုိ႕ေဆာင္ၿခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အားေပးပါသည္။  
ထုိအတြက္ ကြ်ုနု္ပ္တို႕သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ၀.၅ မုိင္၊ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၁ 
မုိင္ အကြာေ၀းၿဖင့္ လမ္းေလ်ွာက္ရန္ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သတိေပးထားပါသည္။  
 
သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးလုိအပ္ပါက ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
အေရအတြက္မွ်တစြာလ္ုိက္ပါနုိင္ရန္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားခြဲၿခားနိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ 
ရက္ေန႕မွစ၍ ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၇ 
ရက္ေန႕ ေနာက္ပ္ုိင္း သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ စာရင္းသြင္းသူမ်ားကုိ 
ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ေနရာရသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသြားပါမည္။ 
 



 
ဘတ္စ္ကား စာရင္းသြင္းေဖာင ္

 
ဘတ္စ္ကားအေၿပာင္းအလဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်က ္
 
ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ ဘတ္စ္ကား သည္ယူပုိ႕ေဆာင္နိုင္မႈစြမ္းရည္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အစုဖြ႕ဲေရာေနွာထားၿခင္းကုိ 
အတတ္န္ုိင္ဆုံးေလ်ွာ့ခ်သြားရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းၿပန္ကုိ 
ဘတ္စ္ကားတစ္စီးတည္းသာ စီးနင္းရပါမည္။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ဘတ္စ္ကား ေၿပာင္းစီးရန္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ကုိ ခုံရုံး 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရသာ ေပးသြားပါမည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဖုိင္တြင္ရွိရပါမည္။  
 
 
အစားအစာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
 
အဆင့္ ၃ 

• ေႏြဦးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

 
အဆင့္ ၄ 
K-4 အစားအေသာက္ ၿပင္ဆင္ေရး နွင့္ ၿဖန္႔ေ၀ေရး အေၿပာင္းအလဲမ်ား 

• ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ ထုတ္ပုိးၿခင္း  
• မနက္စာ နွင့္ ေန႔လည္စာမ်ားကုိ အတန္းထဲတြင္ စားသုံးနိုင္ရန္ တစ္ခန္းခ်င္းဆီသုိ႔ 
ပုိ႕ေဆာင္ၿခင္း။ 

• အခန္းၿပင္ပတြင္ အသုံးၿပဳရန္ စာသင္ခန္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုဆီတြင္ ေပ်ာ္ပြဲစားစားပြဲ အလုံး 
(၂၀) 

 
အလယ္တန္း နွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 

• ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ ထုတ္ပုိးၿခင္း  
• ေၿမေအာက္ခန္း (LMS) နွင့္ Aux Gym (LHS) မ်ားကုိ 
တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအကြာအေ၀းၿခား ေနထိုင္နိုင္၇န္ အစီအစဥ္မ်ားထပ္မံခ်ထားနိုင္ရန္ 
အသုံးၿပဳပါမည္။ 

• USDA ႏွင့္ MDE ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ထူးၿခားေၿပာင္းလဲသည့္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိန္မမွီလ္ိုက္ေသာ ေန႕လည္စာမ်ားအတြက္  အထုတ္မ်ားကုိ ၿပန္လည္ေ၀မ်ွသြားမည္ 
ၿဖစ္ပါသည္။  
 
 



 
ကေလးထိန္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း 

 
Lakeview ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ကုိဗစ္ ၁၉  ေရာဂါေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားၿခင္းမွ 
ၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကုိ 
ဦးစားေပးကာ ကေလးထိန္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ဆက္လက္ပ့ံံပုိးနိုင္ရန္ လုံ႕လဆိုက္ထုတ္ 
က်ိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရး နွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ Lakeview ေက်ာင္းၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ 
ကေလးထိန္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ထားၿပီး ၄င္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ၿပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေရး နွင့္ လုံၿခံဳစြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေရး ကိရိယာ အရင္းအၿမစ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
ထုိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးနိုင္ရန္ အလုံၿခံဳဆုံးနည္းလမ္းမွာ လူတစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးၿခား 
အကြာအေ၀းၿခားေနထိုင္ၿခင္း၊ က္ုိယ္အပူခ်ိန္ တိုင္းတာၿခင္း၊ ပုိးသတ္ၿခင္း နွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ PPE 
၀တ္ဆုံ၀တ္ဆင္ေပးၿခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရးနွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
သင္တန္းေပးၿခင္း တုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ စာသင္နွစ္အတြင္း ေက်ာင္းေနရာသုံးေနရာတြင္ မူၾကိဳမွ အဆင့္ ၄ 
အထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမတုိင္မွီ နွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး 
ကေလးထိန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးသြားပါမည္။ ထုိအကူအညီအသုံးၿပဳလုိသည့္ မိဘမ်ားသည္ 
နွစ္အနည္းငယ္ၾကိဳတင္၍ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကုိ တင္သြင္းရပါမည္။ 
လင့္ခ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းရယူနိုင္ပါသည္။  
 

 
 
 

ကေလးထိန္း၀န္ေဆာင္မႈ ၀က္ဘ္ဆုိက္ 
 
ပုံမွန္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကေလးထိန္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ 
အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ထုိ႕အၿပင္ ၿပည္နယ္ လ္ိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 
 
 
နည္းပညာ 
 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာသင္ယူေရး စီမံခန္႕ ခြဲမႈဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား 
 
 



ေလ့လာသင္ယူေရး စီမံခန္႕ ခြဲမႈ စနစ္ (LMS) သည္ ဆရာ၊ဆရာမ်ားအား အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်းာ အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး ရယူေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ထားနိုင္ပါသည္။   
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ အိမ္စာမ်ား၊ ဥာဏ္စမ္းမ်ား၊ နွင့္ စာေမးပြဲမ်ားကုိ 
တင္သြင္းန္ိုင္ၿပီး ေမးခြန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သုိ႕) ေယဘုယ် ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္သည့္ 
မွတ္စု၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ (သုိ႕) ဗီဒီယုိမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားရယူန္ိုင္ရန္ တင္သြင္းနိုင္ပါသည္။  
အိမ္စာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ LMS တြင္ တိုက္ရုိက္ 
တင္သြင္း၍ (သုိ႕မဟုတ္) ဆရာ၊ဆရာမထံသုိ႕  လူကုိယ္တ္ိုင္တု္ိက္ရုိက္ တင္သြင္းန္ိုင္ပါသည္။  
 
LMS အား ပညာသင္နွစ္တစ္ေလ်ွာက္ ကြ်န္ုပ္တုိ႕ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ဆုံနိုင္သည္ၿဖစ္ေစ 
အြန္လ္ုိင္း ေလ့လာသင္ၾကားေရးသုံးသည္ၿဖစ္ေစ အသုံးၿပဳသြားပါမည္။  
 
 

• Google Classroom- ဂူဂယ္စာသင္ခန္းသည္ အခမဲ့ေလ့လာသင္ယူေရးစနစ္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး 
ခရုိင္၏  ပညာေရးအေထာက္အကူၿပဳ ဂူဂယ္ အပလီေကးရွင္း အစိတ္အပ္ုိင္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ 
စာသင္ခန္းသည္ ရုိးရွင္းေသာဆက္ဆံေရးၾကားခံရွိၿပီး အၿခားဂူဂယ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားနွင့္ 
အလုပ္တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ကာ K-6 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ LMS တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။  

• Schoology (Enterprise Edition)- ဂူဂယ္လ္စာသင္ခန္းနွင့္ အလားတူပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
Schoology သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္လုပ္က္ုိင္နိုင္ရန္ ပုိမုိခိုင္မာသည့္ ကိရိယာအစုအစည္းမ်ားပါရွိပါသည္။ 
Enterprise edition သည္ အခေၾကးေငြေပးရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈၿဖစ္ၿပီး Grade 7 မွ Grade 12 
အထိ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ LMS 
တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ 

 
 
Chromebooks ခရုန္းစာအုပ္မ်ား ( Grade 7 မ ွGrade 12 အထိ) 
 

• ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ စာသင္နွစ္မွစ၍ Grade 7 မွ Grade 12 
အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံးသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Chromebook 
ခရုန္းစာအုပ္၊ Chromebook အဖုံး၊ Chromebook အားသြင္းစက္တစ္ခုကုိ 
မိဘသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ လက္မွတ္ၿဖင့္ အိမ္သုိ႕ 
သယ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိပါမည္။  

• အဖြ႕ဲတစ္ခုခ်င္းဆီ၏ SES အေပၚတြင္မူတည္၍ Lakeview Chromebook အသုံးၿပဳၿခင္းနွင့္ 
ပက္သက္၍ နွစ္စဥ္ေၾကးေပးရမည္ ၿဖစ္သည္။  

o အၿပည့္အ၀လႊင့္တင္ေၾကး နွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂၀  
o ေလွ်ာ့ေပါ့လႊင့္တင္ေၾကး နွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀ 



o အခမဲ့လႊင့္တင္ၿခင္း နွစ္စဥ္  ၅ ေဒၚလာ  
• နွစ္စဥ္၀န္ေဆာင္ေၾကးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ 

o မေတာ္တဆ ပ်က္စီၿခင္း ပထမအၾကိမ္ၿဖစ္ေပၚၿခင္း (က်ကြဲၿခင္း၊ 
အရည္မ်ားဖိတ္က်ၿခင္း) 

o သဘာအတ္ုိင္း ပ်က္စီး ကြဲပ်က္ၿခင္း 
o မရည္ရြယ္ဘဲ ပ်က္စီၿခင္း 

• နွစ္စဥ္၀န္ေဆာင္ေၾကးတြင္ မပါ၀င္ေသာအရာမ်ား 
o တမင္တကာ ပ်က္စီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿခင္း 

• Chromebooks မ်ားကုိ ပညာသင္နွစ္အကုန္တြင္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ၿပန္လည္သိမ္းယူထားမည္ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္စာသင္နွစ္အစတြင္ ၿပန္လည္ေပးအပ္သြားပါမည္။ 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၅ တန္းမွ ၈တန္း၊ ၉ တန္းမွ ၁၂ တန္း အထိ မိမိတုိ႕ 
အသုံးၿပဳထားေသာစက္ကုိ ၿပန္လည္အသုံးၿပဳရမည္။  

• စက္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရန္ နွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ မက္လုံးအၿဖစ္  
• Chromebook၊ Chromebook အဖုံး၊ Chromebook 
အားသြင္းစက္တစ္ခုကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၈ တန္း နွင့္ ၁၂ တန္း ၿပီးေနာက္ 
နွစ္စဥ္၀န္ေဆာင္ေၾကးေပးအပ္ထားေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အၿပီးအပုိင္ 
ပိုိင္ဆိုင္ခြင့္ေပးပါမည္။ 

 
 
IPads/ Chromebooks (Grades K မ ွGrade 4) 

• Grade K နွင့္ 1 မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အုိင္ပတ္မ်ား 
(တစ္ေယာက္လ်င္တစ္ခုဆီ) ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္  
 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအသြားအၿပန္ သယ္ေဆာင္သြားရန္ 
မရည္ရြယ္ထားပါ။ စက္မ်ားကုိ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္သာ ထားရွိရမည္။ 

• Grade 2မွ 4 အထိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္  သတ္မွတ္ထားေသာ Chromebooks 
မ်ားကုိ (တစ္ဦးလ်င္ စက္တစ္လုံးဆီ) ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအသြားအၿပန္ 
သယ္ေဆာင္သြားရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။ စက္မ်ားကုိ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္သာ ထားရွိရမည္။ 

• ကြ်န္ုပ္တို႕၏ ခရုိင္၊ တိုင္းေဒသၾကီးသည္ အေ၀းသင္ သင္ယူေလ့လာရန္ လုိအပ္လာသည့္ 
အေၿခအေနတြင္ Chromebooks လုိအပ္သည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
မိသားစုမ်ားအတြက္ အပုိစက္မ်ား ထားရွိသြားပါမည္။ 

o သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဆီတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူန္ိုင္ပါသည္။  
 
 
 
နည္းပညာ အကူအညီ 



 
 
Chromebooks (သုိ႕မဟုတ္) WIFI hotspots နွင့္ ပက္သက္သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ 
အကူအညီတစ္စုံတစ္ရာလုိအပ္ပါက ေအာက္ပါနံပါတ္ကုိ ေခၚဆုိနိုင္ပါသည္။  
 
 

(၂၆၉ ၅၆၉ ၂၄၄၂ ) 
 

 
 
လူမႈေရး၊ စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ၿပည့္၀ေက်နပ္မႈ 
 
The Lakeview Resilience အဖြ႕ဲသည္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိသားစုမ်ား နွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 
လူမႈေရး၊ စိတ္ပ္ုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားအပါအ၀င္ လူထုအရင္းအၿမစ္မ်ားကုိပါ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ရွာေဖြသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား နွင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား အတြင္း ၿပန္လည္နလံထူနိုင္ေရးေဆာက္တည္ခ်က္  စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ တုိးၿမွင့္န္ိုင္ရန္ 
ပညာေရး နွင့္ လူမႈစိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဖူလုံၿပည့္၀မႈအပါအ၀င္ မိမိကုိယ္ကုိၿမွင့္တင္အားေပးေရးဆုိင္ရာ 
စြမ္းရည္မ်ားကုိပါ သင္ၾကားၿပသေပးသြားပါမည္။ ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆ္ိုက္ကုိ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံ 
ရယူနိုင္ရန္ သြားေရာက္ၾကည့္ရူွပါ။  
 
 
 

Lakeview Resilience အေ၀းသင္ေလ့လာသင္ၾကားေရး ၀က္ဘ္ဆ္ိုက္ 
 
 
ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား 
 
 
ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတိုင္း သည္ အခမဲ့သင့္ေလ်ာ္ေသာလူထုပညာေရး 
(FAPE) ကုိ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါၿပီး ၄င္းတုိ႕၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္ 
(individualized education program/IEP) ေပၚတြင္မူတည္၍ 
အထူးပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလား ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  
ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ 
ထုိေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းၿပန္လည္တက္ေရာက္နိုင္ေရးကုိ 
ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။  



 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး မ်က္နွာအကာအကြယ္တပ္ဆင္ရမည့္ စည္းကမ္းသည္ 
ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုိက္နာရန္ လက္ေတြ႕မက်အခက္အခဲ 
ရွိနိုင္ပါသည္။ အခ်ိ ႕ဳ ေသာ ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည့္ က်န္းမာေရး၊ 
အာရုံခံမႈ (သုိ႕မဟုတ္) ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မ်က္နွာအကာအကြယ္မ်ား 
တပ္ဆင္ၿခင္း ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအလ္ုိက္ 
အထူးအေၿခအေနမ်ားကုိ  ကုိယ္အဂၤါခ်ိ ႕ဳ ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ေနရာခ်ထားမႈမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


