
 
 
 
 
 
 
 

ေကျာငး်ြပန်တကရ်န် -က/ိဆိ1ပါ၏။ 
 

ေလးစားရပါေသာ BCPS community အရပ်သ,/သားများ01င့ ်

ဩဂတု်လ ၂၆ ရက်ေနတငွ် ေကျာင်းစဖငွ့်ပါပ။ီ ေကျာင်းသားများငှ့် ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၀-၂၁ စာသင်စှ်ေကျာင်း 

ြပန်တက်ရန်အတကွ် က်ပု်တိုမ ှလိက်လှဲစာွကိဆိုပါ၏။ ဤစာသင်စှ်သည် တစ်မြူခားနားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း BCPS 

ေကျာင်းသားများအားလံးုဆက်လက်သင်ယူိုင်ရန်ငှ့် ပါဝင်ချတိ်ဆက်မရှိေစရန် က်ပု်တို communityငှ့်ဝန်ထမ်းများ 

၏ အစအီစ်ေရးဆွဲမငှ့် အေရးေပးအာံစုးူစိုက်မတိုတငွ် က်ပု်တိုယံုကည်စတိ်ချမရှိပါသည်။ 

က်ပု်တိုသည်ေဘးကင်းလံြုခံပးီ ကျန်းမာေရးငှ့်ညီတွ်စာွြပန်လည်သင်ကားိုင်ေရးအစအီစ်တစ်ခအုတကွ် လနွ်ခဲ ့

ေသာလများအတငွ်းတငွ် ကိးပမ်းခဲ့ကပါသည်။ ဤစာတမ်းတငွ် အကျ်းချပ်ေဖာ်ြပထားေသာအစအီစ်သည် မသိားစု 

များ၊ ေကျာင်းသားများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်းအသင်းဝင်များငှ့် BCPS ေခါင်းေဆာင်များငှ့် မခီျကီန်ြပည်နယ်အပု်ချပ်ေရးမး 

Gov. Witmer’s ၏ Safe Schools Roadmap သတင်းပိုချက်ငှ့် က်ပု်တိုြပည်နယ်ငှ့်နယ်ခံ ကျန်းမာေရးဌာနများ၏ 

လမ်းန်ချက်များြဖင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်ကာ ဖန်တးီထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

သင်တို၏ Bearcat  ေကျာင်းဂဏု်ေဆာင်မငှ့် က်ပု်တို၏ community အတကွ်အေရးပါေသာအခန်းကတစ်ခမု ှ

ပါဝင်ေသာေကာင့်ေကျးဇးူတင်ပါသည်။ ယခအုခါမျိးတငွ် မဘိြဖစ်ေနရြခင်းသည်ယခင်ကထက် လနွ်စာွခက်ခဲေကာင်း 

က်ပု်တိုနားလည်ပးီ ေကျာင်းသားများ၏သင်ယမူငှ့် ေအာင်ြမင်မအတကွ်ကညူေီပးသည့် က်ပု်တိုမသိားစမုျားမလှပု် 

ေဆာင်ချက်များကို အသအိမတှ်ြပအလနွ်ေကျးဇးူတင်မပိါသည်။ အတတူကလွပု်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် BCPS community 

သည် မည်သည့်အရာကိုမဆိုတက်စမွ်းိုင် ေကာင်း က်ပု်တိုသပိါသည်။  

ိုေသစာွြဖင့်  

 

ေကျာငး်(ကးီ*ကပ်ေရးမ.း Kimberly Carter 

 

 

 

 



  

ြပညန်ယလ်မ်း9:န်ချက<်=င့ ်သတမ်=တြ်ပဠာန်းချကမ်ျား 
 

The MI Safe Start Plan (မီချီကနေ်ဘးကငး်စာွအစြပ=>ိ@ငေ်ရးအစအီစA)သည ်ြပညန်ယအ်ားမညသ်ိ@ ့ြပနလ်ညစ်တင ်
ဖွင့လ်1စရ်န>်1င့ ် COVID-19 ေOကာင့ထ်ခိိ@ကမ်Qများကိ@သကသ်ာေလျာပ့ါးေစေရးတိ@အ့ားရညရွ်ယ၍်ြပညန်ယအ်@ပ်ချ=ပ် 
ေရးမSးTံ@ းမ1 ထ@တြ်ပနထ်ားေသာလိ@ရငး်အကျAးချ=ပ်ြဖစပ်ါသည။် 

 

   
 

   

  

 

 

 

 

      
      
      

အဆင့နံ်ပတ ်

 
 
 
 
 
 
 
ေရာဂါ 

အေနအထား 

ဘာေတြွဖစ်

ေနသာလ?ဲ  

၁ 
မထနိး်ချ3ပ်4ိ5ငသ်ည့်

က9းစကမ်; 

၂ 
ဆကလ်က ်

က9းစကမ်; 

၃ 
က9းစကမ်; 

တန ့ေ်နြခငး် 

၄ 
ြပနေ်ကာငး်

လာြခငး် 

၅ 
က9းစကမ်;ကိ5 

ထနိး်4ိ5ငြ်ခငး် 

၆ 
ကပ်ေရာဂါကာလ 

ေနာကပိ်5ငး် 

ကျနး်မာေရးစနစ်

ကိ5ကေမာကက်မ 

ြဖစေ်စ4ိ5ငသ်ည့ ်

ေနစ့Dက9းစက4်;နး် 

ြမင့တ်ကလ်ာေန 

ြခငး်။ 

ကျနး်မာေရးစနစ ်

လကခ်4ံိ5ငသ်ည့ ်

ပမာဏထ ိစိ5းရိမ် 

ဖွယ ်စခံျိန4်;နး် 

အဆင့သ်ိ5 ့ တိ5းြမင့ ်

ထကလ်ာေနြခငး် 

က9းစကမ်;4;နး် 

တြဖညး်ြဖညး် 

ကျဆငး်လာြခငး် 

ေရာဂါက9းစကသ်9

များ၊ ေဆးLံ5တက ်

ေနသ9များ4Mင့ ်

ေသဆံ5းသ9များ 

သသိသိာသာ  

ကျဆငး်လာြခငး်၊ 

ေရာဂါက9းစက ်

4;နး်4Mင့ ် ေသဆံ5း 

4;နး်ပိ5သကသ်ာ 

လာNပီး ေရာဂါ 

ြဖစပ်ာွးမ;ကိ5 

လျငြ်မနစ်ာွထနိး် 

4ိ5ငြ်ခငး်။  

 

ရပ်ရွာလ9ထ5တငွ ်

ေရာဂါဆကလ်က ်

က9းစကြ်ခငး် မြဖစ ်

ေတာရ့နေ်မျာ်မMနး် 

4ိ5ငြ်ခငး်။  



 

 
 
 
 
 

 

ြပန်လညဖွ်င့လ်1စြ်ခငး်လမ်းစအေ8ကာငး် တစေ်စတ့စေ်စာငး် 
ေဘးကငး်မQလ@ပ်ထံ@းလ@ပ်နညး်များတငွ ်အဆင့(်၆)အား မသတမ်1တထ်ားေတာပ့ါ။  

 

အဆင့ ်

(၁) မM (၃) 
အဆင့ ်

(၄) 
အဆင့ ်

(၅) 
အတနး်ထသဲင*်ကားမ; 
အတကွေ်ကျာငး်များ 
ဖွင့မ်ညမ်ဟ5တ၊် 
ေကျာငး်များအားလံ5းမM
ရပ်ေဝးသင*်ကားမ;ကိ5 
ကမ်းလMမ်းထားမည။် 

သ9ငယတ်နး်မM (၅)တနး်၊ အတနး်ထသဲင ်

*ကားမ;ကိ5အချိနြ်ပည့ ်(တစပ်တ(်၅)ရက)် 
ပံ5မMနအ်တိ5ငး် ေကျာငး်ြပနတ်ကရ်မည။် 
(၆)တနး်မM (၁၂)တနး်၊ အနညး်ဆံ5းပထမ 

ရကသ်တZ ပတ(်၉)ပတက်ိ5 ရပ်ေဝးသင ်

*ကားမ;ြဖင့သ်င*်ကားNပီး၊ ေကျာငး်သား 
တစဉ်းီစ၏ီ အတနး်ဇယားအေပ_မ;တည ်

၍တာဝနက်ျဆရာ/မများ၏ တိ5ကLိ်5က ်

ထ5တလ်bင့သ်ည့ရ်ပ်ေဝးသငခ်နး်စာများ 
တငွ ်(live remote lessons) တစပ်တ ်

တငွ ်(၅)ရက ်ပါဝငရ်မည။်  

ေကျာငး်များအားလံ5းမM(သ9ငယတ်နး်
မM (၁၂)တနး်) ေကျာငး်သားအားလံ5း 
အတနး်ထသဲင*်ကားမ; ကိ5အချိန ်

ြပည့ ်(တစပ်တ(်၅)ရက)် ပံ5မMန ်

အတိ5ငး် ေကျာငး်ြပနတ်ကရ်မည။် 

အတနး်ထသဲင*်ကားမ; 
အတကွေ်ကျာငး်များ 
ဖွင့မ်ညမ်ဟ5တ၊် 
ေကျာငး်များအားလံ5းမM
ရပ်ေဝးသင*်ကားမ;ကိ5 
ကမ်းလMမ်းထားမည။် 

ေကျာငး်မMဆံ5းြဖတေ်သာအထ9းတလည ်

အက9ညလိီ5အပ်ေသာေကျာငး်သားများ 
သည ်ရကခ်ျိနး်ြဖင့အ်တနး်ထတဲငွသ်င ်

*ကားမ; (သိ5 ့) အချိနြ်ပည့အ်တနး်ထတဲငွ ်

သင*်ကားမ;ြဖင့(်မညသ်ည့အ်တနး်မဆိ5) 
ပါဝင4်ိ5ငပ်ါသည။်  

အထ9းအက9ညလိီ5အပ်ေသာေကျာငး်
သားများအပါအဝင ်ေကျာငး်သားများ 
အားလံ5းအတနး်ထသဲင*်ကားမ;ကိ5 
ြပနစ်ရမည။်  

အဆင့အ်ားလံ5း။  အနညး်ဆံ5းပထမပိ5ငး်ပညာသင4်Mစ၏်4Mစဝ်ကစ်ာသငက်ာလကိ5 ရပ်ေဝးသင*်ကားမ;ြဖင့ ်
တကေ်ရာကလိ်5ေသာ သ9ငယတ်နး်မM (၁၂)တနး် ေကျာငး်သားcMိသည့မိ်သားစ5များအားလံ5း 
အတကွ ်Virtual Academy (အွနး်လိ5ငး်ပညာေရး) ေရွးပိ5ငခ်ငွ့c်Mိပါသည။်  

ေကျာငး်များတငွ ်

အတနး်ထသဲင*်ကားမ;
ပိတထ်ားပါသည။် 

အစာစားချိနမ်Mလဲွ၍ ေကျာငး်သား 
များ4Mင့ ်ဝနထ်မ်းများအားလံ5းသည ်

အချိနြ်ပည့မ်ျက4်Mာအ5ပ်ထားရမည။်  

အစာစားချိနမ်Mလဲွ၍ ေကျာငး်သား 
များ4Mင့ ်ဝနထ်မ်းများအားလံ5းသည ်

အချိနြ်ပည့မ်ျက4်Mာအ5ပ်ထားရမည။် 

 

 
 
 
 
 

ြခံ:ငံ;သံ;းသပ်ချက ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အထ>းအက>ည ီ

လိ;အပ်ေသာ 

ေကျာငး်သာများ 

 
 

အန်ွးလိ;ငး် ေရွးပိ;ငခွ်င့ ် 

မျကC်Dာအ;ပ်ြခငး်များ 

 



 

ေကျာငး်များတငွ ်

အတနး်ထသဲင*်ကားမ;
ပိတထ်ားပါသည။် 

ေလလ့ာေရးခရီးများ4Mင့အ်စ5အေဝး
လ5ပ်ြခငး်များကိ5ပိတပ်ငထ်ားသည။် 
မိသားစ5ဝငမ်ျား4Mင့ဧ်ည့သ်ညမ်ျားမM
ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦးများသိ5 ့    
ဝငထ်ကွခ်ငွ့ပိ်တထ်ားသည။်  

ေဘးကငး်ရနလ်5ပ်ထံ5းများအြပငအ်ြခား
ြဖည့စ်ကွခ်ျကြ်ဖစသ်ည့ ်social 

distancing (လ9များ4Mင့ခ်ပ်ခာွခာွေနြခငး်) 
4Mင့အ်5ပ်စ5အရွယစ်ားကန ့သ်တြ်ခငး်ြဖင့်
အစ5အေဝးလ5ပ်ြခငး်များ4Mင့ ်အေဆာက ်

အဦးလညပ်တြ်ခငး်ကိ5ခငွ့ြ်ပ3ထားသည။် 

ေကျာငး်များပိတထ်ားNပီး
အ(က3ိပိ5အ့စအီစDမcMိပါ။ 

မျက4်Mာအ5ပ်4Mင့ ်hand sanitizer (လက ်

သန ့ေ်ဆးရည)် အသံ5းြပ3ရနသ်တမ်MတN်ပီး 
သ9ငယတ်နး်မM (၅)တနး်ေကျာငး်သားများ 
အတကွ ်အ(က3ိg ပိ5အ့စအီစDcMိသည။် 

မျက4်Mာအ5ပ်4Mင့ ်hand sanitizer (လက ်

သန ့ေ်ဆးရည)် အသံ5းြပ3ြခငး်ကိ5အထ9း 
တိ5ကတ်နွး်ထားNပီး သ9ငယတ်နး်မM (၅) 
တနး်ေကျာငး်သားများအတကွ ်

အ(က3ိg ပိ5အ့စအီစDcMိပါသည။် 

အစားအစာများကိ5 
ရပ်ရွာတစေ်လျာက ်

ထ5တယ်9မည့ေ်နရာတငွ ်

ထ5တယ်94ိ5ငရ်န ်စစီD 

ေပးထားသည။်  

အတနး်ထေဲကျာငး်လာတကေ်သာ 

သ9ငယတ်နး်မM (၅)တနး်ေကျာငး်သားများ 
ကိ5ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦးထတဲငွ်
ေကျာငး်အစားအစာများစစီDေပးမည။် 
Grab-and-go (ယ9 Nပီး ြပန)် အစားအစာ 

များကိ5ထ5တယ်9သည့ေ်နရာများအား     
ရပ်ရွာတစေ်လျာကဆ်ကလ်ကဖွ်င့လ်Mစ်
ထားမည။် 

တငး်ကျပ်စာွချမMတထ်ားသည့ေ်ဘးကငး်

ရနလ်5ပ်ထံ5းများ အတိ5ငး်ေကျာငး်အစား 

အစာများကိ5ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦး 

အတငွး်တငွ ်စးီစDေပးသာွးပါမည။်  

ရပ်ရွာတငွေ်ပးေဝသည့အ်စားအစာ 

ထ5တယ်94ိ5ငမ်; Nပီးဆံ5းပါမည။်  

မMတခ်ျက။် Battle Creek Public Schools သညြ်ပနလ်ညဖွ်င့လ်Mစြ်ခငး်အစအီစDအဆင့တ်စဆ်င့စ်တီိ5ငး်တငွ ်

အတမ်ိးအေစာငး်မခ4ံိ5ငသ်ည့က်ျနး်မာေရးအေြခအေနမMတတ်ိ5ငမ်ျား4Mင့ ်ြပငဆ်ငြ်ဖည့စ်ကွရ်နလိ်5၊မလိ5 ကိ5ေစာင့*်ကည့ ်

ရန ်ြပညသ်9က့ျနး်မာေရးအာဏာပိ5ငမ်ျား4Mင့ဆ်ကလ်ကတ်ိ5ငပ်ငေ်ဆးွေ4းွသာွးပါမည။်  

 

 
   

 
 
 
 

  စ;ေဝးြခငး်များ 

 
 

 

အFက:ိပိ;အ့စအီစG 

 

 

 

အစာအဟာရCDင့ ်

အစားအစာ 

ဝန်ေဆာငမ်I 

*Grab-and-Go 
အစားအစာြဖန ့ေ်ဝြခငး်သည ်

ြပညန်ယ3်4င့ ်ြပညေ်ထာငစ်6၏ 

ခငွ့ြ်ပ9ချက3်4င့သ်တဆ်ိ6ငသ်ည။်  



 

 
 
 
 
 
 
 

ေကျာငး်သားများတစက်ိ5ယရ်ညသ်န ့c်Mငး်မ;အကျင့မ်ျား4Mင့ ်ေရာဂါလကhဏာြဖစေ်ပ_သည့ေ်ကျာငး်သားများေကျာငး်မတကြ်ခငး်အား ေသချာ        

စစိစရ်နမိ်သားစ5ဝငမ်ျား၏အက9အညအီထ9းပငလိ်5အပ်ပါလိမ့်မည။် ေကျးဇ9းြပ3၍ ေအာကပ်ါသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ5သင့က်ေလး4Mင့ ်      

ြပနလ်ညဆ်နး်စစN်ပီး၊ ေကျာငး်မတကမီ် (သိ5 ့) သငLိ်5းြပငပ်ြဖစေ်သာလ;ပ်cMားမ;များတငွမ်ပါဝငမီ် အမ်ိတငွး်ေနစ့Dစစေ်ဆးမ;များကိ5ြပ3လ5ပ်ပါ။  

သင့အ်ခန်းက,  

 
ေကျာငး်သားများ4Mင့ ်ဝနထ်မ်းများအားလံ5းသည ်လကက်ိ5မ*ကာခဏေဆးေ*ကာသင့N်ပီး လကေ်ဆးရနဆ်ပ် 

ြပာ4Mင့ေ်ရ မcMိလiင ်စစီDေပးထားေသာ အရကြ်ပနလ်ကသ်န ့ေ်ဆးရညက်ိ5အသံ5းြပ3သင့ပ်ါသည။် ေကျးဇ9းြပ3 
Nပီးသင့ေ်ကျာငး်သားများ4Mင့ ်ေကျာငး်ပထမဆံ5းေနမ့တိ5ငမီ်တငွ ်မMနက်နစ်ာွလကေ်ဆးနညး်ကိ5 ြပနလ်ညဆ်နး် 
စစပ်ါ။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါေနရာ4Mင့အ်ချိနမ်ျားတငွလ်ညး် ေကျာငး်သားများ လကေ်ဆးြခငး် (သိ5 ့) လကသ်န ့ ်
ေဆးရညအ်သံ5းြပ3ြခငး် လ5ပ်ထံ5းများကိ5လညး် အထ9းjbနး်*ကားထားပါမည။် 

• ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦးသိ5 ့ ေရာကေ်ရာကခ်ျငး်အချိနတ်ငွ ်

• အမ်ိသာ အသံ5းြပ3သည့အ်ချိနတ်ငွ ်

• မညသ်ည့အ်စားအစာကိ5မဆိ5 မစားမီတငွ ်

• ြမငသ်ာစာွ ညစေ်ပေနချိနတ်ငွ ်

• ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦး၏မညသ်ည့ ်ေနရာကိ5မM မထကွခ်ာွမီတငွ ်

• တစc်Mkးအသံ5းြပ3Nပီး (သိ5 ့) လကထ်ေဲချာငး်ဆိ5းNပီးချိနတ်ငွ ်

 

ဝနထ်မ်း4Mင့ေ်ကျာငး်သားများသည ်အလ5ပ်/ေကျာငး်သိ5မ့လာမီ ကိ5ယပ်9ချိနစ်စေ်ဆးြခငး်အပါအဝင ်မိမိကိ5ယက်ိ5 
စစေ်ဆးမ;များလ5ပ်ရလိမ့်မည။် ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပေသာ မညသ်ည့ေ်ရာဂါလကhဏာ များထမဲM တစမ်ျိ3းမျိ3းကိ5 
ခစံားသည့မ်ညသ်9မဆိ5 ေကျာငး် (သိ5 ့)ေကျာငး်လ5ပ်ငနး်များတငွတ်က ်ေရာကြ်ခငး် မြပ3ရပါ။ 
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါေရာဂါလကhဏာများမM တစမ်ျိ3းမျိ3းြဖစလ်iင ်သင့ေ်ကျာငး်သားသည ်အမ်ိတငွေ်နသင့သ်ည။်  

• ကိ5ယပ်9ချိန ်၁၀၀ ဒဂီရီ (သိ5 ့) ပိ5ြမင့ြ်ခငး် 

• ချမ်းတ5နြ်ခငး် 

• ေချာငး်ဆိ5းြခငး် 

• အသကL်;ကျပ်ြခငး် 

• လွနက်စဲာွ ပငပ်နး်4မ်ွးလျေနြခငး် 

• nကကသ်ား (သိ5 ့) ခ4hာကိ5ယက်ိ5ကခ်ြဲခငး် 

 

 

 

လကေ်ဆးြခငး် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ဖျားနာလျငအ်မ်ိ 

တငွေ်နပါ။  



 

 

 
 

 

 
 
 
 

• အြခားေရာဂါလဏhာများ4Mင့တ်က ွေခါငး်ကိ5ကြ်ခငး်  

• အရသာ(သိ5 ့)အန ံအာLံ5များပျကြ်ခငး်  

• လညေ်ချာငး်နာြခငး် 

• ြပည့က်ျပ်ြခငး် (သိ5 ့) 4Mာရညယ်ိ5ြခငး် 

• ပျိ3gအနခ်ျငစ်တိြ်ဖစြ်ခငး် (သိ5 ့) ေအာအ့နြ်ခငး် 

• ဝမ်းေလျာြခငး် 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ဖျားနာလျငအ်မ်ိ

တငွေ်နပါ။  



 

BCPS မAဝါဒများ<=င့ ်လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များ 
 

သန ့်KDငး်ေရး ကo4်5ပ်တိ5သ့ည ် COVID-19 က9းစကမ်;ကိ5ေလျာခ့ျသည့အ်ေနြဖင့ ် ခLိ5ငေ်ရာဂါပိ5းမ bားသတသ်ည့အ်ဖဲွg မM ပံ5မMန ်

သန ့c်Mငး်ေရး4Mင့ ် ပိ5းသတြ်ခငး်တိ5အ့ား ေနစ့Dတစေ်လျာကြ်ပ3လ5ပ်ြခငး် စသညတ်ိ5ပ့ါဝငသ်ည့ ် သန ့c်Mငး်ေရးလ5ပ်ထံ5း 
များကိ5 ေကျာငး်အေဆာကအ်ဦးများအားလံ5းတငွ ်တငး်ကျပ်စာွချမMတထ်ားပါသည။်  

• မ*ကာခဏထေိတွgသည့မ်ျက4်Mာြပငမ်ျားြဖစသ်ည့ ် မီးခလ5တမ်ျား၊ တခံါးများ၊ ထိ5ငခ်ံ5တနး်များ4Mင့ ် အမ်ိသာများ 

စသညတ်ိ5အ့ား ေလးနာရီြခားတစ(်ကမ်ိသန ့c်Mငး်ေရးလ5ပ်Nပီးပိ5းသတထ်ားပါမည။် 

• စာ*ကည့တ်ိ5ကမ်ျား၊ ကနွြ်ပkတာအခနး်များ၊ ပနး်ချီအ45ပညာ4Mင့ ်အြခားလကေ်တွgစာသငခ်နး်များကိ5 အတနး်ချိန ်

Nပီးသည့အ်ချိနတ်ိ5ငး်တငွ ်သန ့c်Mငး်ေရးြပ3လ5ပ်သာွးပါမည။် 

• (၆)တနး်မM (၁၂)တနး် စာသငခ်နး်၏ေကျာငး်သားစားပွဲများ အတနး်ချိနN်ပီးသည့အ်ချိနတ်ိ5ငး်တငွသ်5တထ်ားမည။် 

• ဤအတနး်များ အတနး်ထသဲင*်ကားမ; ြပနလ်ညစ်တငသ်ည့အ်ခါတငွ ်(၆)တနး်မM (၁၂)တနး် ေကျာငး်သား၏ 

စားပွဲများ အတနး်ချိနN်ပီးသည့အ်ချိနတ်ိ5ငး်တငွသ်5တထ်ားမည။် 

အေထာကပ့ံ်

များ/0င့ ်

ပစ3ညး်များ 

BCPS မM ဆပ်ြပာ၊ ေကျာငး်သား4Mင့ ်ဝနထ်မ်းများေဘးကငး်စာွသံ5းရန ်အရကြ်ပန ်၆၀% ပါဝငသ်ည့လ်ကသ်န ့ေ်ဆး 
ရည၊် စကq kတဘကလိ်ပ်၊ တစc်Mkး4Mင့ ် မMနက်နစ်ာွလကေ်ဆးြခငး်လ5ပ်ထံ5း/နညး်များ စသညတ်ိ5က့ိ5 တစက်ိ5ယရ်ည ်

ကျနး်မာေရးအမ9အကျင့မ်ျားအတငွ ်ကျင့သ်ံ5း4ိ5ငရ်န ်လံ5ေလာကစ်ာွေထာကပံ်ေ့ပးထားပါမည။်  
 အတနး်တိ5ငး်တငွလ်ကသ်န ့ေ်ဆးရည4်Mင့ ်သန ့c်Mငး်ေရးပစrညး်များစစီDေပးထားပါမည။်  

 

ေရာဂါ 

လက9ဏာ

ေစာင့;်ကည့ ်

ြခငး် 

BCPS ေကျာငး်များသည ် ေကျာငး်သားများ4Mင့ ် ဝနထ်မ်းများအားစစေ်ဆးမ;4Mင့ဆ်ိ5ငေ်သာလ5ပ်ထံ5းများကိ5 နယခ် ံ

ြပညသ်9က့ျနး်မာေရးဌာန4Mင့ ်ပ9းေပါငး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမည။်  

COVID-19 ေရာဂါလကhဏာြဖင့ဖ်ျားနာေသာေကျာငး်သားများကိ5 လာ(က3ိ4ိ5ငသ်ည့အ်ချိနအ်ထ ိ သတမ်Mတထ်ား 
ေသာသးီြခားေနရာတငွ ်ခွစဲတိခ်နး်သံ5းမျက4်Mာဖံ5း4Mင့အ်5ပ်ထားေစြခငး်ြဖင့ ်ေနရာချထားမညြ်ဖစသ်ည။် ဤေကျာငး် 
သားများကိ5ေစာင့ေ်cMာကေ်ပးသည့တ်ာဝနက်ျေကျာငး်ဝနထ်မ်းသညလ်ညး် N95 (သိ5 ့) တနး်ရညတ်9မျက4်Mာဖံ5းလိ5 
အပ်သည့ ်(aerosolized procedures) ေလဖိအားမ;တြ်ခငး်လ5ပ်ထံ5းများလိ5အပ်သည့ ်အထ9းအက9ညလိီ5ေကျာငး်သား 
များမMအပ အြခားေကျာငး်သားများအားေစာင့ေ်cMာကရ်ာတငွ ်ခွစဲတိခ်နး်သံ5းမျက4်Mာဖံ5းတပ်ထားမည။် 

 အမ်ိြပနပိ်5လိ့5ကေ်သာေရာဂါလကhဏာcMိသ9ေကျာငး်သားများအား ေဆးစစမ်;အေြဖတငွ ် “မcMိ” ဟ5အေြဖရြခငး် (သိ5 ့) 
CDC လမ်းjbနခ်ျကမ်ျားအရ လံ5းဝြပနလ်ညက်ျနး်မာလာသညအ်ထ ိအမ်ိထတဲငွသ်ာလiငေ်နရမည။်  

  



 

 

သးီြခားေနြခငး်၊ 

ေဆးစစြ်ခငး်CDင့ ်

ြပန်လညေ်ကာငး် 

မွန်လာြခငး် 

ေကျာငး်သား (သိ5 ့) ဝနထ်မ်းများတငွ ်ေရာဂါလကhဏာcMိလာလiင ်(သိ5 ့) ေဆးစစမ်;အေြဖ “cMိ” ဟ5အေြဖရလiင ်

ကo4်5ပ်တိ5သ့ည ်Calhoun County Public Health Department (CCPHD) (ေကာငတ်ြီပညသ်9က့ျနး်မာေရး ဌာန) 
၏လမ်းjbနခ်ျကမ်ျားအတိ5ငး်လိ5ကန်ာသာွးပါမည။်   

အကယ၍်ေကျာငး်သား (သိ5 ့) ဝနထ်မ်းတငွေ်ရာဂါလကhဏာများြပလာလiင ်-  

• ေရာဂါလကhဏာcMိသည့ပ်5ဂvိ3လ်သညခ်ျကခ်ျငး်အမ်ိြပနရ်မညြ်ဖစN်ပီး ေဆးစစခ်ျကအ်ေြဖများ ေစာင့ရ်ငး်အမ်ိတငွ ်

သာေနရမည။်  

• ေဆးစစခ်ျကအ်ေြဖတငွ ်“မcMိ” လiငလ်ညး်ေကျာငး်ြပနမ်တကမီ်(ေဆးမေသာကပဲ်) (၂၄)နာရီေရာဂါလကhဏာ 

ကငး်သ9ြဖစရ်မည။်  

• ထေိတွg မ;cMိေသာအတနး်ေဖာ်များ၊ မိသားစ5ဝငမ်ျား4Mင့ ်ဆရာများသညလ်ညး် ေရာဂါလကhဏာများcMိ/မcMိ မိမိ 

ကိ5ယက်ိ5ေစာင့*်ကည့သ်င့ပ်ါသည။် 

• အကယ၍်ေကျာငး်သား (သိ5 ့) ဝနထ်မ်းတငွေ်ဆးစစမ်;အေြဖ”cMိ”လiင ်-  

• ေရာဂါက9းစကခ်သံည့ပ်5ဂvိ3လ် သညခ်ျကခ်ျငး်အမ်ိသိ5 ့ြပနရ်မည။် (အမ်ိတငွc်Mိေန Nပီးသ9မဟ5တလ်iင)် 

• ပထမဆံ5းေရာဂါလကhဏာခစံားရြခငး်သည ် အနညး်ဆံ5း(၁၀)ရကေ်ကျာ်၊ ေရာဂါလကhဏာများသကသ်ာ 

လာNပီး (၂၄)နာရီကိ5ယပ်9အဖျားမcMိေတာသ့ညအ်ထ ိအမ်ိထတဲငွသ်ာသးီြခားခွေဲနရမည။်  

• ေရာဂါcMိသည့ပ်5ဂvိ3လ်4Mင့ ်အနးီကပ်ေတွgဆံ5မ;cMိသည့သ်9များသည ်ေနာကဆ်ံ5းထေိတွgေနမ့Mစ၍  (၁၄)ရကအ်ထ ိ

ေရာဂါက9းစကြ်ပန ့ပ်ာွးမ;ကာကယွရ်နခ်ွေဲနြခငး်ြပ3ရမည။်  CCPHD မMအဓိပyာယဖွ်င့ဆ်ိ5ချကအ်ရ အနးီကပ် 

ေတွgဆံ5မ;cMိသည့သ်9ဆိ5သညမ်Mာ COVID-19 ေရာဂါcMိသ94Mင့ ်မျက4်Mာဖံ5းတပ်၍ြဖစေ်စ၊ မတပ်ဘြဲဖစေ်စ (၆)ေပ 

အကာွအေဝးအတငွး် (၁၅)မိနစ ်ထကပိ်5ေသာအချိနက်ာလအ*ကာ အတ9cMိသည့သ်9တိ5ငး်ြဖစပ်ါသည။် BCPS 

သည ် ေရာဂါ”cMိ”သည့အ်ေြခအေနတငွ ် CCPHD ၏အ*က3ံြပ3တိ5ကတ်နွး်မ;အတိ5ငး် COVID-19 ေရာဂါ “cMိ” 

သည့အ်မ;များအားလံ5းကိ5 ၎ငး်တိ5မိ့သားစ5ဝငမ်ျားအားဆကသ်ယွြ်ခငး်4Mင့ ် ေရာဂါက9းစကခ်ရံသည့ ် ေကျာငး် 

သား(သိ5 ့)ဝနထ်မ်း4Mင့ ်အနးီကပ်ေတွgဆံ5မ;cMိသည့သ်9ကိ5ခွြဲခားေဖာ်ထ5တြ်ခငး်စသည့ ်ေြခရာခလံ5ပ်ထံ5းလ5ပ်နညး် 

များအတိ5ငး် လိ5ကန်ာသာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 
 
 
 
   


