
* မူကက ြိုအရွယအ်စီအစဉ်မ  ျားက ို ကက  ငျ်ားအပ်န ှံသူဦျားကရအကပေါ် အက ြေြေှံ၍ ကပေါငျ်ားစပ်ပှံိုစှံ ပြိုလိုပ် ြေငျ်ားအကပေါ် ဆှံိုျား ြတ်ြေ က်ြေ ပေါမည်။ 

ကက  ငျ်ားအပ်န ှံမှုနည်ျားပေါျား ြေငျ်ား ြင  ်ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားန င  ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအ ျား က ျားကငျ်ားကသ အကွ အကဝျားတစ်ြေို ထ ျားကပျားန ိုငက်စပပီျား 

ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျားလှံိုျားက ို တစပ်တ်လျှငက်လျားရက် ကက  ငျ်ား ပနလ်ည်တက်ကရ က်ကစန ိုငမ်ည် ြစ်သည်။ 

လူဦျားကရအ ပည ်ကက  ငျ်ားအပ်န ှံပေါက K-8 န င အ်လ ျားတူ ကပေါငျ်ားစပ်အစီအစဉ်တစ်ြေို လ ိုအပ်န ိုငပ်ေါမည်။ အွနလ် ိုငျ်ားမ  

စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ားပပီျားဆှံိုျားြေ  နတ်ွင ်အစီအစဉ်န င ပ်တ်သက်ကသ  အပပီျားသတဆ်ှံိုျား ြတြ်ေ က်မ  ျားက ို ြေ မ တ်ပေါမည်။ 

 

 

 

DMPS မ သ ျားစိုမ  ျား - 

ပပီျားြေ  သည အ်ပတ်က ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် DMPS ကက  ငျ်ားစ သငန် စ်အသစ်စတငရ်နအ်တကွ် မည်သ ို  ကမျှ ်လင ထ် ျားက က ငျ်ား 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပဏ မအစီအစဉ်က ိုထိုတ် ပနြ်ေ  သည်။ DMPS သည် 2020-21 ပည သငန် စ်အစအတွက ်

ကရွျားြေ ယစ်ရ န စ်မ  ြိုျားက ိုအဆ ို ပြိုထ ျားပပီျား (ဇူလ ိုင ်13-31 အ က ျားတွင ် ပြိုလိုပ်မည ် အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ် ြင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ PK-12 အတနျ်ားကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားန င  ်မ သ ျားစိုအ ျားလှံိုျားက ို သူတ ို  ၏သငယ်ူမှုပှံိုစှံက ို ကရွျားြေ ယ်ြေ ိုငျ်ားမည် ြစပ်ေါသည်။ 

ထ ို  က က င  ်မ သ ျားစိုအ ျားလှံိုျားသည် အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ်က ို အြေ  နမ်ီပပီျားစျီားကအ ငလ်ိုပ်ကဆ ငရ်န ်

အလွနအ်ကရျားကကီျားပေါသည်။ သင၏်သငယ်ူမှုနည်ျားလမ်ျား ကရွျားြေ ယစ်ရ မ  ျား အန စ်ြေ ြိုပ်န င  ်သင က်ကလျား/ကကလျားမ  ျားအတွက် 

မည်သည ်ကရွျားြေ ယ်မှုသည် အကက ငျ်ားဆှံိုျား ြစ်က က ငျ်ား ဆှံိုျား ြတ်ပှံိုအတွက် ကက ျားဇူျား ပြို၍ ကအ က်တွင ်ကည ်ပေါ။ 

သငယ်လူလေ့လာမှု ပံုံစမံ ာျား 

100% ရိုပ်သှံ ကည ရ်ှုသငယ်ကူလ လ မှုပှံိုစှံ-  ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် ညွှန ်က ျားြေ က်မ  ျားအ ျားလှံိုျားက ို ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

ကနရ ကေသအသျီားသျီားရ   ကက  ငျ်ားသ ျား၊ ဆရ တ ို  န င အ်တ ူရရ  မည် ြစ်သည်။ နည်ျားလမ်ျားမ  ျားတွင ်အွနလ် ိုငျ်ားညွှန ်က ျားြေ က်၊ 

ပှံိုန  ပ်ထ ျားကသ  သင ်က ျားကရျားပစစည်ျားမ  ျား၊ ြိုနျ်ားကြေေါ်ဆ ိုမှုမ  ျား၊ အျီားကများလ်မ  ျား၊ စ သ ျားသတ ကပျားြေ က်မ  ျား၊ ဗီေယီ ိုကဆျွားကနျွားမှုမ  ျား 

န င /်သ ို   အ ြေ ျားဆက်သွယ်ကရျားနည်ျားလမ်ျားတ ို   ပေါဝငန် ိုငပ်ေါသည်။ DMPS သည် PK-8 က ို ထည ်သွငျ်ားရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ Virtual 

Campus က ို ြေ  ျဲ့ထငွရ် တွင ်အရငျ်ားအ မစ်မ  ျားက ို ရငျ်ားန ျီား မ ြိုပ်န ှံလ က်ရ  ပေါသည်။ အကယ၍် မ သ ျားစိုမ  ျားမ  ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားက ို 

100% ရိုပ်သှံ ကည ရ်ှုမှုတွင ်စ ရငျ်ားသွငျ်ားရန ်ကရွျားြေ ယ်ပေါက ၎ငျ်ားတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ PK-12 Virtual Campus မ  

လက်ြေှံကဆ ငရွ်က်ကပျားမည်  ြစ်ပေါသည်။  

ကပေါငျ်ားစပ်သငယ်ူကလ လ မှုပှံိုစှံ- Polk County ရ   ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏လက်ရ   လက်ကတွျဲ့အက ြေအကနအကပေါ် အက ြေြေှံ၍ DMPS သည် K-12 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား* န င  ်မ သ ျားစိုမ  ျားအ ျား ကပေါငျ်ားစပ်သင ်က ျားမှုပှံိုစှံတစ်ြေို၏ ကရွျားြေ ယ်စရ က ိုလည်ျား ကပျားမည် ြစ်ပေါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အကဆ က်အဦမ  ျားအတငွျ်ားရ   လူအကရအတွကက် ို တစ်ပပ ြိုငန်က်တည်ျား ကန  သ်တ်န ိုငရ်နအ်တွက် 

အွနလ် ိုငျ်ားသင ်က ျားမှုန င  ်အြေ  နက်လျှ  ထ ျားသည ် လူက ိုယတ် ိုငတ်က်ကရ က်သင ်က ျားရမည ် ကက  ငျ်ားရက်သတတ ပတတ်စ်ြေိုက ို 

ကပေါငျ်ားစပ်ထ ျားမည် ြစသ်ည်။ K-8 တနျ်ားမ  ျားအတကွ် ပှံိုစှံတစ်မ  ြိုျားန င  ်အထကတ်နျ်ားအတွက် ကန က်ပှံိုစှံတစ်မ  ြိုျား ရ  ပေါမည်။  

• K-8 ပှံိုစှံ- ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် ကက  ငျ်ားကဆ ငသ် ို   တစ်ပတ်လျှင ်အနည်ျားဆှံိုျားန စ်ရက် ရီပ ို  (တ်)တငမ်ည် ြစ်ပပီျား 

က နသ်ှံိုျားရက်၌ ရိုပ်သှံ ကည ်ရှုသငယ်ူကလ လ မှုတငွ ်ပေါဝငပ်ေါမည်။ ဗိုေဓဟူျားကန  တ ိုငျ်ားသည် အြွ ျဲ့လ ိုက် 

ကက  ငျ်ားတစ်ကက  ငျ်ားလှံိုျား သန  ရ် ငျ်ားကရျားန င  ်သန်  စငက်ရျား ကဆ ငရွ်ကရ်န ်အ ပည ်အဝစ တ်ကူျားပှံိုကြ ်ထ ျားကသ  

ကန   ြစ်ပေါသည်။ က ျားကငျ်ားလှံို ြေှံြိုကသ  အကွ အကဝျားရ  ကစရနအ်တွက် ကန  တ ိုငျ်ား ကက  ငျ်ားအကဆ က်အအှံိုသ ို   

လ တက်ကရ ကသ်ည ် ကက  ငျ်ားသ ျားအကရအတကွ်က ို ထက်ဝက်ကလျှ  ြေ ပေါမည်။ 

  တနလလာလန ေ့   အင်္လ ါလန ေ့   ဗုံဒ္ဓဟျူားလန ေ့   

(သန် ေ့စငလ် ျား)   

က ာသပလတျားလန ေ့   လသာက ာလန ေ့   

မူလတနျ်ားန င  ်

အလယ်တနျ်ားကက  ငျ်ားမ  ျား 

အြွ ျဲ့ A  

(ကက  ငျ်ားသ ျား 50% 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည်) 

ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျားလှံိုျားန င  ်

ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအတွက် 

အြွ ျဲ့ B  

(ကက  ငျ်ားသ ျား 50% 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည်) 



ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝလိုပ်ကဆ ငြ်ေ က် 

DMPS K-8 တနျ်ား ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားက ို 2020-21 စ သငန် စ်အတွက် အ မ်ကထ ငစ်ိုမ  ျားမ  (တနလလ ကန  -အင်္လ ေါကန   သ ို   

 က သပကတျားကန  -ကသ  က ကန  ) အြွ ျဲ့တစ်ြွ ျဲ့အ ြစ် တ ဝနသ်တ်မ တ်ထ ျားပေါသည်။  

• အထက်တနျ်ားကက  ငျ်ား ပှံိုစှံ ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် ကက  ငျ်ားကဆ ငသ် ို   တစ်ပတ်လျှင ်တစ်ရက် ရီပ ို  (တ်)တငမ်ည် ြစ်ပပီျား 

အ ြေ ျားကလျားရက်၌ ရိုပ်သှံ ကည ်ရှုသငယ်ူကလ လ မှုတွင ်ပေါဝငပ်ေါမည်။ ဗိုေဓဟူျားကန  တ ိုငျ်ားသည် 

ကက  ငျ်ားတစ်ကက  ငျ်ားလှံိုျားသန  ရ် ငျ်ားကရျားန င  ်သန်  စငက်ရျား ကဆ ငရွ်ကရ်န ်အ ပည ်အဝစ တက်ူျားပှံိုကြ ်ထ ျားကသ  

ကန   ြစ်ပေါသည်။ ကက  ငျ်ားကဆ ငသ် ို   ကန  တ ိုငျ်ားတက်ကရ က်ကနကသ ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် 

အတနျ်ားအဆင အ်ကပေါ်မူတည်သည်။ 

  တနလလာ အင်္လ ါ ဗုံဒ္ဓဟျူား 

(သန် ေ့စငလ် ျား) 

က ာသပလတျား လသာက ာ 

ကက  ငျ်ားသ ျားကပေါငျ်ားစှံိုတက်ကရ 

က်န ိုငက်သ  

အထက်တနျ်ားကက  ငျ်ားမ  ျားန င  ်

အထျူားအစီအစဉ်မ  ျား 

12 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

11 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျား

လှံိုျားန င  ်

ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအတွ

က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝ 

လိုပ်ကဆ ငြ်ေ က် 

10 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

9 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

ကက  ငျ်ားပရဝိုဏအ်လယ်ဗဟ ို 

(ဓ တ်ြေွ ြေနျ်ားအက ြေြေှံအတနျ်ားမ  ျား) 

11 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

12 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျား

လှံိုျားန င  ်

ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအတွ

က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝ 

လိုပ်ကဆ ငြ်ေ က် 

9 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

10 တနျ်ား 

ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျား 

ရီပ ို  (တ်)တငသ်ည် 

ဗဟ ိုသငတ်နျ်ားကက  ငျ်ား ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝလိုပ်ကဆ 

ငြ်ေ က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝလိုပ်ကဆ 

ငြ်ေ က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝ 

လိုပ်ကဆ ငြ်ေ က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝလိုပ်ကဆ 

ငြ်ေ က် 

ရိုပ်သှံမ တစ်ဆင  ်

အ ပည ်အဝလိုပ်ကဆ 

ငြ်ေ က် 

 

အဆ ို ပြိုထ ျားကသ  ဤအစီအစဉ်န င  ်ပတ်သက်၍ တှံို   ပနြ်ေ က်မ  ျားလက်ြေှံကနကသျားက က ငျ်ားန င  ်

အြေ  ြိုျဲ့ကသ အကသျားစ တ်အြေ က်အလက်မ  ျားမ   လ မည အ်ပတ်တွင ်အက ပ ငျ်ားအလ ရ  န ိုငက် က ငျ်ား သတ  ပြိုပေါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ မ သ ျားစိုမ  ျား၊ ဝနထ်မ်ျားမ  ျားန င  ်ပှံိုမ နဆ်က်သွယမ်ှု ပြိုမည် အ ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဝက် ဆ် ိုက်တွင ်ကန က်ဆှံိုျားရ 

သတငျ်ားမ  ျားက ိုလည်ျား မျှကဝမည် ြစ်သည်။ returntolearn.dmschools.org တွင ်

အကသျားစ တ်အြေ က်အလက်မ  ျားက ိုရ  ကြွန ိုငပ်ပီျား ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အစီအစဉ်န င ပ်တ်သက်ကသ  ကများြေွနျ်ားမ  ျားက ိုတင ်ပန ိုငပ်ေါသည်။  

မညသ် ုံ ေ့ဆံုံျားဖြတခ်  ခ် မညန်ညျ်ား 

DMPS သည် သင ်က ျားမှုပှံိုစှံမ  ျားန င ပ်တ်သက်၍ မ သ ျားစိုဆှံိုျား ြတ်ြေ က်မ  ျားက ို စိုကဆ ငျ်ားထ ျားပပီျား သူတ ို  ၏ K-8 တနျ်ား 

ကကလျား/ကကလျားမ  ျားက ို အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ် ြင  ်အ ြေ ျားအစိုအြွ ျဲ့သ ို   က ပ ငျ်ားကရွှျဲ့ ြွေင က်ပျားထ ျားပေါသည် 

(မ သ ျားစိုမ  ျားမ  ကကလျားတစ်ဦျားြေ ငျ်ားစီအတွက် ဤကတ ငျ်ားဆ ိုမှုက ို ပြိုလိုပ်န ိုငမ်ည်)။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

အြွ ျဲ့က ပ ငျ်ားကရွှျဲ့  ြေငျ်ားကတ ငျ်ားဆ ိုမှုမ  ျားအကပေါ် အ ပည ်အဝကဆ ငရွ်က်ကရျားက ို အ မြေှံန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ကသ ်လည်ျား 

မ သ ျားစိုမ  ျားက ိုကနရ ြေ ထ ျားရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  မ  တတ်န ိုငသ်မျှ ပြိုလိုပ်ကပျားပေါမည်။ အြွ ျဲ့ကရွှျဲ့က ပ ငျ်ားကရျားက ို ကတ ငျ်ားဆ ိုကသ  

မ သ ျားစိုမ  ျားအ ျား K-8 ကက  ငျ်ားသ ျားအြွ ျဲ့ အပပီျားသတ်ကနရ ြေ ထ ျားမှုက ို  သင်္ိုတ်လ 15 ရက်မတ ိုငမ်ီ အက က ငျ်ား က ျားပေါမည်။ 

အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသငွျ်ား ြေငျ်ားက ို 2020 ြေိုန စ်၊ ဇူလ ိုင ်13 ရက်မ  31 ရကအ်ထ  ြွင လ် စ်သွ ျားမည်။ 

မူလကပေါ်တယ်အကက င မ်  ျားရ  ကသ  လက်ရ   DMPS မ သ ျားစိုမ  ျားသည် Infinite Campus မ ကန၍ ဇူလ ိုင ်13 ရက်တွင ်



* မူကက ြိုအရွယအ်စီအစဉ်မ  ျားက ို ကက  ငျ်ားအပ်န ှံသူဦျားကရအကပေါ် အက ြေြေှံ၍ ကပေါငျ်ားစပ်ပှံိုစှံ ပြိုလိုပ် ြေငျ်ားအကပေါ် ဆှံိုျား ြတ်ြေ က်ြေ ပေါမည်။ 

ကက  ငျ်ားအပ်န ှံမှုနည်ျားပေါျား ြေငျ်ား ြင  ်ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားန င  ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအ ျား က ျားကငျ်ားကသ အကွ အကဝျားတစ်ြေို ထ ျားကပျားန ိုငက်စပပီျား 

ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျားလှံိုျားက ို တစပ်တ်လျှငက်လျားရက် ကက  ငျ်ား ပနလ်ည်တက်ကရ က်ကစန ိုငမ်ည် ြစ်သည်။ 

လူဦျားကရအ ပည ်ကက  ငျ်ားအပ်န ှံပေါက K-8 န င အ်လ ျားတူ ကပေါငျ်ားစပ်အစီအစဉ်တစ်ြေို လ ိုအပ်န ိုငပ်ေါမည်။ အွနလ် ိုငျ်ားမ  

စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ားပပီျားဆှံိုျားြေ  နတ်ွင ်အစီအစဉ်န င ပ်တ်သက်ကသ  အပပီျားသတဆ်ှံိုျား ြတြ်ေ က်မ  ျားက ို ြေ မ တ်ပေါမည်။ 

 

က ိုယ်ပ ိုငလ်င ြ််ေတစ်ြေိုက ို လက်ြေှံရရ  ပေါမည်။ သတငျ်ားအြေ က်အလက်အတည် ပြိုရနန် င  ်သက်ဆ ိုငရ် စ ရွက်စ တမျ်ားမ  ျား တင ်ပရန ်

လင ြ််ေသ ို  သွ ျားပေါ။ အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသွငျ်ား ြေငျ်ား ပပီျားက မ က်ရန ်သငအ်ကူအညီလ ိုအပ်ပေါက ကက ျားဇူျား ပြို၍ DMPS Family Call 

Center  ြစ်ကသ  515-242-8221 သ ို  ကြေေါ်ဆ ိုပေါ။ 

ဇူလ ုံငလ် 31   တ်ငွ ်မ သာျားစုံသည် အန်ွလ ုံငျ်ားမှ စာ ငျ်ားလပျားသငွျ်ားဖခငျ်ား မပပ ျားဆံုံျားပါ  မ သာျားစုံသည် 

လပါငျ်ားစပ်သငယ်လူလေ့လာမှုပံုံစံ  ုံ ပ ုံမ ုံနစ်ှသ သ်ည်ဟုံ  ျွန်ုံပ်တ ုံ ေ့မှ ယဆူမညဖ်ြစ်ပပ ျား K-8 တန်ျား လ  ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ုံ ေ့၏ 

လ ရှ် သတမှ်တထ်ာျားလသာ အြွ ွဲ့ နငှေ့အ်တ ူရှ လနမည်ဖြစ်သည်။ သငယ်ူ ကလ လ မှုပှံိုစှံအကပေါ် ကက ြိုက်န စ်သက်မှုမည်သ ို  ပငရ်  ပေါကစ၊ 

မ သ ျားစိုမ  ျားသည် ကက  ငျ်ားပည သငန် စ်အတကွ် ကက  ငျ်ားသ ျားန င  ်မ သ ျားစိုဆ ိုငရ် အြေ က်အလက်မ  ျားက ို က ပ ငျ်ားလ  ပငဆ်ငရ်န ်

အွနလ် ိုငျ်ားမ  စ ရငျ်ားကပျားသငွျ်ား ြေငျ်ားက ို  ြည ်စွကရ်နလ် ိုသည်။ 

သင က်ကလျား၏ သငယ်ူကလ လ မှုပှံိုစှံက ိုဆှံိုျား ြတ်ရန ်ကယ ိုယ ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစ ျားရမည ် အြေ က်မ  ျား - 

• ယြေိုကနဦွျား၏ မ မ ဆနဒအကလ  က်သငယူ် ြေငျ်ားန င မ်တူ   ရုံပ်သကံ ညေ့်ရှုသငယ်လူလေ့လာမှု  ုံ ဤလဆာငျ်ားဦျားတငွ ်

လ ုံအပ်ပါမည်၊ ဆ ိုလ ိုသည်မ   သင က်က  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် ကက  ငျ်ားသငတ်နျ်ားအတွငျ်ား ကဆ ငရွ်က်ြေ က်တွင ်

အမ တ်ရန ိုငက်စရန ်သငယ်ူတတ်က မ က်ရနလ် ိုအပ်သည ် သငရ် ိုျားညွှနျ်ားတမ်ျားရ  မည် ြစ်ပေါသည်။ ဤသည်မ   

က ိုယ်တ ိုငစ်ွမျ်ားကဆ ငရ်မည ် လိုပ်ငနျ်ား ြစပ်ပီျား ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားသည် ကရွျားြေ ယသ်ည်က ို လိုပ်ကဆ ငန် ိုငပ်ေါမည်။ - အတနျ်ားန င  ်

ရမ တ်ဆှံိုျား ြတ်ြေ က်သည် သငရ် ိုျားမ  ျားပပီျားဆှံိုျားမှုန င  ်၎ငျ်ားတ ို  န င သ်က်ဆ ိုငက်သ  ကျွမျ်ားက ငမ်ှုမ  ျားက ို ကျွမျ်ားက ငပ် ိုငန် ိုငက် က ငျ်ား 

အကထ က်အထ ျားမ  ျား (အ မစ် ၊ အဆ ိုငျ်ားမန  မ်  ျားစသ ြင )်  ပသန ိုင ်ြေငျ်ားအကပေါ် မူတည်ပေါမည်။ 

• PK-12 တနျ်ား ကက  ငျ်ားသ ျားအ ျားလှံိုျားအ ျား လက်ပ်ကတ  ပ်မ  ျား ကပျားထ ျားမည် ြစ်ပပီျား အ မ်ကထ ငစ်ိုမ  ျားအ ျားလှံိုျား 

အငတ် နက်သှံိုျားစွ န ိုငရ်နအ်တကွ် ပှံ ပ ိုျားကပျားပေါမည်။ 

• ကကလျားသငူယ်ကစ င က်ရ  က်မှု - DMPS သည် မ သ ျားစိုအ ျားလှံိုျား၏ ကကလျားကစ င က်ရ  က်ကရျားလ ိုအပ်ြေ က်မ  ျားက ို 

မည်သ ို   ြည ်ဆည်ျားကပျားန ိုငသ်ည်က ို ထည ်သွငျ်ားတွက်ြေ က်န ိုငရ်န ်ရပ်ရွ လူမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားမ  ကူညီကထ က်ပှံ သူမ  ျား၊ 

မ တ်ြက်မ  ျားန င အ်တူ လိုပ်က ိုငလ် က်ရ  ပေါသည်။ သတငျ်ားအြေ က်အလက်မ  ျားက ို မ က မ ီထပ်မှံအသ ကပျားသွ ျားပေါမည်။  

• ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားအ ျားလှံိုျားသည် ကက  ငျ်ားမတက်ရသည ်ကန  မ  ျားအတွက် အစ ျားအကသ က်မ  ျား ရရ  န ိုငသ်ည ် 

အြွေင အ်ကရျားက ိုလည်ျား ရန ိုငမ်ည် ြစ်ပပီျား အစ ျားအကသ က်ရ  ရ  ကနရ မ  ြစ်ကစ၊ သူတ ို   တက်ကရ က်သည ် 

ကက  ငျ်ားဧရ ယ တွင ်ြစ်ကစ လ ကရ က်ယူကဆ ငန် ိုငပ်ေါမည်။ 

100% ရိုပ်သှံ ကည ရ်ှုသငယ်ကူလ လ မှုပှံိုစှံက ို ကရွျားြေ ယရ် တွင ်ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစ ျားရမည ်အြေ က်မ  ျား - 

• မ သ ျားစိုမ  ျား/ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားအ ျား အနည်ျားဆှံိုျား စ သငန် စ၏်ပထမသှံိုျားလပတ် ( သင်္ိုတလ် 26 ရက်မ  ဇနန်ဝေါရီလ15 

ရက)်တငွ ်ရိုပ်သှံ ကည ရ်ှုသငယ်ူမှုအတွက် ကတ  ပြိုရန ်ကမျှ ်လင ထ် ျားပေါသည်။ 

• ရိုပ်သှံ ကည ်ရှုသငယ်ူကလ လ မှုတွင ်လူက ိုယ်တ ိုငသ်ငယ်ူန ိုငသ်ည ် အြွေင အ်လမ်ျားအမ  ြိုျားမ  ြိုျား၊ 

ကက ြိုတငမ် တ်တမျ်ားတငထ် ျားသည ် အြွေင အ်လမ်ျားအမ  ြိုျားမ  ြိုျားန င  ်သငယ်ူမှုအြေ  နဇ်ယ ျားက ို လ ိုက်ကလ  ညီကထ ွ

က ပ ငျ်ားလ  ပငဆ်ငန် ိုငက်စရန ်အကထ က်အကူ ပြိုပစစည်ျားမ  ျား ပှံ ပ ိုျားကပျား ြေငျ်ားတ ို  ပေါဝငပ်ေါမည်။ 

ကပေါငျ်ားစပ်သငယ်ူကလ လ မှုပှံိုစှံက ို ကရွျားြေ ယ်ရ တငွ ်ထည ်သွငျ်ားစဉ်ျားစ ျားရမည ်အြေ က်မ  ျား - 

• ကက  ငျ်ားတက်ကရ က်ကသ အြေေါ ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားန င  ်ဝနထ်မ်ျားမ  ျားအကန ြင  ်ဆရ ဝနထ်ှံမ ြွေင  ်ပြိုြေ က်မရလျှင ်

အဝတ် ြင  ်ပြိုလိုပ်ကသ  န  ကြေေါငျ်ားစည်ျားမ  ျားက ို ဝတဆ်ငရ်နလ် ိုအပ်ပေါမည်။ 

• သင က်ကလျား၏ ကက  ငျ်ား သ ို   ရပ်ရွ ၌ COVID-19  ြစ်ပွ ျားမှု ကကီျားကကီျားမ ျားမ ျားရ  လျှင ်DMPS သည် 

ကပေါငျ်ားစပ်သငယ်ူကလ လ မှုမ  100% ရိုပ်သှံ ကည ရ်ှုသငယူ်ကလ လ မှုသ ို   လ င ်မနစ်ွ  ကူျားက ပ ငျ်ားရနလ် ိုအပ်န ိုငပ်ေါသည်။ 



• အကယ်၍ သင၏်ကကလျား/ကကလျားမ  ျားသည်  တ်စက် ျားစီျား၍ ရန ိုငပ်ေါက လူက ိုယ်တ ိုငသ်ငယူ်သည ်ကန  မ  ျားတွင ်

 တ်စ်က ျားစီျားန ိုငသ်ည်။ သ ို  ကသ ်  တ်စ်က ျားမ  ျားကပေါ်တွင ်လူမှုအကွ အကဝျားက ို အ ပည ်အဝထ ျား ကပျားန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ပေါ။ 

လူမှုအကွ အကဝျားက ို ပ ိုမ ိုကက ငျ်ားမွနစ်ွ  ထ ျားရ  န ိုငက်စရန ်ကက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားက ို  တ်စက် ျားမ  ျားကပေါ်တွင ်ထ ိုငြ်ေှံိုကနရ မ  ျား 

သတ်မ တ်ထ ျား၍ စီျားြေ ိုငျ်ားန ိုငပ်ေါသည်။  တ်စ်က ျားမ  ျားက ိုလည်ျား လမ်ျားက က ငျ်ားတစ်ြေိုက ပျားဆွ ပပီျားတ ိုငျ်ား 

သန  ရ် ငျ်ား ကရျား ပြိုလိုပ်မည် ြစ်ပပီျား အဝတ် ြင  ်ပြိုလိုပ်ကသ  န  ကြေေါငျ်ားစည်ျားမ  ျားက ို  တ်စက် ျားမ  ျားကပေါ်တွင ်အြေ  နတ် ိုငျ်ား 

ဝတ်ဆငထ် ျားရန ်လ ိုအပ်ပေါမည်။ 


