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အေဝးမွသင္ယူေလလ့ာျခင္းျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္က

္ကို ေဘးကင္းလုၿံခဳံစြာ စတင္ျခင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ညညီြတ္ၿပီး ေဘ
ေဘးကင္းလံုၿခဳံစြာထားရိွျခင္းဆိုသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ပည

ပညာသင္ႏွစ္ကုိ ယခင္ႏွင့္မတူဘဲ မတူကြဲျပားစြာ စတင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည။္ DPS မ်ားအားလံုးသည္ အလားတူ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပထမဆံုးေက်ာင္းတက္ရက္ ေရာက္ရိွလု နီးၿပီဟူေသာ အလားအလာကို စတင္ခံစားလာရၿပီျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဘးကင္းလံုၿခဳံစြာျဖင့္ လူကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္ သင
သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေရးသို႔ အၿမဲျပန္သြားရန္ျဖစ္သည။္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝန

ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခဳံေစရန္အတြက္ ကၽ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ က်န္းမာေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရရိွသည့္ ေန

ေနာက္ဆံုးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အၿ
အၿမဲအေျခခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲသုိ႔ခက္ခဲသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေ

အေကာင္းဆံုး ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရပ
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ နားလည္ေပးမႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 
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COVID တုံ႔ျပန္မႈအဆင့္မ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကိုလုိရာဒိုျပည္နယ္၏ COVID တုံ႔ျပန္မႈအဆင့္ သုံးခု ျဖစ္သည့္ Stay at 
Home (အိမ္တြင္သာေနရန္)၊  Safer at Home (အိမ္တြင္ ပို၍အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္) ႏွင့္ Protect Our Neighbors (ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိ
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္) တုိ႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ DPS အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ က်
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည
မည္သည့္အဆင့္တြင္ရိွေနသည္ကုိ ျပည္နယ္မွ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၎သည္ 
COVID ေရာဂါအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလသဲည့္အတုိင္း တစ္ႏွစ္လံုးေျပာင္းလႏုိဲင္ဖြယ္ရိွသည္။ လက္ရိွအဆင့္ကုိ သိ
သိရိွရန္ ဤေနရာ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
ကိုလုိရာဒိုပညာေရးဌာနသည္ အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ ေက်ာင္းမ်ား မည္သုိ႔ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတ
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး DPS ခ်မွတ္ရမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ထု
ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ Front Range ႏွင့္ ၎ေ
၎ေဒသျပင္ပရိွ ခ႐ုိင္မ်ားႏွင့္ စီရင္စုအသီးသီးတြင္ ကြာျခားမႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွ
မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဒင္းဗားၿမိဳ႕၏ ေဒသအေျခအေနမ်ားအေပၚ အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရိွရန္ ဒင
ဒင္းဗားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ 
 

COVID အဆင့္ DPS သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေန 

 
အိမ္တြင္သာေနရန ္

သီးသန္႔ သင္ယူေလ့လာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သင္ၾကားရသည့္ ပညာေရးကို လု
လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္အနည္းငယ္မွတပါး အေဝးမွသင္ၾကားေရးသီးသန္႔။ 

 

အိမ္တြင္ 
ပုိ၍အႏၱရာယ္ကင္းေ 

*ဤသည္မွာ ဒင္းဗားျပည္နယ္ လက္ရွိေရာက္ရွိေနသည့္ အဆင့္/မွန္းဆထားသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ 
အေဝးမွသင္ၾကားေရးသီးသန္႔ သုိ႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင္ႏွင့္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး ေရာစပ္ထားသည့္ ပုံစံတစ္ခုခု။ ကိ
ကိုလုိရာဒို ပညာေရးဌာန (CDE) သည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္တစ္ခုစီအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း၏ သီ
သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ဤကသဲို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန ္ခြင့္ျပဳထားသည္။  
DPS ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးသည္ ၾသဂုတ္လ 24 ရက္ေန႔မွစ၍ ေက်ာင္းအမ်ားစုအတြက္ ပထမ သု
သုံးလပတ္အဆုံးျဖစ္သည့္ ေအာက္တုိဘာလ 16 ရက
ရက္ေန႔အထိ အေဝးမွသင္ၾကားေရး စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေစာဆုံး စက္တင္ဘာလ 8 ရက
ရက္ေန႔တြင္ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သင္ၾကားေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန
ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး မၾကာမီတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အိ

အိမန္ီးခ်င္းမ်ားကို ကာ
ကာကြယ္ေပးရန ္

ဤအဆင့္အတြက္ လ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေဖာ္ေဆာင္ဆျဲဖစ္ေသာ္လည္း ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ကန
ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လအူခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး/ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လု
လုိက္နာလ်က္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ျပည့္ လူကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္သငယ္ူေရးကို ျပန္လည္တက
တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ
လူကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္သင္ယူေရးသုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္သြားရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး အလိကုသ္င့္တုံ႔ျပနသ္ငယ္ေူလလ့ာေရး ေရြးခ်ယစ္ရာမ်ား 
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ လူကုိယ္တုိင္တက္ေရာက္ သင
သင္ယူေရးကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ DPS တြင္ ကုိလိုရာဒို၏ COVID 
အဆင့္ သံုးခုႏွင့္ ကိုလိုရာဒိုပညာေရး ဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည့္ သင
သင္ယူေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေနသံုးခု ရွ
ရိွပါသည။္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း စာသင္ႏွစ္ဝက္တစ္ခုလံုးအတြက္ အိမ္တြင္ သင္ယူရန္ ပိ
ပုိမုိလိုလားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 100% အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ား ပ့ံပုိးသြားမည္ျဖစ္သည။္  
 

အေဝးမွသင္ယူေလ့လာေရး -  
● က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္တြင္သာေနရန္ လိုအပ္သည့္အခါ လူ

လူကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္သင္ယူမႈအားလုံးကို အြန္လုိင္းသီးသန္႔အျဖစ္ ေျပာင္းလရဲပါသည္။  

● ဆရာမ်ား၊ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလပုံစံအတုိင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိက္႐ိုက္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို သတ
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗီဒီယုိ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

● ပညာေရးအဆင့္ တစ္ခုစီအတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ (LMS) 
မွတစ္ဆင့္ မိမိႏႈန္းအလုိက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကိုလည္း ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္ - K-5 တန္းအတြက္ Seesaw ႏွင့္ 6-12 တန္းအတြက္ Schoology ။ 
(ခ်ာတာေက်ာင္း မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ LMS စနစ္မ်ား အသုံးျပဳသြားမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တ
၎တို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။) 

● ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ အဂ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊ အထူးပညာေရးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရရွိပါမည္။  

● ေက်ာင္း-မိသားစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP)၊ 504 သုိ႔မဟုတ္ အ
အဆင့္ျမင့္ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ္ (ALP) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေ
အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ မည့္သို႔ေပးႏိုင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းသြားပါမည္။ 

ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ 
(အေဝးမွသင္ယူေလ့လာေရးႏွင့္ လူကုိယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူေရး ေပါင္းစပ္မႈ) -  

● DPS သည္ Safer at Home အဆင့္ႏွင့္ Protect Our Neighbors အဆင့္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ အေျခအေနကုိ အသ
အသုံးျပဳရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထ
အထက္တန္းေက်ာင္း အတန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ပုံစံကို အသုံးျပဳရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။  

● ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္တြင္ အိမ္မွသင္ယူၿပီး (အေဝးမွသင္ယူေလ့လာျခင္း) ႏွ
ႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူႀကီးအေရအတြက္ေပၚ အေျခခံလွ်က္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္တြင္ (လ
(လူကိုယ္တုိင္) ေက်ာင္း၌ သင္ယူေလ့လာရမည္။  

● ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ အတ
အတူတကြ ေနေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအဖြဲ႔ငယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင
ယင္းသည္ ထိေတြ႔မႈကို ေျခရာခံရန္ပုိမိုလြယ္ကူေစၿပီး အုပ္စုအတြင္း၌ COVID 
ပိုးေတြ႔ရွိသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္
တ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

● ပညာေရးအဆင့္ တစ္ခုစီအတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ (LMS) ကို အသုံးျပဳလ်က္ ေက်ာင္းႏွင့္ အိ
အိမ္၌ တုိက္႐ိုက္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမႈအျပင္ မိမိႏႈန္းအလုိက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအား ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ ေလ့လာသင္ယူေရး၏ ဆက
ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားမည့္ အစိတ္တစ္ပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ K-5 တန္းအတြက္ Seesaw ႏွင့္ 6-12 တန္းအတြက္ Schoology ။ 
(ခ်ာတာေက်ာင္း မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ LMS စနစ္မ်ား အသုံးျပဳသြားမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တ
၎တို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။) 
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● ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ အဂ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊ အထူးပညာေရးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရရွိပါမည္။ 

● ေက်ာင္း-မိသားစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP)၊ 504 သုိ႔မဟုတ္ အ
အဆင့္ျမင့္ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ္ (ALP) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေ
အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ မည့္သို႔ေပးႏိုင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းသြားပါမည္။ 

လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သင္ယူျခင္း -  
● ျပည္နယ္မွာ Safer at Home သုိ႔မဟုတ္ Protect Our Neighbors အဆင့္တစ္ခုခုတြင္ ရွိေနသည့္အခါ ဤသင္ယူေလ့လာေရး အေျခအေနသည္ ECE 

မွ 5 တန္းအထိ အတန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

● ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေအ
ေအာက္ပါလူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး/ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လိ
လိုက္နာလ်က္ လူကိုယ္တုိင္ အခ်ိန္ျပည့္ေလ့လာသင္ယူေရးသို႔ ျပန္သြားႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ ၎တ
၎တို႔၏ ပညာေရးအဆင့္အတြက္ အိမ္တြင္သင္ယူေလလ့ာျခင္းႏွင့္ လူကိုယ္တုိင္ေလ့လာသင္ယူျခင္းၾကား အလြယ္တကူ ေျ
ေျပာင္းလႏဲုိင္ရန္ သင္ယူေလ့လာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ (LMS) ကို ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  

● ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ အတူတကြ ေနေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအဖြဲ႔ငယ္မ်ား 
အျဖစ္ သတ္မတွ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ထိေတြ႔မႈကို ေျခရာခံရန္ပုိမိုလြယ္ကူေစၿပီး အုပ္စုအတြင္း၌ COVID 
ပိုးေတြ႔ရွိသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္
တ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

● Protect Our Neighbors အဆင့္တြင္ အ
အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထ
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အုပ္စုအရြယ္အစား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ မွ
မွန္းဆထားသည့္ အေျခအေနကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။  

● ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ အဂ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊ အထူးပညာေရးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရရွိပါမည္။ 

● ေက်ာင္း-မိသားစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP)၊ 504 သုိ႔မဟုတ္ အ
အဆင့္ျမင့္ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ္ (ALP) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေ
အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ မည့္သို႔ေပးႏိုင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းသြားပါမည္။ 

အြန္လိုင္းအစီအစဥ္ -   
● ေက်ာင္းမ်ားမွ ေဆာင္းဦးရာသီစာသင္ႏွစ္ဝက္အတြင္း မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသား(မ်ား) ကုိ မည္သည့္လူကိုယ္တုိင္ တက

တက္ေရာက္သင္ယူမႈတြင္မွ ပါဝင္ေစလုိျခင္းအလ်ဥ္းမရွိသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 100% အြန္လုိင္းအစီအစဥ္တစ္ခု ပံ
ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လူကိုယ္တုိင္တကေ္ရာက္ရမည့္ အစိတ္အပိုင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။  

● အြန္လုိင္းအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ပထမ သုံးလပတ္ (ေက်ာင္းအမ်ားစုအတြက္ ၾသဂုတ္လ 24 ရက္ -
 ေအာက္တိုဘာလ 16 ရက္) အတြက္ တရားဝင္မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္ မလုိအပ္ပါ။ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားမွခြင့္ျပဳပါက မိ
မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ပထမစာသင္ႏွစ္ဝက္ (2020 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ) အတြက္ ၎တ
၎တို႔သည္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္ကို ပိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လူ
လူကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးစာရင္းသြင္း အပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္ရန္ 
စက္တင္ဘာလလယ္အထ ိအခ်ိန္ရွိသည္။ 

● အတန္းအမ်ားစုကုိ တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မတူကြဲျပားေသာ ဒင
ဒင္းဗားအသိုက္အဝန္းအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သင္႐ိုးလုပ္ငန္းတြင္ မိမိတို႔၏ ဆရာမ်ား၊ အတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ တိ
တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားအစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ မိမိႏႈန္းအလုိက္ သင
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။   
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● ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ အဂ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ၊ အထူးပညာေရးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ပါရမီရွင္ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရရွိပါမည္။ 

● ေက်ာင္း-မိသားစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP)၊ 504 သုိ႔မဟုတ္ အ
အဆင့္ျမင့္ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ ္(ALP) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္ အေ
အေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ မည့္သို႔ေပးႏိုင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းသြားပါမည္။ 

 

 

COVID-19 
ကာလအတြင္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ အသားက်ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရိွထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မွန္းဆထားသည့္အေျခအေနသ
နသံုးမ်ဳိးအၾကား သိသာေသာ သ
သင္ၾကားေရး အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမရိွေစဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ား ကူ
ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည။္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူကုိယ္တုိင္၊ ႏွ
ႏွစ္မ်ဳိးစပ္၊ အေဝးမွသင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္စသျဖင့္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ DPS အေနျဖင့္ ၎
၎တုိ႔လိုအပ္ေသာ ပညာေရးပ့ံပုိးမႈရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေႏြဦးရာသီ အေဝးမွသင္ၾကား
ားေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ အခက္အခဲရိွခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ 
ပညာေရးပ့ံပုိးမႈအမ်ားဆံုး လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည။္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မၿ
မၿပီးဆံုးေသးေသာ သင္ယူေလ့လာ မႈကုိ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ျဖည့္စြက္ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးလ်က္ အတန္းအဆင့္အလုိက္ အေ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည။္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည ္COVID-19 
ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ Whole Child (ဘက္စံုကေလး) 
ပ့ံပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အလုိက္သင့္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ သင
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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2020-21 အတြက ္အေဝးမသွင္ၾကားေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမလစစ္တမ္းတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား မွ်ေဝေပးခ့ဲသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ အေ
အေျခခံလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္အတြက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အခ
အခ်ိန္ျပည့္အေဝးမွ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ သင
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈဆိုင္ရာ အ
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ အေဝးမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  

 အိမ္တြင္ လူႀကီးတစ္ဦး၏ အေထာက္အပံ့ မ်ားစြာမလုိအပ္ေသာ ေန႔စဥ္တုိက္႐ိုက္ ပုိ႔ခ်မႈမွတစ္ဆင့္ ဆရာ-
ေက်ာငး္သား ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ အားေကာင္းေစျခင္း။  

 မိသားစုမ်ားအား အတန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးတြင္ ေက
ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္၊ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထ
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ (အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း အေလ့အထမ်ားသည္ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ားရွိႏုိင္သည္။) 

 ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ သင္ၾကားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ K-5 အတန္းမ်ားအတြက္ Seesaw 
ႏွင့္ 6-12 အတန္းမ်ားအတြက္ Schoology တို႔ အသုံးျပဳ၍ အိမ္တြင္း သင္ၾကားေရးအေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ရွ
ရွင္းလင္းေပးျခင္း။ ခ႐ိုင္တစ္ဝန္းလုံးတြင္ အလားတ ူစနစ္မ်ားကို 
အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေနာက္လာမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အလုပ္တာဝန္ခြဲေဝေပးမႈမ်ား ကုိ အလြယ္တကူျမင္ရေစၿပီး မည္သည့္အလုပ္တာဝန ္
ခြဲေဝေပး မႈမ်ားမွာ ၿပီးဆုံးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျခရာခံရန္ႏွင့္ ဆရာမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္ရရွိရန္ ၿပီးဆုံးထားေသာအလုပ္ကုိ ပုိ႔ေပးရန္ လြယ္ကူေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ (ခ်ာတာေက်ာင္း မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ LMS စနစ္မ်ား အသုံးျပဳသြားမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တ
၎တို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။) 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္သင္ျပမႈမ်ားကို ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ပံ
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ အင
အင္တာနက္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ ရရွအိသံုးျပဳမႈ ကြာဟခ်က္မ်ားကို အဆ
အဆုံးသတ္ေပးလွ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 သင္ယူေလ့လာေရးအတြက္ မွန္းဆထားသည့္အေျခအေနမ်ား တြင္ ပို၍ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ကူ
ကူေျပာင္းႏုိင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား (IEPs) ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးျခင္း။  
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သငယ္ေူလလ့ာမႈဆိုင္ရာ စီမခံန္႔ခြဲေရးစနစ္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ 

သင္႐ိုးလုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အလုပ္တာဝနခ္ြဲေဝေပးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအရာတို႔ကုိ ကူညီစီမေံပးရန္ အြ
အြန္လိုင္းသင္ယူေလ့လာမႈ အစအီစဥမ္်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ေလ်ာက္လံုး သင္႐ုိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အလ
အလုပ္တာဝန္ ခြဲေဝေပးမႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည့္ သင
သင္ယူေလ့လာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား (LMS) ကုိ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအားလံုး အ
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးလိုသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ခ႐ုိင္တစ္ဝန္းရိွသည့္ ေက
ေက်ာင္းမ်ားအသံုးျပဳမည့္ စနစ္ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖ
ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်ာတာေက်ာင္း မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ေက်ာင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ LMS စနစ္မ်ား 
အသံုးျပဳသြားမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းသင့္ပါသည။္ 
ေအာက္ပါရင္းျမစ္မ်ားကို အျခားဘာသာ စကားေျပာသူမ်ားအတြက္လည္း ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။  
 

 K-5 တန္းမ်ား  
ၾသဂုတ္လ 20 ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ Seesaw တြင္ အေကာင့္တစ္ခုဖန္တီးရန္ႏွင့္ မိ
မိမိတို႔ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ DPS မိဘေပၚတယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ဖိ
ဖိတ္ေခၚစာတစ္ေစာင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ Seesaw အေကာင့္တစ္ခု ဖန္တီးထားၿပီးျဖစ္ပါက သင္၏ ယခ
ယခင္အေကာင့္ဝင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

Seesaw ႏွင့္စတင္ရန္အတြက္ အျခားရင္းျမစ္မ်ား - 
● Seesaw မိဘအေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား  
● Seesaw ဗီဒီယုိ မိတ္ဆက္ - အဂၤလိပ ္| စပိန ္
● အေကာင့္ျဖင့္ဝင္ရန္ လမ္းညႊန္ 
● Seesaw မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ FAQ 

 

 

 6-12 တန္းမ်ား  
Schoology ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ပထမလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေျခလွမ္းမွာ parentaccountcreation.dpsk12.org ရွိ သင့္မိဘဆင့္ခ ံ
ဝက္ဘ္ဆုိက္ အေကာင့္ကုိ ဖြင့္ထားရန္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မိဘဆင့္ခံ ဝက္ဘ္ဆုိက္အေကာင့္တစ္ခု ဖြ
ဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္ပါက သင္သည္ Schoology အေကာင့ ္တစ္ခုအား သင့္ေက်ာင္းသား (မ်ား) ႏွ
ႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ မိဘဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္၍ ‘အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ားအားလုံးကု ိ
ၾကည့္ရန္’ အေပၚ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး သင့္အေကာင့္ထသဲုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္ရန္ Schoology ကို ေရြးပါ။  

 

Schoology ႏွင့္စတင္ရန္အတြက္ အျခားရင္းျမစ္မ်ား - 
● Schoology မိဘ One-Pager 
● မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အေကာင့္ဝင္ရန္ ဗီဒီယု ိ
● အပ္ပလီေကးရွင္း အေကာင့္ဝင္ရန္ လမ္းညႊန ္
● Schoology မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ FAQ  
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က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကၽ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသုိ႔ လူကုိယ္တိုင္ ျပန္လညတ္က္ေရာက္ခြင့္ေပးသည့္အခါ ဒင္းဗား ျပညသူ္႔က်န္းမာ
မာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ကုိလိုရာဒို ျပညသူ္႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးအတြက္ မက္ထ႐ို ဒင္းဗား ပူးေပါင္းမႈ (MDPH)ႏွင့္ ျပညန္ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးအပါအဝင္--
 ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအာက္ပါ က်
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လူတိုင္း လိုက္နာရပါမည ္- က်န္းမာေရး အေ
အေျခအေနမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အသုိက္အဝန္းအတြင္း ေျပာင္းလဲလာသည့္အခါ ကၽ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သင့္အား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးသြားပါမည္။  
 

 

ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား(Masks) ႏွင့္ အျခားကာကြယ္ေရး ကိရိယာ 
ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာအကာမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ျပားအကာမ်ား 

 

အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း 
35 သုိ႔မဟုတ္ ပုိငယ္ေသာ 

 

လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာျခားေနျခင္း 
လူႀကီးမ်ားၾကားတြင္ 6 ေပ၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား/ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားၾကား အနည္းဆုံး 3 ေပ 

 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပုိးသတ္ျခင္း 
ေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ 2 နာရီျခားတစ္ခါ 

 

အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာ စစ္ေဆးျခင္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အပ္ပလီေကးရွင္း ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ တံခါးေပါက္တြင္ အသုံးျပဳျခင္း 

 

အေဆာက္အဦးအတြင္း ဝင္ျခင္း/ထြက္ျခင္း 
ယာဥ္အသြားအလာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ျခင္း 

 

ေလဝင္ေလထြက္ 
HVAC ႏွင့္ ေလလလဲွယ္စနစ္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစျခင္း 

 

သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
တစ္ေန႔ 3 ႀကိမ္ - ညစဥ္ (ဧရိယာအရ အေျပာင္းအလရဲွိ) 

 

စစ္ေဆးျခင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ အႀကံျပဳထားေသာ အခမဲ့ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ စစ
စစ္ေဆးမႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္/ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း 
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လူအမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတေ္အာငထ္ားျခငး္ 

ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား- 
ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြင္းရွိေနခ်ိန္တြင္ လူတုိင္း ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းတစ္ခု တပ္ဆင္ရမည္။ လူတိုင္း မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားအတြက္္ CDC 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ လိုက္နာသင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အငယ္ဆုံးစာသင္သားမ်ားအတြက္  ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္
င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ထပ
ထပ္ေလာင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း မတပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္ထားေပးမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔အနီးတြင ္
ရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ေန႔တာလုံး ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ထားရန္မွာ ခက္ခမဲည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ ထု
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစာစားခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ေန႔တာလုံး အခ်ိန္ဇယားဆြဲေပးထားႏုိင္သည့္ အထ
အထူးျပင္ပ “ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ား” အတြင္း ၎တို႔၏ ပါးစပႏ္ွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကုိ ျဖဳတ္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

မ်က္ႏွာအကာမ်ား - 
 ေက်ာင္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာအကာမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အေစာပိုင္းပညာေရး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ အထူးပညာေရးမွ ဆရ
ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ ၎တို႔ကို မည
မည္သုိ႔အသုံးျပဳရမည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေဆးျခင္း  
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအားလုံးကုိ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ အနည္းဆုံး ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခါ လက္ေဆးခုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ လက္သ
္သန္႔ေဆးမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ကို မၾကာခဏေဆးေၾကာရန္အတြက္ လက္သန္႔ေဆးမ်ားႏွင့္ ဆပ္ျပာမ်ား ထာ
ထားရွိေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ပုံမွန္ ပိုးသန္႔စင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား -  
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူတိုင္းသည္ ေန႔စဥ္က်န္းမာေရး စစ
စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔မဝင္မီ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ကိုယ္အပူခ်ိန္ စစ
စစ္ေဆးမႈႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေရာဂါလကၡဏာစစ္ေဆးျခင္းကို အိ
အိမ္တြင္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးႏိုင္ သည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမွ ေက်ာင္းတြင္ လူကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ကိုယ္အပူခ်ိန္ 100.4  သု
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား/ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေက်ာင္းထတဲြင္ ေနခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး ဖ်ားနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ဗု
ဗုိက္ေအာင့္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ၾကြက္သားနာက်င္ျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းကုိက္ျခင္းအပါအဝင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားေနရပါက အိမ္တြင္သာ ေနသင့္ပါသည္။ 

တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး -  
ေက်ာင္းမ်ားမွ ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား (ဥပမာ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်သည့္အခါ တစ
တစ္႐ႈး သို႔မဟုတ္ တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ အုပ္ျခင္း) ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

က်န္းမာေရး႐ံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား -  
ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေယာက္ 400 တိုင္းအတြက္ ကုတင္တစ္လုံး၊ က်န္းမာေရး႐ုံးခန္း အသုံးျပဳရန္အတြက္ သန
သန္႔စင္ခန္းတစ္ခန္း၊ ေရပူေရေအးရရွိႏိုင္သည့္ လက္ေဆးကန္တစ္ခု၊ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ႏုိင္သည့္ မ်
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္ ေနမေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနေကာင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ခြဲထားႏုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခု
ခုပါသည့္ က်န္းမာေရးရံုးခန္းတစ္ခု ရွိပါမည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး႐ုံးခန္းတြင္ ေနရာအလုံအေလာက္မရွိပါက သီ
သီးျခားခြဲထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္းေနရာမ်ားလည္း သတ္မွတ္သြားပါမည္။ 

 

လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာျခားေနျခင္း - 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 3 ေပ အကြာခြာ၍ ေနသင့္သည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ အျခားလူႀကီးမ်ားႏွင့္ 6 ေပ အက
အကြာခြာေနသင့္ ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 3 ေပအကြာခြာေနသင့္သည္။ 3 ေပအကြာေနရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါက ပလတ္စတစ္ျပားအကာကဲ့သုိ႔ အက
အကာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
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ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ား -  
အုပ္စုတစ္စုဆိုသည္မွာ အတန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတြင္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတ
အတူတကြပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပည
ပညာေရးအဆင့္ေပၚမူတည္၍ အနည္းငယ္ ကြာျခားႏုိင္သည္။ 

● မူလတန္းေက်ာင္း -  
K-5 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း 3 ေပအကြာ ခြာေနၿပီး ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ထိ
ထိန္းသိမ္းထားသမွ်ကာလပတ္လံုး 35 ဦးအထိပါဝင္သည့္ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

● အလယ္တန္းႏငွ့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား -  
6-12 တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း 3 ေပအကြာ ခြာေနၿပီး ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ထိ
ထိန္းသိမ္းထားသမွ်ကာလပတ္လံုး 35 ဦးအထိပါဝင္သည့္ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ပါ
ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အုပ္စုတစ္စုထက္ပို၍ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းေဖာ္ စုစုေပါင္း 35 ဦ
ဦးထက္ပို၍ ထိေတြ႔မိျခင္းမရွိေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ပို၍ေသးေသာအုပ္စုငယ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။  

● အားကစား၊ သင္႐ိုးျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိနမ္တိုင္မီ ႏငွ့္ ေက်ာင္းခ်ိနေ္နာက္ပိငု္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ -  
အားကစားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိလုုိရာဒို အထက္တန္းေက်ာင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ (CHSAA) 
လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း လုိက္နာပါမည္။ သင္႐ိုးျပင္ပႏွင့္ ပူးတြဲသင္႐ိုးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းညႊန္မ်ားကို လက္ရွိဆုိင္းငံ့ထားေသာ သီ
သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မီႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ လမ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆုိင္းငံ့ထားပါသည္။ 

အစားအစာမ်ား -  
အစားအစာမ်ားအားလုံးကို စာသင္ခန္းထတဲြင္ စားရပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစာမစားမီႏွင့္ အစာစားၿပီးခ်ိန္တြင္ လက
လက္ေဆးရပါမည္။ အ
အစားအစာမ်ား မွ်ေဝစားသံုးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ အစားအစာမ်ားကုိ စာသင္ခန္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေဝေပးပါမည္။ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင ္
တြင္ ေဝေပးမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မိမိတို႔၏အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အစားအစာမ်ား သြားယူၿပီး စာသင္ခန္းမ်ားဆီသုိ႔ ျပ
ျပန္ယူလာရပါမည္။  

ပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းပရဝုဏ္မ်ား -  
အထက္တန္းေက်ာင္းပရဝုဏ္မ်ားကုိ ပိတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစ
အစားအစာမ်ားကို ျပင္ပမွ သြားယူရန္ ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္းမွ ထြက္ခြာ၍ရမည္မဟုတ္ပါ။  

အားလပ္ခ်ိန္/ ကာယပညာ(PE) –  
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိမိတို႔အတန္းအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ေနေစၿပီး နားခ်ိန္ႏွင့္ ကာ
ကာလေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားကို ျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ကစ
ကစားကြင္း/ အားကစားခန္းမ ကိရိယာမ်ား မွ်ေဝအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အာ
အားလပ္ခ်ိန္/ကာယေလ့က်င့္ခ်ိန္ ကို အျပင္တြင္ျပဳလုပ္မွသာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေျခာကေ္ပ သို႔မဟုတ္ ပို၍အကြာအေဝးျခားထားမွသာလွ်င္
င္ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမတပ္ဆင္ရသည့္ အားလပ္ခ်ိန္/ကာယေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ား ရွ
ရွိႏုိင္ပါသည္။  အုပ္စုမတူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သီးျခားဧရိယာမ်ားမွာ ရွိေနသမွ် အျပင္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ရွိေနႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ - 
ကြင္းျပငႏ္ွင့္ ကစားကြင္း)။ အားလပ္ခ်ိန္/ ကာယေလ့က်င့္ခ်ိန္ကုိ အေဆာက္အအံုအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ေက
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပါးစပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာဖုံး တပ္ဆင္ရပါမည္။ 

သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ ေလမႈတ္တူရိယာမ်ား - 
သီခ်င္းဆုိျခင္းႏွင့္ ေလမႈတ္တူရိယာမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ေက်ာင္းမွ ဂီတႏွင့္ အျခားသင္႐ိုးမ်ားကုိ သင့္ေတာ္သလို ခ်ိန္ညိွမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။  
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ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  

အုပ္စုတစ္ခုအတြင္း COVID-19 ေရာဂါပုိးစစ္ေဆးေတ႔ြရိွျခင္း - 
 အုပ္စုတစ္ခုအတြင္း COVID-19 ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက DPS သည္ အသြားအလာကန္႔သတ ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျ
အျခား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဌာန၏ လက္ရွိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 

 

အိမ္တြင္ မသိားစုမ်ား လုပႏ္ုိငမ္ည့္အရာမ်ား  
 ပုံမွန္အားျဖင့္ အမိ္တြင္ သင္၏ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းအဝတ္စကုိ ေလွ်ာ္ဖြပ္ပါ။ 

 ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ လိကု္နာပါ။  

 အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိကု္နာပါ။ 

 

ေက်ာငး္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ စာသငခ္န္းမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး သ
 သန္႔ရွင္းေအာငထ္ားျခင္း 

သန္႔ရွင္းျခင္း -  
သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားေပၚရွိ မၾကာခဏထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ မ်
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ အနည္းဆုံး ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီးႏွင့္ အသုံးျပဳခ်ိန္မ်ားၾကားတြင္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အု
အုပ္စုမ်ားစြာ အသုံးျပဳသည့္ စာသင္ခန္းမ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္အသုံးျပဳၿပီးတိုင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေမြးပြအ႐ုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား သန
သန္႔ရွင္းရန္ ခက္ခသဲည့္ စာသင္ခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဖယ္ထုတ္သြားပါမည္။ ျပင္ပ ကစားကြင္းသုံးကိရိယာမ်ားကုိ ပိုးသတ္မည္မဟုတ္ပါ။ သု
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကစားကြင္းအသုံးအေဆာင္ တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ လက္ကိုေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါသည္။ 

စာသင္ခန္းမ်ား -  
စာသင္ခန္း ထုိင္ခုံမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား အတတ္ႏုိင္ဆုံး အကြာအေဝးမ်ားမ်ား ျခားေနေစရန္ စီ
စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးတည္ဘက္တစ္ဘက္တည္းသို႔လွည့္၍ ထိုင္ႏိုင္ရန္ စာေရးခုံမ်ားကုိ ျပန္လည္စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ
အမ်ားသုံး စာေရးခုံမ်ားကို ဖယ္ရွားသြားပါမည္။  

 

စႀကႍလမ္းမ်ား - 
စႀကလႍမ္းမ်ားကုိ တစ္လမ္းသြားအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာ အမွတ္အသားျပဳထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသည္ စႀကမ်ႍားအတြင္း အုပ္စုမ်ား ေရ
ေရာေႏွာျခင္းမရွိေစမည့္ အတန္းစခ်ိန္/ဆင္းခ်ိန္မ်ား စီစဥ္သြားပါမည္။  

ေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မ်ား -  
ေက်ာင္းသားမ်ား မနက္ပိုင္းေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေန႔လယ္ပိုင္း ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မ်ားကို လႊ
လႊထဲားပါမည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ
ခပ္ခြာခြာေနရန္၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း အားလုံး ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား သု
သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာအကာမ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ မည္သည့္ ဧည့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မိ
မိသားစုမွ စုံစမ္းေရး႐ုံးခန္းကိုေက်ာ္၍ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရန္ လုံေလာက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  
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စာၾကည့္တုိက္မ်ား -  
စာၾကည့္တုိက္မ်ားကို ပိတ္ထားပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား မိ
မိမိတို႔စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားမွ စာအုပ္မ်ားကို ယူလာေပးႏုိင္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို အသ
အသုံးျပဳၿပီးပါက ပိုးသတ္ရန္ (သုတ္ရန္) လုိအပ္ပါမည္။  

ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးမ်ားႏွင့္ ညအိပ္ထြက္ျခင္းမ်ား - 
ဤခရီးမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အတြင္း ခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား -  
စာရြက္မ်ား၊ ခတဲံမ်ား၊ အမွတ္အသားလုပ္သည့္ ေဘာပင္မ်ား၊ chromebook မ်ားကို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းသာ သီးသန္႔အသုံးျပဳသင့္ၿပီး မွ
မွ်ေဝအသုံးမျပဳသင့္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဆရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအား စာသင္ခန္း စာအုပ္မ်ား ခြဲေဝေပးပါမည္။ မွ
မွ်ေဝအသုံးျပဳမည္ဆုိပါက စာအုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ ပိုးသတ္ရန္ (သုတ္ရန္ ) လိုအပ္ပါမည္။  

ဗီ႐ိုမ်ား -  
ဗီ႐ိုမ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပစၥည္းမ်ားကို စာသင္ခန္းမ်ားဆီသို႔ ယူ
ယူလာသင့္ပါသည္။ ကန္႔သတ္အေျခအေနမ်ားအရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ IEP ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 504 အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ဗီ
ဗီ႐ိုအသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္ထားေပးႏုိင္ပါသည္။  

ေလအဝင္အထြက္ႏွင့္ ပန္ကာမ်ား -  
COVID-19 
ဗုိင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ သယ္ယူႏိုင္သည့္ပန္ကာမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ သယ္
ယ္ယူႏုိင္သည့္ အေအးေပးစနစ္မ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အခန္းတစ္ခုလုံးကို ေလထုတ္ေပးသည့္ ေရေငြ႔ထုတ္ ပန္ကာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်
က်န္းမာေရး မိတ္ဖက္မ်ားက ဤကိရိယာအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈ အႏၱရာယ္ကို တုိးျမင့္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အႀ
အႀကံျပဳထားပါသည္။ သမား႐ိုးက် အေအးေပးကိရိယာမ်ား မရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး ေလ
ေလစီးဆင္းမႈ၊ ေလစစ္ထုတ္မႈႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔ရွိေစရန္ CARES Act ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ 5 သန္းကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

  



 
 
14 

ေက်ာငး္ကားသယယ္ူပုိ႔ေဆာငေ္ရးကို ေဘးကင္းစြာႏွင့္ က်န္းမာ
မာေရးႏွင့္ညညီြတ္စြာ ထားရွိျခင္း 

2020-2021 ပညာသင္ႏစွ္အတြက္ ေက်ာင္းကားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ား - 
 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ပညာသင္ႏွစ္ကို အေဝးမွသင္ၾကားေရး ျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေဆာင္းဦးရာသီေနာက္ပုိင္း လူ
လူကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္သင္ယူေရးအတြက္ သင္အစီအစဥ္ဆြဲထားႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးလိုပါသည္။ က်န္းမာေရးနွင့္ လူ
လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနေရးဆုိင္ရာ  သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းကားမ်ားသည္ 33
33% ပမာဏခန္႔သာ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည။္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ၎၏အဓိပၸါယ္မွာ — အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပု
ပံုမွန္ပညာေရး ေက်ာင္းသားအပါအဝင္ —ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းသို႔ အဝါေရာင္ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္ ရရ
ရရိွမညမ္ဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိက္ညီေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ DPS-RTD ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္မ်ားကုိ ဆက
ဆက္လက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 

DPS သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အငယ္ဆံုးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အျမင့္ဆံုး စာသင္သားမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သီ
သီးသန္႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးပ့ံပုိးရန္ လိုအပ္သညဟု္ ေဖ
ေဖာ္ျပထားေသာ အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ရာမ့ဲအေနအထား ေတ
ေတြ႔ႀကဳံေနရသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက့ဲသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တရားဝင္ရရိွပုိင္ခြင့္ရိွသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သယ
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ရရိွမည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စာ
စာရင္းအျပည့္အစံုကို ဤေနရာ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန
ဝန္ေဆာင္မႈရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိက္ညီမႈရိွမရိွ မည္သို႔စစ္ေဆးရမညႏွ္င့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုကုိ ၾက
ၾကည့္ရန္ ဤေနရာ ကုိ ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ 
 

ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား (Masks) – 
ေက်ာင္းကားေမာင္းသူႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ေက်ာင္းကားစီးေနစဥ္အတြင္း ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) တစ္ခု တပ္ဆင္ရန္ 
လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား -  
မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာင္းကားေပၚမတက္မီတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

ထုိင္ခုံေနရာေပးျခင္း -  
ေက်ာင္းကားမ်ားသည္ တစ္ခုံလွ်င္ ကေလးတစေ္ယာက္သာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းကားတစ္စီးလွ်င္ အမ်ားဆုံး ေက်ာင္းသား 24 ဦးအထိသာ ခြ
ခြင့္ျပဳသြားပါမည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္းမွ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကုိ ခံုတစ္ခံုတြင္ အတူထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

+Passes – 
 ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ DPS ေက်ာင္းကား စီးနင္းေနခ်ိန္တြင္ +Pass တစ္ခု အသုံးျပဳရပါမည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ COVID-
19 ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက ထိေတြ႔မႈကို ေျခရာခံရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ +Pass မ်ားကို 2020-2021 ပညာသင္ႏွစ္အစတြင္ ေဝေပးရန္အတြက္ သင
သင့္ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းသုိ႔ ေဝေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

လူမႈ စိတခံ္စားမႈႏွင့္ စိတက္်န္းမာေရး  
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝန္းျမင့္တက္လာသည့္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးထိခိ
ခုိက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပု
ပိုမုိလိုအပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိရိွပါသည။္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀက့ံႀက့ံခုိင္ရင္ဆိုင္ၿပီး--  



 
 
15 

ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္အတြက္ -- 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလံုးရိွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားတြင္ လူမႈ-
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈကုိ ထည့္သြင္းသြားရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝန
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခအတြက္ ဆက္လက္ပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္သည။္ 
 

 

လူမႈ-စတိခ္ံစားခ်ကပ္ိုင္းဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးမႈမ်ား 
ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာငး္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္ - 

● ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 
● 5 တန္း၊ 6 တန္း ႏွင့္ 9 တန္းတုိ႔တြင္ သင္ၾကားသည့္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ကာကြယ္ေရး သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း 
● ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ပါ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမည္းစက္ထင္က်န္မႈမ်ားကို ေလ

ေလ်ာ့က်ရန္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္း 
● ယခုကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လကၡဏာမ်ား ရွာေဖြပုံႏွင့္ ေျဖရွင္းပုံတုိ႔တြင္ ကၽ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းအေျချပဳ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း - 
○ စိတ္ဒဏ္ရာအေၾကာင္း သိရွိႏုိင္မည့္ အေလ့အထမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ COVID 

ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း  
○ လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အေဝးမွ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္  ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပုိးပု ံ

● ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားမွာ ကြာျခားမႈရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ လူမႈုစိတ္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ပ့
ပ့ံပိုးေပးသြားပါမည္။  ခ်ာတာမိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခ်ာတာေက်ာင္းမ်ားကို စုံစမ္းသင့္သည္။ 

စိတက္်န္းမာေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ေက်ာင္းသား၏ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရင္းျမစ္မ်ားကို ရယ
ရယူအသုံးျပဳရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္ - 

● ေက်ာင္းစိတ္က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အႀ
အႀကံေပးမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္သည္ကို သိရွိရန္ သင့္ေက်ာင္း၏ ပံ့ပိုးေရးအသင္းထံ ဆက္သြယ္ပါ။  

● စိတ္က်န္းမာေရးပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ 18 ခုမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္  
● ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု 80 ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ ဒင္းဗား စိတ္က်န္းမာေရးစင္တာ၊ ဂ်ဴးမိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ Maria 

Droste အႀကံေပးႏွင့္ ဒင္းဗားကေလးသူငယ္ ေထာက္ခံစည္း႐ုံးေရး စင္တာအပါအဝင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ စိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား။ ပိ
ပိုမိုသိရွိလုိပါက သင့္ေက်ာင္း၏ စိတ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 

● လူမႈ-စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးရန္ ထပ္ေလာင္းမိသားစရုင္းျမစ္မ်ား အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက
ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။  
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မရိွမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
အစားအစာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား 
DPS သည္ ယခုေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္း၌ျဖစ္ေစ ဆက္လက္သင္ယူေလ့လာၿပီး ႀက
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ား ရရိွေစရန္ ယူ
ယူျပန္စနစ္ျဖင့္ အစားအစာမ်ား ဆက္လက္ပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

ေက်ာငး္အေျချပဳ က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ား 

COVID တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ -  
DPS တြင္ ေရာဂါျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ခ႐ိုင္တစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးမည့္ COVID 
တုံ႔ျပန္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔တစ္ခု ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ခ႐ိုင္ COVID တုံ႔ျပန္တားဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ COVID 
ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး ႏွစ္ဦး သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။  

ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား -  
လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မိသားစုမ်ားအား အခ
အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ဒင္းဗား ေက်ာင္းက်န္းမာေရး အေျချပဳ က်န္းမာေရးစင္တာ 18 ခုကိ ုဖြင့္လွစ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စင
စင္တာမ်ားသည္ နာမက်န္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အျခားဒင္းဗားက်န္းမာေရးဌာနမ်ားရွိ စစ
စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ COVID-19 ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ထပေ္ဆာင္းရင္းျမစမ္်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား - 
COVID-19 ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးသူကုိ ဆက္သြယ္ပါ။  

မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း ကူညီေပးေရး ဖုန္းလိုင္း - 
720-423-3054  
face@dpsk12.org  

 

FACE စင္တာမ်ား -  
အစားအစာ၊ အငွားဝန္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရင္းျမစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းအင္အကူအညီႏွင့္ အျ
အျခားအရာမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈလုိအပ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စင္တာမ်ားမွတစ္ခုကို ဆက္သြယ္ပါ 

● John H. Amesse Elementary, 720-424-2961 သို႔မဟုတ္ Ambar_Suero@dpsk12.org 
● Johnson Elementary, 720-424-2970 သို႔မဟုတ္ Lindsey_Hazel@dpsk12.org 

 

နည္းပညာ ပ့ံပုိးမႈ -  
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းကိ ုအျမဆဲက္သြယ္ပါ။ 
ထပ္မံပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ပါက ၇၂၀.၄၂၃.၃၁၆၃ (နံနက ္၆း၄၅- မြန္းလြဲ ၄း၄၅ အတြင္း) ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

	
 

 

  
ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ 
www.dpsk12.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။  
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အိမ္တြင္ေနရန ္လမ္းညႊနခ္်က ္

 မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း 

သင္ယူေလ့လာေရး အ
 အစီအစဥ ္

သင္ယူေလ့လာေရး မွ
မွန္းဆအေျခအေနမ်ား 

အေဝးမ ွ

လမ္းညႊန္ခ်က္  ဗီဒီယုိ - တုိက္႐ိုက္ႏွင့္ မိမိႏႈန္းအလုိက ္

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

က်န္းမာေရး စံႏႈန္
န္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ား 

အုပ္စုအရြယ္အစား မသက္ဆိုင္ပါ 

ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား (
Masks)  

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားရွိ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ 

လူအခ်င္းခ်င္း အကြာအေဝး
ဝးျခားေနျခင္း 

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခ်ိန္၌ CDC ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ 

လူႀကီးအစည္းအေဝးမ်ား အြန္လုိင္း 

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အိမ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခ်ိန္၌ CDC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မေပးပါ 

အစားအစာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ယူျပန္စနစ္ အစားစာမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ေနရာမ်ား 

ကာယက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္ 

စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေက်ာင္းလူမႈ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ရပ

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း စိတ္က်န္းမာေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္ 

*ခ်ာတာေက်ာင္းမိသားစုမ်ားသည္ အသုံးျပဳေနသည့္ LMS စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မမိိတို႔၏ေက်ာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသင့္သည္။ 
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Safer at Home လမ္းညႊန္ခ်က ္

  မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း 

သင္ယူေလ့လာေရး အ
 အစီအစဥ ္

သင္ယူေလ့လာေရး မွ
မွန္းဆအေျခအေနမ်ား 

အေဝးမွသင္ၾကားေရး - 
သုိ႔မဟုတ္ - 100% လူကိုယ္တုိင ္

အေဝးမွသင္ၾကားေရး - သုိ႔မဟုတ္ - ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ ( လကူိုယ္တုိင္/ အေဝးမွ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္  
တုိက္႐ိုက္ႏွင့္ မိမိႏႈန္းအလုိက္ ဗီဒီယုိ၊ 

က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ခြင့္ျပဳသည့္အခါ လူကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

က်န္းမာေရး စံႏႈန္
န္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ား 

အုပ္စုအရြယ္အစား 
ေက်ာင္းသား 35 ဦးအထိ/အုပ္စ ု
ဆရာ 4 ဦးအထိ/အုပ္စ ု

ေက်ာင္းသား 35 ဦးအထိ/အုပ္စ ု
ဆရာ 3 ဦးအထိ/အုပ္စ ု

ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား (
Masks)  

ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ လုိအပ္သည္ 

လူအခ်င္းခ်င္း အကြာအေဝး
ဝးျခားေနျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူအခ်င္းခ်င္း 3 ေပကြာေနျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လူအခ်င္းခ်င္း 6 ေပကြာေနျခင္း 

လူႀကီးအစည္းအေဝးမ်ား အြန္လုိင္း 

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အနည္းဆုံး ႏွစ္နာရီျခားတစ္ခ

္ခါ လက္ေဆးရမည္ (သို႔မဟုတ္ လက္သန္႔ေဆးသုံးရမည္)။ 
စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာငး္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ပုံမွန္ပိုးသန္႔စင္သြားပါမည္။ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

အငယ္ဆုံးႏွင့္ လု
လုိအပ္ခ်က္အျမင့္ဆုံး စာ
စာသင္သားမ်ားအျပင္ 

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံ
ံေနရေသာ သု

သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပညာ
ညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) တြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လု
ုိအပ္သည္ဟု ေဖ

ေဖာ္ျပထားေသာ အထ
အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသာ
သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္

န္ေဆာင္မႈမ်ား တ
တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်

က်ာင္းသားမ်ား ရ
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 

 
ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈ ရရွ
ရိွထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားစာရင္း 

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံ
ံေနရေသာ သု

သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပ
႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) 

တြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လု
ုိအပ္သည္ဟု ေဖ

ေဖာ္ျပထားေသာ အထ
အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသာ
သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝ

 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တ
တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရ

 ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံေနရေ
ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပညာေရ
ေရး အစီအစဥ္ (IEP) တြင္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လုိအပ္သည္ဟု
ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အထ

အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ
ကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ား တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်
က်ာင္းသားမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္

င္းသားမ်ားအတြက္ DPS-
RTD ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္ရွိသည္ 

အစားအစာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ယူျပန္စနစ္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးရာေနရာမ်ားႏွင့္ /သုိ႔မဟုတ္ က်
က်န္းမာေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုိက္နာလ်က္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေပးေဝျခင္း 
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ကာယက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္ 

စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေက်ာင္းလူမႈ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ရပ

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း စိတ္က်န္းမာေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္ 

*ခ်ာတာေက်ာင္းမိသားစုမ်ားသည္ အသုံးျပဳေနသည့္ LMS စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ေက်ာင္းမ်ားကိ ုေမးျမန္းသင့္သည္။ 
 

 

 

 

 

Protect Our Neighbors လမ္းညႊန္ခ်က ္

 မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း 

သင္ယူေလ့လာေရး အ
 အစီအစဥ ္

သင္ယူေလ့လာေရး မွ
မွန္းဆအေျခအေနမ်ား 

လူကုိယ္တုိင္ - ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ (လူကိုယ္တုိင္/အေဝးမွ) သုိ႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင ္

လမ္းညႊန္ခ်က္  က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ခြင့္ျပဳပါက စာသင္ခန္းအေျချပဳ 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

က်န္းမာေရး စံႏႈန္
န္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ား 

အုပ္စုအရြယ္အစား 

ပုံမွန္စာသင္ခန္းအရြယ္အစား မ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ဆရာ/ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးကို
ို ေဖာ္ေဆာင္ေနဆျဲဖစ္သည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ေနဆျဲဖစ္သည္၊ အုပ္စအုရြယ္အစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အ
 အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ဆုိင္းငံ့ထားသည္။ 

ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား (
Masks)  

ေက်ာင္းဝင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ လုိအပ္သည္ 

လူအခ်င္းခ်င္း အကြာအေဝး
ဝးျခားေနျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူအခ်င္းခ်င္း 3 ေပကြာေနျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လူအခ်င္းခ်င္း 6 ေပကြာေနျခင္း 

လူႀကီးအစည္းအေဝးမ်ား အြန္လုိင္း 

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အိမ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခ်ိန္၌ CDC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

အငယ္ဆုံးႏွင့္ လု
လုိအပ္ခ်က္အျမင့္ဆုံး စာ
စာသင္သားမ်ားအျပင္ 

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံ
ံေနရေသာ သု

သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပညာ
ညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) တြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လု
ုိအပ္သည္ဟု ေဖ

ေဖာ္ျပထားေသာ အထ

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံ
ံေနရေသာ သု

သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပ
႔ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) 

တြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လု
ုိအပ္သည္ဟု ေဖ

ေဖာ္ျပထားေသာ အထ
အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသာ
သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝ

အိမ္ရာမဲ့အေနအထား ေတြ႔ႀကဳံေနရေ
ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တ

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ပညာေရ
ေရး အစီအစဥ္ (IEP) တြင္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးပံ့ပိုးရန္ လုိအပ္သည္ဟု
ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အထ

အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ
ကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ား တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်
က်ာင္းသားမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္
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အထူးပညာေရးမွ ေက်ာင္းသာ
သားမ်ားကဲ့သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္

န္ေဆာင္မႈမ်ား တ
တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်

က်ာင္းသားမ်ား ရ
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 

 
ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈ ရရွ
ရိွထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားစာရင္း 

 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တ
တရားဝင္ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရ

 ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ 

င္းသားမ်ားအတြက္ DPS-
RTD ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္ရွိသည္ 

အစားအစာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက
းကုိ လိုက္နာလ်က္ ေက်ာင္းမ်
မ်ားတြင္ အစားအစာမ်ားကို 

ပံ့ပိုးထားသည္ 

ယူျပန္စနစ္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးရာေနရာမ်ားႏွင့္ /သ
/သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုိက္နာလ်က္ ေက်ာင္းမ်

မ်ားတြင္ ေပးေဝျခင္း 

ကာယက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္ 

စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေက်ာင္းလူမႈ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ရပ

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း စိတ္က်န္းမာေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္ 

*ခ်ာတာေက်ာင္းမိသားစုမ်ားသည္ အသုံးျပဳေနသည့္ LMS စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ေက်ာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းသင့္သည္။ 
 


