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ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ��ဆိုုငု်ရ်� 
ကြီး��ီသြ��်ကျောရ�မှုး�ထ်မှံှု အမှှု�စ���
ခင်မ်င်ရ်ပါါသော�ာ ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မ့�ာ�စ�မာာ�ခင်ဗ်ျာာာ

2020-21 စာ�င်န်ှစ်ှအတွ�့ ်FWCS ၏ �င်က်ြား�ာ�သောရ�ပြပါန်းစ်ရန်း ်အစီအစဥ််အာ� ညိ်းန့ှုင့်�်သော��့သောနှ�့မ�ု့� စ့တွရ်ှညှ်း်
စာ့ပြဖို့င်�သ်ောစာင်�စ်ာ�န်းာ�လူည်းသ်ောပါ��ည်း� ်လူကူြီး��ီမင်�်တွ့� �အာ� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� အထ်�ူသော�ာ�ဇူူး�တွင်ရ်ှှ့ပါါ�ည်း။် ပြီးပီါ�ခ���ည်း� ်
ရ��်တွတ ပါတွမ်ာာ�အတွင့်�်တွင့် ်District �့� � တွ့� �ပြပါန်းသ်ောပြဖို့ကြား�ာ�ပြီးပီါ� သောမ�ခန့်း�်မာာ�သောမ�ပြမန်း�်ခ��ကြား��ည်း�အ်တွ�့လ်ူည်း�် 
သော�ာ�ဇူူး�တွင်ပ်ါါ�ည်း။် မ့�ာ�စ�တွစ်စ�နှငှ်�တ်ွစ်စ� အသောပြခအသောန်းခာင်�်မတွ�ူည်း� ်အာ�သောလူာာ်စာ့ ထ်ည်း��်င့်�်စဥ််�စာ�ရမည်း� ်
အခာ�လ်ူည်း�်မာာ��ည်း။် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့��ာမ�ဘဲ� ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်တွစ်ရပ်ါလူ့���့� 
��သ်ောရာ�သ်ောစနှ့�င်�်ည်း� ်အခာ�မ်ာာ�စာ့ရှှ့�ည်း။်

လူ�ရ်ှှ့�ာလူတွင့် ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �အာ�လူ့��ရင်�့်�င်သ်ောန်းရ�ည်း� ်သောရရာမမုရှှ့သော�ာ အသောပြခအသောန်း�့� ထ်ည်း��်င့်�်စဥ််�စာ�ကြား�ည်း�ပ်ြီးပီါ� 
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� ပါည်းာ�င်က်ြား�ာ�သောပါ�ရန်း ်အသော�ာင်�်�့��ပြဖို့စ်မည်း� ်န်းည်း�်လူမ်�မာာ��့� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏
အ�ပ်ါခာ�ပ်ါသောရ�မး�မာာ�၊ �င်က်ြား�ာ�သောရ�ဝိန်းထ််မ်�မာာ�နှငှ်� ်အ�ဝူိန်းထ််မ်�မာာ�� လူန့်းခ်��သော�ာ လူသောပါါင်�်မာာ�စာ့�တွည်း�်� 
ကြီး��့�စာ�အသောပြဖို့ရှာှလူာခ��ကြား�ပါါ�ည်း။် ဘဲ�တွအ်ဖ့ို့��ဝိင်မ်ာာ��လူည်း�် ဘဲ�တွအ်ဖ့ို့��အစည်း�်အသောဝိ�မာာ�တွင့် ်
အကြား�သ့ောပါ�သော��့သောနှ�့ခ��ကြား�ပါါ�ည်း။်

အင်ဒ်ီယီာာန်းာပါည်းာသောရ�ဌာာန်း (IDOE)၊ အင်ဒ်ီယီာာန်းာပြပါည်း�်ူ ��ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း (IDPH)၊ Allen သော�ာင်တ်ွ�ီာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်းနှငှ်� ်
အပြခာ��ာန်း�်မာသောရ�အဖ့ို့��အစည်း�်အ��ီ��ီမ ှလူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ�ပါါ သောပါ်ထ်�့လ်ူာ�ည်း�အ်ာ�သောလူာာ်စာ့ 
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� ��လူည်း�် �င်ယ်ာမူပုြပါန်းစ်ရန်း ်အစီအစဥ််�့� သောအာ�ပ်ါါစာမာ�န်ှာှမာာ�တွင့် ်တွင်ပ်ြပါလူ့��ရ်ပါါ�ည်း။် 
လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�အ်�စ်�့� ထ်�တွပ်ြပါန်းလ်ူ့���်ည်း� ်အာ�သောလူာာ်စာ့ ဤအစီအစဥ််�့�လူည်း�် အ�င်��်င်�သ်ောဖို့ာ်သော�ာင်ပ်ြဖို့စ်ရန်း ်
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� သောမ်ာ်လူင်�ထ််ာ�ပါါ�ည်း။် အသော�ာင်အ်ထ်ည်းသ်ောပါ်လူာပါါ�လူည်း�် ထ်�တွပ်ြပါန်းသ်ောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် 2020-21 
စာ�င်န်ှစ်ှစတွင်ပ်ြီးပီါပြဖို့စ်�ည်း� ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �အတွ�့ ်န်းပ့ါါတွတ်ွစ်ဦး�စာ�သောပါ�အခာ�မ်ာှ လူတွတ်ွစ်သောလူာထ်�တွပ်ြပါန်းထ််ာ��ည်း� ်
အမာာ�ပြပါည်း�်�ူာန်း�်မာသောရ��့�င်ရ်ာ ညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�မ်ာာ�နှငှ်� ်�့��ည််းသီောစမည်း� ်�င်က်ြား�ာ�သောရ�ရပ်ါဝိန်း�်တွစ်ခ��့� 
ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�ပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အာ�လူ့���့� �ာန်း�်မာစာ့ ထ်ာ�ရှှ့ရန်း ်ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် 
လူ�ရ်ှှ့သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ�နှငှ်�အ်တွ ူခ�ခ်�ခ်�ခ��့��ပြဖို့တွခ်��ရ�ည်း� ်ဤ�့��ပြဖို့တွခ်ာ�မ်ာာ��့� လူ�ခ်က့ြီး��့�့��ည်း� ်
မ့�ာ�စ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�ရှှ့�����့� �ပါင် ်လူ�မ်ခ�့မူာာ�စာ့ရှှ့သောန်း�ည်း�့်�လူည်း�် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� ��သောဘဲာသောပါါ�ပ်ါါ�ည်း။်
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သောဒီါ�တ်ွာ မာ�ခဒ်ီန်းန််းယီာယာ ်
သော�ာာင်�်ကြီး��ီကြား�ပ်ါသောရ�မး�
ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�

ဤ�င်ယ်ာမူပုြပါန်းစ်ရန်း ်အစီအစဥ််တွင့် ်�င်�်ည်း ်သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ��့�င်ရ်ာ သောကြား�ည်းာခာ�မ်ာာ�နှငှ်� ်FWCS 
၏ �င်က်ြား�ာ�သောရ�ပြပါန်းလ်ူည်းစ်တွင်မ်�ု့�င်ရ်ာ ညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�မ်ာာ�အသောကြား�ာင်�်�့� လူ�ခ်ရ့ရှှ့ပါါမည်း။် 
မ့�ာ�စ�တွစ်ခ�ခာင်�်စီ၏ အသောပြခအသောန်းအလူ့�� ်လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ�နှငှ်� ်�့��ည််းသီောစမည်း� ်သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ��့� 
ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ��ာ့�ရန်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� ရည်းရ့်ယာထ််ာ�သောကြား�ာင်�်�့� န်းာ�လူည်းသ်ောပါ�သောစလူ့�ပါါ�ည်း။် အဓ့ိ�အခာ�မ်ာှ 
�င်ယ်ာမူ�ု့�င်ရ်ာ သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ��့� �့�ယာတ်ွ့�င်�့်�ယာ�်ာစ�ူစမ်�သောလူ�လူာနှ့�င်သ်ောစရန်းန်ှငှ်� ်�န်းဦး�သောရ့�ခာယာမ်�ုည်း ်
�င်�သ်ော�ာာင်�်�ာ�အတွ�့ ်အသော�ာင်�်�့��သောရ့�ခာယာမ်မုဟု�တွဟ်ု� ရှာှသောဖ့ို့သောတွ့� ရှှ့ရပါါ� �နှဒရှှ့�ည်း�အ်တွ့�င်�် 
သောပြပါာင်�်လူ�နှ့�င်သ်ောအာင် ်အခင့်�အ်သောရ�သောပါ�ရန်းအ်တွ�့ ်သော�ာာင်�်စာ�င်န်ှစ်ှ၏ ပါထ်မရ��်တွတ ပါတွ ်�့��ပါတွတ်ွာ�ာလူ�့� 
အစမ်�ခင့်�ပ်ြပါ��ာလူအပြဖို့စ် �တွမ်တှွသ်ောပါ�ထ်ာ�ပါါ�ည်း။်

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အတွ�့ ်�ာန်း�်မာသောရ�နှငှ်� ်ည်းညီွှ့တွပ်ြီးပီါ� လူ့�ပြခ�့သောဘဲ��င်�်�ည်း� ်
ရပ်ါဝိန်း�်တွစ်ခ��့� ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�ရင်�်ပြဖို့င်� ်FWCS တွင့် ်အသော�ာင်�်�့���င်က်ြား�ာ�ပ့ါ� �ခာမနုှငှ်� ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမပ့ုါ�စ့�့� 
ထ်န့်း�်�မ့်��ာ့�မည်းပ်ြဖို့စ်သောကြား�ာင်�်�့� �ွနှ်�ပ်ါယာ့�ကြား�ည်းပ်ါါ�ည်း။် ဤ�ည်းမ်ာှ စဥ််��မ်ပြပါတွသ်ောပြပါာင်�်လူ�သောန်း�ည်း� ်
အသောပြခအသောန်းပြဖို့စ်�ည်း�အ်ာ�သောလူာာ်စာ့ ပြပါင်�်င်ခ်ာ�တ်ွစ်စ့�တွစ်ရာရှှ့ပါါ�လူည်း�် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �ဘဲ��် 
အ�သ့ောပါ�အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ��ာ့�ပါါမည်း။် �ွနှ်�ပ်ါ၏ �ရာ�ရာမမာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်မ့မ့တွ့� �အခာင်�်ခာင်�်နှငှ်� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�/မ့�ာ�စ�မာာ�အသောပါ် သောမတွတ ာသောရှှ �ထ်ာ�ပြီးပီါ� ���်သ့ောပါ��ာ့�ရန်း ်သောတွာင်�်�့�ပါါ�ည်း။် 
ယာင်�်�့� �မ်သောဝိမည်းဟ်ု�လူည်း�် သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။်

ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ�� | 2020-21 School Year | Page  3



ဆို��်ာယူရ်န်် အ�ာ�အ်လုံ�်
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COVID-19 အသောရ�သောပါ်လူ့�င်�်     467-1907
ခရ့ို�င်ရ့်ို� �ခာ�ပ်ါ      467-1000
မ့�ာ�စ�နှငှ်� ်�န့်းပ်ြမူန်းတွ�ီ့�င်ရ်ာ ပါ�ူသောပါါင်�်လူ�ပ်ါသော�ာင်မ်စုင်တ်ွာ 467-2120
အ�အူည်းဌီာာန်း      467-4357
အကြီး��့အပ့ါ� �      467-1900
ကျော�ာ�င်�်မှုာ��
Abbett မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5800
Adams မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5850
Arlington မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6000
Blackhawk အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-4885
Bloomingdale မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6700
Brentwood မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6775
Bunche Montessori သော�ာာင်�်    467-4790
Anthis ရှှ့ ��သ်ောမ�့ပါည်းာ�င်သ်ော�ာာင်�်   467-1010
Croninger မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6050
Fairfield မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5900
Forest Park မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6850
Franke Park မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6925
Glenwood Park မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6200
Haley မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-4510
Harris မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-6300
Harrison Hill မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-7000
Holland မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-7075
Indian Village မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-5200
Irwin မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5310
Jefferson အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-4825
Kekionga အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6600
Lakeside အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8625
Lane အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်     467-4400
Levan Scott �ပ့ါံ့      467-8050
Lincoln မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5400
Lindley မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-5350
Maplewood မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-7150
Memorial Park အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်   467-5300
Miami အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်     467-8560
North Side အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-2800
Northcrest မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-5450
Northwood အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-2930
Northrop အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-2300
Portage အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-4500
Price မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-4950



Shambaugh မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6150
Shawnee အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6525
Snider အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-4600
South Side အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်     467-2600
South Wayne မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8100
St. Joe Central မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6100
Study မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်     467-8500
Towles အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-4300
Washington မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8150
Washington Center မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်   467-6250
Wayne အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်    467-6400
Waynedale မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8820
Weisser Park မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8875
Whitney Young မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်    467-8950
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ဝိ�ဆ်ိုု�ုတ််ာင် ်�ာ��ကျောရ��သ်ြ�ည််ရု်ှု�ါ။
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နု်ဒါါန််�
၂၀၁၉ ခ�နှစ်ှ၊ စာ�င်န်ှစ်ှ�့� စတွင်ခ်ာ့န်း�် အ�့�ပါါစာ�င်န်ှစ်ှ မည်း�့်� �အ�့���တွမ်ည်း။် ၂၀၂၀ တွင့် ်ပြပါန်းဖ့်ို့င်�န်ှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� န်းည်း�်လူမ်�သောပါါင်�်စ့�ပြဖို့င်� ်ပြပါန်းလ်ူည်းက်ြီး��့�စာ�မည်း�့်� မည်း�်�ူမ်ကြီး��့တွင်သ်ောဟုာ�န့်း�်မထ်�တွန်ှ့�င်ခ်��သောပါ။ 
�င်ယ်ာမူပုြပါန်းစ်ရန်း ်အစီအစဥ််�့� ���့်�င်ရ်ာသောအဂာင်စီ်မာာ�စာ့ရှှ့�ည်း�အ်န်း�တ်ွင့်မ် ှသောဒီ�ခသ့ောခါင်�် သော�ာင်မ်ာာ�၊ Allen 
သော�ာင်တ်ွ�ီာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း၊ အင်ဒ်ီယီာာန်းာပါည်းာသောရ�ဌာာန်း (IDOE)၊ အင်ဒ်ီယီာာန်းာ ပြပါည်းန််းယာ�်ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း (ISDH) နှငှ်� ်
သောရာဂါ�ာ�ယ့ာထ််န့်း�်ခာ�ပ်ါသောရ�စင်တ်ွာ (CDC) နှငှ်� ်အပါတူွပြပါင်�်သော��့သောနှ�့တွ့�င်ပ်ါင်ပ်ြခင်�်၊ အစီအစဥ််ခာ သော�ာင်ရ့်�ပ်ြခင်�်မာာ��့� 
န်းာရီသောပါါင်�်မာာ�စာ့လူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ြီးပီါ�သောန်းာ�ပ့်ါ�င်�်တွင့်မ် ှခာမတှွန်ှ့�င်ခ်��ပြခင်�်ပြဖို့စ်�ည်း။် လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�အ်ာ�လူ့��နှငှ်� ်
ဤအစီအစဥ််�ည်း ်�တွင်�်ထ်�တွပ်ြပါန်းခ်ာ�အ်�စ်မာာ�နှငှ်�အ်ည်း ီသောပြပါာင်�်လူ��ာ့�ရန်းရ်ှှ့ပါါ�ည်း။် 

မ့မ့တွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အတွတွပ်ါည်းာပ့ါ�င်�်�့�င်ရ်ာတွင်မ်�ဘဲ� ရို�ပ်ါပ့ါ�င်�်�့�င်ရ်ာ၊ စ့တွပ့်ါ�င်�်�့�င်ရ်ာနှငှ်� ်လူမူ�ု�်
�သ့ောရ�ပ့ါ�င်�်�့�င်ရ်ာမာာ�တွင့်ပ်ါါ သောအာင်ပ်ြမင်�်ာ့�ရန်း ်အသောရ�ကြီး��ီ�ည်းဟ်ု� ပါည်းာသောရ�အဖ့ို့��အစည်း�်တွစ်ရပ်ါပြဖို့စ်�ည်း� ်ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် 
လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�� ယာ့�ကြား�ည်းပ်ါါ�ည်း။် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�၏ �ာန်း�်မာ��ခ�့� 
��လ်ူ�ထ််န့်း�်�မ့်��ာ့�နှ့�င်သ်ောစရန်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� နှစ်ှပြမ��ပ်ါလူ�ပ်ါသော�ာင်လ်ူာ�ရ်ှှ့ပါါ�ည်း။် 
 

လုံမှု်�ည်ာှန််မှုူဝိါဒါမှုာ��
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏လူမ်�ညွှှန်းမ်ဝူိါဒီမာာ��ည်း ်၂၀၂၀−၂၁ စာ�င်န်ှစ်ှအတွ�့ ်�င်ယ်ာမူပုြပါန်းစ်ရန်း ်
အစီအစဥ််အာ� သောဖို့ာ်သော�ာင်န်ှ့�င်ရ်န်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏စီမ့�န့်း�်ခာမတှွမ်၊ု �့��ပြဖို့တွခ်ာ�ခ်ာမနုှငှ်� ်
အသော�ာင်အ်ထ်ည်းသ်ောဖို့ာ်သော�ာင်ရ့်�မ်မုာာ�အတွ�့ ်လူမ်�သောကြား�ာင်�်သောပါ�သောလူာ�ပ်ါါ�ည်း။်

၁။  လုံံပုြ�ံ�ကျော���င်�်ကျောရ� ဦး�စ��ကျော�� – Allenသော�ာင်တ်ွနီှငှ်� ်ပ့ါ�မနှ်းခ်ာ့တွ�်�သ်ော�ာင်ရ့်�်
�ာ့�ပါါမည်း။် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏�့��ပြဖို့တွခ်ာ�မ်ာာ��့� အ�သ့ောပါ�ရန်းအ်တွ�့ ်�ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏မလူူရည်းမ်နှ်း�်ခာ�မ်ာှ 
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့ပြီးပီါ� �ာန်း�်မာသောစရန်းပ်ြဖို့စ်ပါါ�ည်း။်

၂။  ထ်�ထ်�ဝိင်ဝ်ိင်က်ျောလုံလ်ုံ��င်ယ်ူပူြ�င်�် – လူ�ူ့�ယာတ်ွ့�င်ပ်ြဖို့စ်သောစ၊ အသောဝိ�မပှြဖို့စ်သောစ သောလူ�လူာ�င်ယ်ာပူြခင်�်။ FWCS �ည်း ်
�သောလူ�ဗျာဟု့�ပြပါ�ခာဥ််��ပ်ါမပုါါဝိင်�်ည်း� ်ခ့�င်မ်ာသော�ာ ပါည်းာသောရ��့� ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�နှ့�င်ရ်န်း ်နှစ်ှပြမ�ပ်ါလူ�ပ်ါသော�ာင်လ်ူာ�ရ်ှှ့ပါါ�ည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏�င်ရ့်ို��မာာ�ပြဖို့င်� ်လူမ်�ညွှှန်း�်ာ့�မည်း� ်အ�င်�ပ်ြမင်�ည်ွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ��့်� 
လူ�ခ်ရ့ရှှ့မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� ၎င်�်တွင့် ်ထ်�ထ်�ဝိင်ဝ်ိင် ်သောလူ�လူာ�င်ယ်ာပူြခင်�်၏ အဓ့ိ�အခာ�မ်ာာ�ပြဖို့စ်�ည်း� ်တွထီ်င့်မ်၊ု 
ပါ�ူသောပါါင်�်သော�ာင်ရ့်�မ်၊ု အခာ��်ာ�ာ စဥ််�စာ�သောတွ�့သောခ်မ၊ု ပါင်�့်�စရ့ို��၊် ခာ့တွ�်�သ်ော�ာင်ရ့်�မ်နုှငှ်� ်
နှ့�င်င််�့ာ�ပြဖို့စ်မမုာာ�ပါါဝိင်�်ည်း။်
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ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ���ည် ်
ကျော�ာ�င်�်���အ��လုံံ�ု�ု ုနိုုငု်င််အံတ်ာ� ်အ�ာု��ရုှှိကျော��၊ 

တ်�ဝိန််�တု်တ်က်ျော�� နိုုငု်င််�ံ��မှုာ��ပြဖွစလ်ုံ�ကျောစရန်် 
အဆိုင််အ်တ်န််�ပြမှုင််မ်ှု��စာ� �ည်��င်သ်ြ���ကျော���ါ�ည်။်
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၃။  ဆို��်ာယူက်ျောဆို�င်ရ်ာ�မု်ှုအ�ုုင်�်တ်ာင် ်�ာင််လ်ုံင်�်ပြမှုင်�်�ရုှှိမုှု – မ့မ့တွ့� ��ထ့်ာ��မ်နှငှ်� ်မ�ထ့်ာ�သော��သော�ာ အခာ�မ်ာာ��့� 
သောဝိမ်�ာ့�မည်း။် မ်သောဝိပြခင်�်�့� အခာ့န်းန်ှငှ်�တ်ွစ်သောပြပါ�ည်းလီူ�ပ်ါသော�ာင်န်ှ့�င်ရ်န်း ်ကြီး��့�စာ��ာ့�ပါါမည်း။်

၄။  �ာကျော�င််����အ��လုံုံ�အတ်ာ�် တ်န််�တ်ူည်ီမှုာှမှုှ ု– �ာ့န်း်ပုါ်တွ့ု�လူ�်ရှ�့ာင်�်�ု့�န်းသော�ည်း�် စန်းစ်မာာ��ည်း် �ာသောာင််��ာ�အာ�
လူု့�အသောာင််မပြင််မှရုန်း့ုင််ရန်း်အတွ့�် တွန်း်�တွူည်းီမာှ အခ့င်�်အရသော�ရှ�့ပြသောာင််� �သောခာာစသောမည်း�် အုတွ်မပြစ်�့ုခာပါသော�ခ��ပါါ�ည်း်။

၅။  ကျောပြ��င်�်လုံာယူပ်ြ�င်လ်ုံာယူရုှ်ှိမုှု – အသောပြခအသောန်းအရပ်ါရပ်ါ�ည်း ်လူာင်ပ်ြမန်းစ်ာ့ သောပြပါာင်�်လူ��ာ့�နှ့�င်သ်ော�ာသောကြား�ာင်� ်
သောပြပါာင်�်လူယ့ာပ်ြပါင်လ်ူယ့ာရ်ှှ့ရန်း ်လူ့�အပ်ါသောကြား�ာင်�်�့� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �န်းာ�လူည်းပ်ါါ�ည်း။် �ွနှ်�ပ်ါ�ည်း ်ပြပါတွ�်ာ�စာ့�့��ပြဖို့တွမ်ည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
တွရာမ်တွစာ့ ခာဥ််��ပ်ါပါါမည်း။်
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၂၀၂၀−၂၁ စ��င်န်ိုစှတ််ာင် ်ကျောလုံလ်ုံ��င်ယ်ူမုူှု�ုံစ�ံ 
�ယူလ်ုံုရုှုှိမှုလုံ�။

�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏�့��ပြဖို့တွခ်ာ�အ်ာ�လူ့���ည်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
ဝိန်းထ််မ်�မာာ�လူ့�ပြခ�့သောဘဲ��င်�်သောရ�နှငှ်� ်�ာန်း�်မာသောရ�အသောပါ်တွင့် ်
ဗျာဟု့�ပြပါ��ည်း။် ထ့်� �သောကြား�ာင်�လ်ူည်း�် ယာခ�နှစ်ှတွင့် ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမ�ု့�င်ရ်ာ 
သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ��့� မ့�ာ�စ�မာာ�အတွ�့ ်ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�ခ��ပြခင်�်ပြဖို့စ်�ည်း။် 
ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမ�ု့� 
သောခာာသောမာလူယ့ာ�်သူောအာင် ်ပြပါ�လူ�ပ်ါသောပါ�မည်း� ်�ရာတွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ�န်ှငှ်� ်
�င်�်ည်း�် အသော�ာင်�်�့��ပြဖို့စ်မည်းဟ်ု� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� ယာ့�ကြား�ည်းပ်ါါ�ည်း။် 
�့� �သော�ာ် COVID-19 �မာာလူ့���့�င်ရ်ာ �ပ်ါသောရာဂါ�ည်း ်ပြမင်�မ်ာ�သော�ာ စ့ခာ့န်းစ့်ညွှှန်း�်မာာ��့� ထ်န့်း�်�မ့်�ရင်�်ပြဖို့င်� ်
�င်ယ်ာသူောလူ�လူာ�ာ့�ရန်း ်အခင့်�အ်လူမ်�အ�စ်မာာ��့� သော�ာာင်�်မာာ�အာ� ဖို့န်းတ်ွ�ီသောပါ��ည်း။် ဤ�ည်း�့်� နှလှူ့���င့်�်၍ 
မ့ဘဲမာာ�အာ� ၎င်�်တွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်မ့�ာ�စ�မာာ�၏ လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ�နှငှ်� ်အသော�ာင်�်�့���့��ည််းသီောစမည်း� ်
သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ��့� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် ဤနှစ်ှ စာ�င်ရ်န်း ်ပြပါန်းသ်ောရာ�လ်ူာ�ည်း�အ်ခါတွင့် ်
မ့ဘဲမာာ�ဘဲ��် မ့မ့တွ့� �၏�သောလူ�မာာ�အာ�  သောန်း �သော�ာာင်�်�့� � သောစလူတှွ၍်ပြဖို့စ်သောစ၊ အသောဝိ��င်တ်ွတွခ့်�င်�်၍ပြဖို့စ်သောစ၊ 
မ့မ့နှစ်ှ��ရ်ာ�့� သောရ့�ခာယာ�်င်ယ်ာနူှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် အသောပြခခပ့ါည်းာသော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်ရ��်တွတ ပါတွတ်ွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်
င်ါ�ရ�ခ်န်း � ်သော�ာာင်�်တွ�ရ်�ရ်ရှှ့ပါါမည်း။် အလူယာတ်ွန်း�်နှငှ်� ်အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
ရ��်တွတ ပါတွတ်ွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်၃ ရ� ်(တွန်းလူဂာနှငှ်� ်ကြား�ာ�ပါသောတွ� (�့� �) အဂဂ ါနှငှ်� ်သော�ာကြား�ာသောန်း �မာာ�တွင့်မ် ှ
တွစ်ပါတွပ်ြခာ�တွစ်ခါ ဗျာ�ဒီဓဟု�ူသောန်း �တွ�ရ်ပါါမည်း)်။ အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ� အတွန်း�်မတွ�ရ်သော�ာ သောန်း �ရ�မ်ာာ�တွင့် ်
၎င်�်တွ့� �� အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်တွ�ရ်ပါါမည်း။်

�င်ယ်ူမုူှုပြ�န််စ�ာုန််တ်ာင် ်ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်�င်ယ်ူလူုံု�ုည်် ်ရ�်ဝိန််��ု ုကျောပြ��င်�်လုံ�လုံု�ုါ� ကျောပြ��င်�်လုံ�နိုုငု်ရ်န်် 
အ�ာုန်် ၃ �တ်ရ်ရုှှိ�ါမှုည်။် မ့�ာ�စ�တွစ်စ��ည်း ်အသောဝိ��င်�့်� သောရ့�ခာယာရ်ာမ ှ�ရာနှငှ်� ်တွ့��ရ့်ို���်င်ရ်�ည်း� ်
အတွန်း�်�့� သောပြပါာင်�်လူ�လူ့�ပါါ� ခရ့ို�င်�် သောပြပါာင်�်လူ�သောပါ�ရန်း ်အခာ့န်းတ်ွစ်ပါတွယ်ာမူည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� ၎င်�်�့� �သောပြပါာင်�်လူ�ရမည်း� ်
သောန်း �စ့��့� ထ်�တွသ်ောပါ�ပါါလူမ့�်မည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ��်ည်း ်�ရာနှငှ်� ်တွ့��ရ့်ို���်င်ရ်�ည်း� ်
အတွန်း�်မ�ှည်း ်အသောဝိ��င်�့်� �သောပြပါာင်�်တွ�လ်ူ့�ပါါ� ခာ�ခ်ာင်�်သောပြပါာင်�်တွ�န်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
အ�့�ပါါစာ�င်န်ှစ်ှဝိ�အ်တွ�့ ်�ာန်းရ်ှှ့�ည်း� ်အခာ့န်းမ်ာာ�တွင့် ်၎င်�်တွ့� �သောရ့�ခာယာထ််ာ��ည်း� ်အတွန်း�်မာာ�တွင့် ်
��လ်ူ��်င်ယ်ာရူပါါမည်း။်



��ူစ�မ်နုှနု်း�်ပြမင်�မ်ာ�လူာ�ပြဖို့င်� ်သော�ာာင်�်မာာ��့� မပြဖို့စ်မသောန်းပ့ါတွရ်မည်း�့်�ပါါ� 
သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���ည်း ်အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်�့� ၎င်�်အခာ့န်းဇ်ူးယာာ�အတွ့�င်�် 

��လ်ူ�တ်ွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။် 

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်မ့ဘဲမာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်ယာခ�နှစ်ှအတွ�့ ်တွစ်မထူ်�ူပြခာ�သော�ာ စာ�င်ခ်န်း�်လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််မာာ��့� 
ကြီး��့တွင်သ်ောမ်ာ်လူင်�ထ််ာ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် အ�့�ပါါသောပြပါာင်�်လူ�မမုာာ�တွင့်−်
 •   သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့�� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်တွပ်ါ�င်ရ်မည်း။် ပါါ�စပ်ါစည်း�်နှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်ပြဖို့�တွန််းာ�ခာ့န်းမ်ာာ�

�့� တွစ်သောန်း �လူ့��ခင့်�ပ်ြပါ�သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။်
 •   စာ�င်ခ်န်း�်မာာ�နှငှ်� ်မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ��့� ဝိန်းထ််မ်�မာာ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�� ပ့ါ�မနှ်း�်န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါပြီးပီါ� 

ပ့ါ���တွ�်ာ့�ပါါမည်း။် သောန်း �လူယာခ်င်�်တွ့�င်�်တွင့် ်�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ��့� အ�ာအန်းပြပါ�လူ�ပ်ါ�ာ့�ပါါမည်း။်
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� စာ�င်ခ်န်း�်သောရှှ ��့� � မာ�န်ှာှမလူူာ� ်အသောန်းအထ်ာ�ပြဖို့င်� ်အတွန်း�်လူ့��သ်ောန်းရာခာ�ာ့�ပါါမည်း။် 

ပြဖို့စ်နှ့�င်မ်ည်း�့်�ပါါ� စာသောရ�ခ့�မာာ��့� ၃−၆ သောပါအထ် ့ခာ�ပြီးပီါ� သောန်းရာခာပါါမည်း။်
 •  အစာ�အသော�ာ�မ်ာာ��့� စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်တွင့် ်စာ�သော�ာ�ရ်ပါါမည်း။်

မူှုလုံတ်န််�တ်ာင် ်ဆိုရ�နိုငှ်် ်တ်ု�ုရုု်ှု��်င်ရ်�ည်် ်
အတ်န််�၌ကျောလုံလ်ုံ��င်ယ်ူပူြ�င်�် 
မကူြီး��့မ�ှည်း ်င်ါ�တွန်း�်အထ် ့သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
တွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်၅ ရ�ခ်န်း � ်�ရာနှငှ်� ်တွ့��ရ့်ို���်င်ရ်�ည်း� ်
အတွန်း�်မာာ�တွင့် ်တွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။် ဤ�့��ပြဖို့တွခ်ာ��်ည်း ်
ပြပါင်ပ်ါအသောပြခအသောန်းမာာ�သောကြား�ာင်� ်သောရာဂါ�ပ်ါပြီးင်န့ှ့�င်�်ည်း� ်
အနှတရာယာ�့်�သောလူ်ာ�ခာသောပါ�ပါါ�ည်း။် အသောပြခခပ့ါည်းာ 
မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်မတွ�ရ်သော�ာ 
သောန်း �ရ�မ်ာာ�တွင့် ်အမ့်တွင့် ်၎င်�်တွ့� �ခာည်း�်သောန်းနှ့�င်မ်ည်း ်မဟု�တွပ်ါါ။ 
မ့ဘဲမာာ��လူည်း�် �သောလူ�သောစာင်�သ်ောရှာှ�သ်ောရ��့� ရှာှရမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� ၎
င်�်�လူည်း�် အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� သောပါ�စမ့်�နှ့�င်မ်ည်း ်မဟု�တွပ်ါါ။ ထ့်� �ပြပါင် ်
သော�ာာင်�်မ ှ�သောလူ�သောစာင်�သ်ောရှာှ�သ်ောရ��့� � ��ူလူ�ူ�ာ့�လူာပြခင်�်�ည်း ်
သောရာဂါပြပါန်း �ပ်ါာ့�နှ့�င်ရ်န်း ်အခင့်�အ်လူမ်�မာာ��့� ပ့ါ�မ့�ဖို့န်းတ်ွ�ီသောပါ�ပါါ�ည်း။် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� ��ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�ဥ်ဒီဟု့��ာ့�လူာ
သောန်းမ�ု့� သောလူ်ာ�ခာပြီးပီါ� �န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�စ့နှနု်း�်မာာ��့� ထ်န့်း�်�မ့်�သောဖို့ာ်သော�ာင်�်ာ့�ပြခင်�်ပြဖို့င်� ်မ့မ့တွ့� �၏စာ�င်ခ်န်း�်ဝိန်း�်�ာင်�့်� 
ထ်န့်း�်ခာ�ပ်ါနှ့�င်မ်ည်း�့်� �ရ့ှှ့ပါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်တွစ်သောန်း �တွာ၏ အခာ့န်းသ်ောတွာ်သောတွာ်မာာ�မာာ��့� ၎င်�်တွ့� �အမ့်ရှှ့ 
စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်တွင့် ်��လ်ူ�ရ်ှှ့သောန်းရမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� �ာယာသောလူ��ာင်�ခ်န်း�်၊ အနှ�ပါည်းာ၊ ဂီတွ၊ သောခတွတ န်းာ�ခာ့န်းန်ှငှ်� ်
စာ�င်ခ်န်း�်ပြပါင်ပ်ါရှှ့ မည်း�်ည်း�လ်ူပ်ုါရှာှ�မ�ု့�မ�့� လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်ာတွင့် ်၎င်�်တွ့� �၏အတွန်း�်သောဖို့ာ်မာာ�နှငှ်�အ်တွ ူရှှ့သောန်းရပါါမည်း။်
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အကျောပြ��ံ�ည်� မူှုလုံတ်န််�ကျော�ာ�င်�်���မှုာ��ဆိုုငု်ရ်� 
အကျောဝိ��င်�်ည်�ကျောရ�

မန်း� ်၈:၃၀−၉:၀၀ န်းာရီ  Zoom မတှွစ်�င်� ်အ့န်းလ်ူ့�င်�်စာ�င်ခ်န်း�်�့� �ဝိင်သ်ောရာ�ပ်ြခင်�်/အတွန်း�်ပ့ါ�င်�်ရာ၏ 
တွ့��ရ့်ို���်င်က်ြား�ာ�မ�ု့� ရယာပူြခင်�်

မန်း� ်၉:၀၅−၉:၄၅ န်းာရီ  K-2 Phonics 3-5 Lit Circles
  
မန်း� ်၉:၅၀−၁၁:၂၀ န်းာရီ ELA
  
မန်း� ်၁၁:၂၅−၁၁:၅၅ န်းာရီ  �ပ့ါံ့/လူမူသုောရ�ပါည်းာသောလူ�လူာမမုာာ�/�ာန်း�်မာသောရ�

အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့��ည်းမ်ာှ ဒီစ်ဂာစ်တွယာဖ့်ို့�င်မ်ာာ��့� အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ� 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� ညွှှန်းက်ြား�ာ�သောပါ�ပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�သောန်း�ည်း� ်
သောလူ�လူာ�င်ယ်ာမူပ့ုါ�စ့ပြဖို့စ်�ည်း။် �ရာမာာ�� ဒီစ်ဂာစ်တွယာရ်င်�်ပြမစ်မာာ��့� 
အသော�ာင်�်�့��အ�့��ခာပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်အင်ဒ်ီယီာာန်းာစ့နှနု်း�်နှငှ်� ်ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူူ
မအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�၏�င်ရ့်ို��အတွ့�င်�် �င်က်ြား�ာ�သောပါ�မမုာာ��့� 
အ�င်သ်ောပြပါလူယ့ာ�်သူောစပါါ�ည်း။် အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� 
သောရ့�ခာယာလ်ူ့��သ်ော�ာ အသောပြခခပ့ါည်းာ မလူူတွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
အ့န်းလ်ူ့�င်�်စာ�င်ခ်န်း�်တွင့် ်ပါါဝိင်ရ်ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
တွ့��ရ့်ို��ထ််�တွလ်ူငှ်�သ်ော�ာ၊ ကြီး��့တွင်ရ့်ို���်�ူထ်�တွလ်ူငှ်�သ်ော�ာ �င်ခ်န်း�်စာမာာ��့� ပ့ါ�မနှ်းသ်ော�ာာင်�်ခာ့န်းအ်တွင့်�်မာှပါင် ်
�ရာ�ရာမမာာ�နှငှ်�အ်တွ ူလူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်  အတွန်း�်တွ��်ည်း� ်မတှွတ်ွမ်��့�သောန်း �စဥ််သော�ာ�ယ်ာပူါါမည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ��့်� တွ�သ်ောရာ�အ်ပြဖို့စ် ထ်ည်း��်င့်�်သောရတွ�့န်ှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်၎င်�်�ည်း ်အ့န်းလ်ူ့�င်�်တွင့် ်�ရာနှှ
င်�အ်တွတူွ့��ရ့်ို��သ်ောလူ�လူာသောန်း�ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ သောအာ�ဖ်ို့လူ့�င်�်တွင့် ်��ီပြခာ�လူ�ပ်ါသော�ာင်သ်ောန်း�ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ �တွမ်တှွအ်ခာ့န်းတ်ွင့် ်
သောလူာ�ဂ်အင်ဝ်ိင်သ်ောရာ�ပ်ြီးပီါ� သော�ာာင်�်�င်ခ်န်း�်စာမာာ��့� လူ�ပ်ါသော�ာင်သ်ောန်းရပါါမည်း။် အသောဝိ��င်အ်ခာ့န်းဇ်ူးယာာ�တွင့် ်�ရာ� 
ဦး�သော�ာင်ပ်ြီးပီါ� ညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�သ်ောပါ�ပြခင်�်၊ သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�ခ်ာင်�်စီ စာလူ�ပ်ါပြခင်�်၊ အဖ့ို့��လူ့��ပ်ါ�ူသောပါါင်�်သော�ာင််
ရ့�ခ်ာ့န်း၊် စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�် ညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�န်ှငှ်�အ်ည်းခီာသောပါ�ထ်ာ��ည်း� ်စာစဥ််မာာ�ပါါရှှ့ပါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ 
သောလူ�လူာ�င်ယ်ာမူ�ု့� အသောဝိ��င်�်ရာ�ရာမမာာ�၊ အတွန်း�်ပ့ါ�င်�်ရာ�ရာမမာာ�နှငှ်� ်လူ�သ်ောထ်ာ�မ်ာာ�� 
အာ�ပြဖို့ည်း�သ်ောပါ�သောန်းမည်းပ်ြဖို့စ်ရာ ၎င်�်တွ့� �ဘဲ��် ပ့ါ�မနှ်းသ်ော�ာာင်�်ခာ့န်းအ်တွ့�င်�် တွ�သ်ောရာ�က်ြား�ရန်း ်သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။်

* သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ သောန်းာ��့်��အခာ့န်းဇ်ူးယာာ��ည်း ်သောအာ�ပ်ါါန်းမနူ်းာဇူးယာာ�နှငှ်� ်�့�ပြပါာ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း်

အကျောပြ��ံ�ည်� မူှုလုံတ်န််�ကျော�ာ�င်�် အကျောဝိ��င်အ်�ာုန််ဇယူ��န်မူှုန်� 



မန်း� ်၁၁:၅၅−သောန်း �လူယာ ်၁၂:၄၀ န်းာရီ သောန်း �လူယာစ်ာ/န်းာ�ခာ့န်း်

သောန်း �လူယာ ်၁၂:၄၅−၂:၁၅ န်းာရီ  �ခဂာာ

သောန်း �လူည်း ်၂:၂၀−၂:၅၀ န်းာရီ   တွစ်ဦး�ခာင်�်လူ့�အပ်ါခာ�အ်လူ့�� ်ပြပါင်�်င်ထ််ာ��ည်း� ်ပါည်းာသောရ��့�င်ရ်ာ  
အသောထ်ာ�အ်�ူ

     OR အထ်�ူဘဲာ�ာရပ်ါန်းယာပ်ါယာမ်ာာ�

သောန်း �လူယာ ်၂:၅၀−၂:၅၅ န်းာရီ   Zoom မတှွစ်�င်� ်အတွန်း�်ပ့ါ�င်�်ရာနှငှ်� ်စာရင်�်�င့်�်ဝိင်သ်ောရာ�မ်�ု့� 
ထ်�့ပ်ြခင်�်

သောပါါင်�်စပ်ါပါည်းာသောရ��့��ည်းမ်ာှ မာ�န်ှာှခာင်�်�့�င်�်င်က်ြား�ာ�မနုှငှ်� ်သော�ာာင်�်ပြပါင်ပ်ါ�င်က်ြား�ာ�မမုာာ��့� 
ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�အပ်ါပြခင်�်ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် သောလူ�လူာ�င်ယ်ာမူ�ု့�င်ရ်ာ အသောတွ့�အကြား��့မာာ��ည်း ်အင်ဒ်ီယီာာန်းာစ့ခာ့န်းစ့်ညွှှန်း�်မာာ�နှငှ်� ်
ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ� ၏�င်ရ့်ို���့�ထ်င်ဟ်ုပ်ါသောဖို့ာ်ပြပါသောပါ�ပါါလူမ့�်မည်း။် �င်က်ြား�ာ�မအုပ့ါ�င်�်တွင့် ်�ရာ�ရာ
မမာာ��့�ယာတ်ွ့�င်က်ြီး��ီကြား�ပ်ါ�ည်း� ်သောလူ�လူာ�င်ယ်ာခူာ့န်းပ်ါါရှှ့ပြီးပီါ� ၎င်�်တွင့် ်မာ�န်ှာှခာင်�်�့�င် ်�င်က်ြား�ာ�မနုှငှ်� ်အ့န်းလ်ူ့�င်�်�င်က်ြား�ာ�
သောရ�လူ�ပ်ါသော�ာင်မ်မုာာ��့� သောပါါင်�်စပ်ါထ်ည်း��်င့်�်ထ်ာ��ည်း။်
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အလုံယူတ််န််�နိုငှ်် ်အထ်�တ််န််�ကျော�ါင်�်စ�်�င်သ်ြ���ကျောရ�

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ� သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့ပြီးပီါ� �ာန်း�်မာသောစသောရ��့� 
သောရှ�ှရုိုသော�ာ FWCS �ည်း ်တွ့��ရ့်ို���်င်က်ြား�ာ�မ�ု့� 
ပြပါန်းမ်စနှ့�င်မီ် အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်
သောပါါင်�်စပ်ါသောလူ�လူာသောရ��့� သောဖို့ာ်သော�ာင်ရ်န်း ်�့��ပြဖို့တွခ်��ပါါ�ည်း။် 
အလူယာတ်ွန်း�်နှငှ်� ်အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� ပ့ါ�၍အမှီအခ့��င်�်�င်�်ပြဖို့င်� ်
သောလူ�လူာနှ့�င်�်ာ့�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� အဖ့ို့�� နှစ်ှဖ့ို့�� ခ့�ပြီးပီါ� 
ရ�ပ်ြခာ�တွ�ခ့်�င်�်ပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�ရှှ့၊ 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�သောပါ် ရှှ့ သော�ာာင်�်�ာ�အသောရအတွ�့�့်� 
သောလူ်ာ�ခာသောရာ�ပ်ြီးပီါ� ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းနှ့�င်သ်ောအာင် ်
လူ�ပ်ါသော�ာင်သ်ောပါ�ရာလူည်း�် �ာ�ည်း။်



ကျော�ါင်�်စ�်ကျောလုံလ်ုံ��င်ယ်ူမုူှုဆိုုငု်ရ်� အ�ာုန််ဇယူ��
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� သော�ာာင်�်�ာ�အဖို့့��တွစ်ဖ့ို့��ထ်��့� � အလူာဥ််��င်��်လူ့� ထ်ည်း��်င့်�်ပါါမည်း။် အဖ့ို့��တွစ်ဖ့ို့��စီ�ည်း ်
သောအာ�ပ်ါါအခာ့န်းဇ်ူးယာာ�အတွ့�င်�် ရ�ပ်ြခာ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်
အခာ့န်းဇ်ူးယာာ�−

အ�ပ်ါစ� ၁− �့�ယာတ်ွ့�င်တ်ွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာရူန်း ်ရ�မ်ာှ တွန်းလူဂာ၊ ကြား�ာ�ပါသောတွ�နှငှ်� ်ဗျာ�ဒီဓဟု�ူတွစ်ပါတွပ်ြခာ�တွစ်ရ�စီ် 
အ�ပ်ါစ� ၂− �့�ယာတ်ွ့�င်တ်ွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာရူန်း ်ရ�မ်ာှ အဂဂ ါ၊ သော�ာကြား�ာနှငှ်� ်ဗျာ�ဒီဓဟု�ူတွစ်ပါတွပ်ြခာ�တွစ်ရ�စီ်
အ�ပ်ါစ� ၃− �့�ယာတ်ွ့�င်တ်ွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာရူန်း ်ရ�မ်ာှ (အထ်�ူပါည်းာသောရ��့�င်ရ်ာ အ�့��ခာ�ွမ်��ာင်မ်မုာာ��ာ)

အခာ့န်းဇ်ူးယာာ�ထ်�တွင့် ်�့�ယာတ်ွ့�င်တ်ွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာရူန်း ်ထ်ည်း��်င့်�်ထ်ာ�ပြခင်�်မရှှ့သော�ာ သောန်း �ရ�မ်ာာ�တွင့် ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ��့� 
အသောဝိ��င် ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ��့�သောလူ��ာ�ရ်ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်တွ�သ်ောရာ�စ်ာရင်�် သောပါ�ရန်း ်
ရည်းရ့်ယာခ်ာ�မ်ာာ�အတွ�့ ်စာ�င်ခ်န်း�်တွစ်ခ�ခ�ထ်��့� � ဝိင်သ်ောရာ��်ည်းန်ှငှ်�သ်ောလူာ�အင်ဝ်ိင်သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။်

�့�ယာတ်ွ့�င်တ်ွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာ�ူမူာာ�အတွ�့ ်အခာ့န်းဇ်ူးယာာ�မာာ��့� သော�ာာင်�်ဖ့ို့င်��်ည်း� ်ပါထ်မ�့��သောန်း �မတွ့�င်မီ်တွင့် ်
ရရှှ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

အ�ာုန််ဇယူ��      အတ်န််�
ပါထ်မအခာ့န်း-် မန်း� ်၇:၃၀-၈:၂၀ န်းာရီ   ELA
 
ဒီ�တွယ့ာအခာ့န်း-် မန်း� ်၈:၃၀-၉:၂၀ န်းာရီ   လူမူသုောရ�ပါည်းာသောလူ�လူာမု
  
တွတွယ့ာအခာ့န်း-် မန်း� ်၉:၃၀-၁၀:၂၀   စ့တွက်ြီး��့� ်

စတွ�တွထ အခာ့န်း-် မန်း� ်၁၀:၃၀-၁၁:၂၀ န်းာရီ   �ခဂာာ

ပါဉ္စမအခာ့န်း-် မန်း� ်၁၁:၃၀-၁၂:၀၀ န်းာရီ   သောန်း �လူည်းစ်ာစာ�ခာ့န်း်

�ဋ္ဌမအခာ့န်း-် မန့်း�်လူ့� ၁၂:၁၀-၁:၀၀ န်းာရီ   �ခဂာာ�န်း�်စစ်သောလူ�လူာခန်း�်
 
�တွတ မအခာ့န်း-် မန့်း�်လူ့� ၁:၁၀-၂:၀၀    �ပ့ါံ့

* သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်သောန်းာ��့်��အခာ့န်းဇ်ူးယာာ��ည်း ်န်းမနူ်းာဇူးယာာ�နှငှ်� ်�့�ပြပါာ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

အလုံယူတ််န််�ကျော�ာ�င်�်အကျောဝိ��င် ်အ�ာုန််ဇယူ��− န်မူှုန်�

ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ�� | 2020-21 School Year | Page  14



အကျောဝိ��င်က်ျော�ာ�င်�် အ�ာုန််ဇယူ��
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အသောဝိ��င်သ်ော�ာာင်�်အခာ့န်းဇ်ူးယာာ�မာာ��့� 
သောပါါင်�်စပ်ါ�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမနုှငှ်� ်အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်တွင့် ်
တွ�သ်ောရာ�ရ်န်း ်သောရ့�ခာယာမ်မုာာ�အသောပါ် အသောပြခခပ့ြီးပီါ� 
သောရ��့�သောန်း��ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။်

သော�ာာင်�်မာာ��လူည်း�် �တွင်�်ထ်�တွပ်ြပါန်းပ်ြီးပီါ��ည်းန်ှငှ်� ်
အ�့�ပါါ�တွင်�်�့� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�ထ်�့့� �သောပါ�ပ့ါ� �ပါါ�ည်း။် 

ဝိန်းသ်ော�ာင်မ်လုူ့�အပ်ါသောန်း�ည်း� ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏အထ်�ူပါည်းာသောရ�သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� FWCS � 
��လ်ူ�သ်ောထ်ာ��်သူောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်ဦး�ခာင်�်စီအလူ့�� ်ပါည်းာသောရ�အစီအစဉ် IEP တွင့် ်
အ�့�ပါါသော�ာာင်�်�ာ�တွစ်ဦး�ခာင်�်စီ၏ လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ��့� လူ့�လူ့�သောလူာ�သ်ောလူာ�သ်ောပြဖို့ရှငှ်�်သော�ာင်ရ့်�န်ှ့�င်သ်ောစရန်းအ်တွ့
� ်သော�ာာင်�်�ာ�−မ့ဘဲ−�ရာ ညိ်းန့ှုင့်�်သော��့သောနှ�့ပါ့�မာာ��့�လူည်း�် ��လ်ူ��်ာင်�်ပါ�ာ့�ပါါမည်း။် မ့�ာ�စ�မာာ�� ၎
င်�်တွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� သောရ့�ခာယာသ်ောပါ�မည်း�့်�ပါါ� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏လူ့�အပ်ါခာ�်
မာာ��့� အသောဝိ�မမှည်း�့်� �မည်းပ့်ါ�ပြဖို့ည်း��်ည်း�်သောပါ�နှ့�င်မ်ည်း�့်� �့��ပြဖို့တွန်ှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်ပြဖို့စ်စဉ်အလူ့�� ်ညိ်းန့ှုင့်�်သော��့သောနှ�့ပါ့��့� 
စီစဉ်သောပါ�ပါါမည်း။်

ဆိုရ�နိုငှ််တ််ု�ုရုု်ှု��်င်ယ်ူ�ူည်် ်အစအီစဉ် (�ုု)် အကျောဝိ��င်�်ည်�ကျောရ�အစအီစဉ်ဆိုုငု်ရ်� ကျောရာ ��ာယူစ်ရ�မှုာ��
အထ်�ူပါည်းာသောရ��့� ရယာသူောန်း�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်�ရာနှငှ်�တ်ွ့��ရ့်ို���်င်ယ်ာ�ူည်း� ်အစီအစဉ် 
(�့� �) အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ�အစီအစဉ် (အသောပြခခပ့ါည်းာမလူူတွန်း�်) (�့� �) သောပါါင်�်စပ်ါပါည်းာသောရ�အစီအစဉ် (�့� �) 
အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ�အစီအစဉ် (အလူယာတ်ွန်း�်နှငှ်� ်အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်) �့� သောရ့�ခာယာန်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 
အပါတွတ်ွ��တွ�်င်ယ်ာရူန်း ်လူ့�အပ်ါသော�ာ �င်ယ်ာမူအုစီအစဉ်မာာ�တွင့် ်တွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်၅ ရ�ခ်န်း � ်�ရာနှငှ်� ်
တွ့��ရ့်ို��တ်ွ�သ်ောရာ��်င်က်ြား�ာ�ရန်း ်FWCS � အကြား�ပ့ြပါ�ပါါ�ည်း။် အပါတွတ်ွ��တွ�်င်ယ်ာရူန်း ်လူ့�အပ်ါသော�ာ 
�င်ယ်ာမူအုစီအစဉ်မာာ�တွင့် ်တွ�သ်ောရာ�သ်ောန်း�ည်း� ်အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်တွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်၅
 ရ� ်(�့� �) အသောဝိ��င်အ်စီအစဉ်�့� �တွ�သ်ောရာ�ရ်န်း ်သောရ့�ခာယာခ်င့်�ရ်ှှ့ပါါ�ည်း။် အပါတွတ်ွ��တွ�်င်ယ်ာရူန်း ်
လူ့�အပ်ါသော�ာ �င်ယ်ာမူအုစီအစဉ်မာာ�တွင့် ်တွ�သ်ောရာ�သ်ောန်း�ည်း� ်အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်သောပါါင်�်စပ်ါ�င်က်ြား�ာ�သောရ�အစီအစဉ်ရှှ့လူာမည်း ်မဟု�တွပ်ါါ။

အတ်န််�တ်ာင်�် ကျောန်ရ�ထ်ုငု်�်င်�်မှုာ��
အတွန်း�်တွ့�င်�်တွင့် ်မကြား�ာခဏ�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� လူ��်န်း �သ်ော��မာာ��့�လူည်း�် ထ်ာ�ရှှ့သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် 
လူ့�အပ်ါမည်း�့်�ပါါ� အခာ့� �သော�ာ�င်က်ြား�ာ�သောရ�အစီအစဉ်မာာ�ရှှ့ �ရာမာာ�နှငှ်� ်လူ�သ်ောထ်ာ��်ရာမာာ��ည်း ်
တွစ်�့�ယာရ်ည်း�့်�� အ�ာအ�ယ့ာပ်ါစစည်း�်မာာ��့� ထ်ပ်ါမ့ရရှှ့ပါါမည်း။်

အထ်�ူ�ည်�ကျောရ� ကျော�ာ�င်�်���မှုာ��
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FWCS ��က်ျောမှုာ��ည်��င်က်ျော�ာ�င်�်
FWCS ��သ်ောမ�့ပါည်းာ�င်သ်ော�ာာင်�်�ည်း ်
သောပါါင်�်စပ်ါ�င်ယ်ာမူ�ု့�င်ရ်ာ လူ�ပ်ါင်န်း�်စဉ်�့� ၎
င်�်၏ပ့ါ�မနှ်းအ်ထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်လူ�ပ်ါသော�ာင်�်ည်း�အ်တွ့�င်�် 
လူည်းပ်ါတွလ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ါါမည်း။် အပြခာ�သော�ာာင်�် (�့� �) ခရ့ို�င်မ်ာာ�မ ှ
အစီအစဉ်မာာ�တွင့် ်လူ�ခ်ပ့ြခင်�်ခရ့�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
FWCS လူ�ပ်ါင်န်း�်စဉ်�့� လူ့��န််းာရပါါမည်း။်

၎င်�်တွ့� �၏အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်ရှှ့ အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� 
သောရ့�ခာယာသ်ော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အ�င်�ပ်ြမင်�ပ်ါည်းာသောရ�အစီအ

အဂုဂလုံ�်ု�����င်ယ်ူကူျောန်�မူှုာ��
FWCS ရှှ့ အဂဂလူပ့်ါဘဲာ�ာ�င်ယ်ာမူ ုအစီအစဉ် (ELL) ၏ တွစ်စ့တွတ်ွစ်သောဒီ�အသောန်းပြဖို့င်� ်အသောထ်ာ�အ်�လူူ့�အပ်ါသောန်းသော�ာ 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့မ် ူ�င်က်ြား�ာ�သောရ��့�င်ရ်ာ �့��ပြဖို့တွခ်ာ�မ်ာာ��့� လူမ်�ညွှှန်းသ်ောပါ�နှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
တွစ်ဦး�ခာင်�်စီအလူ့�� ်�င်ယ်ာမူအုစီအစဉ်မာာ�ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�နှ့�င်ရ်န်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏�ရာမာာ�� လူ�ပ်ါသော�ာင်�်ာ့�ပါါမည်း။် ELL 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်�ရာနှငှ်��်င်ယ်ာမူ/ုသောပါါင်�်စပ်ါ�င်ယ်ာမူ ု(�့� �) အသောဝိ��င်ပ်ါည်းာသောရ��့� သောရ့�ခာယာသ်ော�ာ အပြခာ�သော�ာာ
င်�်�ာ�အာ�လူ့������့� �ပါင် ်တွညူ်းသီော�ာ သောရ့�ခာယာခ်င့်�မ်ာာ��့� ရရှှ့ပါါမည်း။် ELL �ရာမာာ��လူည်း�် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏လူ့�အ
ပ်ါခာ�မ်ာာ��့� ပြဖို့ည်း��်ည်း�်သောပါ�နှ့�င်ရ်န်း ်ညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ��့်� အာ�ပြဖို့ည်း�သ်ောပါ�နှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်���့်�င်ရ်ာဘဲာ�ာရပ်ါန်းယာပ်ါယာ်
အ��ီ��ီရှှ့ တွာဝိန်းခ်�့ရာမာာ�နှငှ်� ်ပါ�ူသောပါါင်�်သော�ာင်ရ့်��်ာ့�ပါါမည်း။်

စဉ်မာာ�နှငှ်� ်အသောထ်ာ�အ်ထ်ာ�လူ�မ်တှွသ်ောပါ��ည်း� ်အစီအစဉ်မာာ�အတွ�့ ်လူ�သ်ောတွ့�လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ��့� ပြဖို့ည်း��်ည်း�်
သော�ာင်ရ့်�န်ှ့�င်သ်ောစရန်းအ်လူ့� �င်ာှ ��သ်ောမ�့ပါည်းာ�င်သ်ော�ာာင်�်�့� � ၂ (�့� �) ၃ ရ�/်ရ��်တွတ ပါတွတ်ွာခန်း � ်လူာသောရာ�ရ်န်း ်
လူ့�အပ်ါပါါမည်း။် ��သ်ောမ�့ပါည်းာ�င်သ်ော�ာာင်�်�့�င်ရ်ာ အစီအစဉ်မာာ�အတွ�့မ် ူအသောဝိ��င်�်�ီ�န်း �အ်စီအစဉ်�့� 
သောရ့�ခာယာ၍်မရနှ့�င်ပ်ါါ။

မှုာ�န်ို�ှစည်�်နိုငှ်် ်နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��
သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���ည်း ်မာ�န်ှာှစည်း�်နှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်တွပ်ါရန်းလ်ူ့�ပါါ�ည်း။် �့� �ရာတွင့် ်အခာ့� �သော�ာ 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ သော�����မ�ု့�င်ရ်ာ လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ�အသောပါ်အသောပြခခပ့ြီးပီါ� ခြွခင်�်ခာ�ပ်ြပါ�သောပါ�ရပြခင်�်မာာ�ရှှ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 
အ�့�ပါါခြွခင်�်ခာ�မ်ာာ��့� ပြဖို့စ်စဉ်အလူ့�� ်ညိ်းန့ှုင့်�်သော��့သောနှ�့ပါ့�မာာ�တွင့် ်သော��့သောနှ�့�ာ့�ပါါမည်း။် �ရာမာာ�ပါါ မာ�န်ှာှစည်း�်နှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်တွပ်ါရမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� အခာ့� �သော�ာပြဖို့စ်စဉ်မာာ�တွင့် ်မာ�န်ှာှ�ာအကြား�ည်းမ်ာာ��့� တွပ်ါ�င်ရ်ပါါမည်း။်

အမ်ုှုလုံု�ု�်င်ပ်ြ�င်�်
၂၀၂၀-၂၁ စာ�င်န်ှစ်ှအတွ�့ ်အမ့်လူ့���်င်ပ်ြခင်�်�့� အသောဝိ�မ�ှာ �င်က်ြား�ာ�သောပါ�ပါါမည်း။် �ရာမာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏အမ့်�့� �ပြဖို့စ်သောစ အပြခာ�သောန်းရာမာာ��့� �ပြဖို့စ်သောစ �ာ့�သောရာ�လ်ူည်းပ်ါတွပ်ြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်
သောတွ့��့�ပြခင်�်မာာ�မပြပါ�လူ�ပ်ါရပါါ။ 



လုံငူ်ယူ�်ဝိတ်စ�်�တ််� �ွမ်ှု��ာင်မု်ှုမှုာ��
လူငူ်ယာဘ်ဲဝိ�ွမ်��ာင်မ်မုာာ��့�င်ရ်ာ အစီအစဉ်�ည်း ်FWCS ၏ 
ပ့ါ�မနှ်းအ်ထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်မာာ�����့� �ပါင် ်တွညူ်းသီော�ာ သောပါါင်�်စပ်ါ�
င်ယ်ာမူအုစီအစဉ်ပ့ါ�စ့�့�လူ့��န််းာရပါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
အ�ပ်ါစ� ၁ (တွန်းလူဂာ၊ ကြား�ာ�ပါသောတွ�နှငှ်� ်တွစ်ပါတွပ်ြခာ�တွစ်ခါ 
ဗျာ�ဒီဓဟု�ူသောန်း �တွင့် ်�့�ယာတ်ွ့�င် ်သော�ာာင်�်�့� �လူာတွ�ရ်�ည်း)် 
�့� �မဟု�တွ ်အ�ပ်ါစ� ၂ (အဂဂ ါ၊ သော�ာကြား�ာနှငှ်� ်တွစ်ပါတွပ်ြခာ�တွစ်ခါ 
ဗျာ�ဒီဓဟု�ူသောန်း �တွင့် ်�့�ယာတ်ွ့�င် ်သော�ာာင်�်�့� �လူာတွ�ရ်�ည်း)် 
�့� �ထ်ည်း�သ်ောပါ�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
လူ�ူ့�ယာတ်ွ့�င်လ်ူာမတွ�ရ်�ည်း� ်သောန်း �မာာ�တွင့် ်အသောဝိ��င် ်
�င်တ်ွန်း�်�့� တွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။် 

သော�ာာင်�်�ာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�အာ�လူ့��တွ့� ��ည်း ်အပြခာ�အစီအစဉ်မာာ�တွ�သ်ောရာ��်����့� �ပါင် ်Bill C. Anthis Center 
တွင့်လ်ူည်း�် ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� ဝိတွ�်င်ရ်မည်း�အ်ပြပါင် ်လူမူဘုဲဝိတွင့်လ်ူည်း�် ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်�်ာ့�ရန်း ်
လူ့�အပ်ါပါါ�ည်း။်

လူ့��၍် ၎င်�်တွ့� �ဝိင်က်ြား�ည်း�န်ှ့�င်မ်ည်း� ်စ�မ်ာာ��့� �န်း ��်တွမ်သုောလူ်ာ�သောပါ�ထ်ာ��လူ့� ၎င်�်တွ့� ��့��နှ့�င်မ်ည်း� ်
စ�မ်ာာ��့�လူည်း�် �န်း ��်တွသ်ောပါ�ထ်ာ�ပါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်ခာ့န်းတ်ွင့်ပ်ြဖို့စ်သောစ၊ အသောဝိ��င််
တွ�သ်ောရာ��်င်က်ြား�ာ�သောန်းခာ့န်းတ်ွင့်ပ်ြဖို့စ်သောစ လူ��်င်�ခ်န့ှ့�င်�်ည်း� ်အတွ့�င်�်အတွာအထ်�့ာ အ�့��ပြပါ�ရန်း ်မဝူိါဒီ�့� 
လူ့��န််းာရန်း ်သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အင်တ်ွာန်း��့်� သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့စာ့ အ�့��ပြပါ�နှ့�င်မ်ည်း�၊် 
အ့န်းလ်ူ့�င်�်တွ�သ်ောန်းစဉ် သော�ာင်ရ်သောရှာှင်ရ်မည်း� ်အခာ�မ်ာာ�အသောကြား�ာင်�် �င်တ်ွန်း�်သောပါ�မ�ု့� လူ�ခ်ရ့ရှှ့ပါါမည်း။် ၎င်�်တွင့် ်
လူမူ�ုန့်းရ်�ဝ်ိဘဲ�့်��မ်ာာ�၊ ခာတွရ့်မ်�မာာ�တွင့် ်အပြခာ��မူာာ�နှငှ်� ်တွ့� �လူယှာမ်၊ု �့�င်ဘ်ဲာအနှ့�င်�်ာင်�မ်မုာာ��့� �တွပ့ြပါ�မ့မနုှငှ်� ်
တွ့� �ပြပါန်းသ်ော�ာင်ရ့်�မ်မုာာ�ပါါဝိင်ပ်ါါ�ည်း။်

ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ�� | 2020-21 School Year | Page  17

န်းည်း�်ပါည်းာ�ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ပါည်းာသောရ�အခင့်�အ်လူမ်�မာာ�
�့� ��့�့ာ�ာတွ့��တွ�သ်ော�ာင်�်မန့်းသ်ောစပါါ�ည်း။် အထ်�ူ�ပြဖို့င်� ်
အင်တ်ွာန်း��်���့� �သော�ာ န်းည်း�်ပါည်းာ�ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� 
စာ�င်ခ်န်း�်တွတ့ွ့�င်�်မာာ�၏အလူန့်း�့်� �သောရာ�ရ်ှှ့သောစနှ့�င်ပ်ြီးပီါ� 
အပြခာ�န်းည်း�်ပြဖို့င်� ်�ာ့�သောရာ�န်ှ့�င်မ်ည်း ်မဟု�တွသ်ော�ာ အရပ်ါသောဒီ�မာာ��့� 
သောတွ့� ကြား��့ခစ့ာ�၍ရသောစပါါ�ည်း။် FWCS ၏ �န့်းပ်ါာူတွာ၊ iPad ၊
 အင်တ်ွာန်း�အ်�့��ပြပါ�မ ု�့� �မဟု�တွ ်အလီူ�ထ််ရ့န်း�်န်းစ်�င်ရ့်ို��၊ 
မည်း�်ည်း�န််းည်း�်ပါည်းာရပ်ါ�့� အ�့��ပြပါ��ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ �ရာမာာ�� 
သောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ��ည်း� ်အတွ့�င်�် ပါည်းာသောရ�ရည်းရ့်ယာခ်ာ�မ်ာာ�အတွ�့�်ာ 
အ�့��ပြပါ�ရပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ အင်တ်ွာန်း�အ်�့��ပြပါ�နှ့�င်စ်မ့်��့� 

န်ည််��ည်�



ယာခ�အခါ FWCS �ည်း ်1:1 District ပြဖို့စ်�ာ့�ပါါပြီးပီါ။ လူ��်င်�ခ်န့ှ့�င်�်ည်း� ်အတွ့�င်�်အတွာအထ်�့ာ အ�့��ပြပါ�ရန်း ်
မဝူိါဒီ�့� �သောဘဲာတွလူူ�မ်တှွသ်ောရ�ထ့်��ထ်ာ��ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့��အတွ�့ ်စာ�င်န်ှစ်ှမစတွင်မီ် 
စ�တ်ွစ်လူ့��စီသောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။် FWCS � ထ်�တွသ်ောပါ�ထ်ာ��ည်း� ်စ�မ်ာာ��့�တွန်းဖ့်ို့��ထ်ာ�ပြီးပီါ� �့�င်တ်ွယ့ာမ်ည်းဟ်ု� 
သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။် �န့်းပ်ါာူတွာမာာ�ပါာ�စီ်�ပါါ� ���့်�င်ရ်ာမ့�ာ�စ�� သောင်သ့ောရ�သောကြား��သောရ�အရ တွာဝိန်းယ်ာရူပါါမည်း။် 
ဝိယာယ်ာမူမုာာ�အတွ�့ ်အာမခထ့်ာ�ရှှ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

�ငူ်ယာတ်ွန်း�်မ ှ၂ တွန်း�်အထ်သ့ောန်းလူာသော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� iPad ၊ ၃-၁၂ တွန်း�်အထ် ့သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့�  
လူ�ပ််ါသောတွာ�ပ်ါမာာ�ထ်�တွသ်ောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်၎င်�်တွ့� �အတွ�့ ်ခာသောပါ�ထ်ာ�သော�ာ စ��့်� 
သော�ာာင်�်နှငှ်��်��့်�င်သ်ော�ာ သောလူ�လူာ�င်ယ်ာမူအုတွ�့�်ာ အ�့��ပြပါ��င်�ပ်ါါ�ည်း။် မ့�ာ�စ�မာာ�တွင့် ်�့�ယာပ့်ါ�င််
စ�မ်ာာ�ရှှ့သောန်းနှ့�င်သ်ော�ာ်လူည်း�် သော�ာာင်�်စာအတွ�့ ်FWCS စ�မ်ာာ��့��ာ အ�့��ပြပါ�မည်းဟ်ု� သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။် 
အခာ့� �အစီအစဉ်မာာ��့� FWCS စ�မ်ာာ�တွင့်�်ာ ရရှှ့နှ့�င်သ်ော�ာသောကြား�ာင်�ပ်ြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် 

�ုယုူတ််ုငု်�်ုယုူ�်ာတ်�က်ျောရ���်င်ယ်ူပူြ�င်�်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်တွင့် ်�င်သ်ောထ်ာ��်ပူါစစည်း�်မာာ��့� အ�့��ပြပါ�ရပါါမည်း။် စ�မ်ာာ��့� အမ့်�့� �
ယာသူော�ာင်�်ာ့�ရန်းလ်ူ့�အပ်ါ�ည်းဟ်ု� မယာ�ူမခာင်�် သော�ာာင်�်တွင့်ထ််ာ�ခ��ရပါါမည်း။် စ�မ်ာာ��့� သော�ာာင်�်ဖ့ို့င်��်ည်း� ်
ပါထ်မရ��်တွတ ပါတွတ်ွင့် ်ထ်�တွသ်ောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။်

အကျောဝိ��င် ်�င်တ််န််�ကျောလုံလ်ုံ��င်ယ်ူမုူှု
အသောဝိ��င် ်�့� �မဟု�တွ ်သောပါါင်�်စပ်ါပါည်းာသောရ�အစီအစဉ်တွင့် ်စာရင်�်သောပါ�ထ်ာ�သော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်အမ့်တွင့် ်
�့��ရန်း ်စ�မ်ာာ�သောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။် 
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ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်ကျောအ���်ါတ်ုု�်ုလုုံ�်ုကျောဆို�င်မ်ှုည်ဟ်ု ု
ကျောမှု်�်လုံင််�်ါ�ည်။်
၁။  န်းည်း�်ပါည်းာ�့� ပါည်းာသောရ�ရည်းရ့်ယာခ်ာ�မ်ာာ�အတွ�့�်ာ 

အ�့��ပြပါ�ရန်း။်
၂။  ဒီစ်ဂာစ်တွယာအ်�့��ပြပါ�ရာတွင့် ်တွာဝိန်းယ်ာတူွတွ�်ည်း� ်

နှ့�င်င််�့ာ�မာာ�ပြဖို့စ်သောစရန်း။် 
၃။  FWCS န်းည်း�်ပါည်းာ�့� အ�့��ပြပါ�သောန်းစဉ် FWCS 

�ာင်�ဝ်ိတွ�့်�လူ့��န််းာရန်း။်
၄။ �့�ယာသ်ောရ�အခာ�အ်လူ��့်� �ာ�ယ့ာရ်န်း။်
၅။ ယာဉ်သော�ာ�ပြီးပီါ� �င်�သ်ောတွာ်မည်း� ်ဘဲာ�ာစ�ာ��့� �့��စ့�ရန်း။်
၆။  အင်တ်ွာန်း�/်လူ့�ပြခ�့သောရ�ပြပါဿန်းာသောပါ်သောပါါ�ပ်ါါ� 

လူကူြီး��ီတွစ်ဦး�ဦး�အာ� အ�သ့ောပါ�ရန်း။်
၇။ စ��်ရ့့ယာာမာာ��့� အသောလူ�ထ်ာ��့�င်တ်ွယ့ာရ်န်း။်
8.  လူ��်င်�ခ်န့ှ့�င်�်ည်း� ်အတွ့�င်�်အတွာအထ်�့ာ အ�့��ပြပါ�ရန်း ်မဝူိါဒီပါါ 

စည်း�်�မ်�ခာ�မ်ာာ��့� လူ့��န််းာရပါါမည်း။်
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မှုန်�စ်�နိုငှ််က်ျောန်လ်ုံယူစ်�မှုာ��

USDA အ�့��အ်ဝိန်း�်�့� �ဝိင်သ်ောရာ�ရ်န်း ်
�တွမ်တှွခ်ာ�ပ်ြပါည်း�မီ်မ�ု့�င်ရ်ာ အစီအစဉ်အရ မန်း�စ်ာနှငှ်� ်
သောန်း �လူယာစ်ာမာာ��့� FWCS သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� 
အခမ��ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်တွ�သ်ော�ာအခါတွင့်လ်ူည်း�် မန်း�စ်ာ၊ 
သောန်း �လူည်းစ်ာမာာ��့� မ့မ့တွ့� �၏စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�တွင့်�်ာ 
�့��သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။် သောန်း �လူည်းစ်ာ�့� စီတွန်း�်သောန်းရာခာရာတွင့် ်
လူယ့ာ�်သူောစရန်းန်ှငှ်� ်လူမူဘုဲဝိခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်�့� 
အာ�ပြဖို့ည်း�သ်ောပါ�နှ့�င်ရ်န်းအ်လူ့� �င်ာှ သောန်း �လူည်းစ်ာသောရ့�ခာယာမ်မုာာ��့� 
�န်း ��်တွပ်ြခင်�်မာာ�ရှှ့နှ့�င်�်ည်း။် အလူယာတ်ွန်း�်နှငှ်� ်
အထ်�တ်ွန်း�်သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
အမ့်မသှောန်းပြီးပီါ� �င်ယ်ာရူမည်း� ်သောန်းာ�ရ်�(်မာာ�)
အတွ�့ပ်ါါ စာ�စရာမာာ�စီစဉ်သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် 
အသောဝိ��င်သ်ော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အစာ�အစာမာာ��့� 
တွစ်ပါတွတ်ွစ်ကြီး�မ့်လူာယာရူပါါမည်း။်

မှုန်�စ်�- အကျောပြ��ံ�ည်� မူှုလုံတ်န််�နိုငှ်် ်
အလုံယူတ််န််�ကျော�ာ�င်�်မှုာ��
 •  မန်း�စ်ာ�့� စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်မာှပါင်−်
    �့��သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်
 •   သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�ခ်ာင်�်စီ�ည်း ်၎

င်�်တွ့� �အတွ�့ ်ကြီး��့တွင်ထ််�ပ်ါပ့ါ��ထ်ာ��ည်း� ်
ထ်မင်�်ဘဲ�ူမာာ��့� ဝိင်သ်ောပါါ� ်
(သောပြခလူာင်လ်ူာ�မူာာ�/�ာ�ပြဖို့င်�လ်ူာ�မူာာ�၊ 
ဘဲတွစ််�ာ�စီ�လူာ�မူာာ�) တွင့် ်
လူာယာရူပါါမည်း။်

မှုန်�စ်�- အထ်�တ််န််�ကျော�ာ�င်�်
 •   မန်း�စ်ာ�့� စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်မာှပါင်−် 

�့��သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်
 •   ထ်မင်�်ဘဲ�ူမာာ��့� ကြီး��့တွင်ထ််�ပ်ါပ့ါ��ထ်ာ�ပြီးပီါ� 

စာ�သော�ာ��့်�င်တ်ွင့် ်
အတွန်း�်လူ့��ထ််ာ�ရှှ့သောပါ�ပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းပြီးပီါ� 
တွန်း�်စီသောစာင်�ယ်ာရူပါါမည်း။်

ကျောန်လ်ုံယူစ်�- အကျောပြ��ံ�ည်�မူှုလုံတ်န််�ကျော�ာ�င်�်
 •   မန်း�စ်ာ�့� စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�မာှပါင် ်

�့��သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်
 •   ထ်မင်�်ဘဲ�ူမာာ��့� ခန်း�်မထ်�တွင့် ်

အတွန်း�်လူ့��စီ်ထ်ာ�သောပါ�မည်းပ်ြဖို့စ်ရာ 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�� ခပ်ါခာ့ခာ့အသောန်းအထ်ာ�ပြဖို့င်� ်
အတွန်း�်ထ်�မထှ်�့လ်ူာယာပူြီးပီါ� အတွန်း�်ထ်��့� � 
တွန်း�်တွန်း�်မတွမ်တွပ်ြပါန်း�်ာ့�ရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်င်ါ�ခ�အန်း� ်
ကြီး��့�န်ှစ်ှ��ရ်ာ �့��ခ��့� 
သောရ့�ခာယာန်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 

ကျောန်လ်ုံယူစ်�- အလုံယူတ််န််�နိုငှ်် ်အထ်�တ််န််�ကျော�ာ�င်�်မှုာ��
 •   သောန်း �လူယာစ်ာ�့� စာ�င်ခ်န်း�်အတွင့်�်မာှပါင် ်

�့��သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။် 
အခာ့��သော�ာသော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်
အသော�ာ�အ်ဦးအတွင့်�်၌ပါင် ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့စာ့ 
စာ�သော�ာ�န်ှ့�င်�်ည်း� ်စာ�သော�ာ��့်�င်မ်ာာ�နှငှ်� ်
အပြခာ�သောန်းရာမာာ�ရှှ့သောန်းပါါ�ည်း။်



 •   စာ�သော�ာ��့်�င်တ်ွင့်�်မာှပါင်−် 
အတွန်း�်လူ့�� ်တွည်းခ်င်�်သော�ွ�သောမ�့ပါါမည်း−် 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်ထ်မင်�်စာ�ခာ့န်းတ်ွင့် ်
မ့မ့စာ�လူ့��ည်းမ်ာာ��့� �ာ့�ယာပူြီးပီါ� 
အတွန်း�်ထ်��့� �ပြပါန်းလ်ူာရပါါမည်း။်

အစာ�အသော�ာ�တ်ွန်း�်မာာ�စာ့ထ်ာ�ရှှ့သောပါ��ည်း�အ်တွ�့်
သောကြား�ာင်�လ်ူည်း�် အသော�ာ�အ်ဦးတွင့်�်ရှှ့ အတွန်း�်အ��ီ��ီမ ှ
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်လူမူဘုဲဝိခပ်ါခာ့ခာ့သောန်း�ည်း� ်
အစဉ်အလူာ�့� ထ်န့်း�်�မ့်�ရင်�်နှငှ်�ပ်ါင် ်တွပြီးပ့ါ�င်တ်ွည်း�် 
စာ�သော�ာ�န်ှ့�င်ပ်ါါမည်း။်

အစ��အစ�မှုာ���ု ုအမ်ုှု�ုု�်ယူ�်ာ��နိုုငု်က်ျော�� 
ကျော�ာ�င်�်မှုာ��- အလုံယူတ််န််�နိုငှ်် ်
အထ်�တ််န််�ကျော�ာ�င်�်မှုာ��
 •   အစာ�အစာမာာ��့� 

သော�ာာင်�်ရှှ့စာ�ဖ့ို့�သော�ာင်တ်ွ့�င်�်တွင့် ်
အစ့�လူ့��စီ်စဉ်သောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။်

 •   အစာ�အစာမာာ��့� 
အစ့မ်�အတွ့�င်�်ထ်ာ�ရှှ့သောပါ�မည်း ်နှငှ်�/်
�့� �မဟု�တွ ်သောအ�ခ�ထ်ာ�မည်း။် ထ့်���်င်��်လူ့� 
စီမ့သောပါ�ထ်ာ�ပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်ပြပါန်းမ်တွ�ရ်သော��မီ 
အမ့်မလှူ�ပ်ါ�့�င်မ်ည်း� ်ရ�အ်သောရအတွ�့အ်သောပါ် 
မတူွည်း၍် တွစ်န်းပ်ါစာ �့� �မဟု�တွ ်နှစ်ှန်းပ်ါစာ�့� 
လူ�ခ်ရ့ရှှ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 

 •   သော�ာာင်�်�ာ�စီ�စဉ် အစာ�အစာမာာ��့� 
အတ့ွမ်ာာ�ပြဖို့င်� ်ထ်�တွပ်ြီးပီါ�ထ်ာ�ရှှ့သောပါ�ပါါမည်း။် 

အကျောဝိ��င်က်ျော�ာ�င်�်���မှုာ��
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်တွစ်ပါတွလ်ူ်င် ်

မန်း�စ်ာ ၅ ခါနှငှ်� ်သောန်း �လူည်းစ်ာ ၅ ခါခန်း � ်
လူာသောရာ�ယ်ာသူော�ာင်န်ှ့�င်ပ်ါါမည်း။် 

 •   ကြား�ဂ�တွလ်ူ ၁၈ ရ�သ်ောန်း �မစှ၍ FWCS သော�ာာင်�် 
၅ သော�ာာင်�်တွင့် ်အ�့�ပါါ အစာ�အစာမာာ��့� 
�တွမ်တှွသ်ောန်းရာမာာ�တွင့် ်�ာ�ပြဖို့င်�/်သောပြခလူာင် ်
လူာသောရာ�ယ်ာသူော�ာင်န်ှ့�င်မ်ည်းပ်ြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် 
အစာ�အစာမာာ��့� သော�ာာင်�်တွ��်ည်း� ်
စာရင်�်ဝိင်�်ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ မဝိင်�်ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ 
�့� �မဟု�တွ ်မည်း�်ည်း�အ်တွန်း�်တွင့် ်
တွ�သ်ောရာ��်င်က်ြား�ာ�သောန်း�ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ 
ည်းသောန်း ၅�၀၀-၆�၀၀ န်းာရီအထ်အ့ခာ့န်းတ်ွင့် ်
လူာသောရာ�ထ််�တွယ်ာနူှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

 •   ယာင်�်�့� �ထ်�တွယ်ာနူှ့�င်ရ်န်း ်မ့�ာ�စ�� 
စာရင်�်�င့်�်သောပါ�ထ်ာ�ရပါါမည်း။် သော�ာ�ဇူူး�ပြပါ�၍ 

https://www.fortwayneschools.org/remote-meals.

�့� ��ာ့�သောရာ�ပ်ါါ။
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တ်�က်ျောရ��မု်ှုဆိုုငု်ရ်� မူှုဝိါဒါ
အင်ဒ်ီယီာာန်းာပြပါည်းန််းယာပ်ြပါဋ္ဌာန်း�်ဥ်ပါသောဒီအရ 
သော�ာာင်�်မတွ�မ်သောန်းရ နှငှ်� ်အတွန်း�်စာမ�င်မ်သောန်းရ 
ပြပါဋ္ဌာန်း�်ခာ�မ်ာာ��ည်း ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမ�ု့�င်ရ်ာ 
သောရ့�ခာယာစ်ရာအာ�လူ့�� (သောန်းာ�ထ််ပ်ါအခာ�အ်လူ�မ်ာာ��့�
�ရ့ှှ့လူ့�ပါါ� သောအာ�ပ်ါါ အဓ့ိပါာံယာဖ့်ို့င်��့်�ခာ�အ်ပ့ါ�ဒီ�့်�ကြား�
ည်း�ပ်ါါ)နှငှ်� ်���့်�င်ပ်ါါ�ည်း။်

�ုယုူတ််ုငု်တ််�က်ျောရ��ပ်ြ�င်�်
FWCS သော�ာာင်�်ပ့ါ�မနှ်းတ်ွ�သ်ောရာ�မ်�ု့�င််
ရာ မဝူိါဒီအရပ်ါရပ်ါ�ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�
�့�ယာတ်ွ့�င်လ်ူာသောရာ�စ်ာရင်�်�င့်�်သော�ာ 
သောန်း �ရ�မ်ာာ�နှငှ်��်ာ အ�ာ့��ဝိင်ပ်ါါ�ည်း။် �့� �သော�ာ် 
သောန်းမသော�ာင်�်သော�ာ �့� �မဟု�တွ ်သောရာဂါရှှ့�နူှငှ်� ်
ထ်သ့ောတွ့� မသုောကြား�ာင်� ်�ာ့ရန်းတ်ွင်�်ဝိင်ရ်မည်း� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အမ့်မတှွ�သ်ောရာ�သ်ောကြား�ာင်�် 
စာရင်�်�င့်�်နှ့�င်သ်ောလူာ�သ်ောအာင် ်�ာန်း�်မာသောန်းမည်း�့်�ပါါ� 
စာရင်�်�င့်�်နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

မူှုကြီး��ုကျော�ာ�င်�်�ုုက်ျော�ာ�င်�်����ုယုူတ််ုငု်လ်ုံ�တ်�ရ်န််
သောန်းရာအ�န်း �အ်�တွရ်ှှ့သော�ာသောကြား�ာင်� ်မကူြီး��့တွ�ရ်န်း ်
စာရင်�်သောပါ��င့်�်ထ်ာ��မူာာ��ည်း ်ပ့ါ�မနှ်းလ်ူာတွ�ရ်န်း ်
သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။် �့� �မဟု�တွပ်ါါ� အတွန်း�်
မထှ်�တွပ်ါယာပ်ြခင်�်ခရ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် FWCS ၏
 မကူြီး��့တွန်း�်တွ�သ်ောရာ�မ်�ု့�င်ရ်ာ မဝူိါဒီအရပ်ါရပ်ါတွင့် ်
သောအာ�ပ်ါါတွ့� �လူည်း�် အပါါအဝိင်ပ်ြဖို့စ်�ည်း-်
 •   တွစ်သောန်း��န်းတ်ွ�ရ်မည်း� ်မကူြီး��့အတွ�့ ်

စာရင်�်သောပါ��င့်�်ထ်ာ��ည်း� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်တွစ်သောန်း �လူ့��အပြပါည်း�အ်ဝိ
တွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။်

 •   FWCS �ည်း ်မ့ဘဲမာာ�� ဖို့�န်း�်ပြဖို့င်�ခ်င့်�တ်ွ့�င်သ်ော�ာ 
ပါာ��်�့မ်မုာာ��့� ၅ ရ�အ်ထ်�့ာ 
လူ�ခ်သ့ောပါ�ပါါမည်း။် ဖို့ာာ�န်းာမသုောကြား�ာင်� ်
သောန်းာ�ထ််ပ်ါပါာ��်�့မ်မုာာ�ရှှ့လူာမည်း်

�့�ပါါ� ခင့်�ပ်ြပါ�သောပါ�မည်း� ်�ရာဝိန်းထ််မ့ ှ
သော��စာလူ့�အပ်ါပါါ�ည်း။်

 •   ခင့်�မ်တွ့�င်ဘ်ဲ� ပါထ်မ�့��ပါာ��်�့ပ်ါါ� မ့ဘဲ/
အ�ပ်ါထ်န့်း�်�သူောခ်ပါါမည်း။် ခင့်�မ်တွ့�င်ဘ်ဲ� ၃
 ကြီး�မ့်ပါာ��်�့ပ်ါါ� သော�ာာင်�်လူာတွ�ရ်န်း ်
နှ့� �တွစ်စာ�့� သောမ�လူမ်တှွစ်�င်� ်သောပါ�ပ့ါ� �ပါါမည်း။်

 •   ခင့်�မ်တွ့�င်ဘ်ဲ� ၇ ကြီး�မ့်ပါာ��်�့ပ်ါါ� အတွန်း�်မှ
ထ်�တွပ်ါယာပ်ြခင်�်ခရ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

 •   ၁၅ ခါတွ့�င်တ်ွ့�င် ်သောန်းာ��်ာပါါ� �့� �မဟု�တွ ်
သောစာပြပါန်းပ်ါါ� အတွန်း�်မထှ်�တွပ်ါယာပ်ြခင်�်ခရ့နှ့�င်ပ်ါါ
�ည်း။်

 •   မ့��သောလူဝိ�သောကြား�ာင်� ်၂ န်းာရီသောန်းာ��်ာပါါ� 
မကူြီး��့သောန်း �ဝိ�သ်ော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ 
ပါာ��်�့မ်�ု့��ာ ခင့်�ပ်ြပါ�သောပါ�ပါါမည်း။်

အကျောဝိ��င် ်�င်တ််န််�တ်�က်ျောရ��မု်ှု
အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်တွ�သ်ောရာ�မ်တုွင့် ်�ငူ်ယာတ်ွန်း�်မ ှ
၅ တွန်း�်အထ် ့တွ�သ်ောရာ��်အူသောရအတွ�့�့်� 
သောရတွ�့ရ်န်းအ်တွ�့ ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
PowerSchool Learning �့� � တွစ်ရ�လ်ူ်င် ်
တွစ်ကြီး�မ့်ထ်�မ်န်းည်း�် သောလူာ�ဂ်အင်ဝ်ိင်သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။် 
�ရာမာာ�အသောန်းနှငှ်�လ်ူည်း�် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ 
တွစ်သောန်း �လူ်င် ်၅ န်းာရီခန်း � ်တွ�သ်ောရာ��်င်ယ်ာမူ�ု့�င်ရ်ာ 
အသောထ်ာ�အ်ထ်ာ��့� လူ�ခ်ရ့ရှှ့ပါါမည်း။်

၆ တွန်း�်မ ှ၁၂ တွန်း�်အထ်သ့ော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်
PowerSchool Learning (�့� �မဟု�တွ ်
အစီအစဉ်တွစ်ခ�ခာင်�်စီအလူ့�� ်
ထ့်���်င်��်လူ့�စီမ့ထ်ာ��ည်း� ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာမစုန်းစ်�့� �) 
�တွမ်တှွအ်ခာ့န်းဇ်ူးယာာ�အတွ့�င်�် ဝိင်သ်ောရာ�ရ်မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
ယာင်�်�့� �ဝိင်သ်ောရာ�ထ််ာ�ပါါ� တွစ်သောန်း �လူ်င် ်၆
 န်းာရီ �င်တ်ွန်း�်�့� � ၎င်�်တွ့� �တွ�သ်ောရာ�သ်ောကြား�ာင်�် 
အသောထ်ာ�အ်ထ်ာ�မာာ��့� �ရာမာာ�� 



�ါ�စ�်နိုငှ်် ်
နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��တ်�်ရန်် 

လုံုအု�်�ည်။်

အနိုတရ�ယူ�်င်�်မှုည်ဆ်ိုု�ုါ� �ါ�စ�်နိုငှ်် ်
နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��ပြဖွ�တ်ထ််��၍ရမှုည်် ်အ�ာုန််�ု ု

တ်စက်ျောန်တ််�လုံံ�ု �ာင််ပ်ြ��ကျော��ထ်��ရ�ါမှုည်။်

အဝိင်တ််ာင် ်လုံ�က်ျောဆို�ရန်် လုံုအု�်�ည် ်
အထ်ာ�တ််ာင် ်လုံ�က်ျောဆို�ရန််လုံုအု�်�ည်။်

ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်လုံ�က်ျောဆို�ပြ�င်�်၊ လုံ��်န် ််ကျောဆို��ံ�ုပြ�င်�်မှုာ���ု ု

ကျောန်စ်ဥ်�ုံ်မှှုန််ပြ��လုံ�်ု�ာ��ရ�ါမှုည်။် ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်တ်စက်ျောန်ရ�ရ��ုု ် 

ဝိင်က်ျောရ���်ည််အ်�ါနိုငှ်် ်ထ်ာ��်ည််အ်�ါမှုာ��တ်ာင် ်ကျောရ�ဂုါ�ုု�မှု�ှ�မှုာ����ူစ�ပ်ြ�န် ််�ာ��ပြ�င်�်�ု ု

ကျောလုံ်��်ာနိုုငု်ရ်န််အတ်ာ� ်လုံ��်န် ််ကျောဆို�မှုာ���ံ�ု�င််�်ါ�ည်။် 

ကျော�ာ�င်�်မှုာ��ပြ�န််ဖွာင််�်ါ� 
ကျော�ာ�င်�်���မှုာ�����် 
ကျောမှု်�်လုံင််ထ််��နိုုငု်�်ည်မ်ှုာ��

လူ�ခ်ရ့ရှှ့ပါါမည်း။် အသောဝိ��င်သ်ော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏ 
တွ�သ်ောရာ�မ်�ု့� စာရင်�်ယာရူန်း ်တွာဝိန်းရ်ှှ့�ည်းမ်ာှလူည်း�် 
မကူြီး��့�ရာမာာ�ပါင်ပ်ြဖို့စ်ပါါ�ည်း။်

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အ့န်းလ်ူ့�င်�်မ�့��နှ့�င်လ်ူ်င်လ်ူည်း�် 
�င်က်ြား�ာ�သောရ�အစီအစဉ်တွင့် ်
ပါါဝိင်တ်ွ�သ်ောရာ�န်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်မာာ�နှငှ်� ်
�ရာမာာ��ည်း ်အ့န်းလ်ူ့�င်�်�င်ရ့်ို��မာာ�နှငှ်� ်စပ်ါလူာဥ််�၍ 
သော�ာာင်�်�ာ�ဘဲ��် တွ�သ်ောရာ�သ်ောကြား�ာင်�် အတွည်းပ်ြပါ�မ၊ု 
�င်ရ့်ို����န်း�်ည်းအ်ထ် ့တွ�သ်ောရာ�မ်မုာာ�အတွ�့ ်
���့်�င်ရ်ာ သောမ်ာ်မနှ်း�်ခာ�မ်ာာ��့� ခာမတှွ�်ာ့�ရပါါမည်း။် 
အသောဝိ��င်�်င်တ်ွန်း�်�့� �တွ�သ်ောရာ�မ်တုွင့်-်
 •  �င်ရ့်ို��ပြီးပီါ�သောပြမာ�မ်ု
 •   တွ့��ရ့်ို��လ်ူငှ်� ်�င်တ်ွန်း�်မာာ�တွင့် ်�ရာနှငှ်� ်တွ့�

�ရ့်ို���်င်ယ်ာသူောလူ�လူာမ(ုတွစ်ခာ့န်းတ်ွည်း�်) နှငှ်� ်
��ီပြခာ�စာလူ�ပ်ါမ ု(တွစ်ခာ့န်းတ်ွည်း�်မဟု�တွ)်

 •  သော�ာာင်�်�ာ�/�ရာအပြပါန်းအ်လူနှ်းသ်ော�ာင်ရ့်�မ်ု
 •   စန်းစ်တွင့် ်ဝိင်သ်ောရာ�လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်မ်နုှငှ်� ်

သောလူာ�ဂ်အင်ဝ်ိင်သ်ောရာ��်ည်း� ်အခာ့န်း်
 •  သော�ာာင်�်�ာ�စာရင်�်ဇူးယာာ�မာာ�
 •   တွစ်သောန်း �တွာ အလူ�ပ်ါမာာ��့�သောအာင်ပ်ြမင်ပ်ြီးပီါ�သောပြမာ

�မ်နုှငှ်� ်သောရရှှည်းစီ်မ့ခာ�မ်ာာ�
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မုှုမုှုတ်ုု၏်ကျော�ာ�င်�်���မှုာ��နိုငှ်် ်ဝိန််ထ်မ်ှု�မှုာ��အ�� 
�ာန််�မှု�စာ� ထ်��ရုှှိကျောရ��ည် ်�ွနို်�်ုတ်ုု၏် #1 

မူှုဝိါဒါပြဖွစ�်ါ�ည်။် 

လုံမုူှု�ဝိ��်�ာ��ာ�ကျောန်ထ်ုငု်မု်ှု
အမ့်တွင့်�်အမ့်ပြပါင်သ်ောန်းရာမာာ�တွင့် ်
လူမူဘုဲဝိခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်�ည်း ်
COVID-19 ပြပါန်း �ပ်ါာ့�မ�ု့� သောလူ်ာ�ခာသောပါ�မည်း� ်
အဓ့ိ�န်းည်း�်လူမ်�ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။်

လူမူဘုဲဝိခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ရ်ပြခင်�် 
ရည်းရ့်ယာခ်ာ�မ်ာှ မာ�န်ှာှခာင်�်�့�င် ်ထ်သ့ောတွ့� မ�ု့� 
သောလူ်ာ�ခာပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အကြား�ာ� သောရာဂါပြပါန်း �ပ်ါာ့�မ�ု့� 
�ာ�ယ့ာ�်ာ့�ရန်းပ်ြဖို့စ်�ည်း။် 

ပြဖွစန်ိုုငု်မ်ှုည်ဆ်ိုု�ုါ� ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်
တ်စက်ျောယူ��န်ိုငှ််တ််စက်ျောယူ�� ်၃-၆ ကျော�အ�ာ�တ်ာင် ်

ကျောန်ရ�ါမှုည်။် 
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��ယူလုံ�်ုရှှိ��မုှုဆိုုငု်ရ်� �င်သ်ြ���ကျောလုံ�်ာင််က်ျော��မုှု
�ာယာလူပ်ုါရှာှ�မ�ုည်း ်�ာန်း�်မာ�ည်း� ်လူသူောန်းမဘုဲဝိ၏ 
အသောရ�ပါါ�ည်း� ်အဂဂ ါရပ်ါပြဖို့စ်�ည်း။် FWCS 
အသောန်းပြဖို့င်� ်(ပြပါင်�်ပြပါင်�်ထ်န်းထ််န်းလ်ူ�ပ်ါရ�ည်း� ်
လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ�မလှူ့�၍) �ာယာလူပ်ုါရှာှ�မ�ု့�င်ရ်ာ 
�င်တ်ွန်း�်မာာ��့� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ�၊ 
လူသူောန်းမဘုဲဝိတွင့် ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်၊ �ရ့့ယာာမာာ��့� 
မကြား�ာခဏပ့ါ���တွပ်ြခင်�်၊ အနှတရာယာပ်ြဖို့စ်သောစနှ့�င်�်ည်း� ်
လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ��့� သောလူ်ာ�ခာရန်းအ်တွ�့ ်
သောလူ��ာင်�ခ်န်း�်မာာ��့� �န်း ��်တွပ်ြခင်�်မာာ�အပါါအဝိင် ်
အ�ာအ�ယ့ာမ်ာာ�အာ� အ�့��ပြပါ�၍ ဖ့ို့င်�သ်ောပါ��ာ့�ပါါမည်း။်

�ရာမာာ��လူည်း�် သောအာ�ပ်ါါဦး�စာ�သောပါ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်မည်း� ်
အခာ�မ်ာာ�အသောပါ်အသောပြခခ၍့ ပါင်မ်လူ�ပ်ါင်န်း�်စဉ်တွစ်ရပ်ါ�့� 
ဖို့န်းတ်ွ�ီသောဖို့ာ်သော�ာင်ပ်ါါမည်း−်  
 •   လူသူောန်းမဘုဲဝိတွင့် ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်�့�င်ရ်ာ 

လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ�နှငှ်�အ်ည်း ီသောရ့�ခာယာစီ်စဉ်ပြခင်�် 
 •   တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်�တ်ွစ်သောယာာ�ပ်ြခာ�ပြီးပီါ� 

သောန်းရာခာပြခင်�် 
 •   ရာ�ဦ်တွ�သော�ာင်�်ပါါ� 

ပြပါင်ပ်ါအသော�ာ�အ်ဦးမာာ��့� အ�့��ပြပါ�ပြခင်�်
 •   အာ��စာ�ရ့ို�မာာ�စာ့ရှှ့ပါါ� 

သောန်းရာ�့��ာယာ�်ာယာ�့်��ပြခင်�်
 •   COVID-19 ��ူစ�မ်အုနှတရာယာ�့်�သောလူ်ာ�ခာသောပါ�

နှ့�င်မ်ည်း� ်လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ�နှငှ်� ်အာ��စာ�မာာ�တွင့် ်
ပါါဝိင်လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ြခင်�် 

လုံ�်ုရှှိ��မုှုအနိုတရ�ယူဆ်ိုုငု်ရ်� အ��ပြဖွတ်�်ံ�ု��်မုှု
အနှတရာယာပ်ြမင်�မ်ာ�
 •  သောဘဲာလူ့���န်းပ်ြခင်�်
အနှတရာယာအ်သောတွာ်အတွန်းရ်ှှ့
 •  သောဘဲ�စ်သောဘဲာ
 •  ဘဲတွစ်��သ်ောဘဲာ

 •  သောဘဲာလူ့��
 •  သောဘဲာလူ့��သောပါာာ�
 •  သောဘဲာ်လူသီောဘဲာ
အနှတရာယာန််းည်း�်
 •  သောတွာလူမ်�ပြဖို့တွသ်ောပြပါ�ပြီးပ့ါ�င်ပ်ါ့�
 •  သောဂါ �ဖ်ို့ရ့ို��ပ်ြခင်�်
 •  တွင်�်န်းစ်
 •  Track

ကျော�ာ�င်�်����ည်−်
 •   ယာခင်သ်ောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ��ည်း� ်

�ာ�ယ့ာသ်ောစာင်�သ်ောရှာှ�မ်မုာာ�နှငှ်� ်
ည်းညီွှ့တွရ်မည်း။်

 •   အဝိင်/်အထ်�့�့်�င်ရ်ာ လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ��့� 
လူ့��န််းာရမည်း။်

 •   အဝိင်အ်ထ်�့လ်ူ�သ်ော��ရမည်း။် 
 •   သောန်း �စဉ် သော�ာာင်�်လူာလူ်င် ်�န်း �ရ်ှှင်�်သော�ာ 

အဝိတွမ်ာာ��့� ဝိတွ�်င်လ်ူာရမည်း။် 
အာ��စာ�ရ့ို�ရှှ့ ဗီျာရ့ို�မာာ�ထ်�တွင့် ်
အဝိတွအ်စာ�မာာ�နှငှ်� ်တွစ်�့�ယာသ်ောရ�့�� 
ပါစစည်း�်မာာ��့� ထ်ာ�ရှှ့ပြခင်�်မပြပါ�ရ။

 •   တွစ်�့�ယာသ်ောရ�့�� �ရ့့ယာာ၊ အဝိတွအ်စာ�၊ 
မာ�န်ှာှ��တွပ်ါဝိါ၊ သောရဘဲ�ူနှငှ်� ်
အပြခာ�ပါစစည်း�်မာာ��့� မ်သောဝိ�့��စ့�ပြခင်�်မပြပါ�ရ။

��ယူဆိုရ��ည်-်
 •   ယာခင်သ်ောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ��ည်း� ်

�ာ�ယ့ာသ်ောစာင်�သ်ောရှာှ�မ်မုာာ�နှငှ်� ်
ည်းညီွှ့တွရ်မည်း။်

 •   �င်က်ြား�ာ�သောရ�မလူ�ပ်ါမီ COVID-19 
�င်တ်ွန်း�်သောပါ�မ�ု့� ပြီးပီါ��ည်းအ်ထ် ့
တွ�သ်ောရာ�ရ်မည်း။်



 •   လူသူောန်းမဘုဲဝိတွင့် ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်�့� 
ပြမိင်�တ်ွင်သ်ောပါ�မည်း� ်သောလူ��ာင်�ခ်န်း�်မာာ��့� 
လူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ြီးပီါ� မာ�န်ှာှခာင်�်�့�င် ်
သော�ာင်ရ့်�ရ်မည်း� ်လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ��့� 
�န်း ��်တွရ်မည်း။်

 •   ထ်သ့ောတွ့� မသုောလူ်ာ�ခာနှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� ၃-၁၀ အထ်�့ာ ပြခာ�ပြီးပီါ� 
သောန်းရာခာသောပါ�ရမည်း။်

 •   အ�့�င်မ်ာာ��ည်း� ်ပါစစည်း�်မာာ�အာ� 
မ်သောဝိ�့��စ့�ရမ�ု့� သောလူ်ာ�ခာသောပါ�နှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
သောထ်ာ�ပ့်ါ�သောရ�ပါစစည်း�်မာာ�နှငှ်� ်�ရ့့ယာာမာာ��့� 
အလူ့�အသောလူာ�ထ််ာ�ရှှ့သောပါ�ရမည်း။်

 •   အာ��စာ�လူပ်ုါရှာှ�မမုစတွင်မီ်၊ 
ပြပါ�လူ�ပ်ါသောန်းစဉ်အသောတွာအတွင့်�်နှငှ်� ်
ပြပါ�လူ�ပ်ါပြီးပီါ�သောန်းာ�တ်ွင့် ်
လူ��့်� ပ့ါ���တွ�်န်း �စ်င်ရ်န်းန်ှငှ်� ်
�့�ယာလ်ူ��်န်း �စ်င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
လူ�ပ်ါရ့ို��လူ�ပ်ါစဉ်တွစ်ရပ်ါ�့� 
ပ့ါ�သော��တွမ်တှွလ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်မည်း။်

 •   မ့မ့နှငှ်� ်၁၀ သောပါပါတွလ်ူည်းတ်ွင့် ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�ရှှ့သောန်းပါါ� သောလူမခွန်းရ်ပါါ။

 •   လူ�ဝ်ိါ�ခာင်�်ရ့ို��ပ်ြခင်�်နှငှ်� ်ရင်�်ရင်�်နှှ�ီနှှ�ီပြဖို့င်� ်
ကြား�ဘဲာသောပါ�ပြခင်�်မာာ��့� သောရှာှင်ပ်ါါ။

အဝိတ်လ်ုံ��န််�ဆိုုငု်ရ်� လုံမ်ှု�ညွှှန််�ာ�မ်ှုာ��နိုငှ်် ်
လုံ�်ုင်န််�စဉ်မှုာ��− 
 •   ဗီျာရ့ို�မာာ��့� �တွ�်တွမ်တှွမ်တှွပ်ြဖို့င်� ်သောန်းရာခာ�ပြီးပီါ� 

ထ်ာ�ရှှ့ရမည်း။်
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်အဝိတွလ်ူ�ခန်း�်�့� � 

အ��တွလ်ူ့��ဝ်ိင်သ်ောရာ�ပ်ြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်
အခန်း�်ထ်�တွင့် ်�ာပ်ါည်းပ်ါသောန်းပြခင်�်�့� 
သောလူ်ာ�ခာရမည်း။်

 •   အဝိတွလ်ူ�ခန်း�်သောန်းရာ�့� ၅၀% ထ်�ပ့်ါ�မ�့��ရပါါ။

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��လူည်း�် အဝိတွ ်�့� �မဟု�တွ ်
တွစ်�့�ယာသ်ောရ�့��ပါစစည်း�်မာာ��့� ဗီျာရ့ို�ထ်�တွင့် ်
ရ��်�ူ�ည်းအ်ထ် ့မထ်ာ�ခ��ရပါါ။

အကျောလုံ�မှုကျောလုံ�်ာင််�်ည်် ်အ�န််�မှုာ��၊ 
အ���စ��ရုံှုမှုာ��နိုငှ်် ်အ���စ��နိုငှ််ဆ်ိုုငု်�်ည်် ်
�စစည်�်�စစယူ၊ အကျောဆို��အ်အံမုှုာ��−
 •   အဖ့ို့��တွစ်ဖ့ို့�� နှငှ်�တ်ွစ်ဖ့ို့��ထ်သ့ောတွ့� မ ု�့� �မဟု�တွ ်

အပြပါန်းအ်လူနှ်း�်�ူစ�မ်မုာာ��့� 
�န်း ��်တွရ်န်းအ်တွ�့ ်အဝိင်/်အထ်�့�့်�င်ရ်ာ 
ဗျာာူဟုာမာာ��့� �တွမ်တှွသ်ောဖို့ာ်သော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်

 •   �ရ့့ယာာမာာ�အာ� မကြား�ာခဏပ့ါ���
တွရ်န်းလ်ူ�ပ်ါင်န်း�်စဉ်မာာ��့� ခာမတှွရ်န်း ်
အာ��စာ�ဌာာန်းမာာ��လူည်း�် Sodexo ၊ FWCS 
ဌာာန်းတွ့� �နှငှ်� ်တွ့��ရ့်ို��ခ်ာ့တွ�်�သ်ော�ာင်ရ့်�ပ်ါါ
�ည်း။်

 •   အသောလူ�မ သောလူ��ာင်��်ည်း� ်
အခန်း�်ထ်�မထှ်�့ပ်ါါ� �ာယာ�ရာ�ည်း ်
အ�့��ပြပါ�ပြဖို့စ်ခ���ည်း� ်�ရ့့ယာာမာာ�၊ 
တွခ့ါ�ဘဲ�လူ့��အာ�လူ့���့� ပ့ါ���တွသ်ော��ဖို့ာန်း�်ပြီးပီါ� 
သော��သောပြခာ��်ည်းအ်ထ် ့၁၀
 မ့န်းစ်ထ်ာ�ရပါါမည်း။် သောန်းာ�ထ််ပ်ါအ�့��ပြပါ�မည်း� ်
အဖ့ို့��� အ�့�ပါါ�ရ့့ယာာမာာ��့� မ�့��မီတွင့် ်
ပြပါန်း�်�တွရ်ပါါမည်း။်
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�ွနို်�်ုတ်ုု�်ည် ်မုှုမုှုတ်ုုက်ျော�ာ�င်�်���မှုာ�� 
လုံမုူှုဆို�ဆ်ိုကံျောရ���ုနိုငှ်် ်စတု်တ ��ုမှုာ���ု ု

�ံစ��နိုုငု်က်ျောရ��ု ုအဓုိ�ထ်��ကျောဆို�င်ရ်ာ��်ါ�ည်။်

�ွနှ်�ပ်ါတွ့� ��ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�၏ 
သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ��့� ဦး�စာ�သောပါ�လူ�ပ်ါသော�ာင်�်ည်း�အ်ာ�သောလူာာ်
စာ့ ၎င်�်တွ့� ��ည်း ်လူမူသုောရ���ခနှငှ်� ်စ့တွတ ��ခမာာ��့�ပ့ါ�င်�့်�င်န်ှ့�
င်မ်�ှာ �ာန်း�်မာသောပါာာ်ရငှ်န်ှ့�င်မ်ည်း ်ဟု�ူည်း� ်အခာ��့်�လူည်း�် 
အ�အ့မတှွပ်ြပါ��ည်း။် ၂၀၁၉−၂၀ စာ�င်န်ှစ်ှအသောတွာအတွင့်�်တွင့် ်
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� ��ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�တွင့် ်�င်ယ်ာသူောလူ�လူာလူ့�စ့တွရ်ှှ့လူာသောအာင် ်
ပြပါင်�်င်သ်ောပါ�ရန်းန်ှငှ်� ်စ့တွပ့်ါ�င်�်�့�င်ရ်ာအရ သောထ်ာ��်သူောပါ�ရန်းအ်တွ�့ ်
ပြီးပီါ�ပြပါည်း�သ်ော�ာ �င်ရ့်ို��တွစ်ခ��့� ပြပါ�စ�ပြဖို့စ်ခ��ပါါ�ည်း။် 
ဤလူ�ပ်ါသော�ာင်ခ်ာ��်ည်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� ခ့�င်မ်ာ�ည်း� ်
အသောပြခခအ့�တွပ်ြမစ်�့� သောပါ�စမ့်�မည်းပ်ြဖို့စ်�လူ့� ဤနှစ်ှအတွင့်�် �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏

ကြီး��့�ပါမ်�လူ�ပ်ါသော�ာင်ထ််ာ�ခာ�မ်ာာ��ည်းလ်ူည်း�် သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏သောအာင်ပ်ြမင်မ်အုတွ�့ ်အခရာ�ာလူာမည်းပ်ြဖို့စ်�ည်း။်

သော�ာာင်�်ပြပါန်းဖ့်ို့င်��်ည်းန်ှငှ်� ်မ့မ့တွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်လူ�ူ့�ယာတ်ွ့�င်လ်ူာသောရာ��်င်က်ြား�ာ�ရ�ည်း� ်အစီအစဥ််တွင့် ်
ပါါဝိင်�်ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်အစီအစဥ််တွင့် ်ပါါဝိင်�်ည်းပ်ြဖို့စ်သောစ၊ သော�ာာင်�်နှငှ်�သ်ော�ာ်လူည်း�်သော�ာင်�်၊ ယာခ�နှစ်ှ� 
သော�ာင်�်ာဥ််�သောပါ�လူာ�ည်း�သ်ောပြပါာင်�်လူ�မမုာာ�နှငှ်�သ်ော�ာ်လူည်း�်သော�ာင်�် ပြပါန်းလ်ူည်း�်ဟုဇူးာတွပြဖို့စ်သောစရန်းအ်တွ�့ ်
�ညူ်းသီောပါ�ရင်�် အခာ့န်း�်�န်း�့်��ရ�ည်းမ်ာှ �ရာမာာ�ပါင်ပ်ြဖို့စ်�ည်း။် လူစဥ််လူတွ့�င်�်တွင့် ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
ဝိန်းထ််မ်�မာာ��ည်း ်မ့မ့�့�ယာမ့်မ့�တွပ့ြပါ�သောစရန်းန်ှငှ်� ်�ာန်း�်မာသောပါာာ်ရငှ်သ်ောစရန်း ်အဓ့ိ�ထ်ာ��ည်း� ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ�တွင့် ်
ပါါဝိင်တ်ွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါ�ည်း။်



�ူ�တ်ာ��င်ရုု်ှု�နိုငှ်် ်အ���စ��
ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်ပါ�ူတွ့��င်ရ့်ို��နှငှ်� ်
အာ��စာ�လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ��့�ခာမတှွသ်ောဖို့ာ်သော�ာင်ပ်ြခင်�်�ည်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်ပါည်းာ�င်က်ြား�ာ�မအုသောတွ့�အကြား��့�့� 
တွ့��တွ�သ်ော�ာင်�်မန့်းသ်ောစပါါ�ည်း။်

FWCS ၏ အာ��စာ�လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ� ပြပါန်းလ်ူည်းလ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်န်း ်
အစီအစဥ််�ည်း ်ပြပါည်းန််းယာအ်�င်�န်ှငှ်� ်
နှ့�င်င််အ့�င်�ည်ွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�အ်သောပါ်တွင့် ်အသောပြခခထ့်ာ�ပြီးပီါ� 
အ�့�ပါါညွှှန်းက်ြား�ာ�ခာ�န်ှငှ်�အ်ည်း ီ
ယာဥှ််တွ့�တွည်းရ်ှှ့လူာ�ရ်ှှ့ပါါ�ည်း။်

ပါ�ူတွ့� �င်ရ့်ို�� �့� �မဟု�တွ ်အာ��စာ�လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ�တွင့် ်ပါါဝိင်ပ်ြခင်�်မပြပါ�မီ သော�ာာင်�်�ာ�၊ န်းည်း�်ပြပါ�ရာ၊ 
ဂီတွဒီါရ့ို��တ်ွာမာာ�၊ အကြား�သ့ောပါ�မာာ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�အစီအစဥ််မာာ�တွင့် ်ပါါဝိင်�်အူာ�လူ့���့� FWCS 
�ာန်း�်မာ��ခပြပါည်း�စ့်�သောရ�ဌာာန်း� ဖို့န်းတ်ွ�ီထ်�တွလ်ူ�ပ်ါထ်ာ��ည်း� ်FWCS ဗီျာဒီယီာ့�ဖ့ို့�င်�့်� ကြား�ည်း�သ်ောစပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်COVID-19 လူ�
ပ်ါင်န်း�်စဥ််မာာ��့��င်တ်ွန်း�်သောပါ�သောလူ��ာင်��်ာ့�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်�ာ�နှငှ်� ်၎င်�်တွ့� �၏ လူကူြီး��ီပ့ါ�င်�် န်းည်း�်ပြပါ�ရာမာာ��ည်း ်
မ့မ့�့�ယာမ့်မ့စစ်သော���ည်း� ်လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််�့� လူ့��န််းာကြား�ရန်းန်ှငှ်� ်အာ��့��ရ�ည်း� ်လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ�တွင့် ်
ပါါဝိင်လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်သ်ောန်းပြခင်�်မရှှ့ပါါ� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� တွပ်ါ�င်ထ််ာ�ရန်း ်သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။်

အာ��စာ�လူပ်ုါရှာှ�မမုာာ� ပြပါန်းလ်ူည်းလ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်န်း ်
အစီအစဥ််အပြပါည်း�အ်စ့��့� ဖို့တွရု်ိုလူ့�ပါါ�− 

https://fwcs.info/ReturntoPlay�့� � 
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သောန်းမသော�ာင်�်လူ်င် ်အမ့်မာှသောန်းပါါ။

သောန်းမသော�ာင်�်ပြဖို့စ်လူ်င် ်ခာ�ခ်ာင်�်အစီရင်ခ်ပ့ါါ။

လူ��့်�မနှ်းမ်နှ်းသ်ော��ပါါ။

သောရပါန်း�်�့��မည်း�အ်စာ� ပြပါန်းပ်ြဖို့ည်း�ပ်ြီးပီါ� �့��နှ့�င်�်ည်း� ်

သောရဘဲ�ူမာာ�နှငှ်� ်သောရ�န်း �စ်�မ်ာာ��့��့��ပါါ။

သောန်း �လူည်းစ်ာ�့� စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�တွင့်�်ာ စာ�ပါါ။ 

ပြဖို့စ်နှ့�င်လ်ူ်င် ်အပြခာ��မူာာ�နှငှ်� ်၃−၆ သောပါအ�ာ့တွင့် ်သောန်းပါါ။

�င်�အ်လူ�ပ်ါခင့်သ်ောန်းရာ�့� �န်း �ရ်ှှင်�်သောအာင်ထ််ာ�ပါါ။

အလူ�ပ်ါပြီးပီါ�ပါါ� ပါစစည်း�်ပါစစယာမာာ��့� ပ့ါ���တွသ်ော��ပြဖို့င်� ်

�န်း �စ်င်ပ်ါါ။

အပြ���မှုတ်တူ်� ်အ�ာ��် ��ရုှှိမှုလုံ�။

�င််က်ျော�ာ�င်�်����ု ု
�င်�်ယူလ်ုံု�ုညူ်ကီျော��နိုုငု်�်လုံ�။

သော�ာာင်�်စတွ�ပ်ြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်
သော�ာာင်�်စာ�င်န်ှစ်ှ�စ်အစ�့� တွ�ပ်ြခင်�်�ည်း ်�မ္
ဘဲာ��ပ်ါသောရာဂါပြဖို့စ်ပါာ့�သောန်းခာ့န်းတ်ွင့် ်မ�့�ထ်ာ�ဘဲ။့ 
အသော�ာင်�်�့��အခာ့န်းအ်ခါမာာ�တွင့်ပ်ါင် ်စ့တွဖ့်ို့စီ�တွတွ�်ည်း� ်
�သောဘဲာရှှ့�ည်း။် သော�ာာင်�်ပြပါန်းတ်ွ�န်ှ့�င်ရ်န်း ်
�စ့စနှငှ်�စ်ပ်ါလူာဥ််�ပြီးပီါ� �သောလူ�မာာ�ရင်�့်�င်ရ်နှ့�င်�်ည်း� ်
ရုိုပ်ါသောထ်�့သော�ာ စ့တွခ်စ့ာ�မခုာ�သ်ောလူ�မာာ��့� 
ဤတွင့်သ်ောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ�ပါါ�ည်း။်

၁။   ကြီး��ုတ်င်က်ျောမှု်�်လုံင််ထ််��နိုုငု်က်ျော�� အပြ��အမူှု�ုံစံ
�့�ယာ�ပ်ါါ�စပ်ါစည်း�်၊ �့�ယာ�န်ှာှသောခါင်�်စည်း�် �့�ယာ�့်��ပါါ။ 

တွပြခာ��မူာာ�နှငှ်� ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းပါါ။ လူ�ခ်ဏခဏသော��ပါါ။

၂။  လုံ�က်ျောတ်ာ�လုံ�်ုကျောဆို�င်�်ာ���ါ
တွတွန်ှ့�င်မ်ည်း� ်အခာ့န်းမ်�ှာ �င်��်သောလူ��့� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�် တွပ်ါရတွာ�့� �ာင်��်ာ�သောအာင် ်
လူ�ပ်ါသောပါ�ပါါ။ လူ�သ်ော��ပါါ။ လူ��်န်း �သ်ော���့��ပါါ။ 
ဒီအီခာ�သ်ောတွ�့့� မကြား�ာမကြား�ာလူ�ပ်ါသော�ာင်သ်ောပါ�ပါါ။၃။  
ကျောမှု်�်မှှုန််��ာ�အ်�စမ်ှုာ���တ်စဆ်ိုင်် ်စ���ကျောပြ���ါ
ဤနှစ်ှတွင့် ်မတွပူြခာ�န်းာ��ည်း� ်အခာ�မ်ာာ��့� 
�င်�သ်ော�ာာင်�်�ာ�န်းာ�လူည်းသ်ောစရန်း ်�ညူ်းသီောပါ�ပါါ။ 
ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ�တွပ်ါရန်း ်
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အသောရ�ကြီး��ီသောကြား�ာင်�်�့� ရှှင်�်ပြပါပါါ။ ၎င်�်တွ့� �၏မ့တွသ်ော�မ့ာာ�နှငှ်� ်
�ရာမာာ�အာ� မသောပါ့�ဖို့�န်ှ့�င်ရ်ပြခင်�် အသောကြား�ာင်�်�့� 
န်းာ�လူည်းသ်ောအာင်ရ်ှငှ်�်ပြပါပါါ။ အသောဝိ��င် ်
�င်တ်ွန်း�်တွ�သ်ောရာ�သ်ောန်းသော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့မ် ူ
၎င်�်တွ့� �၏သောပြပါာင်�်လူ�လူာသော�ာ ဘဲဝိ�စ်သောကြား�ာင်� ်
အမ့်�သောန်းသောလူ�လူာ�င်ယ်ာရူန်း ်လူ့�အပ်ါလူာပြီးပီါပြဖို့စ်�ည်း။် 
အ�စ်အ�စ်သော�ာ အသောပြခအသောန်းမာာ�သောကြား�ာင်� ်
အ�စ်အ�စ်သော�ာ တွာဝိန်းမ်ာာ�ယာသူောပါ�ရန်း ်
လူ့�အပ်ါလူာ�ည်း။်

၄။  စတု်ရှ်ှိည်ပ်ြီး�ီ� ကျောပြ��င်�်လုံာယူပ်ြ�င်လ်ုံာယူရုှ်ှိ�ါကျောစ
လူ�ရ်ှှ့ပြဖို့စ်ပါာ�သ်ောန်း�ည်း� ်�စ့စရပ်ါတွ့�င်�်သောကြား�ာင်� ်
�င်�သ်ော�ာာင်�်�ာ�တွင့် ်ရတွ�မ်သောအ�ပြဖို့စ်ရပြခင်�်မာာ�ရှှ့နှ့�င််
�ည်း။် ၎င်�်တွ့� �၏ခစ့ာ�ခာ��့်�ထ်�တွသ်ောပြပါာရန်း ်
အသောပြခအသောန်းဖို့န်းတ်ွ�ီသောပါ�ပါါ။ ၎င်�်တွ့� �ကြီး��့�စာ�သောန်းပါါ�လူည်း�် 
စ့တွရ်ှညှ်းရ်ှညှ်းန်ှငှ်� ်သောစာင်�သ်ောပါ�ပါါ။

�ာန််�မှု�သြ�ံ်�ုုင်က်ျောရ�ဆိုုငု်ရ်� လုံ�်ုင်န််�စဥ်မ်ှုာ��
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ� 
သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့ပြီးပီါ� �ာန်း�်�ာန်း�်မာမာရှှ့သောန်းသောစရန်းအ်တွ�့ ်
�ာန်း�်မာကြား�့�ခ့�င်သ်ောရ��့�င်ရ်ာ လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််မာာ��့� 
မပြဖို့စ်သောန်းစတွင်လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်ပါါမည်း။် 
�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �အာ�လူ့�� �့�ယာ�တ်ွာဝိန်း ်�့�ယာသ်ော�ာကြား�လူ်င် ်
သောရာဂါအကြီး��ီအ�ာယာပ်ြဖို့စ်ပါာ့�မ�ု့� သောရှာှင်န်ှ့�င်မ်ည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
သော�ာာင်�်မာာ��့�ပါါ ပြပါန်းဖ့်ို့င်�န်ှ့�င်မ်ည်းပ်ြဖို့စ်�ည်း။်

COVID-19 စစပ်ြ�င်�်
သော�ာာင်�်�ာ� �့� �မဟု�တွ ်အမ့်သောထ်ာင်စ်�အတွင့်�်ရှှ့ 
မ့�ာ�စ�ဝိင်တ်ွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ�တ်ွင့် ်
COVID-19 သောရာဂါစစ်တွမ်�ထ်�့လ်ူာပါါ� 
�့� �မဟု�တွ ်သောရာဂါရှှ့သောန်းသောကြား�ာင်�် ရှာှသောဖ့ို့�ရ့ှှ့ရပါါ� 
�သောလူ�တွ�သ်ောရာ�သ်ောန်း�ည်း� ်သော�ာာင်�်�့� မ့ဘဲမာာ�� 
အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�သောပါ�ပါါ။

မ့�ာ�စ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်�့� �လူာသောရာ�ပ်ြခင်�်မပြပါ�မီ 
COVID-19 သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ��့� 
သောစာင်�က်ြား�ည်း�သ်ောန်း�င်�ပ်ါါ�ည်း။် သောအာ�ပ်ါါလူ�ခဏာ
မာာ�ရှှ့မရှှ့စစ်ကြား�ည်း�ပ်ါါ (ဤသောရာဂါလူ�ခဏာစာရင်�်�့� 
CDC လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ��့်�င်ရ်ာ သောပြပါာင်�်လူ�မမုာာ�အပြဖို့စ် 
သောန်းာ��့်��ပြဖို့ည်း�စ်�့န်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း)်−
 •  အပါခူာ့န်း ်၁၀၀.၄ºနှငှ်�အ်ထ်�ရ်ှှ့သောန်းပြခင်�်
 •  မခန့ှ့�င်သ်ောအာင်သ်ောအ�ပြခင်�်
 •  သောခာာင်�်�့��ပြခင်�်
 •  အ��ရု်ိုမဝိပြခင်�်
 •   အသောကြား�ာင်�်မ�� ပါင်ပ်ါန်း�်နှမ့်�န်းယာသ်ောန်းပြခင်�်၊ 

ကြွ���်ာ� �့� �မဟု�တွ ်ခနှဓာ�့�ယာ ်
န်းာ�ာင်�့်��ခ်�ပြခင်�်မာာ�

 •  အသောကြား�ာင်�်မ�� သောခါင်�်�့��ပ်ြခင်�်
 •   အန်း့ �မရပြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်

အရ�ာမခစ့ာ�နှ့�င်သ်ောတွာ�ပြခင်�်
 •  လူည်းပ်ြခင်�်၊ နှာှသောခါင်�်ပ့ါတွပ်ြခင်�်/နှာှရည်းယ်ာ့�ပြခင်�်
 •  ဝိမ်��ာ့�ပြခင်�်
 •  ပါာ့� �တွ�လ်ူာပြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်အန်းပ်ြခင်�်
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ကျော�ာ�င်�်���မှုာ���ည် ်
ကျောဖွ�်ပြ��ါလုံ�ခဏ�မှုာ��ရုှှိကျောန်�ါ�−
 •  အမ့်တွင့်�်ာ သောန်း�င်�ပ်ါါ�ည်း။်
 •   COVID-19 ရှှ့�ည်းဟ်ု� သောရာဂါစစ်တွမ်�ထ်�တွပ်ြခ

င်�်ခရ့�တူွစ်ဦး�နှငှ်� ်အန်း�ီ�ပ်ါထ်သ့ောတွ့� မရုှှ့ခ��ပါါ� 
(အန်း�ီ�ပ်ါထ်သ့ောတွ့� မ�ု့� တွစ်စ့�တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်� ်
၆ သောပါထ်�န််း�ီသော�ာ အ�ာ့အသောဝိ�တွင့် ်
f၁၅ မ့န်းစ်ထ်�ပ့်ါ�၍ရှှ့သောန်းခ��ပြခင်�်ဟု� 
အဓ့ိပါာံယာဖ့်ို့င်��့်�ထ်ာ��ည်း)်

 •   COVID-19 ရှှ့�ည်းဟ်ု� 
စစ်သော��သောတွ့� ရှှ့ထ်ာ��ည်း်

သော�ာာင်�်�ာ� �့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်ဝိန်းထ််မ်�တွစ်ဦး�ဦး�သော�ာာ
င်�်တွင့် ်ဖို့ာာ�န်းာခ��ပါါ�-
 •  �့�ယာအ်ပါခူာ့န်း�့်� အ�ာ��့�မထ်ဘ့ဲ� 

တွ့�င်�်၍ရသော�ာ �ာမ့�မီတွာနှငှ်� ်
တွ့�င်�်တွာစစ်သော��ရမည်း်

 •   အမ့်�့� � ပြဖို့စ်နှ့�င်�်မ် 
အပြမန်း�့်��ပ့ါ� �သော�ာင်သ်ောပါ�ရမည်း-်

 •   ၎င်�်တွ့� ��့� �ာန်း�်မာသော�ာ 
ထ်ခ့့��ဒ်ီဏရ်ာရထ်ာ�သော�ာ၊ 
န်းာတွာရှှည်း�်ာန်း�်မာသောရ�ပြပါဿန်းာရှှ့သောန်းသော�ာ 
�့� �မဟု�တွ ်ပ့ါ�မနှ်း�်ာန်း�်မာသောရ�ဝိန်းသ်ော�ာင်မ်�ု့� 
ခယ့ာသူောန်းရသော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
ခ့�ထ်ာ�ရပါါမည်း။်

ကျော�ာ�င်�်ပြ�န််တ်�ပ်ြ�င်�်-
COVID-19 သောကြား�ာင်� ်သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ� ်
သော�ာာင်�်ပါာ��်�့ပ်ါါ� �့� �မဟု�တွ ်
အမ့်�့� �ပြပါန်းပ့်ါ� �ပြခင်�်ခရ့ပါါ�ာ သော�ာာင်�်�နူ်းာပြပါ�� 
၎င်�်၏မ့�ာ�စ�ထ်�့့� � ဖို့�န်း�်��ပ်ြီးပီါ� ၎င်�် 
သော�ာာင်�်ပြပါန်းတ်ွ�န်ှ့�င်မ်ည်း� ်အခာ့န်း�့်� လူမ်ှ�သောမ�ပါါမည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ��်ည်း ်လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�အ်ရ 

ခင့်�ပ်ြပါ��ာလူထ်� ်သောစာပြီးပီါ�ပြပါန်းလ်ူာပါါ� 
မ့ဘဲမာာ�ထ်ဖ့ို့�န်း�်��ပ်ြီးပီါ� သော�ာာင်�်�ာ��့� 
ခာ�ခ်ာင်�်ပြပါန်းလ်ူာကြီး��့ခ့�င်�်ပါါမည်း။်

မှုာ�န်ို�ှစည်�်နိုငှ်် ်နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�စီ�စဥ်် �့� �မဟု�တွ ်FWCS 
အသော�ာ�အ်ဦးထ်�တွင့် ်ရှှ့ခာ့န်းတ်ွင့် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� တွပ်ါ�င်ရ်ပါါမည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�ရှှ့သောန်းစဥ််၊ 
လူမူဘုဲဝိ ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်စ်ဥ််တွင့် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှ
သောခါင်�်စည်း�်မာာ��့�ပြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်မ်ည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
စာ�သော�ာ�စ်ဥ််၊ �ာယာသောလူ��ာင်�ခ်န်း�်လူ�ပ်ါစဥ််၊ 
သောခတွတ ရပ်ါန်းာ�စဥ််အခာ့န်းန်ှငှ်� ်အခာ့� �သော�ာဂီတွ�င်တ်ွန်း�်မာာ��့� 
တွ�သ်ောရာ�စ်ဥ််အခာ့န်းမ်ာာ�တွင့်လ်ူည်း�် 
ပြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်ပ်ါါမည်း။်

�ာန်း�်မာသောရ�ပြပါဿန်းာရှှ့�မူာာ�အတွ�့မ် ူလူ့�အပ်ါ�လူ့� 
ခြွခင်�်ခာ�ပ်ြပါ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် အ��ရု်ိုလူမ်�သောကြား�ာင်�်တွင့် ်
ပြပါဿန်းာရှှ့�၊ူ �တွသ့ောမ�သောန်း� ူ�့� �မဟု�တွ ်မ့မ့မာ�်
နှာှ�ာ�့�ပါင်မ်ပြဖို့�တွတ်ွတွ�်မူာာ��ည်း ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� မတွပ်ါ�င်�ပ်ါါ။

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်ပ့ါ�မနှ်း�်န်း �ရ်ှှင်�်မည်း။် 
နှာှသောခါင်�်နှငှ်� ်ပါါ�စပ်ါ�့� အ�ပ်ါထ်ာ�မည်း�့်�ပါါ� ၎
င်�်တွ့� �၏�့�ယာပ့်ါ�င် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� 
တွပ်ါရန်း ်ခင့်�ပ်ြပါ�ထ်ာ�ပါါ�ည်း။် �့�ယာပ့်ါ�င် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� ယာသူော�ာင်လ်ူာပြခင်�်မရှှ့�ည်း� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့လ်ူည်း�် FWCS � 
တွစ်ခါ�့��ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� 
ထ်�တွသ်ောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် သော�ာာင်�်ဝိန်းထ််မ်�မာာ��ည်း ်
�့�ယာပ့်ါ�င် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့�ယာသူော�ာင်လ်ူာမ
ည်းဟ်ု� သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။်
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�ာန််�မှု�သြ�ံ်�ုုင်က်ျောရ�ဆိုုငု်ရ်� လုံ�်ုင်န််�စဥ်မ်ှုာ��
�ါ�စ�်နိုငှ်် ်နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ�� (Cont.)
 •   �န်း �ရ်ှှင်�်�ည်း� ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ� 

�့� �မဟု�တွ ်မာ�န်ှာှ�ာ�့� သောန်း �စဥ််တွပ်ါပါါ။
 •   ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်စ့�ပါါ� �့� �မဟု�တွ ်

ည်းစ်သောပါပါါ� အ�စ်လူ�ပါါ။
 •   လူ�မ်ာာ�မ�န်း �ရ်ှှင်�်ပါါ� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်

နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ� �့� �မဟု�တွ ်မာ�န်ှာှ�ာ�့� 
မထ်မ့့ပါါသောစနှငှ်�။်

 •   ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်�့� 
ဖို့ယာထ််�တွမ်ည်း�့်�ပါါ� တွ�့ပ့်ါထ်င်ရ်ှာှ�သော�ာ 
အတ့ွထ််�တွင့် ်သောခတွတ �မ့်��ည်း�်ပါါ။

မှုာ�န်ို�ှ��မှုာ��
မာ�န်ှာှ�ာမာာ��့� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်နှငှ်� ်မာ�န်ှာှဖ့ို့��မာာ�အစာ� 
အ�့��ပြပါ�ပြခင်�်�့� လူ�မ်ခသ့ောပါ�နှ့�င်သ်ော�ာ်လူည်း�် 
�တွ�်တွမ်တှွမ်တှွပ်ြဖို့စ်သော�ာ အသောပြခအသောန်းမာာ�တွင့် ်
�ရာမာာ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�� အ�့��ပြပါ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 

�ရာမာာ��ည်း ်စာ�င်ခ်န်း�်သောရှှ �တွင့် ်စာ�င်သ်ောန်းပြီးပီါ� 
�င်ရ်�ည်း� ်စာမာှလူည်း�် �ရာ၏ပါါ�စပ်ါအလူပ်ုါ�့� 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�� ကြား�ည်း�ပ်ြီးပီါ� မတှွရ်�ည်း� ်
�င်ခ်န်း�်စာမာ့��ပြဖို့စ်ပါါ� ယာင်�်�ရာ�ည်း ်
မာ�န်ှာှ�ာ�့�တွပ်ါ၍ �င်က်ြား�ာ�နှ့�င်�်ည်း။် �့� �သော�ာ် 
သော�ာာင်�်�ာ�နှငှ်� ်အန်းည်း�်�့�� ၆ သောပါအ�ာ့� 
�င်က်ြား�ာ�သောပါ�ရပါါမည်း။် 

မာ�န်ှာှ�ာမာာ��့� အကြား�ာ�အာရ့ို�ခာ့� �တွ��သောန်း�ည်း�အ်တွ�့ ်
နှတုွခ်မ်�အလူပ်ုါ�့�ကြား�ည်း�ပ်ြီးပီါ� ���်ယ့ာသ်ောပြပါာ�့�ရ�မူာာ� 
�့� �မဟု�တွ ်စ�ာ�သောပြပါာ��ထ့်���့� သောပါ�သောန်းရ�ည်း� ်စ�ာ�နှငှ်� ်
ဘဲာ�ာစ�ာ��့�င်ရ်ာ သောရာဂါသောဗျာဒီပါည်းာရှငှ်မ်ာာ�နှငှ်� ်
တွ့�ဖို့�လ်ူ�ပ်ါ�့�င်ရ်သော�ာ�မူာာ�� အ�့��ပြပါ�နှ့�င်သ်ော�ာ်လူည်း�် 
အန်းည်း�်�့�� ၆ သောပါ ခာ့ရပါါမည်း။် 

တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်� ်တွသောယာာ� ်၆ သောပါမခာ့နှ့�င်ပ်ါါ� 
ပါါ�စပ်ါ�့� ပြမင်ရ်သော�ာ ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�် �့� �မဟု�တွ ်
ပါလူတွစ်တွစ်အကြား�ည်းအ်�ာမာာ��့� မ�့���င်�ပ်ါါ။  

လုံမုူှု�ဝိ ��်�ာ��ာ�ကျောန်ထ်ုငု်ပ်ြ�င်�်
 •   ပြဖို့စ်နှ့�င်ပ်ါါ� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်�သ်ော�ာာင်�်

ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အကြား�ာ� တွစ်ဦး�နှငှ်�တ်ွစ်ဦး� ၆ 
သောပါအ�ာ့အသောဝိ�� သောန်းသောပါ�ရမည်း။်

 •   ဝိန်းထ််မ်�မာာ� သော�ာာင်�်အတွင့်�်မလူ့�အပ်ါဘဲ� �ာ့�
လူာသောန်းမမုာာ��့��န်း ��်တွရ်ပါါမည်း။်

 •   ပြဖို့စ်နှ့�င်မ်ည်း�့်�ပါါ� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
���့်�င်ရ်ာစာ�င်ခ်န်း�်ထ်�တွင့်�်ာ သောန်းသောစပြီးပီါ� 
အပြခာ�စာ�င်ခ်န်း�်မသှော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်�သ်ောရာ
သောနှာှသောစပြခင်�်မရှှ့သောစရပါါ။

 •   သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ� ်COVID-19 
��ူစ�ခ်ခ့��ရ�ည်းရ်ှှ့သော�ာ် သောန်းာ�သ်ောကြား�ာင်�်ပြပါန်း်
လူ့��န်ှ့�င်သ်ောစရန်းအ်တွ�့ ်စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်သ်ောရာ၊ 
သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွင့်ပ်ါါ သောန်းရာ�တွ�်တွမ်တှွ်
မတှွထ််ာ�ရှှ့သောပါ�ထ်ာ�ရပါါမည်း။်

ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� တွပ်ါရာတွင့် ်
ဤလူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ��့� လူ့��န််းာသောစလူ့�ပါါ�ည်း။်
မာ�န်ှာှ�ာမာာ�−
 •   ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� မတွပ်ါမီ 

လူ�သ်ော��ပါါ။ �့� �မဟု�တွ ်လူ��်န်း �သ်ော���့��ပါါ။

 •   ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်�့�ဖ့ို့���ည်း�အ်ပြပါင် ်
မာ�န်ှာှနှငှ်� ်��့တ်ွ�့ာသော�ာ သောမ�စ့ပါါဖ့ို့��သော�ာ 
ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့��ာ  
အ�့��ပြပါ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်
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 •   ခန်း�်မတွင့်�် ပြဖို့တွ�်န်း�်�ာ့�လူာရန်းရ်ှှ့ပါါ� 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အကြား�ာ�တွင့်လ်ူည်း�် 
သောန်းရာပြခာ�၍ရသောစရန်းအ်တွ�့ ်
ဦး�တွည်းရ်ပ်ါတွစ်ခ�တွည်း�်�့� သောရှှ�ရုိုပြီးပီါ� 
ပြဖို့တွ�်န်း�်�ာ့�လူာရပါါမည်း။်

 •   လူစူ�လူသူောဝိ��့� သောရှာှင်ရ်ှာှ�သောစလူ့�ပါါ�ည်း။်

လုံ�က်ျောဆို�ပြ�င်�်နိုငှ်် ်လုံ��်ု�ုန် ််ရှှိင်�်စင်သ်ြ�ယူက်ျောအ�င် ်
ပြ��လုံ�်ုပြ�င်�်
 •   လူ�မ်ာာ��့��ပ်ါပြပါာနှငှ်� ်အန်းည်း�်�့�� စ�က န်း � ်၂၀

 ကြား�ာသောအာင် ်သော��ပါါ �့� �မဟု�တွ ်အရ�ပ်ြပါန်း ်
60% ပါါရှှ့�ည်း� ်လူ��်န်း �သ်ော���့� အ�့��ပြပါ�ပါါ။

 •   မာ�န်ှာှ�့�မထ်မီ့၊ သောခာာင်�်�့��ပြီးပီါ�သောန်းာ�၊် 
နှာှသောခာပြီးပီါ�သောန်းာ� ်�့� �မဟု�တွ ်
တွစ်ရှှူ �အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ��ည်း�သ်ောန်းာ�၊် �န်း �စ်င်ခ်န်း�်
အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ�သောန်းာ�တ်ွင့်၊် အစာ�မစာ�မီတွင့် ်
လူ��့်�အပြီးမ�သော��ပါါ �့� �မဟု�တွ ်
လူ��်န်း �သ်ော��အပြီးမ��့��ပါါ။

 •   အဝိင်အ်ထ်�့တ်ွ့�င်�် လူ�သ်ော��ပါါ။  
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�၊ 
စာ�င်ခ်န်း�်၊ �စာ��င့်�်နှငှ်� ်

အပြခာ�သောန်းရာမာာ��့� � ဝိင်ထ််�့တ်ွ့�င်�်တွင့် ်
လူ��်န်း �သ်ော���့���င်�ပ်ါါ�ည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�၏လူ�မ်ာာ��ည်း ်
��့�့ာ�ာသောပါသောရသောန်းပါါ� လူ�သ်ော��ရန်း ်
ခင့်�ပ်ြပါ�သောပါ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်

ကျောရ��ူမှုာ��
သော�ာာင်�်တွ့�င်�်တွင့် ်သောရဘဲ�ူပြဖို့ည်း�၍်ရ�ည်း� ်
သောန်းရာမာာ�ထ်ာ�သောပါ�ရပါါမည်း။် သောရပါန်း�်မာာ�ရနှ့�င်မ်ည်း ်
မဟု�တွ�်ည်း�အ်တွ�့ ်သော�ာာင်�်ခာ့န်းတ်ွင့် ်
သောရဘဲ�ူမာာ�ယာလူူာပြီးပီါ� ပြဖို့ည်း��့်��ကြား�ရန်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� သောတွာင်�်�့�ထ်ာ�ပါါ�ည်း။် 

လုံ�်ုင်န််�စဥ်-်ကျောရ�ဂုါရုှှိကျောသြ��င်�် ကျောတ်ာ� ရုှှိရ�ါ� 
Allen သော�ာင်တ်ွ၊ီ �ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း�ည်း ်သော�ာာင်�်မာာ�ပြပါန်းဖ့်ို့င်�သ်ောရ�၊ ပြပါန်းပ့်ါတွသ်ောရ�၊ သောရာဂါပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာပြဖို့စ်စဥ််မာာ��့� 
�့�င်တ်ွယ့ာသ်ောရ�မာာ�နှငှ်� ်စပ်ါလူာဥ််�ပြီးပီါ� ထ့်���်င်��်လူ့��့��ပြဖို့တွန်ှ့�င်ရ်န်း ်�ွနှ်�ပ်ါတွ့� �၏ခရ့ို�င်အ်ာ� အဓ့ိ�သောထ်ာ��် ူ
သောပါ��ည်း� ်မ့တွဖ်ို့�ပ်ြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် ၎င်�်ဌာာန်း၏�ွမ်��ာင်မ်နုှငှ်� ်လူမ်�ညွှှန်းမ်�ုည်း ်သော�ာာင်�်မာာ��့� သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့စာ့ပြဖို့င်� ်
ပြပါန်းဖ့်ို့င်�န်ှ့�င်ရ်န်း ်အသော�ာင်�်�့��သော�ာ အခင့်�အ်လူမ်��့� သောပါ�ပါါ�ည်း။် လူမူဘုဲဝိတွင့် ်လူ့�သောလူာ��်ည်း� ်အတွ့�င်�်အတွာအထ် ့
ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်မ်ည်း။် မာ�န်ှာှ�ာမာာ�အ�့��ပြပါ�မည်း။် လူ��့်� �န်း �ရ်ှှင်�်စင်က်ြား�ယာသ်ောအာင် ်ထ်ာ�မည်း�့်�ပါါ� COVID-19 
��ူစ�ခ်ရ့သောစ�ာမ ူဖို့ာာ�န်းာပြခင်�်မရှှ့�ည်း� ်�ာ့ရန်းတ်ွင်�်ဝိင်ရ်န်း ်မလူ့�အပ်ါ�ည်း� ်ပြဖို့စ်စဥ််မာာ�စာ့ရှှ့သောန်းသောကြား�ာင်�်�့� 
�တွခ့ာပ်ါရန်း ်အသောရ�ကြီး��ီပါါ�ည်း။် ဤလူ�ပ်ါထ့်��လူ�ပ်ါန်းည်း�်ပ့ါ�င်�်�့�င်ရ်ာတွင့် ်အ��ပ်ြပါတွ�်ာ့�ပါါ� 
သောန်းာ�ထ််ပ်ါ�န်း ��်တွခ်ာ�မ်ာာ�နှငှ်� ်ကြီး��့တွင်�်ာ�ယ့ာမ်မုာာ��့� �တွမ်တှွ�်ာ့�ရန်း ်လူ့�ပါါ�ည်း။်
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�ုု�ကျောတ်ာ� ရုှှိပြဖွစစ်ဉ်မှုာ��
FWCS �ာန်း�်မာသောရာဂါပ့ါ��သောတွ့� ရှှ့�ည်း� ်ပြဖို့စ်စဥ််တွစ်ခ��့� သောဖို့ာ်ထ်�တွ�်ရ့ှှ့ရ�ည်း�အ်ခါ �ာန်း�်မာကြား�့�ခ့�င်သ်ောရ�ဌာာန်း�ည်း ်
Allen သော�ာင်တ်ွ ီ�ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း�့� � ခာ�ခ်ာင်�်အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�ပါါမည်း။် မည်း�်ူ �အာ� �ာ့ရန်းတ်ွင်�်ထ်ာ�ရှှ့မည်း။် 
မည်း�်ူ �အာ� အသောကြား�ာင်�်ရမည်းဟ်ု�ူည်း� ်အခာ�မ်ာာ�အပါါအဝိင် ်��လ်ူ�လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်မည်း� ်အ�င်�မ်ာာ��့� ဌာာန်းရှှ့ 
�ာန်း�်မာသောရ�ပါည်းာရှငှ်မ်ာာ�� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �အာ� လူမ်�ညွှှန်း ်သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။် ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာ�ည်း ်စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်မပှြဖို့စ်ပါါ� 
၎င်�်နှငှ်� ်အန်း�ီစပ်ါ�့��ထ်သ့ောတွ့� ပြဖို့စ်�မူာာ��့� သောဖို့ာ်ထ်�တွပ်ြီးပီါ� ���်ယ့ာပ်ါါမည်း။်I (အန်း�ီစပ်ါ�့��ထ်သ့ောတွ့� ပြဖို့စ်�မူာာ�မာှ 
၆ သောပါထ်� ်ပ့ါ�၍န်း�ီ�ပ်ါသော�ာ အ�ာ့အသောဝိ�တွင့် ်၁၅ မ့န်းစ်ထ်�ပ့်ါ�ပြီးပီါ� ရှှ့သောန်းခ���မူာာ��့��့�လူ့�ပါါ�ည်း)်။ 
ဤအန်း�ီစပ်ါ�့��ထ်သ့ောတွ့� ပြဖို့စ်�မူာာ��့� �ာ့ရန်းတ်ွင်�်ထ်ာ�ရှှ့ရမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� �့�ဗျာစ်ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာနှငှ်� ်ထ်သ့ောတွ့��ည်း� ်သောန်း �မစှ၍ 
၁၄ ရ�တ်ွ့�င်သ်ောအာင် ်သော�ာာင်�်တွ�ခ်င့်�ပ်ြပါ�မည်း ်မဟု�တွပ်ါါ။ စာ�င်ခ်န်း�်တွင့်�်မ ှအပြခာ�သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���့�ပါါ 
အသောပါ�ပြီးပီါ� �့�ယာ��့်�ယာ�့်�သောစာင်�က်ြား�ည်း�ခ့်�င်�်ထ်ာ�ပါါမည်း။် ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာပြဖို့စ်စဥ််ရှှ့�ည်း� ်သောန်းရာမာာ��့�လူည်း�် အခါ
ခါ�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ါါမည်း။် ထ့်�အခါတွင့် ်အန်း�ီစပ်ါ�့��ထ်သ့ောတွ့� ပြဖို့စ်�မူာာ�အာ� ဇူးစ်ပြမစ်လူ့��ရ်န်းန်ှငှ်� ်
��ူစ�န်ှ့�င်သ်ောပြခရှှ့�ည်း� ်အပြခာ�မည်း�်ူ ��့�မ�့� အ�သ့ောပါ�ရန်းအ်တွ�့ ်စာ�င်ခ်န်း�် �့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်ပ့ါတွရ်န်းလ်ူ့�အပ်ါ�ည်း� ်
�ာလူအတွ့�င်�်အတွာ�့� �့��ပြဖို့တွန်ှ့�င်ရ်န်း ်အတွ�့ ်�ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်း� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �အာ� �ညူ်းသီောပါ�ပါါမည်း။် 
သောန်းာ�ထ််ပ်ါပြဖို့စ်စဥ််အညွှှန်း�်မာာ��့� �ရ့ှှ့လူ့�ပါါ� သောရှှ �စာမာ�န်ှာှရှှ့ �ာ�ခာပ်ါ�့�ကြား�ည်း�ပ်ါါ။ အသော�ာ�အ်ဦးအတွင့်�်တွင့် ်
ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာရှှ့လူာပါါ� မ့ဘဲမာာ��လူည်း�် �ရ့ှှ့လူ့�မည်း�့်� �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �န်းာ�လူည်းပ်ါါ�ည်း။် သောရာဂါပ့ါ��တွ့��ရ့်ို���်�ူစ�န်ှ့�င််
သောပြခရှှ့� ူ�့� �မဟု�တွ ်��ီပြခာ�အသောရ�ယာသူော�ာင်ရ့်�ရ်န်း ်လူ့�အပ်ါ�မူာာ��့��ာ �ွနှ်�ပ်ါတွ့� �� အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ��ာ့�ပါါမည်း။်

FWCS �ာန်း�်မာကြား�့�ခ့�င်မ်အုဖ့ို့�� ဒီါရ့ို��တ်ွာ�ည်း ်ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာပြဖို့စ်စဥ််နှငှ်� ်��့ယာရှှ့ လူနူ်းာပြဖို့စ်စဥ််မာာ�အသောကြား�ာင်�်နှငှ်� ်
သောန်းာ�ထ််ပ်ါဝိန်းထ််မ်�မာာ� �့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� �ာ့ရန်းတ်ွင်�်ခာရန်းလ်ူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ�အသောကြား�ာင်�်�့� 
ဦး�စီ�အရာရှှ့ခာ�ပ်ါအာ� အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ��ာ့�ပါါမည်း။် လူ့�အပ်ါပါါ� ဦး�စီ�အရာရှှ့ခာ�ပ်ါ�ည်း ်FWCS ကြီး��ီကြား�ပ်ါသောရ�မး�ထ် ့
��လ်ူ�အ်သောကြား�ာင်�်ကြား�ာ��ာ့�ပါါမည်း။်



မုှု�မှုာ���ကျောဆို�င်ရ်ာ�က်ျော��ရမှုည်် ်COVID-19 စစက်ျောဆို�မုှု
�င််�်ကျောလုံ��ု ုကျော�ာ�င်�်�ုုမ်ှုလုံတှ်မီ်ှု မှုန်�တ််ုငု်�်တ်ာင် ်ကျောအ���်ါတ်ုု�်ုစုစက်ျောဆို��ါ

�င်�သ်ော�ာာင်�်�ာ� �ည်း ်အဖို့ာာ� ၁၀၀.၄ ထ်�မ်သော�ာာ်ရပါါ (�င်�သ်ော�ာာင်�်သောပါ်လူစီအရ ၎င်�်ထ်�န််းမ့�်နှ့�င်�်ည်း)် �့� �မဟု�တွ ်
�င်��်သောလူ�သောန်းမသော�ာင်�်ပါါ� ၎င်�်သောအာ�သ်ောလူာာ�န်းည်း�်နှ့�င်�်ည်း။်
အပြခာ�န်းာဖို့ာာ�ပြခင်�်လူ�ခဏာမာာ�

COVID-19 ရှှ့�ည်း� ်အတွည်းပ်ြပါ�လူနူ်းာနှငှ်� ်လူန့်းခ်���ည်း� ်၂ ပါတွတ်ွာ�ာလူအတွင့်�်တွင့် ်(၆ သောပါအ�ာ့အသောဝိ�အတွင့်�် 
၁၅ မ့န်းစ်ထ်�ပ့်ါ�၍) အန်း�ီ�ပ်ါထ်သ့ောတွ့� ပြခင်�်မာ့��ရှှ့ခ��ဖူို့��လူာ�။
ရှှ့ခ��ဖူို့�ပါါ� �င်��်သောလူ��့� သော�ာာင်�် မလူတှွပ်ါါနှငှ်� ်။ ၎င်�်အစာ� �ာ့ရန်းတ်ွင်�်ဝိင်ခ့်�င်�်ပြီးပီါ� 
�ာန်း�်မာသောရ�ဝိန်းသ်ော�ာင်မ်သုောပါ��နူှငှ်� ်���်ယ့ာပ်ါါ။ COVID-19 ရှှ့မရှှ့ စမ်��ပ်ါစစ်သော��ကြား�ည်း�ရ်န်း ်
အသော�အခာာစဥ််�စာ�ပါါ။
 ၂၁.၇.၂၀ တွင့် ်ပြပါင်�်င်ပ်ြီးပီါ�

နို�ှကျော�ါင်�်�ုတ်ပ်ြ�င်�် 
�ုုမ်ှုဟုတု် ်နို�ှရည်ယ်ူုပုြ�င်�်

ကျော�ါင်�်�ု�ုပ်ြ�င်�်

အဖွာ�� ၁၀၀.၄နို�ှ
�ုတ်ပ်ြ�င်�်၊နို�ှရည်ယ်ူုပုြ�င်�် 

* �ုုမ်ှုဟုတု် ်�င််က်ျော�ာ�င်�်ကျော�်လုံစအီရ 
၎င်�်ထ်�နု််မ််ှုနိုုငု်�်ည််

TOS ကျော�ာ�င်�်ဆိုု�ုပြ�င်�် အ��ရု်ှုမှုဝိပြ�င်�် 
�ုုမ်ှုဟုတု် ်အ��ရု်ှုရ��ပ်ြ�င်�်

ဝိမ်ှု��ာ��ပြ�င်�်

မူှု�ကျောဝိပြ�င်�် �ုုမ်ှုဟုတု် ်
ကျောအ�အ်န််ပြ�င်�်

လုံည်က်ျော�ာ�င်�်န်�ပြ�င်�် ကြွ���်��န်��ာင်�်ု�ု�်�ပြ�င်�်နိုငှ်် ်
ကျောမှု��န််�ပြ�င်�်

�ာမ်ှု�တ်န်ု်ပြ�င်�် အနံ် ် �ုုမ်ှုဟုတု် ်
အရ���ံမှုရပြ�င်�်
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�န် ််ရှှိင်�်ကျောရ�လုံ�်ုပြ�င်�်ဆိုုငု်ရ်� စည်�်�မ်ှု�မှုာ��
FWCS နှငှ်� ်စာခာ�ပ်ါခာ�ပ်ါ�့�ထ်ာ��ည်း� ်Sodexo �န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�ဝိန်းသ်ော�ာင်မ်ု
��မဏံ�ီလူည်း�် စာ�င်ခ်န်း�်မာာ�၊ န်းာ�သောန်းခန်း�်မာာ�၊ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်
���့်�င်�်ည်း�၊် အမာာ�ပြပါည်း�်နူှငှ်��်��့်�င်�်ည်း� ်သောန်းရာမာာ�၌ 
ဗီျာရ့ို�လူ��့်�င်မ်ာာ�၊ တွခ့ါ�ဘဲ�လူ့��မာာ�၊ သောရခာ့��ခန်း�်အ�့��အသော�ာင်မ်ာာ�၊ 
စာသောရ�ခ့�မာာ�နှငှ်� ်��လူာ�ထ့်�င်မ်ာာ�����့� �သော�ာ အထ်အ့သောတွ့�မာာ��ည်း� ်
သောန်းရာမာာ��့� အဓ့ိ�ထ်ာ�ပြီးပီါ� �န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါင်န်း�်မာာ��့� 
တွ့��ပြမိင်�လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ါါမည်း။်

COVID-19 ပြဖို့စ်သောစ�ည်း� ်ဗ့ျာ�င်�်ရပ်ါစ်ပ့ါ���့� နှှမ့်န်းင်�်နှ့�င်မ်ည်း� ်EPA 
အ�အ့မတှွပ်ြပါ� ထ်�တွ�်�န်းမ်ာာ��့��ာ အ�့��ပြပါ�ပါါမည်း။်

အတွန်း�်တွစ်တွန်း�်စီတွ့�င်�်တွင့် ်စာသောရ�စာ�ပါ့�မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ�၊ မကြား�ာခဏထ်သ့ောတွ့�မ့�ည်း� ်မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ��့� 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�� ပ့ါ�မနှ်း�်န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါနှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်အပြခာ�သော�ာ ပါစစည်း�်မာာ��့�ပါါ ရရှှ့နှ့�င်ပ်ါါမည်း။် 
အလူယာတ်ွန်း�်သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်အတွန်း�်ခာ့န်းတ်ွစ်ခာ့န်းပ်ြီးပီါ�တွ့�င်�် အတွန်း�်�ရာမ နှငှ်�/်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�� စာသောရ�ခ့�မာာ��့� 
ပ့ါ���တွသ်ော��ဖို့ာန်း�်ပြီးပီါ� �န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါပါါမည်း။်

အသော�ာ�အ်ဦးအတွင့်�်ရှှ့ အမာာ�နှငှ်� ်���့်�င်သ်ော�ာ သောန်းရာမာာ�တွင့် ်လူ��်န်း �သ်ော��မာာ��့��နှ့�င်�်ည်း� ်
သောန်းရာမာာ�ထ်ာ�သောပါ��ာ့�မည်းပ်ြဖို့စ်�လူ့� အတွန်း�်တွစ်တွန်း�်စီတွ့�င်�်တွင့်လ်ူည်း�် လူ��်န်း �သ်ော��ဘဲ�ူမာာ��့� 
ထ်ာ�ရှှ့သောပါ��ာ့�ပါါမည်း။်

�န်း �စ်င်ခ်န်း�်အာ�လူ့��တွင့်လ်ူည်း�် �ပ်ါပြပါာညိ်းစ်စ�အ်လူ့�အသောလူာ�ထ််ာ�သောပါ�ပြခင်�်ရှှ့မရှှ့�့� စစ်သော���ာ့�ပါါမည်း။် 
သောရပ့ါ��မ်ာာ�၊ သောရခာ့��ခန်း�်အ�့��အသော�ာင်မ်ာာ�၊ လူ��့်�င်မ်ာာ�၊ အခန်း�်�န်း �န််းရ့့ရှှ့ တွခ့ါ�ခာ�မ်ာာ�����့� �သော�ာ 
ထ်သ့ောတွ့� မမုာာ��ည်း� ်မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ��့� အသောခါ�သ်ောခါ�အ်ခါခါစစ်သော��ပြီးပီါ� ပ့ါ���တွရ်န်း/်�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါရန်း�့်�လူည်း�် 
�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�ဝိန်းထ််မ်�မာာ�၏သောန်း �စဥ််လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်မည်း� ်စာရင်�်ထ်�တွင့် ်ထ်ည်း��်င့်�်ထ်ာ�ပြီးပီါ�ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် 

သော�ာာင်�်�ာ�ပ့ါ�င်ပ်ါစစည်း�်မာာ�အာ� မ်သောဝိ�့��စ့�ပြခင်�်�့� အပြမင်��့်��အတွ့�င်�်အတွာအထ်�့န်း ��်တွ�်ာ့�ပါါမည်း။် 
ပါစစည်း�်မာာ��့�မ်သောဝိ�့��စ့�ပါါ� အ�့��ပြပါ�ခာ့န်းတ်ွစ်ခာ့န်းန်ှငှ်� ်တွစ်ခာ့န်းက်ြား�ာ�တွင့် ်ပ့ါ���တွရ်ပါါမည်း။်



ကျောလုံဝိင်က်ျောလုံထ်ာ�က်ျော��င်�်ကျောအ�င် ်ပြ��လုံ�်ုပြ�င်�်
သောလူသော�ာင်�်သောလူ�န်း �မ်ာာ�အဝိင်အ်ထ်�့ရ်ှှ့သောစရန်းန်ှငှ်� ်မသော�ာင်�်သော�ာ အန်း့ �
အ��မ်ာာ�ထ်�့�်ာ့�နှ့�င်သ်ောစရန်းအ်တွ�့ ် သောလူဝိင်သ်ောလူထ်�့စ်န်းစ်မာာ��့� 
သောနှရ့ာ��ီတွည်း�်� စစ်သော��ခာ့န်းညိ််းခ့��ပြီးပီါ�ပြဖို့စ်�ည်း။်

သောလူ�န်း �စ်င်သ်ောပါ��ည်း� ်စန်းစ်အာ�လူ့���့� အ�စ်လူ�ပြီးပီါ�ပြဖို့စ်�လူ့�
ရ� ်၆၀ တွ့�င်�်စစ်သော��ကြား�ည်း�ရ်န်း ်စီစဥ််ထ်ာ�ပါါ�ည်း။်

ဆိုုငု်�်�တု််
FWCS �ည်း ်လူ��့်�အ�ာအန်းသော��ပြခင်�်၊ စ့တွခ်ာရ�ည်း� ်အ�ာ့အသောဝိ�မ ှခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းထ့်�င်ပ်ြခင်�်၊ ပါါ�စပ်ါစည်း�် 
နှာှသောခါင်�်စည်း�်တွပ်ါပြခင်�်နှငှ်� ်အပြခာ��တွင်�်စ�ာ�မာာ�အပါါအဝိင် ်သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့ပြီးပီါ� �ာန်း�်မာသောစ�ည်း� ်
အမအူ�ာင်�သ်ော�ာင်�်မာာ��့� အာ�သောပါ�နှ့�င်သ်ောစရန်းအ်လူ့� �င်ာှ �့�င်�်ဘဲ�တွမ်ာာ��့� သော�ာာင်�်အသော�ာ�အ်ဦးအာ�လူ့��တွင့် ်
တွပ်ါ�င်ပ်ါါမည်း။် သောန်းမသော�ာင်�်�ည်း� ်လူ�ခဏာရှှ့ပါါ� သော�ာာင်�်ပါရဝိ�ဏအ်တွင့်�်�့� � မဝိင်ရ်န်း ်သော�ာ်ကြား�သော�ာ 
�့�င်�်ဘဲ�တွမ်ာာ��့�လူည်း�် သော�ာာင်�်အဝိင်တ်ွင့် ်တွပ်ါ�င်ပ်ြီးပီါ� �တွသ့ောပါ�ပါါမည်း။်

လူသောအသော�ပါသော�စ�်မတွပါ်�င််ထ်ာ��သောာ အ�သောာ�်အအု့မာာ�တွ့င်် လူ့ုအပါ်ပါါ� �ာသောာင််��ာ�န်းှင်�်�ာသောာင််�ဝိန်း်ထ်မ်�မာာ�အ
တွ့�် အပါူမှ��်�ာရာရစသောရန်း် န်းသောရာ�တွ်မှတွ်ပါသော�ရပါါမည်း်။ လူသောအသော�ပါသော�စ�်မရှ�့သောာ အ�သောာ�်အအု့မာာ�တွ့င်် 
လူသောဝိင််လူသောထ့်�်စန်းစ်�့ုထ်သောာ�်ပါ့�ပါသော�န်း့ုင််ရန်း်အတွ့�် ပါန်း်�ာမာာ��့ုအ�ု့�ပါပြနု်း့ုင််ပါါ�ည်း်။
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အကြီး��ုအ�ုု ်
သော�ာာင်�်�ာ��ည်း ်မန်း�ပ့်ါ�င်�်တွင့် ်
သော�ာာင်�်တွ�လ်ူာ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�အတွ�့ ်
ပါထ်မ�့��ထ်သ့ောတွ့��ည်း� ်အရာပြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
ည်းသောန်းသော�ာာင်�်�င်�်လူ်င်လ်ူည်း�် သောန်းာ��့်��ထ့်
သောတွ့��ည်း�အ်ရာပြဖို့စ်သောန်းတွတွ�်ည်း။် COVID-19 
�မာာ��ပ်ါသောရာဂါသောကြား�ာင်�၂်၀၂၀-၂၁ ခ�နှစ်ှ၊ စာ�င်န်ှစ်ှတွင့် ်
သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ�့�င်ရ်ာ လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််အ�စ်မာာ�စာ့ရှှ့
လူာပါါ�ည်း။်

FWCS သော�ာာင်�်�ာ�နှငှ်� ်ကြီး��့ပ့ါ� �ယာာဥ််အာ�လူ့���့�လူည်း�် 
နှစ်ှ�စ်အတွ�့ ်ကြီး��့တွင်ပ်ြပါင်�်င်သ်ော�ာအာ�ပြဖို့င်� ်

သောစ�သောစ�စပ်ါစပ်ါသော��သောကြား�ာ�န်း �စ်င်ပ်ြီးပီါ� ပ့ါ���တွပ်ါါ�ည်း။်

ယာာဥ််သောမာင်�်မာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်တွင့် ်အလူ�ပ်ါမဝိင်မီ် 
အင်ဒ်ီယီာာန်းာပြပါည်းန််းယာ၏် ၈ န်းာရီကြား�ာ 
�င်တ်ွန်း�်သောပါ�သောလူ��ာင်�မ်တုွင့် ်ပါါဝိင်ရ်ပါါ�ည်း။် ဤနှစ်ှ 
�င်တ်ွန်း�်သောပါ�သောလူ��ာင်�မ်တုွင့် ်သောအာ�ပ်ါါတွ့� �ပါါဝိင်ပ်ါါမည်း-်
 •   COVID-19 သောရာဂါ၊ သောရာဂါပြပါန်း �ပ်ါာ့�ပ့ါ�၊ 

သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�နှငှ်� ်
ထ်သ့ောတွ့� မအုနှတရာယာအ်သောကြား�ာင်�် တွ�့ာ�ည်း� ်
�တွင်�်အခာ�အ်လူ�မ်ာာ�။

 •   သော�ာာင်�်�ာ� �့� �မဟု�တွ ်



ယာာဥ််သောမာင်�်တွစ်ဦး�ဦး�တွင့် ်COVID-19 
သောရာဂါလူ�ခဏာပြပါသောန်းပါါ� 
မည်း�်ူ �ထ်�့��်ယ့ာရ်မည်း။်

 •   သောရာဂါ�ာ�ယ့ာသ်ောရ�ဝိတွစ့်�(PPE) 
ဝိတွရ်န်း၊် မနှ်းမ်နှ်း�်န်း�်န်းဝ်ိတွ�်င်န််းည်း�်၊ 
မနှ်းမ်နှ်း�်န်း�်န်းစ်န့်း �ပ်ါစ်န်းည်း�်နှငှ်� ်
တွစ်ခါ�့��မဟု�တွ�်ည်း� ်ပါစစည်း�်မာာ��့� 
�န်း �ရ်ှှင်�်သောစရန်း ်ထ်န့်း�်�မ့်�ပ့ါ�ထ်န့်း�်�မ့်�န်းည်း�်မာာ�
နှငှ်� ်စပ်ါလူာဥ််��ည်း� ်FWCS ၏ �တွမ်တှွခ်ာ�။်

 •   သောလူဝိင်သ်ောလူထ်�့သ်ော�ာင်�်ရန်းအ်တွ�့ ်
တွခ့ါ�မာာ�၊ ပြပါတွင်�်သောပါါ�မ်ာာ�ဖ့ို့င်�ထ််ာ�ပြခ
င်�်မာာ�အပါါအဝိင် ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါရန်းအ်တွ�့ ်�င်�သ်ောတွာ်�ည်း� ်
န်းည်း�်လူမ်�မာာ�၊ �ရ့့ယာာမာာ�နှငှ်� ်ပါစစည်း�်မာာ�။

 •   ဝိန်းထ််မ်�မာာ��လူည်း�် 
လူ��့်��န်း �ရ်ှှင်�်စင်က်ြား�ယာသ်ောအာင် ်ထ်ာ�ရန်း ်
သောမ်ာ်မနှ်း�်ထ်ာ�ပြခင်�်။

လူ�ရ်ှှ့သောပြပါ��့�သောန်း�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���့� 
မန်း�ခ်င်�်ပ့ါ�င်�်နှငှ်� ်သောန်း �လူယာခ်င်�်ပ့ါ�င်�်မာာ�တွင့် ်
သောန်း �စဥ််ပ့ါ���တွ�်ာ့�ပါါမည်း။် COVID-19 ဗ့ျာ�င်�်ရပ်ါစ်နှငှ်� ်
အပြခာ�သောရာဂါပ့ါ��မာှ�မာာ��့� သော�သောစနှ့�င်�်ည်း� ်
ဓိာတွ�ပါစစည်း�်သော�ာင်�်မာာ��့� အ�့��ပြပါ�သောကြား�ာင်�် 
သော�ခာာသောစရန်းအ်တွ�့ ်FWCS � ထ်�တွ�်ည်း� ်
ပ့ါ���တွသ်ော���့��ာ အ�့��ပြပါ��ာ့�ပါါမည်း။် 
ပ့ါ��မာှ��င်�်စင်�်ည်း� ်ဘဲတွစ်�ာ�ရပ်ါဝိန်း�်�့� 
ထ်န့်း�်�မ့်�ထ်ာ�နှ့�င်သ်ောစရန်း ်သောအာ�ပ်ါါအ�င်�မ်ာာ��့� 
အ�့��ပြပါ��ာ့�ပါါမည်း-်
 •   သော�ာာမှီထ့်�င်ခ့်�မာာ�၊ ထ့်�င်ခ့်�ခါ�ပါတွက်ြီး��့�မာာ�၊ 

သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောစ�ည်း� ်�ရ့့ယာာ၊ 
လူ�ရ်န်း�်မာာ�နှငှ်� ်ထ်သ့ောတွ့� မမုာာ��ည်း� ်
သောန်းရာမာာ��့� ပ့ါ���တွသ်ောပါ�ရမည်း။်

 •   အမု့�ပ့်ါ�မာာ��့� မကြား�ာမကြား�ာ�န့်းပ်ြီးပီါ� 
ပ့ါ���တွသ်ောပါ��ာ့�ရပါါမည်း။်

 •   �န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါရာတွင့်န်ှငှ်� ်ပ့ါ���တွရ်ာတွင့် ်

တွစ်ခါ�့��လူ�အ်တ့ွမ်ာာ��့� 
အ�့��ပြပါ�သောစလူ့�ပါါ�ည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်�့� �တွ��်ည်းန်ှငှ်� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
လူ��်န်း �သ်ော��သောပါ�ပါါမည်း(်ယာာဥ််သောမာင်�်� 
စီမ့သောပါ�ပါါမည်း)်။လူ့��ပ်ါါစီ�န်းင်�်�
ည်း� ်ခရီ��ည်းမ်ာာ�ထ်�တွင့် ်COVID-19 
ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာပါါလူာပါါ� �့� �မဟု�တွ ်
ယာာဥ််သောမာင်�်တွင့် ်ပ့ါ��သောတွ့� ရှှ့ရပါါ� FWCS 
�ည်း ်အ�့�ပါါဘဲတွစ််�ာ� �့� �မဟု�တွ ်
ကြီး��့ပ့ါ� �ယာာဥ််�့� ပ့ါ���တွ�်န်း �စ်င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
၂၄ န်းာရီသောစာင်��့်�င်�်ရပါါမည်း။် 
ပ့ါ��သောတွ့�လူနူ်းာစီ�န်းင်�်ခ���ည်း� ်ဘဲတွစ််�ာ�မာာ��့� 
ပ့ါ���တွ�်န်း �စ်င်ပ်ြီးပီါ��ည်းန်ှငှ်� ်
ခာ�ခ်ာင်�်အ�့��ပြပါ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

�ါ�စ�်နိုငှ်် ်နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��-
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်

ကြီး��့ပ့ါ� �ယာာဥ််ဝိန်းထ််မ်�မာာ� �့� �မဟု�တွ ်
သော�ာာင်�်အမထု်မ်�မာာ��ည်း ်ဘဲတွစ််�ာ�တွင့် ်
စီ�န်းင်�်လူ့��ပ်ါါစဥ််တွသောလူ်ာ�လ်ူ့�� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� တွပ်ါထ်ာ�ရန်းလ်ူ့�ပါါ�ည်း။် 
မပါါ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ��့� ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်ထ်�တွသ်ောပါ�ပါါမည်း။်

 •   �ာ�သောပါ်တွင့် ်ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မတွပ်ါ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ��့� 
သော�ာာင်�်�့� �ပြပါန်းတ်ွ့�င်ပ်ါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်
�ာ�မတှွတ်ွ့�င်တ်ွင့်လ်ူည်း�် ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ�တွပ်ါထ်ာ�သောပါ�ပါါရန်း ်
အသောလူ�အန်း�တ်ွ့��တ်ွန့်း�်ပါါ�ည်း။်

လုံမုူှု�ဝိ��်�ာ��ာ�ကျောန်ပြ�င်�်-
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ� �ာ�သောစာင်�ရ်မည်း� ်

မတှွတ်ွ့�င်�့်� �တွ�်တွမ်တှွမ်တှွထ််ာ�ရှှ့
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သောပါ�မည်းပ်ြဖို့စ်ရာ သောန်း �စဥ်် (မန်း�ခ်င်�်တွ့�င်�်၊ 
သောန်း �လူယာခ်င်�်တွ့�င်�်တွင့်)် အ�့�ပါါမတှွတ်ွ့�င်�့်��ာ 
အ�့��ပြပါ�သောပါ�ရပါါမည်း။်

 •   �ာ�မတှွတ်ွ့�င်တ်ွင့်လ်ူည်း�် 
ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းသောပါ�ကြား�ရန်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်မ့ဘဲမာာ�အာ� 
အသောလူ�အန်း�တ်ွ့��တ်ွန့်း�်ပါါ�ည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွ�သ်ော�ာအခါတွင့် ်
�ာ�သောန်းာ�ခ်န်း�်မတှွ�ရ်မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� သောရှှ �
�့� �တွပြဖို့ည်း�်ပြဖို့ည်း�်သောန်းရာယာလူူာရပါါမည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်မ�ှင်�်သော�ာအခါတွင့်မ် ူ
သောရှှ � မ�ှင်�်ရမည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� သောန်းာ��်လူမူာာ�� 
တွသောရ့�သောရ့��င်�်လူာရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���့� ထ့်�င်ခ့်�တွစ်သောန်းရာစီ 
�တွ�်တွမ်တှွမ်တှွထ််ာ�ရှှ့သောပါ�ပါါမည်း။် 

သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
�တွမ်တှွသ်ောန်းရာတွင့်�်ာ 
သောန်း �စဥ််ထ့်�င်ရ်မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� �ာ�စီ�လူာ�ည်း� ်
သောတွာ�သ်ောလူ်ာ� ်သောရှှ ��့� ��ာ 
မာ�န်ှာှမထူ်ာ�ရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွင့် ်
ထ့်�င်ခ့်�ခါ�ပါတွက်ြီး��့�ပါါလူာပါါ� 
သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့���ည်း ်
�ာ�စီ�သောန်းစဥ််တွသောလူ်ာ�လ်ူ့��တွင့် ်
ခါ�ပါါတွက်ြီး��့��့�ပါတွထ််ာ�ရန်း ်လူ့�အပ်ါပါါ�ည်း။်

 •   �ာ�သောပါ်��င်�်သော�ာအခါတွင့်လ်ူည်း�် 
တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်�တ်ွစ်သောယာာ�ခ်ာ့ပြီးပီါ� 
�င်�်နှ့�င်သ်ောစရန်းအ်တွ�့ ် 
တွစ်သောယာာ��်င်�်�ာ့�မ�ှာ 
သောန်းာ�တ်ွစ်သောယာာ��် ထ့်�င်ခ့်�မထှ်ရပါါမည်း။်
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အကြီး��ုအ�ုု ်
ကျော�ာ�င်�်���မှုာ��/မုှု�အ�်ုထ်န်ု်��မူှုာ��၏ကျောမှု်�်လုံင််�်ာ�်
မှုာ��:
 •   မ့ဘဲမာာ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��လူည်း�် 

�့�ယာ�တ်ွာဝိန်း�့်�ယာယ်ာသူော�ာအာ�ပြဖို့င်� ်
သော�ာာင်�်�့� �ထ်�့မ်လူာမီ 
�့�ယာအ်ပါခူာ့န်းတ်ွ့�င်�်ပြခင်�်�့� 
သောန်း �စဥ််ပြပါ�လူ�ပ်ါသောပါ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ�တ်ွင့် ်
အဖို့ာာ�ရှှ့ပြခင်�်၊ သောခာာင်�်သောပြခာ��့်��ပြခင်�်၊ 
အ��ရ်ှှူ မဝိပြခင်�်၊ ခာမ်�စ့မ�်ပြခင်�်၊ ဖို့ာာ�တွ�န်းပ်ြခင်�်၊ 
�့�ယာလ်ူ��့်��ခ်�ပြခင်�်၊ သောခါင်�်�့��ပ်ြခင်�်၊ 
လူည်းသ်ောခာာင်�်န်းာပြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်
အရ�ာခမ့ရပြခင်�်၊ အန်း့ �မရပြခင်�်မာာ�အပါါအဝိင် ်
သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�ပြဖို့စ်သောပါ်လူာပါါ� �/ူ

�မူ�ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ��့�မစီ��င်�ပ်ါါ 
�့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်�့� �မလူာ�င်�ပ်ါါ။ 
�င်��်သောလူ�တွင့် ်
အ�့�ပါါလူ�ခဏာမာာ�ရှှ့လူာသော�ာသောကြား�ာင်� ်
သော�ာာင်�်ပါာ��်�့ပ်ါါ� သော�ာာင်�်�့� �အ�သ့ောပါ�
အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�ပါါ။

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်�ာ�သောပါ်တွ��်ည်းန်ှငှ်� ်
လူ�မ်ာာ��့� လူ��်န်း �သ်ော��နှငှ်� ်ပ့ါ���တွရ်န်း ်
လူ့�အပ်ါပါါ�ည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်း ်
သော�ာာင်�်�ာ�မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ�အာ� 
ထ်�့့�င်ပ်ြခင်�်မာာ��့� တွတွန်ှ့�င်�်သောလူာ� ်
သောရှာှင်�်ာဥ််ရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်�ထ််ည်း�သ်ောပါ�လူ့��သ်ော�ာ 



ထ်မင်�်ဘဲ�ူမာာ��့� သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွင့် ်
ဖ့ို့င်�မ်ကြား�ည်း�ဘ်ဲ� ပ့ါတွထ််ာ��င်�ပ်ါါ�ည်း။် 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်�ထ််ည်း�သ်ောပါ�လူ့��သ်ော�ာ 
ထ်မင်�်ဘဲ�ူမာာ��့� သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွင့် ်
ဖ့ို့င်�မ်ကြား�ည်း�ဘ်ဲ� ပ့ါတွထ််ာ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်

 •   မ့ဘဲ/အ�ပ်ါထ်န့်း�်�မူာာ�နှငှ်� ်
သော�ာာင်�်�ာ�မဟု�တွ�်မူာာ� 
သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွ�ပ်ြခင်�်�့� 
တွာ�ပြမစ်ပါါ�ည်း။်

ယူ�ဉ်ကျောမှု�င်�်နိုငှ််ယ်ူ�ဉ်အ�မူှုာ���ည်-်
 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� သော�ာာင်�်�ာ�ပြဖို့င်� ်

အကြီး��့အပ့ါ� � မလူ�ပ်ါမီ COVID-19 
�င်တ်ွန်း�်�့�ပြီးပီါ��့��သောအာင် ်
တွ�သ်ောရာ�ရ်ပါါမည်း။်

 •   စာမာ�န်ှာှ-၁၈ တွင့် ်သောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ������့� � 
လူ�ပ်ါင်န်း�်ခင့်�့်� �မဝိင်သ်ောရာ�မီ် မ့မ့တွင့် ်
COVID-19 သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�ရှှ့မရှှ့�့� 
�့�ယာတ်ွ့�င်စ်စ်သော��ကြား�ည်း�ရ်မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� 
သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�ပြဖို့စ်သောပါ်လူာပါါ� 
�့� �မဟု�တွ ်သောရာဂါရှှ့သောကြား�ာင်�် 
စစ်သော��သောတွ့� ရှှ့ရပါါ� ခရ့ို�င်�် 
ထ်�တွပ်ြပါန်းထ််ာ�သော�ာ လူ�ပ်ါထ့်��လူ�ပ်ါန်းည်း�်မာာ��့� 
လူ့��န််းာရပါါမည်း။်

 •  လူ��့်�အစဥ််�န်း �ရ်ှှင်�်သောအာင် ်ထ်ာ�ရပါါမည်း။်
 •   မ့မ့အာ� တွာဝိန်းသ်ောပါ�ထ်ာ��ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ� 

�့� �မဟု�တွ ်ယာာယာသီောပါ��့��ထ်ာ��ည်း� ်
သော�ာာင်�်�ာ��့� �န်း �ရ်ှှင်�်သောအာင် ်ထ်ာ�ရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� 
�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�လူ�ပ်ါသော�ာအခါတွင့် ်
တွစ်ခါ�့��လူ�အ်တ့ွမ်ာာ��့� ဝိတွ�်င်ရ်ပါါမည်း။်

       -   သော�ာာင်�်�ာ�သောပါ်တွင့်န်ှငှ်� ်FWCS 
ပါရဝိ�ဏထ််�တွင့် ်ရှှ့သောန်းစဥ််အခ့��တ်ွင့် ်
မာ�န်ှာှ�ာ�့� တွပ်ါ�င်ထ််ာ�ရပါါမည်း။်  
ယာာဥ််သောမာင်�်နှငှ်� ်

ယာာဥ််အ�တူွ့� ��ည်း ်�ာ�သောပါ်တွင့် ်၎
င်�်တွ့� �နှစ်ှသောယာာ�တ်ွည်း�်�ာန်းမ်�ှာ ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်
နှာှသောခါင်�်စည်း�်မာာ��့� ပြဖို့�တွရ်မည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� ၎
င်�်အခာ့န်းတ်ွင့်လ်ူည်း�် ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းရပါါမည်း။်

 •   သော�ာာင်�်�ာ�စီ�မည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�ဦး�
သောရအတွ့��အသောလူာာ�ရှှ့�ည်း�အ်ာ�သောလူာာ်စာ့ 
သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�ခ်ာင်�်စီအလူ့�� ်
သောန်းရာခာသောပါ�ထ်ာ�သော�ာ 
ထ့်�င်ခ့်�အညွှှန်း�်ဇူးယာာ��့�လူည်း�် 
ပြပါင်�်င်သ်ောပါ�သောန်းရပါါမည်း။်

      -   သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� �ာ�သောန်းာ�ခ်န်း�်မ ှ
စတွင်တ်ွ�သ်ောရာ�သ်ောစပြီးပီါ� သောရှှ ��့� �
တွပြဖို့ည်း�်ပြဖို့ည်း�်တွ့��လူာသောစရပါါမည်း။် 
�ာ�သောပါ်မ�ှင်�်သော�ာအခါတွင့်လ်ူည်း�် 
သောရှှ �ခန်း�်မ ှစ၍�င်�်သောစပြီးပီါ� 
သောန်းာ�မ်လှူမူာာ��့� 
တွပြဖို့ည်း�်ပြဖို့ည်း�်�င်�်သောစရပါါမည်း။်

       -   သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ�တ်ွင့် ်
COVID-19 သောရာဂါလူ�ခဏာပြပါပါါ� 
���့်�င်ရ်ာမန်းသ်ောန်းဂာာ�့� ခာ�ခ်ာင်�်���့်
ယာသ်ောပြပါာကြား�ာ�ရပါါမည်း။်    

      -   ခရီ��ည်းမ်ာာ�မကြား�ာခဏထ်သ့ောတွ့��ာ့��ည်း� ်
မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ�အာ� ထ်သ့ောတွ့� ပြခင်�်မာာ��့� 
သောရှာှင်�်ာဥ််ရပါါမည်း။်

ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ�� | 2020-21 School Year | Page  40



ဖုုွထ််ဝု်ိန််� လုံမုူှုအဖွာ� �အစည်�်ကျော�ာ�င်�်မှုာ�� | 2020-21 School Year | Page  41

ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�၏ ပါင်မ်ရ့ို��မာာ��့� 
ဇ့ူးန်းလ်ူတွင့် ်ပြပါန်းဖ့်ို့င်�မ်ည်းပ်ြဖို့စ်ပြီးပီါ� COVID-19 ပြပါန်း �ပ်ါာ့�မ�ု့� 
ဟုန်း �တ်ွာ�နှ့�င်ရ်န်း ်ခာမတှွထ််ာ�သော�ာ သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့မ�ု့�င်ရ်ာ 
လူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ��့� အသောလူ�ထ်ာ�လူ့��န််းာ�ာ့�ပါါမည်း။် 
(COVID-19 �မာာ��ပ်ါသောရာဂါ�ာလူတွင့် ်သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့�ည်း� ်
လူ�ပ်ါင်န်း�်ခင့်ပ်ြဖို့စ်သောကြား�ာင်�် သော�ခာာသောစမည်း� ်အ�ာအ�ယ့ာမ်ာာ��့� 
ကြား�ည်း�ပ်ါါ)

ကျော�ာ�င်�်အမုှုထ်မ်ှု�မှုာ��

သော�ာာင်�်အမထု်မ်�မာာ��ည်း ်စာမာ�န်ှာှ ၁၈ တွင့် ်သောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ��ည်း�အ်တွ့�င်�် မ့မ့တွ့� �တွင့် ်သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�ရှှ့မရှှ့�့� 
�့�ယာ��့်�ယာ�့်� စစ်သော��ကြား�ည်း�သ်ောန်းရန်း ်သောမ်ာ်လူင်�ပ်ါါ�ည်း။် သော�ာာင်�်အမထု်မ်�တွစ်သောယာာ�သ်ောယာာ�တ်ွင့် ်
သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�သောပါ်လူာပါါ� �့� �မဟု�တွ ်COVID-19 သောရာဂါရှှ့�ည်းဟ်ု� စစ်သော��သောတွ့� ရှှ့ရပါါ� နှငှ်�/်�့� �မဟု�တွ ်
COVID-19 ရှှ့� ူ�့� �မဟု�တွ ်သောရာဂါလူ�ခဏာပြပါသောန်း�နူှငှ်� ်အန်း�ီ�ပ်ါထ်သ့ောတွ့� ခ��ရပါါ� ၎င်�်တွ့� ��ည်း ်စာမာ�န်ှာှ ၂၁ တွင့် ်
အသော��စ့တွသ်ောဖို့ာ်ပြပါထ်ာ��ည်း� ်အင်ဒ်ီယီာာန်းာပြပါည်းန််းယာ၊် �ာန်း�်မာသောရ�ဌာာန်းမ ှလူမ်�ညွှှန်းခ်ာ�မ်ာာ��့� လူ့��န််းာရပါါမည်း။်စီမ့အ�
ပ်ါခာ�ပ်ါ�မူာာ�အပါါအဝိင် ်သော�ာာင်�်အမထု်မ်�အာ�လူ့���ည်း ်ဤလူမ်�ညွှှန်းခ်ာ��့်� လူ့��န််းာရပါါမည်း။်

စီမ့အ�ပ်ါခာ�ပ်ါ�မူာာ�အပါါအဝိင် ်သော�ာာင်�်အမထု်မ်�မာာ��ည်း ်သောရာဂါလူ�ခဏာမရှှ့ဘဲ� �့� �မဟု�တွ ်
လူ�ခဏာမ�့�စသောလူာ�န်ှငှ်� ်�ာ့ရန်းတ်ွင်�်ဝိင်ခ်��ရ�ည်းရ်ှှ့သော�ာ် ၎င်�်တွ့� ��့� အလူ�ပ်ါတွ�စ်ရာ မလူ့�ဘဲ� 
အမ့်မလှူ�ပ်ါသော�ာင်ခ်င့်�သ်ောပါ�ပါါမည်း။်

သော�ာာင်�်အသော�ာ�အ်ဦးတွင့် ်လူာသောရာ�လ်ူ�ပ်ါ�့�င်ရ်ပြခင်�်မရှှ့သော�ာ �ရာမာာ��ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� 
Zoom မတှွစ်�င်�ပ်ြဖို့စ်သောစ၊ အပြခာ�ဗီျာဒီယီာ့� �န့်း�်ဖို့ရန်း �စ််လူ�ပ်ါ�ည်း� ်အပြခာ�အပါလူသီော��ရှငှ်�်မတှွစ်�င်�ပ်ြဖို့စ်သောစ 
�င်က်ြား�ာ�သောရ�အပ့ါ�င်�်�့� အသောဝိ�မ�ှ�လ်ူ�ပ်ါနှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် အသောဝိ�မ ှ�င်က်ြား�ာ�သောပါ�မည်း� ်�ရာရှှ့�လူ့� အတွန်း�်တွင့်�်တွင့် ်
ကြီး��ီကြား�ပ်ါမည်း� ်လူ�သ်ောထ်ာ��်ရာမာာ�လူည်း�် ရှှ့သောန်း�ပြဖို့င်� ်အ�့�ပါါန်းည်း�်လူမ်��ည်း ်�ရာမာာ�အစာ�ထ့်��သောပါ�ရန်း ်
လူ့�အပ်ါခာ��့်� သောလူ်ာ�ခာသောပါ�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

အစ��ထ်ု�ုဆိုရ�မှုာ��
COVID-19 �မာာ��ပ်ါသောရာဂါ�ာလူတွင့် ်အစာ�ထ့်��ဝိင်သ်ောရာ�မ်ည်း� ်�ရာမာာ��ည်း ်ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�်လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်
သော�ာာင်�်မာာ�တွင့် ်�င်က်ြား�ာ�ပြခင်�်မပြပါ�မီ သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့�ည်း� ်လူ�ပ်ါင်န်း�်ခင့်တ်ွစ်ခ�ပြဖို့စ်သောကြား�ာင်�် သော�ခာာသောစရန်းအ်တွ�့ ်
အ�ာအ�ယ့ာပ်ြဖို့စ်သောစရန်း ်IDOE COVID-19 �င်တ်ွန်း�်သောပါ�ဗီျာဒီယီာ့��့� ကြား�ည်း�ရု်ိုရပါါမည်း။်



အကျောဆို��အ်ဦးအ�ံ�ုပြ��မုှု
သောလူာသောလူာ�ယာတ်ွင့် ်သော�ာာင်�်ခာ့န်းသ်ောန်းာ�ပ့်ါ�င်�် �့� �မဟု�တွ ်စသောန်း၊ တွန်းဂဂသောနှပ့့ါတွရ်�မ်ာာ�တွင့် ်FWCS 
အသော�ာ�အ်ဦးမာာ��့� ပြပါင်ပ်ါပါ�ဂု့�လူမ်ာာ�၊ အဖ့ို့��အစည်း�်မာာ�� အ�့��ပြပါ�၍မရနှ့�င်သ်ောစရန်း ်ပ့ါတွထ််ာ�ပါါ�ည်း။် 
အသောပြခအသောန်းအသောပြပါာင်�်အလူ�ရှှ့ပါါ� ထ်ပ်ါမ့သောကြား�ည်းာသောပါ��ာ့�ပါါမည်း။်

စာ�င်ခ်န်း�်ထ်�တွင့် ်သောစတွန်းာ�ဝိန်းထ််မ်�မာာ�လူာသောရာ
�ပ်ြခင်�်နှငှ်� ်သော�ာာင်�်အသော�ာ�အ်ဦးတွင့်�်�့� � ပြပါင်ပ်ါမ ှ
ဧည်း��်ည်းမ်ာာ�လူာသောရာ�ပ်ြခင်�်မာာ��့� �န်း ��်တွ�်ာ့�ပါါမည်း။် 
��ီပြခာ�ပါည်းာသောရ�အစီအစဥ််နှငှ်� ်��န်ှယှာပ်ြီးပီါ� သောရာ�ရ်ှှ့လူာ�ည်း� ်
ဧည်း��်ည်းမ်ာာ� �့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ� �ာန်း�်မာသောရ�အ�ာ့��ခစ့ာ�ခင့်�ရ်
ရှှ့ရန်းအ်တွ�့ ်လူ့�အပ်ါသော�ာ�မူာာ��့�မ ူသောရာဂါ�ာ�ယ့ာသ်ောရ�အစီအမ့မာာ� 
အလူ့�အသောလူာ�လ်ူ�ပ်ါသော�ာင်ပ်ြီးပီါ� ဝိင်ခ်င့်�သ်ောပါ�ပါါမည်း။်

ဧည််�်ည်မ်ှုာ��
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FWCS သောခါင်�်သော�ာင်ပ့်ါ�င်�်အဖ့ို့� � စ့��ရ့မ်စရာအသော�ာင်�်�့���စ့စမာှ ဝိန်းထ််မ်�
မာာ�၏သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ�ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် FWCS �ာန်း�်မာကြား�့�ခ့�င်မ်�ု့�င်ရ်ာ 

အသောထ်ာ�အ်�သူောပါ�သောရ�ဌာာန်း�ည်း ်�မာာလူ့���့�င်ရ်ာ �့�ဗျာစ်-၁၉ 
�ပ်ါသောရာဂါပြဖို့စ်ပါာ့�သောန်းခာ့န်းတ်ွင့် ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�၏သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောစရန်း ်

ရည်း�်န်း၍် လူ့�ပြခ�့စ့တွခ်ာရသော�ာ လူ�ပ်ါင်န်း�်ခင့်�့်� သောဖို့ာ်သော�ာင်ရ်န်းအ်တွ�့ ်
သောအာ�ပ်ါါအ�ာအ�ယ့ာစ်ည်း�်မာဉ်�မာာ��့� ခာမတှွထ််ာ�ပါါ�ည်း။်

�ာန််�မှု�ကျောရ� 
နို�ှကျော�ါင်�်စည်�်မှုာ��တ်�်ရန် 
စမ်ှု���်စစက်ျောဆို�ပြ�င်�်−
FWCS �ည်း ်မ့မ့�ာန်း�်မာသောရ��့� မ့မ့ဘဲာ�ာ 
သောစာင်�က်ြား�ည်း�စ်စ်သော��သော�ာ လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််�့� 
အ�့��ပြပါ�ပါါမည်း။်

• သောန်း �စဉ်အလူ�ပ်ါမ�ာ့�ခင် ်
�့�ယာအ်ပါခူာ့န်းတ်ွ့�င်�်ပါါ။

• ဖို့ာာ�န်းာလူ်င် ်အမ့်မာှပါ�သောန်းပါါ။
• ဖို့ာာ�န်းာလူ်င် ်ခာ�ခ်ာင်�်အသောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�ပါါ။

သောရာဂါလူ�ခဏာမာာ�တွင့်−်
• အဖို့ာာ� ၁၀၄ ဒီဂီရီထ်�သ်ော�ာာ်လူန့်းပ်ြခင်�်
• ခာမ်�တွ�န်းပ်ြခင်�်
• သောခာာင်�်�့��ပြခင်�်
• အ��ရု်ိုမဝိပြခင်�်
• အသောကြား�ာင်�်မရှှ့ဘဲ� ပါင်ပ်ါန်း�်နှမ့်�န်းယာပ်ြခင်�်၊ 

ကြွ���်ာ�နှငှ်� ်�့�ယာခ်နှဓာန်းာ�ာင်�့်��ခ်�ပြခင်�်
မာာ�

• အသောကြား�ာင်�်မရှှ့ဘဲ� သောခါင်�်�့��ပ်ြခင်�်
• အန်း့ � �့� �မဟု�တွ ်အရ�ာခ၍့မရသောတွာ�ပြခင်�်
• လူည်းသ်ောခာာင်�်န်းာပြခင်�်၊ နှာှပ့ါတွပ်ြခင်�်၊ 

နှာှရည်းယ်ာ့�ပြခင်�်
• ဝိမ်��ာ့�ပြခင်�်
• မ�ူသောဝိပြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်သောအာ�အန်းပ်ြခင်�်

လုံကူျောန်မုှု�ဝိတ်ာင် ်��်�ာ��ာ�ကျောန်ပြ�င်�်−

• ပြဖို့စ်နှ့�င်ပ်ါါ� အပြခာ��မူာာ�နှငှ်� ်၆
 သောပါအ�ာ့တွင့် ်သောန်းပါါ။ စ်နှ့�င်ပ်ါါ� 
အပြခာ��မူာာ�နှငှ်� ်၆ သောပါအ�ာ့တွင့်သ်ောန်းပါါ။

• ပါါ�စပ်ါနှငှ်� ်နှာှသောခါင်�်စည်း�်တွပ်ါပြီးပီါ� 
လူသူောန်းမဘုဲဝိတွင့် ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းပြခင်�်�ည်း ်
အသော�ာင်�်�့��ပြဖို့စ်�ည်း။်

• ဓိာတွသ်ောလူ�ှာ�စီ�လူ်င် ်
လူတူွစ်သောယာာ��်ာစီ�ပါါ။

�ါ�စ�်နိုငှ်် ်လုံုအု�်�ည်−်
• ဝိန်းထ််မ်�မာာ��ည်း ်FWCS ပါရဝိ�ဏအ်တွင့်�်တွင့် ်

ပါါ�စပ်ါနှငှ်�န်ှာှသောခါင်�်စည်း�်�့� တွပ်ါရပါါမည်း။်
• ပါါ�စပ်ါနှငှ်�န်ှာှသောခါင်�်စည်း�်�့� 

ယာာယာပီြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်ခ်ာ့န်း−် 
ပါ�ဂလုူ�့ရ့ို��လူည်း�်ပြဖို့စ်မည်း။်
o ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းမည်း�့်�ပါါ� 

ယာာယာပီြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်�်ည်း်
o �့� �မဟု�တွ ်အပြခာ�မည်း�်မူမှရှှ့�ည်း� ်

လူ�ပ်ါင်န်း�်ခင့်သ်ောန်းရာမာာ�တွင့် ်
ယာာယာပီြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်�်ည်း်

o သောလူဟုာပြပါင်လ်ူည်း�်ပြဖို့စ်မည်း။် ခပ်ါခာ့ခာ့လူည်း�် 
သောန်းမည်း�့်�ပါါ� ယာာယာပီြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်�်ည်း်

o စာ�ခာ့န်း ်�့� �မဟု�တွသ်ော�ာ�ခ်ာ့န်းမ်ာာ�တွင့် ်
ယာာယာပီြဖို့�တွထ််ာ�နှ့�င်�်ည်း်

�ုုမုုှုကျော��င်�်မှုာန််ကျော�� 
ကျောဆို�ကျောသြ���န် ််စင်ပ်ြ�င်�်နိုငှ်် ်
�ုု��တ်ပ်ြ�င်�်ဆိုုငု်ရ်� လုံ�်ုင်န််�စဉ်မှုာ��

• ထ်သ့ောတွ့� မမုာာ�သော�ာ မာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ��့� 
�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ�ဝိန်းထ််မ်�ပြဖို့င်� ်ပ့ါ�မနှ်း�်န်း �ရ်ှှင်�်ပါါ။ 
ပါရ့သောဘဲာဂမာာ�၊ သောရပြပါင်ည််းမီာ�န်ှာှပြပါင်မ်ာာ�နှငှ်� ်
ကြား�မ်�ပြပါင်မ်ာာ��့� ပ့ါ���တွပ်ါါ။

• FWCS �ည်း ်လူ��်န်း �စ်င်သ်ော��ရည်းန်ှငှ်� ်
�န်း �ရ်ှှင်�်သောရ��့��ပါစစည်း�်မာာ��့� ဝိန်းထ််မ်�မာာ�အ
ရန်း�်င်��့်��စ့�နှ့�င်ရ်န်း ်ပြပါင်�်င်ထ််ာ�သောပါ�ပါါမည်း။်

• လူ�မ်ာာ��့� ပ့ါ�မနှ်းသ်ော��သောကြား�ာ�န်း �စ်င်ပ်ါါ။ 
ဝိန်းထ််မ်�မာာ��ည်း ်အန်းည်း�်�့�� ၂
 န်းာရီတွစ်ကြီး�မ့် လူ�သ်ော���င်�ပ်ါါ�ည်း။် 
မာ�န်ှာှ�့�လူ�ပ်ြဖို့င်��့်�င်မ့်ပြခင်�်၊ 
နှာှသောခာပြခင်�်၊ သောခာာင်�်�့��ပြခင်�်ပြဖို့စ်ပါါ� 
အကြီး�မ့်သောရမာာ�မာာ�ပ့ါ�သော��ရပြီးပီါ� 
�န်း �စ်င်ခ်န်း�်အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ�ခာ့န်း၊် 
အစာမစာ�မီနှငှ်�သ်ောရမသော�ာ�မီ် 
အခာ့န်းမ်ာာ�တွင့်လ်ူည်း�် လူ�သ်ော��ရပါါမည်း။်
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�့� �− ကြီး��ီကြား�ပ်ါ�မူာာ�၊ သော�ာာင်�်အ�ပ်ါမာာ�နှငှ်� ်သော�ာာင်�်သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ��့�င်ရ်ာ �ွမ်��ာင်�်မူာာ� 

မ−ှ စတွဖီို့န်း ်ဘဲယာလ်ူ�့်�၊ သော�ာာင်�်အသော�ာ�အ်ဦးလူ့�ပြခ�့သောရ� ဒီါရ့ို��တ်ွာ 

သောန်း �စ့�− ဇ့ူးန်း ်၂၊ ၂၀၂၀

အသောကြား�ာင်�်အရာ− ၂၀၂၁-၂၀၂၁ ပါည်းာ�င်န်ှစ်ှအတွ�့ ်�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�လူမ်�ညွှှန်း်

လူာမည်း� ်ပါည်းာ�င်န်ှစ်ှအတွ�့ ်သော�ာာင်�်သော�ာင်မ်ာာ�ဖ့ို့င်�ရ်န်း ်စီစဉ်ရာတွင့် ်�့�ဗျာစ်-၁၉ အနှတရာယာ�်ာ�ယ့ာသ်ောရ�လူ�ပ်ါ
သော�ာင်ခ်ာ�မ်ာာ�နှငှ်�အ်တွ ူသောန်း �စဥ််လူ�ပ်ါရ့ို��လူ�ပ်ါစဉ် �ာ�ယ့ာသ်ောရ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ခ်ာ�မ်ာာ��့�ပါါ ပါ�ူတွ့�သောဖို့ာ်သော�ာင်�်ာ့�ရန်း ်
အသောရ�ကြီး��ီပါါ�ည်း။် �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� သော�ာင်ရ့်�ပ်ြခင်�်�ည်း ်အသောရ�သောပါ်အသောပြခအသောန်းအတွ�့ ်
ပြပါင်�်င်မ်၏ု အသောရ�ကြီး��ီသော�ာ ရုိုသောထ်ာင်�တ်ွစ်ရပ်ါပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် အမာာ�ပြပါည်း�်�ူာန်း�်မာသောရ�အတွ�့ ်
ရည်း�်န်း၍်သော�ာင်ရ့်�ရ်န်းလ်ူ့��ည်း� ်�ရို�ပ်ါပြပါပါ့��့�င်ရ်ာ သောရ့�ခာယာစ်ရာမာာ��့� သောအာ�တ်ွင့် ်သောတွ့� ရှှ့နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 
ဤအခာ�မ်ာာ��့� အင်ဒ်ီယီာာန်းာပြပါည်းန််းယာ၏် မီ��တွဦ်း�စီ�အရာရှှ့နှငှ်� ်သော�ာာင်�်သောဘဲ��င်�်လူ့�ပြခ�့သောရ��့�င်ရ်ာ �ွ
မ်��ာင်အ်ကြား�သ့ောပါ�သော�ာ်မတွတီွ့� �နှငှ်�ပ်ါ�ူသောပါါင်�်သော��့သောနှ�့ပြီးပီါ� ထ်�တွပ်ြပါန်းခ်��ပြခင်�်ပြဖို့စ်ပါါ�ည်း။် အ�့�ပါါ�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� 
ပြပါင်�်င်မ်ည်း�့်�ပါါ� အမာ့��မာ့��သော�ာ �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ�နှငှ်�စ်ပ်ါလူာဥ််��ည်း� ်မဝူိါဒီမာာ�နှငှ်� ်လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််မာာ�အာ� 
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်� ်ဝိန်းထ််မ်�မာာ�� �ရ့ှှ့သောစရန်းအ်တွ�့ ်ပါည်းာသောပါ�မမုာာ��့� အသောလူ�သောပါ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်န်း ်
အသောရ�ကြီး��ီပါါ�ည်း။် သောရှှ �လူာမည်း� ်စာ�င်န်ှစ်ှ�ည်း ်သော�ာာင်�်အဖ့ို့��အစည်း�်တွစ်ခ�ခာင်�်စီအတွ�့ ်
မည်း�်ည်း�န်ှစ်ှနှငှ်�မ်မှတွသူော�ာနှစ်ှ ပြဖို့စ်သော�ာင်�်ပြဖို့စ်နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် ထ့်�သောကြား�ာင်� ်သော�ာာင်�်မာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်လူာမည်း�န်ှစ်ှတွင့် ်
သောဖို့ာ်သော�ာင်ရ်မည်း� ်�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� စဥ််�စာ�ရာတွင့် ်သောအာ�ပ်ါါအခာ�မ်ာာ��့� ထ်ည်း��်င့်�်�့���ပ်ါ�ာ့�ရပါါမည်း။်

အကျောရ�ကျော�်အကျောပြ�အကျောန်တ်စရ်�်တ်ာင် ်ကျော���င်�်လုံံပုြ�ံ�မုှု�ု ု�ာ��်ာင်�်ရှှိ�ကျောဖွာတ်တ်ရ်န်် အကျောရ�ကြီး��ီ�ည်�်ု ု
�တ်ရု�ါ။

မီ��တွပ်ြခင်�်�့�င်ရ်ာ �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�
• သော�ာာင်�်မာာ��ည်း ်၎င်�်တွ့� �၏ �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� “ပြဖို့ည်း�်ပြဖို့ည်း�်မနှ်းမ်နှ်း”် လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်န်း ်သောရ့�ခာယာန်ှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။် 

အ�့�ပါါလူ�ပ်ါထ့်��လူ�ပ်ါန်းည်း�်တွင့် ်မှီတွင်�်သောန်းထ့်�င်�်အူာ�လူ့�� မီ�အခာ�သ်ောပါ���့့�မတှွမ့်သောအာင် ်
သော�ာင်ရ့်�ပ်ြခင်�်မ�ှည်း ်အ�တွသ်ောအာ်သော�ာင်�်န်းင်�်ပြဖို့စ်မမုာာ��့� ပြီးင်မ့်�ာ�ာ့�သောအာင်လ်ူ�ပ်ါပြခင်�်၊ 
သောဘဲ��င်�်ရာ�့� � စန်းစ်တွ�ာ�ယာထ််�တွပ်ြခင်�်မာာ�ပါါဝိင်န်ှ့�င်�်ည်း။် ၎င်�်�ည်း ်မီ�အခာ�သ်ောပါ���့့� 
သောန်းထ့်�င်�်မူာာ�မတှွမ့်သောစရန်း၊် မီ�သောလူာင်လ်ူ်င် ်သောဘဲ��င်�်ရာ�့� � ထ်�့သ်ောပါ�နှ့�င်သ်ောအာင် ်
သောလူ��ာင်�သ်ောပါ�ပြီးပီါ�ပြဖို့စ်သောစရန်းန်ှငှ်� ်လူမူာာ�စ�ပြပါ�ပြီးပီါ� မသောန်းတွတွသ်ောစရန်း ်သောထ်ာ��်သူောပါ��ည်း။်

o အသော�ာ�အ်အ့�ပ့ါ�င်�်�့�င်ရ်ာနှငှ်� ်သော�ာာင်�်လူ့�ပြခ�့သောရ��့�င်ရ်ာ သောခါင်�်သော�ာင်မ်ာာ�အသောန်းပြဖို့င်� ်
အလူန့်းပ်ါင်ဝီ်ိရ့ယာရှှ့ရန်းလ်ူ့�အပ်ါ�လူ့� စ�ပြပ့ါ�၍ပ့ါတွမ့်သောန်းသောပြခ �့� �မဟု�တွ ်အပြခာ�ပြပါဿန်းာမာာ�ပြဖို့စ်
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ပါာ့�နှ့�င်သ်ောပြခမာာ��့�ပါါ ကြီး��့တွ�့ထ််ာ�ရပါါမည်း။် အသောရ�သောပါ် �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်န်း ်
ကြား�န်း �က်ြား�ာသောန်းပါါ� ပြပါဿန်းာပြဖို့စ်နှ့�င်�်ည်း� ်သောန်းရာမာာ��့� သောဖို့ာ်ထ်�တွရ်လူယ့ာမ်ည်း ်မဟု�တွပ်ါါ။

o �ရို�ပ်ါပြပါပါ့��့� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�သောရာ၊ ဝိန်းထ််မ်�မာာ�ပါါ မတှွမ့်သောစရန်း ်ရှငှ်�်ရှှင်�်လူင်�်သောကြား�ည်းာသောပါ��
င်�ပ်ါါ�ည်း။်

o သောဘဲ��င်�်ရာ�့� � �ယာထ််�တွရ်ာတွင့် ်“ဝိင်တ်ွ့��ပ်ြခင်�်မာာ�” မပြဖို့စ်သောစရန်းအ်တွ�့ ်လူ�ူာ့�စကြီး�ဂန်း်
အာ�တွစ်လူမ်��ာ့��တွမ်တှွရ်န်း ်စဥ််�စာ�ကြား�ည်း�ပ်ါါ။

o တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်�တ်ွစ်သောယာာ�သ်ောန်းရာပြခာ�နှ့�င်သ်ောစရန်းအ်တွ�့ ်စ�ရပ်ါမာာ��တွမ်တှွထ််ာ�ရန်း ်
ပြပါန်းလ်ူည်းစ်ဥ််�စာ�နှ့�င်�်ည်း။် အ�့�ပါါစ�ရပ်ါအတွ�့ ်သောန်းရာမာာ��့� 
အသော�ာ�အ်ဦးသောခါင်�်သော�ာင်မ်ာာ�� အ��ပြဖို့တွ�့်���ပ်ါ�င်�ပ်ါါ�ည်း။် လူ�သ်ောတွ့�တွင့် ်
အသောရ�သောပါ်အခာ�သ်ောပါ��ပ့ြမည်းလ်ူာ�ည်း�အ်ခါ မီ��တွဌ်ာာန်းနှငှ်� ်ရ�ဌာာန်းမာာ�သောရာ�ရ်ှှ့လူာမည်း� ်
အခာ့န်း�့်�လူည်း�် ခာ့န်း�်ထ်ာ�ရပါါမည်း။်

• တွ့��အ်ပြမင်�အ်လူာှမာာ� �့� �မဟု�တွ ်လူ�ူာ့�စကြီး�ဂန်းမ်ာာ��့� ပ့ါ�င်�်ပြခာ�စီမ့ရသော�ာ မည်း�်ည်း��်ရို�ပ်ါပြပါပါ့��့�မ�့� 
�တွက့ြီး��ီကြီး��ီထ်ာ�ပြီးပီါ� လူ�ပ်ါသော�ာင်�်င်�ပ်ါါ�ည်း။် မီ�အခာ�သ်ောပါ���့့� အမမုထ်ာ��ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�
နှငှ်�ဝ်ိန်းထ််မ်�မာာ�ရှှ့သောန်းပြခင်�်�ည်း ်မီ�သောလူာင်မ်ပုြဖို့စ်ပြီးပီါ� အခာ�သ်ောပါ��အ့မနှ်းတ်ွ�ယာထ််�့လ်ူာခ��လူ်င် ်
ဇူးသောဝိဇူးဝိါပြဖို့စ်�ာ့�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

သောလူ�င်န်ှာှသောမာင်�်ပြဖို့စ်စဉ်အတွ�့ ်�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ�
• �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�ပြပါ�လူ�ပ်ါရန်း ်သောကြား�ည်းာပြီးပီါ��ည်းန်ှငှ်� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��့� သောဘဲ�လူတ့ွရ်ာသောန်းရာ�့� � 

အတွန်း�်တွစ်တွန်း�်ခာင်�်စီအလူ့�� ်�့� �မဟု�တွ ်အ��တွလ်ူ့�� ်တွပြဖို့ည်း�်ပြဖို့ည်း�်သောန်းရာသောရိုှ� ကြား��ည်း� ်ပြမင်�်င့်�်�့� 
စဥ််�စာ�ကြား�ည်း�ပ်ါါ။ ရာ�ဦ်တွ��့��ဝိါ�ပြပါင်�်ထ်န်းသ်ောန်းခာ့န်း ်�့� �မဟု�တွ ်သောလူ�င်န်ှာှသောမာင်�်တွ့��သ်ောန်းခာ့န်းမ်ာ့��
တွင့် ်အသော�ာ�အ်ဦးတွင့်�်ရှှ့သောန်း�အူာ�လူ့���ည်း ်လူခူာင်�်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းလူာ� ်အသောန်းအထ်ာ�နှငှ်�ပ်ါင် ်၎
င်�်တွ့� �သောဘဲ�လူတ့ွရ်ာသောန်းရာ�့� ရှာှသောတွ့� နှ့�င်သ်ောစရန်း ်အသော�ာ�အ်အ့�ကြီး��ီကြား�ပ်ါ�မူာာ�နှငှ်��်ရာမာာ�� 
အသောလူ�ထ်ာ�လူ�ပ်ါသော�ာင်ရ်ပါါမည်း။်

o o �ရို�ပ်ါပြပါပါ့��့� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�သောရာ၊ ဝိန်းထ််မ်�မာာ�ပါါ �ရ့ှှ့န်းာ�လူည်းသ်ောစရန်း ်ရှငှ်�်ရှှင်�်လူင်�်သောကြား�
ည်းာသောပါ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်

o o သောဘဲ��င်�်ရာ�့� � �ယာထ််�တွရ်ာတွင့် ်“ဝိင်တ်ွ့��ပ်ြခင်�်မာာ�” မပြဖို့စ်သောစရန်းအ်တွ�့ ်
လူ�ူာ့�စကြီး�ဂန်းအ်ာ� တွစ်လူမ်��ာ့��တွမ်တှွရ်န်း ်စဥ််�စာ�ပါါ။
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• တွ့��အ်ပြမင်�အ်လူာှမာာ� �့� �မဟု�တွ ်လူ�ူာ့�စကြီး�ဂန်းမ်ာာ��့� ပ့ါ�င်�်ပြခာ�စီမ့ရသော�ာ မည်း�်ည်း��်ရို�ပ်ါပြပါပါ့��့�မ�့� 
�တွက့ြီး��ီကြီး��ီထ်ာ�ပြီးပီါ� လူ�ပ်ါသော�ာင်�်င်�ပ်ါါ�ည်း။် �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�အခာ�သ်ောပါ���့့� အမမုထ်ာ��ည်း� ်သော�ာာ
င်�်�ာ�နှငှ်�ဝ်ိန်းထ််မ်�မာာ�ရှှ့သောန်းပြခင်�်�ည်း ်အခာ�သ်ောပါ��အ့မနှ်းတ်ွ�ယာထ််�့လ်ူာခ��လူ်င် ်အ�့�ပါါပြဖို့စ်စဥ််�့� 
�့�ယာသ်ောတွ့� ကြား��့လူာခ��လူ်င် ်ဇူးသောဝိဇူးဝိါပြဖို့စ်�ာ့�နှ့�င်ပ်ါါ�ည်း။်

လူ�န််း��့်�င်ရ်မ်��ာ�ပါစ်ခတွ�် ူ/ သောဘဲ�လူတ့ွရ်ာ�့�ရှာှသောဖ့ို့ပါ�န်း�်ခ့�ပြခင်�်ပြပါ �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�
• လူ�န််း��့်�င်ရ်မ်��ာ�ပါစ်ခတွ�် ူ�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�တွင့်အ်မာာ��့��သောတွ့� ပြမင်ရ်�ည်း��်ရို�ပ်ါပြပါပါ့�ပ့ါ�စ့မာှ သောဘဲ�လူတ့ွ်

ရာ�့�ရှာှသောဖ့ို့ပါ�န်း�်ခ့�ပြခင်�်ပြပါ �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�ပြဖို့စ်�ည်း။်

• သော�ာာင်�်မာာ��ည်း ်လူ�န််း��့်�င်ရ်မ်��ာ�ပါစ်ခတွ�် ူ�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� သောလူ��ာင်�ရ်ာတွင့် ်
သောဖို့ာ်သော�ာင်ရ်မည်း� ်လူ�ပ်ါင်န်း�်စဥ််မာာ�နှငှ်� ်လူ�ပ်ါထ့်��လူ�ပ်ါန်းည်း�်မာာ��့� အသောလူ�ထ်ာ�သောဖို့ာ်ပြပါ�ာ့��င်�ပ်ါါ�ည်း။် 
လူ့�ပြခ�့မည်း�သ်ောန်းရာ�့� � �ာ့�သောရာ�ပ်ါ�န်း�်ခ့�ရန်း ်စီစဥ််ထ်ာ�ပါါ� တွစ်သောယာာ�န်ှငှ်�တ်ွစ်သောယာာ� ်
ခပ်ါခာ့ခာ့�ာ့�ရပါါမည်း။်

• �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�လူ�ပ်ါရန်း ်�တွမ်တှွသ်ောန်းရာ�ည်း ်လူမူဘုဲဝိတွင့် ်ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းရန်း ်လူ့�အပ်ါခာ�မ်ာာ�အရ 
လူ�သ်ောတွ့�အာ�ပြဖို့င်� ်မပြဖို့စ်နှ့�င်ပ်ါါ� လူ�န််း��့်�င်ရ်မ်��ာ�ပါစ်ခတွ�်နူှငှ်� ်�့�ယာသ်ောတွ့� ကြား��့လူာခ���ည်းရ်ှှ့သော�ာ် 
မည်း�်ည်း�သ်ောန်းရာမာ့��တွင့် ်�ာ့�သောရာ�ပ်ါ�န်း�်ခ့��င်��်ည်း�့်� �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�ပြပါ�လူ�ပ်ါစဥ််�တွည်း�်� �ရာမာာ�နှငှ်� ်
သော�ာာင်�်အမထု်မ်�မာာ�� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� အသောလူ�ထ်ာ�မာှကြား�ာ�ထ်ာ��င်�ပ်ါါ�ည်း။်

ဘဲတွစ််�ာ�ပြဖို့င်� ်သောဘဲ��င်�်ရာ�့� ��ာ့�ရ�ည်း� ်�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�

• ဤ�ရို�ပ်ါပြပါပါ့�မာာ��့� လူမ်��့���ည်း�အ်ထ် ့�ာ့�သောရာ�ပ်ြပါ�လူ�ပ်ါရ�ည်း�့်� စဥ််�စာ�ကြား�ည်း�ပ်ါါ။ လူအူမာာ�နှငှ်� ်
ခပ်ါခာ့ခာ့သောန်းရန်း ်မလူယ့ာ�်ပူါါ� ပါါ�စပ်ါနှငှ်�န်ှာှသောခါင်�်စည်း�်�့� အ�့��ပြပါ�ရန်း ်တွ့��တ်ွန့်း�်ပါါ။..

o �ရို�ပ်ါပြပါပါ့�တွင့် ်���့်�င်�်ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�အာ�လူ့��ပါါဝိင်ခ်��သောကြား�ာင်�်�့� 
သောဖို့ာ်ပြပါသောပါ�နှ့�င်ရ်န်းအ်တွ�့ ်မတှွတ်ွမ်�ပြပါ�စ�ထ်ာ�ပါါ။
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အကျောဝိ��င် ်ဒီစ်ဂာစ်တွယာန််းည်း�်ပါည်းာ�့� အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ� သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� အသောဝိ��င် ်�င်က်ြား�ာ�မ�ု့� 
ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�သောန်းပါါ�ည်း။် �ရာမာာ�� ဒီစ်ဂာစ်တွယာရ်င်�်ပြမစ်မာာ��့� အသော�ာင်�်�့��အ�့��ခာပြခင်�်အာ�ပြဖို့င်� ်အင်ဒ်ီယီာာန်းာစ့နှနု်း�်နှငှ်� ်
ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူအုဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�၏�င်ရ့်ို��အတွ့�င်�် �င်က်ြား�ာ�သောပါ�မမုာာ��့� အ�င်သ်ောပြပါလူယ့ာ�်သူောစပါါ�ည်း။်  
တွစ်ခာ့န်းတ်ွည်း�် �့� �မဟု�တွ ်တွစ်ခာ့န်းတ်ွည်း�်မဟု�တွသ်ော�ာ �င်က်ြား�ာ�ပြခင်�်မာ့��ပြဖို့စ်နှ့�င်�်ည်း။် (အဓ့ိပါာံယာဖ့်ို့င်��့်�ခာ��့်�သောအာ�်
တွင့်က်ြား�ည်း�ပ်ါါ) 

ကျော�ါင်�်စ�်�င်ယ်ူပူြ�င်�် တွင့် ်ဒီစ်ဂာစ်တွယာန််းည်း�်ပါည်းာပြဖို့င်� ်သောပါါင်�်စပ်ါပြီးပီါ� စာသောတွ့�လူ�သ်ောတွ့�၊ သော�ာာင်�်တွင့်�်အတွန်း�်၊၊ 
အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်မာာ��့� ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ�သောန်းပါါ�ည်း။်  �င်ယ်ာမူအုသောတွ့�အကြား��့မာာ�တွင့် ်အင်ဒ်ီယီာာန်းာစ့နှနု်း�်နှငှ်� ်ဖ့ို့� �ထ်ဝ့်ိန်း�် လူမူု
အဖ့ို့��အစည်း�်သော�ာာင်�်မာာ�၏�င်ရ့်ို��မာာ�ထ်င်ဟ်ုပ်ါသောန်းပါါမည်း။် �င်ယ်ာမူအုပ့ါ�င်�်တွင့် ်�ရာ�့�ယာတ်ွ့�င်က်ြီး��ီကြား�ပ်ါ�င်က်ြား�ာ��
ည်း� ်သော�ာာင်�်တွင့်�်ပ့ါ� �ခာမအုတွန်း�်၊၊ အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်မာာ�  fပါါဝိင်ပ်ါါ�ည်း။်  

အစဥ်အ်လုံ�အတ်ုငု်�် �င်ယ်ူမုူှုတ်ာင် ်ကျော�ာ�င်�်စ��င်�်န််�ထ်�မှှု��င် ်ဆိုရ�နိုငှ််မ်ှုာ�န်ို�ှ�ာင်�်ဆိုုငု်�်င်ယ်ူရူပြ�င်�်မှုာ�� ပါါဝိင်�်ည်း ် 
။ �င်ယ်ာမူနုှငှ်� ်�င်က်ြား�ာ�မတုွင့် ်တွာဝိန်းခ်�့ရာမာာ�� �သောလူ��့� အမ့်တွင့်သ်ောန်းသောစပြီးပီါ� ဒီစ်ဂာစ်တွယာန််းည်း�်ပါည်းာရပ်ါမာာ�၊ 
�င်သ်ောထ်ာ��်ပူါစစည်း�်မာာ�၏ အ�အူည်းပီြဖို့င်� ်�သောလူ�အာ� သော�ာာင်�်ပါည်းာသောရ��့� �င်က်ြား�ာ�သောပါ�ပြခင်�်မာာ�ပါါဝိင်�်ည်း။်   

အ�ာုန််တ်ု�ုဆ်ိုုငု်စ်ရ� မှုလုံုကုျော�� �င်ယ်ူပူြ�င်�်�ည် ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� အခာ့န်းန်ှငှ်� ်သောန်းရာ�့� မစုရာမလူ့�ဘဲ� 
စာလူ�ပ်ါ၍ရသောစ�ည်း။် ဥ်ပါမာ− အစဥ််အလူာမပါာ� ်စာ�င်ခ်န်း�်ပ့ါ�စ့တွင့် ်စာ�့� လူတ့ွလ်ူတ့ွလ်ူပ်ါလူပ်ါလူ�ပ်ါပြခင်�် �့� �မဟု�တွ ်
�ရာ� �င်ယ်ာပူြခင်�်�့�င်ရ်ာ စီမ့ခန်း �ခ့်�မစုန်းစ်�့� အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ� ခာသောပါ�လူာ�ည်း� ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ�။ သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��လူည်း�် 
အခာ့န်းန်ှငှ်� ်သောန်းရာ�့� မစုရာမလူ့�ဘဲ� မ့မ့တွ့� �စာစဥ််မာာ��့� သောပြဖို့�့�ကြား�ပါါ�ည်း။်  

အ�ာုန််�ု�ုတ််�က်ျောရ��ရ်န််လုံုကုျော�� �င်ယ်ူမုူှု �ည်း ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� ရို�ပ်ါပြမင်/်�က့ြား�ာ�ရ�ည်း� ်
အ့န်းလ်ူ့�င်�်အစည်း�်အသောဝိ�ပါ့�မာာ�တွင့် ်�ရာမာာ� နှငှ်�/်�့� �မဟု�တွ ်အတွန်း�်သောဖို့ာ်မာာ�နှငှ်� ်�့���့်��ဝ်ိန်း�်ဝိန်း�်တွ�သ်ောရာ
�၍်ရသောစ�ည်း။် �င်ခ်န်း�်စာမာာ��့� ဝ့ိ�င်�်အကြီး��ီ �့� �မဟု�တွ ်အသော��ဖ့ို့�� ပြီးပီါ�  �င်က်ြား�ာ�သောပါ�ပါါ�ည်း။် အပြပါန်းအ်လူနှ်း ်
သောမ�ပြမန်း�်သောပြပါာ�့�မ�ု့�  ဝို့�ဘ်ဲ�တွမ်ာာ�၊ ခာတွမ်ာာ� နှငှ်�/်�့� �မဟု�တွ ်တွ�သ်ောရာ��်မူာာ��့� ��ရ်ှငှ်အ်လူ့�� ်
ပ့ါ�င်�်�န်း �သ်ောဖို့ာ်ပြပါသောပါ�သော�ာ အခန်း�်မာာ�အ�့��ပြပါ�ပြီးပီါ� အ�င်သ်ောပြပါလူယ့ာ�်သူောစ�ည်း။် �င်ယ်ာခူာ့န်း�့်� အခာ့န်းတ်ွစ်ခ�ပြဖို့င်� ်�တွ်
�တွမ်တှွမ်တှွထ််ာ�ရှှ့စီစဥ််ထ်ာ��ည်း။်  ၎င်�်တွင့် ်ပ့ါ�မနှ်းစ်ာ�င်ခ်န်း�်မ ှသော�ာာင်�်�ာ�မာာ� �့� �မဟု�တွ ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ��့� 
အသောဝိ�မရှယာသူောန်းသော�ာ အသောဝိ��င်သ်ော�ာာင်�်�ာ�မာာ�ပါါဝိင်န်ှ့�င်�်ည်း။်  
  ဥ်ပါမာ− သောန်း �စဥ်် မန်း� ်၉:၀၀ န်းာရီတွင့် ်Zoom မတှွစ်�င်� ်ပြပါ�လူ�ပ်ါ�ည်း� ်�င်ခ်န်း�်စာမာာ�တွင့် ်ပါါဝိင်�်ည်း� ်

အသောဝိ��င်သ်ော�ာာင်�်�ာ�မာာ�။ �့� �မဟု�တွ ်သော�ာာင်�်မတွ�ရ်�ည်း� ်သောန်း �တွင့် ် အခာ့န်းတ်ွစ်ခ��တွမ်တှွပ်ြီးပီါ� �ရာ 
�့� �မဟု�တွ ်အတွန်း�်သောဖို့ာ်မာာ�နှငှ်� ်ဝ့ိ�င်�်င်ယာသ်ောလူ�ဖ့ို့�� ပြီးပီါ� တွ့��ရ့်ို��လ်ူငှ်��်ာ လူ�ပ်ါသော�ာင်က်ြား��ည်း�သ်ောပါါင်�်စပ်ါ�င်ယ်ာမူ ု
သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�။

အဓုိ�ာ�ယူဖ်ွာင််ဆ်ိုု�ုာ�မ်ှုာ��



တ်�က်ျောရ��မု်ှု
မှုတ်�မ်ှုကျောန်ရ− အ�� ်၇ နှစ်ှမ ှ၁၈ နှစ်ှကြား�ာ� မည်း�်မူ�့��ည်း ်ဘဲ့��မရမခာင်�်၊ အ�� ်၁၈ နှစ်ှမပြပါည်း�မ်ခာင်�် �့� �မဟု�တွ ်
အ�� ်၁၆ နှစ်ှပြပါည်း�ပ်ြီးပီါ� ဘဲ့��မရမီ သော�ာာင်�်ထ်�့ရ်န်း ်လူ့�အပ်ါခာ�န်ှငှ်�ပ်ြပါည်း�မီ်�မူပြဖို့စ်မခာင်�် မပြဖို့စ်မသောန်းတွ�သ်ောရာ�ရ်န်း ်
ပြပါဋ္ဌာန်း�်ခာ�မ်ာာ�၏ စည်း�်သောနှာှင်မ်�ု့�ခရ့�ည်း။်

စ��င်�်ာုန််ဆိုုငု်ရ်� ပြ�ဋ္ဌာ�န််��ာ�−် သော�ာာင်�်အာ�လူ့���ည်း ်စာ�င်န်ှစ်ှတွစ်နှစ်ှလူ်င် ်၁ ရ�တ်ွာ စာ�င်က်ြား�ာ�ပ့ါ� �ခာခာ့န်း�့်� 
သောရတွ�့သ်ောန်း�ာအတွ့�င်�် ၁ တွန်း�်မ ှ၆ တွန်း�်အထ် ့သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အာ� တွစ်ရ�လ်ူ်င် ်စာ�င်ခ်ာ့န်း ်၅ 
န်းာရီထ်�မ်န်းည်း�်သောစဘဲ�၊ ၇ တွန်း�်မ ှ၁၂ တွန်း�်အထ် ့သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�အတွ�့ ်စာ�င်ခ်ာ့န်းတ်ွစ်သောန်း � ၅ န်းာရီထ်�မ်န်းည်း�်သောစဘဲ� 
ပ့ါ�ပ့ါ��သောပါ��ာ့�ရပါါမည်း။်

ကျော�ာ�င်�်ထ်တု်�ံ်ရပြ�င်�် သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်ဦး��ည်း ်FWCS ၏ သော�ာာင်�်တွင့်�်စည်း�်�မ်�ထ်န့်း�်�မ့်�သောရ�မဝူိါဒီအရ 
သော�ာာင်�်မထှ်�တွခ်ခ့��ရပါါ�ည်း။်
 
�ာ��်ာ��်�က်ျော��်လုံည်�် တ်�က်ျောရ�� ်စ�ရင်�်တ်ာင် ်�ါကျောန်ပြ�င်�်− သော�ာာင်�်�ာ�တွစ်သောယာာ��်ည်း ်အမ့်တွင့် ်
သောန်းရသောလူာ�သ်ောအာင် ်သောန်းမသော�ာင်�်ပြဖို့စ်သောန်းသော�ာ်ပြင်ာ�လူည်း�် အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်�့� တွ�သ်ောရာ�န်ှ့�င်ပ်ါါ� 
တွ�သ်ောရာ�စ်ာရင်�်ထ်�တွင့် ်ပါါရှှ့သောန်းပါါမည်း။် အ�့�ပါါသော�ာာင်�်�ာ��ည်း ်သောန်း �စဥ်် သော�ာာင်�်သောခ်ခာ့န်းပ်ြပါည်း�သ်ောအာင် ်
တွ�သ်ောရာ�ရ်န်း ်ပြပါဋ္ဌာန်း�်ခာ�အ်ရ တွစ်သောန်း �လူ့��အပြပါည်း�တ်ွ�သ်ောရာ�ခ်���ည်း� ်စာရင်�်ထ်�တွင့် ်ပါါရှှ့သောစရန်း ်
တွစ်သောန်း �တွာအတွန်း�်မာာ��့� ��လ်ူ�တ်ွ�သ်ောရာ�သ်ောန်းရပါါမည်း။် ဤအခာ��်ည်း ်သောန်းမသော�ာင်�်မပြဖို့စ်သော�ာ်လူည်း�် 
�ာ့ရန်းတ်ွင်�်ဝိင်သ်ောပါ�သောန်းရ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ�နှငှ်�လ်ူည်း�် ���့်�င်ပ်ါါ�ည်း။် �့�င်�်င့်� �့� �မဟု�တွ ်
သော�ာာင်�်ထ်�တွခ်ထ့်ာ�ရ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�မာာ��ည်းလ်ူည်း�် အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်�့� တွ�သ်ောရာ�မ်ည်း�့်�ပါါ� 
တွ�သ်ောရာ�စ်ာရင်�်ဝိင်ပ်ြီးပီါ� ၎င်�်တွ�သ်ောရာ�ခ်���ည်း� ်န်းာရီတွင့် ်�့��န်းာရီအပ့ါ�သော�ာင်�်ပြီးပီါ� ထ်ည်း��်င့်�်သောရတွ�့သ်ောပါ�ပါါမည်း။်
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�ါဝိင်တ််�က်ျောရ��မု်ှု အဓုိ�ာ�ယူဖ်ွာင််ဆ်ိုု�ုာ�−် အင်ဒ်ီယီာာန်းာပါည်းာသောရ�ဌာာန်း၏အ�့�အရ အသောဝိ��င် ်�င်တ်ွန်း�်တွင့် ်
ပါါဝိင်တ်ွ�သ်ောရာ�မ်အုသောထ်ာ�အ်ထ်ာ�တွင့် ်သောအာ�ပ်ါါတွ့� �ပါါဝိင်ပ်ါါ�ည်း−်
 •  �င်ရ့်ို��ပြီးပီါ�သောပြမာ�မ်ု
 •  သော�ာာင်�်�ာ�ပါါဝိင်တ်ွ�သ်ောရာ�မ်ု
 •  အခာ့န်းတ်ွ့���့်�င်စ်ရာ မလူ့�သော�ာ �င်ယ်ာမူနုှငှ်� ်အခာ့န်း�့်��တ်ွ�သ်ောရာ�ရ်န်းလ်ူ့�သော�ာ �င်ယ်ာမူု
 •  သော�ာာင်�်�ာ�/�ရာအပြပါန်းအ်လူနှ်းသ်ော�ာင်ရ့်�မ်ု
 •  စန်းစ်တွင့်�် ဝိင်သ်ောရာ�မ်နုှငှ်�သ်ောလူာ�ဂ်အင်ဝ်ိင်ခ်ာ့န်း်
 •  သော�ာာင်�်�ာ�စာရင်�်ဇူးယာာ�မာာ�
 •  တွစ်သောန်း �တွာ လူ�ပ်ါင်န်း�်သော�ာင်တ်ွာမာာ�နှငှ်� ်သောရရှှည်းစီ်မ့�န့်း�်မာာ� သောအာင်ပ်ြမင်ပ်ြီးပီါ�သောပြမာ�မ်ု

တ်�က်ျောရ��မု်ှု− သော�ာာင်�်တွစ်သော�ာာင်�်သော�ာာင်�်တွင့် ်�့�ယာတ်ွ့�င်စ်ာရင်�်သောပါ�ပြီးပီါ�တွ�သ်ောရာ�လ်ူ်င် ်�့� �မဟု�တွ ်
သော�ာာင်�်ပါည်းာသောရ�အစီအစဥ််တွစ်ရပ်ါ�့� ပ့ါ�မနှ်းသ်ော�ာာင်�်ခာ့န်းအ်တွ့�င်�် သောဖို့ာ်သော�ာင်သ်ောန်း�ည်း� ်အပြခာ�အရပ်ါသောဒီ�ရှှ့ 
သော�ာာင်�်တွင့်လ်ူည်း�် စာရင်�်သောပါ�တွ�သ်ောရာ�လ်ူ်င်။်

ကျော�ာ�င်�်ကျောပြ��ပြ�င်�် အစ့��ရသော�ာာင်�် �့� �မဟု�တွ ်ပါ�ဂလုူ�့သော�ာာင်�်တွင့် ်တွ�ရ်န်း ်စာရင်�်သောပါ�တွ�သ်ောရာ�သ်ောန်းပြီးပီါ� 
စာ�င်န်ှစ်ှတွစ်နှစ်ှတွာ�ာလူတွင့် ်၁၀ ကြီး�မ့်ထ်�မ်မန်းည်း�် ခင့်�မ်တွ့�င်ဘ်ဲ�ပါာ��်�့လ်ူ်င် ်သော�ာာင်�်သောပြပါ�အပြဖို့စ်�တွမ်တှွပ်ြခ
င်�်ခရ့မည်း။်

ကျောရရှှိည်�်ာ��်ာ�ပ်ြ�င်�်− မည်း�်ည်း�သ်ော�ာာင်�်�ာ�မ�့� စာ�င်န်ှစ်ှအတွင့်�် ခင့်�တ်ွ့�င်ပ်ြီးပီါ� �့� �မဟု�တွ ်ခင့်�မ်�� အန်းည်း�်�့�� ၁၀ 
ကြီး�မ့်ပါာ��်�့ပ်ါါ� သောရရှှည်းပ်ါာ��်�့�်ည်းဟ်ု�ယာ�ူပါါမည်း။်

�ာင််တ််ုငု်ပ်ြီး�ီ� �ာ��်ာ�ပ်ြ�င်�်− သော�ာာင်�်လူည်း�်မတွ�၊် အ့န်းလ်ူ့�င်�်�င်တ်ွန်း�်လူည်း�် မတွ��်ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�။

�ာင််မ်ှုတ်ုငု်�်� �ာ��်ာ�ပ်ြ�င်�်− FWCS ၏ သော�ာာင်�်သောခ် ကြီး�မ့်မဝူိါဒီအရ သော�ာာင်�်လူည်း�်မတွ�၊် ခင့်�လ်ူည်း�်မတွ့�င်ဟ်ု� 
ယာ�ူရ�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ�။

�င်�်လုံာတ်ပ်ြ�င်�်− သော�ာာင်�်မတွ�သ်ော�ာ်လူည်း�် အ့န်းလ်ူ့�င်�်�င်တ်ွန်း�်တွင့် ်လူ့��တ်ွ�သ်ောန်း�ည်း� ်သော�ာာင်�်�ာ��့� 
ပြပါဋ္ဌာန်း�်ဥ်ပါသောဒီအရ ပါာ��်�့အ်ပြဖို့စ် ယာ�ူပြခင်�်မ ှ�င်�်လူတ့ွခ်င့်�သ်ောပါ�ပါါ�ည်း။်

ရ�်စ��ံရပြ�င်�်− FWCS � ထ်�တွပ်ြပါန်းထ််ာ�သော�ာ စည်း�်�မ်�အရ သော�ာာင်�်မရှပ်ါစ�ခရ့သော�ာ သော�ာာင်�်�ာ�။

အဓုိ�ာ�ယူဖ်ွာင််ဆ်ိုု�ုာ�မ်ှုာ��




