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ခ်စ္ခင္ရပါေသမေ မ္စာင္တငသမိစာတ်မိ 

ေက်မင္ိ  း္ေ တတ်မိပငာ္ ခင္ိ သျ္ ဘး္ေသမ ခါတမွ စငာက္ကိထဲရမွင ေကမင္ိဆ ာိ ေဆမင္ရာက္ရ ခင္ိတ်င ိတးာာ္ပါပါ။ 

သငာ႔ပါေသမ္ ျ္ိ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ု ေက်မင္ိသမိ ေက်မင္ိသကတ်မိူမ်ား၊ ၀ ထ္တ္ိ တ်မိြႏမွင္င့္ တငသမိစာတ်မို  ြႏၲာမရမးက္င္ိ 

ရမွင္ိေရိ ြႏမွင္င့္ က် ္ိတမေရိထက္ ပငာ ေရႀက ိေသမ  ရမတရမွငပါပါ။ ဤ ခ်ကက္ငာစငာထ္ထဲမိ၍ COVID-19 

ကကိစက္ ပ ္႔ပာမိတမ ေြႏမွိသာမိ ေစရ ္ ာာက္ ေက်မင္ိ ခေငာငတ္မွ ဆက ္က ္ႀကင ိပတ္ိ တမု ာစ္စငာာ္စ္ပငာင္ိ  ေ ြႏမွင္င့္ 

ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ု ၁၂၉ ေက်မင္ိ  ေဆမက ္  ာေက်မင္ိ၀င္ိတ်မိကငာ ရက္ က ္႔ သာ္တရမွင ဆက ္က္ပငာ္ထမိရ ္ 

ကၽာြ္ႏာပ္ဆ ာိ  ာ ္ငာကသ္ျ္ပါ။ 

းခင္ပငာထ္မိေ ကမင္ိ ေ က ငမခ်က္ု ေ မကဆ္ကာ္ာ ဲ စ္ေသမ းခာေ က ငမတမသျ ္COVID-19    စ္ပာမိတမကငာ 

ာငာက္ ်က္ရ  ္ာာက ္ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ု က်း္ ပ ္႔ေသမ  သငာင္ိ  အငာင္ိ ာငာ႔ု ႀကင ိပတ္ိ မိထာာ္တမတ်မိကငာ ထျ္င့္သာင္ိ 

စဥ္ိစမိ ခင္ိ မိ  င္င့္ သာငရမွငၿပ ိ  ငာ ပေ္သမ  ာပ္ေဆမငတ္မ   စသ္ျ္ပါ။ 

သငး္က မ ကမိရ ္ ခ်က ္ က္တ်မိ    ္႔ေ၀ရ ္ ာာက ္ဆရမ ဆရမတတ်မိကေရာိ ခ်း္စရမတ်မိေပိထမိ ပါသျူ္မ်ား၊ 

 ငတသ္ငာ႔သးး္ကသာမိ ခင္ိြႏမွင္င့္ ကာ ္ ပ ာမ ငာ္မ က ္( virtual ) သင္းကတမ ခာင္င့္  တ္ိတ်မိ  ပါ ၀င္  စသ္ျ္င့္ 

 ာာက္ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔၀တ္ိေ တမက္ေက် ပ္ရပါသျ္ပါ။ ဤ ေ ကမင္ိ ရမြႏမွင္င့္ ပာသ္က္ေသမ  ေသိစငာ ္ခ်က္  

 က္ကငာ ဒ  ပာ္ေစမေစမပငာင္ိက တငသမိစာတ်မိြႏမွင္င့္ ၀ ထ္တ္ိတ်မိထ  ပငာ႔ထမိေသမ စမာာင္ ာ္ြႏငာငပ္ါသျ္ပါ။ 

https://www.austinisd.org/covid19/communications ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ု   ဩ ား္ရမ ၀ ္ထတ္ိတ်မို  တ္ိ န  ္တမ 

  င္င့္ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ ေက်မင္ိသမိ ေက်မင္ိသကတ်မိြႏမွင္င့္ တငသမိစာတ်မိသျ ္ ဆက္တ ပာသ္င္ ကမိတမာာင္ ေ မင္ တင္စာမ 

ဆက္ က၍္  က္ာာတဲပ်ကထ္ငောာြြႏငာင္တျ္းာ း ာ ကျပ္ါသျ္ပါ။ းခာကဲင့္သငာ႔ သစ္ြႏမွင္င့္ ာစခ္ါတမွတ က   ကိ ေသိေသမ 

ပာ္၀ ္ိ က်င္ာာင္ ေက်မင္ိ သမိ ေက်မင္ိသကတ်မိ ဆရမ ဆရမတတ်မိ တငသမိစာတ်မို  ခ ္ိကကကငာ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ဆက် 

 က္၍  ေ မ္ ပသာမိပါတျ္ပါ။  

ထငာ႔  ပင္  ငာ္မ ကဆ္ကသ္ား္တမတရမွငေသမေဒသတ်မိ ာာက္ ေ  ရမွင္ိေပိရ က္ၽာြ္ႏာပ္ာငာင့္ ပာဂၢ ငကြႏမွင္င့္  ပျသ္က 

ပငာင္ကကတငာ္ က္တ်မိြႏမွင္င့္ ပကိေပါင္ိေဆမင္ရာက္ေ ေ ကမင္ိ ကငာသငပါပါ။  ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ ရငက္   ္႔ခ် ေပိခဲင့္ေသမ တငာဘငာင္ိ  

ကငရငးမတ်မိူမ်ား၊ တ ကမေသိတ က   ္႔ခ် ေပိခဲင့္ေသမကငရငးမတ်မိြႏမွင္င့္ တ ကမတ    ္႔    ိေပိရ ္ စ  စဥ္ရမွငေသမကငရငးမ 

တ်မိေ ကမင္င့္ ေက်မင္ိသမိ ေက်မင္ိသက ၅၁,၀၀၀  ဆကတ္ ပာ ္သင္ ကမိ ြႏငာင္ရ  ္ာာက္စကတ္မပငာင္ိဆငာင္ရမာငာ႔ြႏမွင္င့္ 

 ေထမက ္ကက  စ္ေစ၍ ဂာဏ္းကကပါသျ ္(#AISDproud)ပါ။ 

ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ေက်မင္ိ သငာင္ိ  အငာင္ိြႏမွင္င့္ ဆက ္ကခ္ာဲခာမေ ရသျ္တမွမ ေက်မင္ိသမိ ေက်မင္ိသကတ်မိ ာာက ္

 ခက္ ခ ဲ  စ္ြႏငာင္သျူ္မ်ား၊ ဆက ္ကသ္င္ ကမိေ င့္ မတမသျ္  ေရိႀက ိ သကဲင့္သငာ႔  ကတမေရိြႏမွင္င့္ စငာပ္ငာင္ိဆငာင္ရမ 

သငး္ကတမတမွ ာဆင္င့္ ကေ ိာစ္ဥ ိာစေ္းမက္စ ု  ဘက္စ ာ ပျ္င့္စာ ေကမင္ိတာ တ္မ ာာက္ ဂောစငာက ္ခင္ိကပငာ ေရး 

ႀက ိပါသျပ္ါ။ သင္င့္ကေ ိတ်မိြႏမွင္င့္ စကမိေ ပမရ ြ္ႏမွင္င့္ ဘမောာ  စ္ပ်ကေ္ သျ္ကငာ  ာကစဥ္ိစမိစ စစ္ရ ္ 

 ခ်င း္ကပါပါ။ ၿပ ိခဲင့္ေသမ ပာ္ ၿပ ိ ခဲင့္ေသမ  ၿပ ိ ခဲင့္ေသမာစ္ြႏမွစ္ခ ္႔ာငာ႔ြႏမွင္င့္  ောမ္ကာ ဲပမိ ခမိ မိေသမေ ရမြႏမွင္င့္ 

https://www.austinisd.org/covid19/communications
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 ခ်င ္တမွမ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ေရမက္ေ သျ္င့္ ေ ကမင္ိကငာ  က္ခ  သင တမွာ္ ပ ေပိၿပ ိ  ထငာ ခ်က ္ က္တ်မိ ေပၚ 

သကာငာ႔စဥ္ိစမိောာိေခၚတမတ်မိကငာ ရရမွင ခင္ိသျ ္ ဆင္ေ ပေကမင္ိ တာ ္ပါသျ္ပါ။ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔  ေ ႔စဥ္ဘ၀ ေ ပမင္ိ    ဲ

တ်မိေ ကမင္င့္ စငာ ္မွ ပ္ရမွမိတမတ်မိ ကမိတမွ   ာသ္ ္ိ ေဆမင္ရာက္ရ ္  ခ်င ္းကရပါတျ္ပါ။ သငာ႔ေသမ္ ျ္ိ ဤဆ ာ ိ     

  ာ္ခ်က ္ြႏမွင္င့္  ာကကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔းခာေ၀ိေ  ကရ  ္ ာာ္ြႏငာင္ဆ ာာိ ႀကင ိစမိေ သည ့်  ာာက ္တ ကမတ ာာင္ AISD 

တငသမိစာာစခ္ာ ေ   င္င့္  ပ  ္ျ္ ာကာကာ   စ္ြႏငာင္ရ ္  စ္သျ္ပါ။ 

းေ ႔ေ က ငမခ်က္သျ ္တငဘတ်မိြႏမွင္င့္ ပျမေပိသကတ်မိ မိ ာာ္ြႏငာငသ္တမွ်ေသခ်မေရရမတမေပိခြင ်းခြစ  

သျ္ င့္ ာာက္တငသမိစာတ်မိ ဆ ာိ  ာ္ခ်က္ခ်ြႏငာင္ရ ္ ြႏမွင္င့္စ စဥ္ြႏငာင္ရ ္   စ္သျူ္မ်ား၊ ဤသျတ္မွမ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 

စမသင္ြႏမွစ္ ၿပ ိ ာာက္ ကၽာြႏ္ာပ္ာငာ႔ ငာခ်ငေ္သမရ ဒ္တးာာ္ေသမ္ ျ္ိကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ုေက်မင္ိ တ်မိ   ပ ္ ာင္င့္ေသမ 

 ခါာာင္ ေက်မင္ိသမိ ေက်မင္ိသကတ်မိ  ေကမင္ိ ဆ ာိ ပငဆ္ငထ္မိရ  ္ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ုႀကင ိပတ္ိတမတ်မိာာင္ သငာ္ငာ႔ပကိ   

ေပါင္ိပါ၀င္တမာငာ႔ကငာ ကၽာြ္ႏာပ္ေက်ိကကိ ာင္ရမွငပါသျ္ပါ။ 

ထပ္တ ၍ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ြႏမွင္င့္းခာထပပ္ငာ၍ဆကသ္ား္တမရမွငရ ္သင္ုစငာက္ကိထင္ တငခ္်က္တ်မိကငာ 

https://my.thoughtexchange.com/#498310266/hub. ာာင္တမွ်ေ၀ေပိရ ္ောမင္ိဆငာပါသျ္ပါ။  က် ္ိတမ  

ေရိြႏမွင္င့္ ေဘိ ြႏၲာရမးက္င္ိ ေရိသျ္ ကၽာြ္ႏာပ္ာငာ႔ု   ပါာ ္၁ ဥ ိစမိေပိ  စ္ပါသျပ္ါ။ ကၽာြႏ္ာပ္ာငာ႔ုေက်မင္ိ သငာင္ိ 

အငာင္ိ ာာက္  ေကမင္ိဆ ာိဆ ာိ  ာ္ခ်က္တ်မိခ်ြႏငာင္ရ ္ ာာက္  ပျသ္႔ကက် ္ိတမေရိ ရမရမွငတ်မိြႏမွင္င့္   ိကပစ္ာမ 

ဆက္ က္ေဆမင္ရာကသ္ာမိတျ္   စ္ပါသျပ္ါ။ 
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