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မိဘမ်ား ႏွင့္ A ုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသို႔ - 
 

Penn Manor ေက်ာင္းခရိုင္Aေနႏွင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတို႔၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔Aတြက ္ကတိက၀တ္ျပဳ 
ႏွစ္ျမွဳပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းခရိုင္Aေနႏွင္ ့ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ ္COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား Aနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က ္ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားAားလံုးတြင ္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကျဖစ္သည့္Aတိုင္းပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ Pennsylvania က်န္းမာေရးဌာန (DOH) ၊ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင္ ့ကာကြယ္ေရး စင္တာမ်ား 
(CDC) ၊ ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းခရိုင္မွ သမားေတာ္မ်ားတို႔ျဖင့္ Aနီးကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ကာ ၎တို႔ထံမွ ေနာက္ထပ္ေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရယူလ်က ္ရွိပါသည္။  

 
ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိျပဳေစလိုသည္မွာ - ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းခရိုင္Aတြင္းတြင္မူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ Aမႈမ်ားAား ေတြ႕ ရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။ 

 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔Aေနႏွင့္ သင့္ထံသို႔ ဤသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား ေထာက္ပံ့ေပးရျခင္းမွာ သင့္Aေနႏွင္ ့ဤAမႈကိစၥAေၾကာင္း သတိျပဳမိေစရန္ 
ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔Aေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳAႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ခရိုင္သည္ AစီAစU ္မ်ားAား ေနရာတက် စီစU ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈရွိေၾကာင္း၊ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း သင ္စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိေစရန ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤက်န္းမာေရးျပသနာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆံုးရ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတို႔ကို ရယူရန္Aတြက္ Centers for Disease Control (ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာမ်ား၊ CDC) 
ႏွင္ ့Pennsylvania Department of Health (က်န္းမာေရးဌာန၊ DOH) တို႔Aားလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Aရင္းAျမစ္မ်ားAေနျဖင့္ 
Aသံုးျပဳရန္ သင့္Aား တိုက္တြန္းAားေပးလိုပါသည္။ 

 
Aကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ EရိယာAတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ႕ ႏွံ႔ကူးစက္ခဲ့လွ်င ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ႕ ႏွံ႔မႈAား ကာကြယ္ရန္Aတြက္ Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ 
Aရာမွန္သမွ်Aား ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ဆႏၵပင္ ျဖစ္ျပီး၊ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔Aေနႏွင့္ သင္၏ AကူAညီAား 
လိုAပ္ပါသည္။ 

Pennsylvania က်န္းမာေရးဌာနသည္ COVID-19 ကဲ့သို႔ေသာ Aသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွတဆင္ ့ကူးစက္ပ်ံ႕ ႏွံ႔ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားAား 
ကာကြယ္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစရန္Aတြက္ငွာ ၎၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ၌ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုမွ်ေ၀ထားပါသည ္- 

• ဖံုးA ုပ္ပါ၊ ေခ်ာင္းဆိုး သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်သည့္Aခါတြင္ တစ္ရွဴးျဖင့္ ဖံုးA ုပ္ျပီး၊ ထို႔ေနာက္ တစ္ရွဴးAား Aမိႈက္ပံုးထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ပါ၊ Aကယ္၍ 
တစ္ရွဴးAား မရရွိႏိုင္လွ်င ္သင္၏ တံေတာင္ဆစ္Aတြင္းထဲသို ႔ ေခ်ာင္းဆိုး သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ပါ။ သင္၏ လက္မ်ားAား Aသံုးမျပဳပါႏွင့္။ 

• လက္မ်ားAား ေဆးေၾကာပါ၊ ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရတို႔ကို Aသံုးျပဳျပီး Aနည္းဆံုး စကၠန္႔ 20 ၾကာခန္႔ လက္မ်ားAား ေဆးေၾကာေပးပါ။ 
Aကယ္၍ ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရတို႔Aား မရရွိႏိုင္လွ်င ္Aရက္ပ်ံAေျခခံေသာ လက္သန္႔စင္ေဆးAား Aသံုးျပဳေပးပါ။ 

• သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ပါ၊ ေကာင္တာခံုမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ား၊ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား ႏွင့္ Aျခားေသာ မၾကာခဏ AထိAေတြ႕မ်ားသည့္ 
Eရိယာမ်ား Aစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို မၾကာခဏ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 

• ထိန္းခ်ဳပ္ပါ၊ ေရာဂါပိုး ပ်ံ႕ ႏွံ႔ႏိုင္ေျခAား ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ Aကယ္၍ သင ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလွ်င ္သင ္သက္သာ ေကာင္းမြန္လာသည့္ Aထိ 
ေနA ိမ္၌သာ ေနထိုင္ပါ။ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားAား ေရွာင္ရွားပါ။ 

 
Penn Manor ေက်ာင္းခရိုင္Aေနႏွင္ ့(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ ္Aမႈကိုသာမက ဤႏွစ္၏ တုပ္ေကြးAေျခAေနမ်ား AပါA၀င္) AေျခAေန တစ္ရပလ္ံုးAား 
Aနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိျပီး၊ စU ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းAေနႏွင့္ငွာ စာသင္ေက်ာင္း 
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မ်ားAား ေန႔စU ္ ပိုးသတ္သန္႔စင္ကာ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က ္ရွိပါသည္။ Aကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ EရိယာAတြင္း COVID-19 Aတည္ျပဳျပီး 
ျဖစ္သည့္ Aမႈမ်ားAား ေတြ႕ ရွိခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စU ္တြင္မ ူေက်ာင္းခရိုင္Aေနႏွင္ ့လိုAပ္ေသာ ေနာက္ထပ ္Aေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
က်န္းမာေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမ ွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aည ီလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
Aကယ္၍ သင္၏ကေလးသည္ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္လာခဲ့လွ်င ္ေက်ာင္းသား ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားAား 
ေက်းဇူးျပဳျပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးပါ - 

 
1. သင္၏ကေလးသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ၌ ေဆး၀ါးမ်ား၏ AကူAညီမပါဘဲ 24 နာရီၾကာ 

Aဖ်ားကင္းေနသင့္ေပသည္။ 
2. ေAာ့Aန္ျပီး၊ ၀မ္းေလ်ာေသာ ကေလးမ်ားAား ၎တို႔ ေနာက္ဆံုးAၾကိမ္ ေAာ့Aန္၊ ၀မ္းေလ်ာျပီးေနာက ္24 နာရီၾကာAထ ိေနA ိမ္တြင ္

ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 
3. ကူးစက္ေရာဂါဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ေသာ (ဆိုလိုသည္မွာ - မ်က္လံုးနီျမန္းျပီး၊ Aမ်ိဳးAမည္မသိ AဖုAပိန္႔ယားနာမ်ား ထြက္သည့္) 

ကေလးမ်ားAား သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူထံမ ွAတည္ျပဳေပးခ်က္Aား ရယူျပီးခ်ိန္Aထိ ေနA ိမ္တြင္သာ 
ထားရွိသင့္ေပသည္။ 

4. Aကယ္၍ သင္၏ကေလးသည္ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္ေနလွ်င ္မည္သို႔ပင္ ေလ့လာေရးခရီးစU ္မ်ား၊ ပါတီပြဲမ်ား ႏွင္ ့Aဆိုပါေန႔တြင ္
ေက်ာင္း၌ က်င္းပေကာင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည့္ Aျခားေသာ AထူးပြဲAစီAစU ္မ်ားတို႔ ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေစ သ ူသို႔မဟုတ္ 
သူမAား ေနA ိမ္တြင္သာ ထားရွိပါ။ 

 
လက္ရွိတြင ္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ Aရာမ်ားAေပၚ ဆက္လက္ျပီး Aာရံုျပဳ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္Aတြက္ငွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ Aတူတကြ လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ Aလြန္ပင္ Aေရးၾကီးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ့ေရာဂါ 
နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား Aားလံုး၏ AေျခAေနAား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ သတိျပဳ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခရိုင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားတို႔Aတြက္ သင္၏ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားAတြက ္
သင့္Aား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
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