
Lansdowne အထကတ်န််းကက ျောင််းဖွင ပွ်ွဲသတင််း (၈/၃၀/၂၀၂၁) 

Lansdowne အထက်တန််းကကျျောင််းသည်လျောမညို့်စျောသငန်စ်ှအတွက်လူက ိုယ်တ ိုငသ်ငက်ကျော်းပ ို ို့ချမှုနငှို့အ်တူ ၀ 

နထ်မ််းမျျော်းနငှို့က်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းအျော်းလံို်း၏ကျန််းမျောကရ်းနငှို့လ်ံိုခခံြုံမှုက ိုအျောမခံရနက်တ ခပြုံသည်။ 

ငါတ ို ို့အတူတကွပူ်းကပါင််းပပ ်းငါတ ို ို့ရ ို့ကကျျောင််းအက ျောက်အ ဦ်း အတွင််းမှျောပံိုမှနအ်သစ်က ိုတည်က ျောက်ဖ ို ို့အလိုပ်လိုပ်ရတျော ၀ မ််းသျောပါတယ်။ 

ကအျောက်ကဖျ်ောခပပါအချက်မျျော်းသည်ထ ကတွွေ့ မှုအနတရျောယ်က ိုကန ို့သ်တ်ထျော်းစဉ်လူတ ိုင််းကျန််းမျောသနစွ်မ််းပပ ်းအကျ ြုံ်းခဖစ်ထွန််းမှုရှ ကစရနက်သချျောကစရန် ၀ 

နထ်မ််းခန ို့အ်ပ်မညို့်နည််းဗျျူဟျောအမျ ြုံ်းမျ ြုံ်းနငှို့ပ်တ်သက်ကသျောသတင််းအချက်အလက်မျျော်း 

 Baltimore ကကျောငတ် အစ ို်းရကကျျောင််းမျျော်းအတွက် COVID နငှို့သ်က်  ိုငက်သျောအရင််းအခမစ်မျျော်းအျော်းလံို်းက ိုမ ဘမျျော်းအျော်းရှျောကဖွရနဤ် site သ ို ို့ ၀ 

ငရ်နတ် ိုက်တွန််းသည်။ 

 

 

ကရျောကရှ်ှိခြင််းနငှ ထ်တုပ်ယခ်ြင််းဆှိငုရ်ျောလပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်း 

ဆှိကုက်ရျောက် 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်အက ျောက်အ ဦ်း အခပငဘ်က် ၇:၁၅ အထ ကစျောငို့ရ်နလ် ိုအပ်လ မို့်မည်။ 

•ည ၇:၁၅ တွငက်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်အဓ ကဧညို့်ခန််းနငှို့ခ်န််းမဧညို့်ခန််းအပါအ ၀ ငဝ်ငက်ပါက်အမှတ်မျျော်းက ိုသံို်းရနအ်ျော်းကပ်းလ မို့်မည်။ 

•နနံက်စျောတွငပ်ါ ၀ ငရ်နက်ရွ်းချယ်ကသျောကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်အက ျောက်အ ဦ်း 

အခပငဘ်က်သ ို ို့မကလ ျောက်ရဘ အျော်းကစျော်းရံိုကဘ်းကနျောက်ဘက်တံခါ်းမှတ ငို့ ်၀ ငရ်နက်တျောင််း  ိုလ မို့်မည်။ နနံက်စျောက ိုနနံက် ၇ နျောရ  ၅ မ နစ်မှ ၇ 

နျောရ  ၂၅ မ နစ် စျောသငခ်န််းမျျော်းတွငအ်စျောစျော်းမည်မဟိုတ်ပါ။ မနက်စျောစျော်းပပ ်းကကျျောင််းသျော်းမျျော်းက ိုကကျ်ောဖ   ိုငသ် ို ို့သတင််းပ ို ို့ခ ိုင််းသည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်အက ျောက်အ ဦ်း သ ို ို့ကရျောက်လ ငပ်ထမတန််းအတန််းသ ို ို့တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းပ ို ို့ရနက်မ ျ်ောလငို့ရ်သည်။ 

 

ကနျောက်က မှကရျောက်သမူ ျော်း 

•နနံက် ၇ း်း ၃၀ မှ ၈ း်း ၁၀ နျောရ ၊ ကနျောက်ကျမှကရျောက်လျောကသျောကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်ခန််းမက ျောငမှ်တ ငို့အ်က ျောက်အ ဦ်း ထ သ ို ို့ ၀ ငရ်မည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည် လက်မှတ်ထ ို်း၍ ကနျောက်ကျကသျောလက်မှတ်က ိုလက်ခံလ မို့်မည်။ 

နနံက် ၈ နျောရ  ၁၀ မ နစ်ကနျောက်ပ ိုင််းကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်လက်မှတ်ထ ို်းဝငရ်နန်ငှို့က်နျောက်ကျမှလက်ခံရနပ်ငမ်ရံို ်းသ ို ို့တ ိုက်ရ ိုက်သတင််းပ ို ို့န ိုငပ်ါသည်။ 

 

ထတုပ်ယခ်ြင််း 

•စျောသငန်စ်ှ၏အစတွငက်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းအျော်း၎င််းတ ို ို့၏အျော်းကပ်းကသျောကနရျောမှကနသျော်းတကျခဖစ်ကအျောငကူ်ည န ိုငရ်နအ်တွက်ထိုတ်ပယ်ခခင််းက ိုရပ်  ိုင််းလ မို့်မည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည် ၄ င််းတ ို ို့၏အတန််းချ နန်ငှို့စ်ပ်လျဉ််း။ ကက ြုံတင ်ံို်းခဖတ်ထျော်းကသျောထွက်ကပါက်အချက်မျျော်းက ို သံို်း၍ လျငခ်မနက်သျောပံိုစံခဖငို့အ်က ျောက်အ ဦ်း 

မှထိုတ်ပယ်ရနအ်ျော်းကပ်းလ မို့်မည်။ 



•ကကျျောင််းသျော်းအျော်းကစျော်းသမျော်းမျျော်းသည်၎င််းတ ို ို့၏သတ်မှတ်ထျော်းသညို့်လမ််းကကကျောင််းမျျော်းက ို သံို်း၍ အက ျောက်အ ဦ်း မှထွက်ရနန်ငှို့အ်က ျောက်အ ဦ်း 

အခပငဘ်က်ရှ အျော်းကစျော်းရံို/locker ခန််းမျျော်းသ ို ို့လှညို့်လည်ရနအ်ျော်းကပ်းလ မို့်မည်။ 

စစ်ကဆ်းခြင််းနငှ စ်စ်ကဆ်းခြင််း (လ ခုြ ြုံကရ်းသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောကပ်ှိုင််း) 

•မ သျော်းစိုအျော်းလံို်းသည်ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းအျော်းအ မ်မှမထကွ်မ ကရျောဂါလကခဏျောမျျော်းက ိုစစ်က ်းသငို့သ်ည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းတစ် ဦ်း သည်ကကျျောင််းမသွျော်းသငို့၊် မသွျော်း ံို်းခဖတ်ရန ်ကကျ်းဇူ်းခပြုံ၍ ဤစစ်က ်းရမညို့်စျောရင််းက ိုသံို်းပါ။ 

•ကကျျောင််းတွင ်COVID-19 ကရျောဂါလကခဏျောရှ သူမျျော်းက ို Maryland ကျန််းမျောကရ်းဌျောန၏လမ််းညွှနမ်ှုနငှို့အ်ည စစ်က ်းရနလ် ိုအပ်လ မို့်မည်။ 

မ သျော်းစိုမျျော်းသည် COVID-19 နငှို့ပ်တ်သက်ကသျောကမ်းခွန််းမျျော်း (သ ို ို့) စ ို်းရ မ်မှုမျျော်းရှ ပါက (၄၄၃) ၈၀၉-၁၄၇၇ 

တွငမ် သျော်းစိုမျျော်းက ို က်သွယ်သငို့သ်ည်။ 

မ ကန်ျှောဖ ု်း (လ ခုြ ြုံမှုသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောကပ်ှိုင််း) 

လ ိုအပ်ချက်မျျော်း - ကျောကွယ်က ်းထ ို်းသညို့်အကခခအကနနငှို့မ်သက်  ိုငဘ် လူအျော်းလံို်းသည်ကကျျောင််းအတွင််း၌မျက်နျှောဖံို်း ၀ တ်ရမည်။ 

ဤလ ိုအပ်ချက်အတွက်ခခင််းချက်မျျော်းမှျော - 

•လူတစ် ဦ်း သည်သ ်းသန ို့က်နရျောတစ်ခိုတွငတ်စ်ကယျောက်တည််းရှ သည်။ 

•လူတစ် ဦ်း သည်အစျောစျော်းကသျောက်ခခင််း။ 

•လူတစ် ဦ်း 

တွငမ်ျက်နျှောဖံို်းဝတ် ငခ်ခင််းသည်မလံိုခခံြုံကကကျောင််းမှတ်တမ််းတငထ်ျော်းကသျောရိုပ်ပ ိုင််း  ိုငရ်ျောသ ို ို့မဟိုတ်ဖွံွေ့ ပဖ ြုံ်းမှု  ိုငရ်ျောမသနစွ်မ််းမှုရှ သည်။ 

•လူတစ် ဦ်း သည်အသက်နစ်ှနစ်ှကအျောက်ခဖစ်သည်။ 

•လူတစ် ဦ်း သည်ကစျော်းကွင််း၌အျော်းကစျော်း၌ပါ ၀ ငက်သျောကကျျောင််းသျော်းအျော်းကစျော်းသမျော်းခဖစ်သည်။ 

လမူှုြွွဲခြျော်းကနထှိငုမ်ှု (လ ခုြ ြုံကရ်းသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောက)် 

လှိအုပ်ြ ကမ် ျော်း - ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းနငှို့က်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းအကကျော်းတစ် ဦ်း နငှို့တ်စ် ဦ်း 

အကွျောအကဝ်းအကွျောအကဝ်းက ိုတတ်န ိုငသ်မ အခမငို့ ်ံို်းအတ ိုင််းအတျောအထ ပံို့ပ ို်းကပ်းလ မို့်မည်။ နည််းဗျျူဟျောမျျော်းပါဝငသ်ည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းအကကျော်းအခမငို့ ်ံို်းခွ ခချော်းမှုကပ်းန ိုငက်သျောစျောသငခ်န််းနငှို့က်ကျ်ောဖ   ိုငပံ်ိုစံမျျော်းက ိုသံို်းပါ။ 

•မည်သညို့်ကနရျော၌မ  ိုကကျျောင််းသျော်းမျျော်းစိုကဝ်းခခင််းက ိုကလ ျောို့ချရနအ်တန််းတက်ခခင််း၊ ထိုတ်ပယ်ခခင််းနငှို့အ်တန််းကခပျောင််းခခင််းအစ အစဉ်မျျော်း။ 

•လူစိုလူကဝ်းမျျော်းနငှို့ထ် ကတွွေ့ မှုကလ ျောို့ချရနအ်စ အစဉ်ရှ သခဖငို့က်န ို့ချင််းခပနခ်ရ ်းမျျော်းသျောကန ို့သ်တ်ထျော်းသည်။ 

ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းစိုကဝ်းရျောက ိုကျောကွယ်ရနသ်န ို့စ်ငခ်န််းမျျော်း၊ locker ခန််းမျျော်းနငှို့က်ကျျောင််း locker မျျော်းက ိုကက ်းကကပ်ရနစ် စဉ်သည်။ 

လကသ်န  ်ရှင််းကရ်း (လ ခုြ ြုံမှုသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောကပ်ှိုင််း) 

လှိအုပ်ြ ကမ် ျော်း - ၀ 

နထ်မ််းမျျော်းနငှို့က်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းက ိုလက်သန ို့ရ်ှင််းကရ်းနငှို့အ်သက်ရှျူလမ််းကကကျောင််း  ိုငရ်ျောကျငို့ဝ်တ်မျျော်းလ ိုက်နျောရနည်ွှနက်ကျော်းထျော်းသည်။ 

အစျောမစျော်းမ နငှို့အ်စျောမစျော်းမ လက်သန ို့က် ်းရည်ပါ ၀ ငရ်န၊် ကကျျောင််းမျျော်းရံို်းမျျော်းနငှို့အ် မ်မျျော်းသ ို ို့ကရျောက်ကသျောအခါ၊ 

မည်သညို့်အရျောက ိုမ  ိုအသံို်းမခပြုံမ နငှို့သ်န ို့ရ်ှင််းကရ်းလိုပ်ပပ ်းကနျောက်၊ သန ို့စ်ငခ်န််းသံို်းပပ ်းကနျောက်၊ နျှောကချခခင််း၊ 

ကချျောင််း  ို်းခခင််းနငှို့အ်ခချော်းအချ နမ်ျျော်းသည်လက်မျျော်းက ိုညစ်ညမ််းကစပါသည်။ 

န နကစ်ျော & ကန  လည်စျော 

တက်ကကမှုရှ ရနန်ငှို့သ်ငို့က်တျ်ောကသျောလူမှုအကွျောအကဝ်းလမ််းညွှနခ်ျက်မျျော်းက ိုလ ိုက်နျောရန ်LHS သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

စျောသငန်စ်ှအတွက်စတိုတထ ကန ို့လယ်စျောအ  ိုင််းက ိုချမှတ်ခ ို့သည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းက ိုကကျျောင််းကကျ်ောဖ   ိုင၌်နနံက်စျောနငှို့က်န ို့လည်စျောအခမ ို့ကက ်းကမွ်းလ မို့်မည်။ 

သတ်မှတ်ထျော်းကသျောကနရျောရှ အစျော်းအစျောအျော်းလံို်းက ိုစျော်းသံို်းလ မို့်မည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်သငို့က်တျ်ောကသျောကနရျောတွငထ် ိုငပ်ပ ်းအစျောစျော်းကနစဉ်သူတ ို ို့၏မျက်နျှောဖံို်းက ိုသျောဖယ်ရှျော်းန ိုငပ်ါသည်။ 

•ကကျ်ောဖ   ိုငမှ်တ ငို့လ်က်သန ို့ရ်ှင််းကရ်းစခန််းမျျော်းစွျောရှ လ မို့်မည်။ 



•နနံက်စျောတွငပ်ါ ၀ ငရ်နက်ရွ်းချယ်ကသျောကကျျောင််းသျော်းမျျော်းသည်အက ျောက်အ ဦ်း 

အခပငဘ်က်သ ို ို့မကလ ျောက်ရဘ အျော်းကစျော်းရံိုကဘ်းကနျောက်ဘက်တံခါ်းမှတ ငို့ ်၀ ငရ်နက်တျောင််း  ိုလ မို့်မည်။ 

•နနံက်စျော (သ ို ို့) ကန ို့လည်စျောအတွက်စျောသငခ်န််းမျျော်း၌အစျောစျော်းခခင််းမရှ ကစရ။ 

ကန ို့လည်စျောအတွက်အခချော်းကနရျောတစ်ခိုလ ိုအပ်လျောလ ငက်ကျျောင််းသျော်းနငှို့သ်ူတ ို ို့မ သျော်းစိုနငှို့အ်တူကကျျောင််းမှဝနထ်မ််းမျျော်း။ 

 
 

ပစစည််းနငှ က်ှိရှိယျောမ ျော်း 

LHS သည် CDC နငှို့ ်BCPS လမ််းညွှနခ်ျက်မျျော်းအတ ိုင််းကကျျောင််းသံို်းပစစည််းမျျော်းနငှို့က် ရ ယျောမျျော်းက ိုလ ိုက်နျောလ မို့်မည်။ 

•ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းအျော်းလံို်းသည်၎င််းတ ို ို့၏ BCPS 

ထိုတ်ကပ်းကသျောစက်က ိုကကျျောင််းအျော်းသွင််းချ နန်ငှို့လ်ည်ပတ်မှုအကခခအကနတ ိုင််းယူလျောရနက်မ ျ်ောလငို့သ်ည်။ 

ဤက ရ ယျောသည်လ ိုအပ်ကသျောသငက်ကျော်းကရ်းက ရ ယျောတစ်ခိုခဖစ်သည်။ 

•အတန််းပ ိုငပ်စစည််းမျျော်းအျော်းလံို်းသည်အတန််းကဖျော်မျျော်းအျော်းကဝမ ရနအ်ရည်အချင််းခပညို့်မ သည်။ 

 ရျောမျျော်းသည်ကကျျောင််းသျော်းမျျော်းကက ြုံက်နစ်ှသက်ရျောမည်သညို့်ရပ်ရွျောကနရျောမျျော်းသ ို ို့ပစစည််းမျျော်းက ိုမ  ိုသိုတ်ရနက်ကျျောင််းသျော်းမျျော်းအတွက်ခရ ိုငမှ်ထို

တ်ကပ်းကသျောသန ို့ရ်ှင််းကရ်းသံို်းစကက ျူမျျော်းရှ လ မို့်မည်။ 

•မ ဘမျျော်းသည်၎င််းတ ို ို့၏ကကျျောင််းသျော်းတစ် ဦ်း ချင််းစ အတွက်အသံို်းအက ျောငမ်ျျော်းက ိုအချ နမ်ကရွ်းကထျောက်ပံို့ရနက်က ြုံ  ိုသည်။ 

 

လျောကရျောကသ်မူ ျော်း (လ ခုြ ြုံကရ်းသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောက)် 

• BCPS ကကျျောင််းသ ို ို့သွျော်းရနဧ်ညို့်သည်မျျော်းချ န််း  ိုမှုရှ ရမည်။ 

•တတ်န ိုငသ်မ အကဝ်းမှခဖစ်ကစ၊ ခပငပ်တွငခ်ဖစ်ကစသွျော်းကရျောက်လည်ပတ်ပါမည်။ 

•အ မ်တွင််းအလည်အပတ်ခရ ်းလ ိုအပ်လ ငဧ်ညို့်သည်မျျော်းသည်မျက်နျှောဖံို်းမျျော်းဝတ် ငက်ျော social distancing က ိုကျငို့သ်ံို်းရနလ် ိုအပ်လ မို့်မည်။ 

အက ျောက်အ ဦ်း သ ို ို့ ၀ ငက်ရျောက်မညို့်လူ ဦ်း ကရက ိုကန ို့သ်တ်လ မို့်မည် 

ကခပ်းြုန်ပစ် (အလယတ်န််း)/အပှိုသငရ်ှို ်းမ ျော်း 

•ဤ site ၌ BCPS ၌အျော်းကစျော်းနငှို့ပ်တ်သက်ကသျောကလျျောို့ပါ်းသက်သျောကစကသျောလက်ရှ သတင််းအချက်အလက်မျျော်းပါ ၀ ငသ်ည်။ 

•အပ ိုသငရ် ို်းညွှန််းတမ််းလှုပ်ရှျော်းမှုမျျော်းတွငပ်ါ ၀ ငက်သျော Vikings မျျော်းအျော်းလံို်းအ မ်ထ တွင ်mask တပ်ရနလ် ိုအပ်လ မို့်မည်။ 

၎င််းတွငဘ်တ်စ်ကျော်းမျျော်းနငှို့ ်locker ခန််းမျျော်းပါ ၀ ငသ်ည်။ တစ်ခိုတည််းကသျောဖယ်ထိုတ်မှုမှျောအျော်းကစျော်းသမျော်းတစ် ဦ်း သည်အ မ်တွင််းကစျော်းနည််း 

(ဥပမျော) ကဘျော်လ ကဘျောပွ စဉ်တွငတ်က်ကကစွျောပါ ၀ 

ငက်သျောအခါကစျော်းသမျော်းမျျော်းသည်ဖံို်းကွယ်ထျော်းန ိုငက်သျော်လည််းကဘ်းတွငရ်ှ သူမျျော်းက ိုမျက်နျှောဖံို်းမျျော်းဖံို်းထျော်းသည်။ 

•အခပငထ်ကွ်ကနစဉ်အျော်းကစျော်းသမျော်းမျျော်း ၀ တ်ရနမ်လ ိုကသျော်လည််းအပမ တမ််း Mask တပ်ရနလ် ိုအပ်သည်။ 

• • locker ခန််းမျျော်းတွငရ်ှ ကနစဉ် ၃ ကပအကွျောအကဝ်းအကွျောအကဝ်းက ို LHS အျော်းကစျော်း ၀ 

နထ်မ််းမျျော်းကတင််းကျပ်စွျောကက ်းကကပ်ပပ ်းလ ိုက်နျောလ မို့်မည်။ 

သန  ်ရှင််းကရ်း/ပှို်းသတခ်ြင််း (လ ခုြ ြုံကရ်းသည်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏စစ်မှန်ကသျောကခမျောကပ်ှိုင််း) 

လှိအုပ်ြ ကမ် ျော်း - BCPS ၀ 

နထ်မ််းမျျော်းသည်က ိုရ ိုနျောဗ ိုင််းရပ်စ်က ိုသတ်န ိုငက်သျောပ ို်းသတ်က ်းမျျော်းက ိုအတည်ခပြုံပပ ်းပတ်ဝန််းကျငသ်န ို့ရ်ှင််းကရ်းကအဂျငစ်  (EPA) က ို အသံို်းခပြုံ၍ 

အက ျောက်အ ဦ်း မျျော်းက ိုကန ို့စဉ်သန ို့ရ်ှင််းကရ်းကသချျောကစခခင််းခဖငို့လ်ံိုခခံြုံပပ ်းသန ို့ရ်ှင််းကသျောကကျျောင််းပတ်ဝန််းကျငက် ို က်လက်ပံို့ပ ို်းကပ်းလ မို့်မည်။ 

BCPS ၀ နထ်မ််းမျျော်းသည် 

•ထ ကတွွေ့ မှုခမငို့က်သျောမျက်နျှောခပငမ်ျျော်းနငှို့မ် ကဝထျော်းကသျောအရျောမျျော်းအျော်းအနည််း ံို်းကန ို့စဉ်သန ို့ရ်ှင််းကရ်းနငှို့ပ် ို်းသတ်ပါ။ 

•မ ကဝထျော်းကသျောအသံို်းအက ျောငမ်ျျော်းက ိုမထ ကတွွေ့မ နငှို့လ်က်သန ို့ရ်ှင််းကရ်းက ိုအျော်းကပ်းပါ။ 

 ပ်ခပျော၊ စကက ျူသိုတ်ပဝါမျျော်းနငှို့လ်က်သန ို့က် ်းရည်အလံိုအကလျောက်ထျော်းရှ ပါ။ 

 

COVID-19 အပ်ဒ တ်မျျော်း:  https://www.bcps.org/covid19 

https://www.bcps.org/covid19

