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မတ်လ 11 ရက် 2022 ခု�ှစ်

ေလးစားအပ်ပါေသာ MECP မိသားစုများ�ှင့် ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်သူများ၊

David Douglas School District School Board မှ David Douglas ေကျာင်းများ�ှင့် အေဆာက်အဦများသည်
မတ်လ 14 ရက်ေနမှ့စ၍ ေကျာင်းသားများ�ှင့် လ�ူကီးများ Mask တပ်ရန ်မလိအုပ်ေတာေ့�ကာင်း ယမနေ်နည့က
ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။

၎င်းသည် MECP အတက်ွ ဘာကုိဆုိလိသုနည်း။ David Douglas School District �ှင့် MECP သည်
မျက်�ှာဖုံးဝတ်ဆင်ရန ်သိ� မဟတ်ု မဝတ်ဆင်ရန ်လတိူင်ုး၏ေရွးချယ်မ�အေပ� လက်ခံမ��ှင့် ေလးစားမ�ဆုိင်ရာ
ယ�်ေကျးမ�တစ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်းထိနး်သိမ်းရန ်ကတိြပ�ပါသည်။ �ကီး�ကပ်ေရးမ�း Ken Richardson က
၎င်း၏အီးေမးလ်တင်ွ ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်ုး၊ ဤသည်မှာ လယ်ွကူေသာဆုံးြဖတ်ချက်မဟတ်ုေပ။
MECP သည် ေကျာင်းခ�ုိင် �ှစ်ခု၊ ရပ်ရွာမူ�ကိ�များ၊ Head Starts �ှင့် အိမ်များတင်ွ အလပ်ုလပ်ုပါသည်။
ပတ်ဝနး်ကျင်နဲ ့ ခ�ုိင်အားလံးုကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားရမယ်။ မျက်�ှာဖုံးလပ်ုပုိင်ခွင့်များ�ှင့် ပတ်သက်၍
အလနွြ်ပင်းထနေ်သာ ခံစားချက်များ�ိှေ�ကာင်း က��်ပ်ုတိ�  နားလည်�က�ပီး ၎င်းတိ�သည် လတူစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး
ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ကဲွြပားပါသည်။ David Douglas School District၊ OHA �ှင့် Oregon ပညာေရးဌာနတိ� မှ
က��်ပ်ုတိ�ရ�ိှထားေသာ အချက်အလက်များအေပ� အေြခခံ၍ အေကာင်းဆုံးေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များချ�ိင်ုရန်
�ကိ�းစားပါသည်။ COVID-19 ေ�ကာင့် အေြပာင်းအလဲများ�ှင့် ေြပာင်းလဲမ�များေ�ကာင့် ေဘးကင်းေရးသည်
က��်ပ်ုတိ�၏ ဦးစားေပးအြဖစ် ဆက်လက်�ိှေနပါမည်။

5 �ှစ်ေအာက်ကေလးများသည် ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှြံခင်းမြပ��ိင်ုေသးဘဲ ထုိအသက်အရွယ်တင်ွ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ အာမမခံ�ိင်ုပါ။ ဤထည့်သွင်းစ�်းစားမ�များ�ှင့် MECP ကေလးအချ�ိသည် ေဆးပညာအရ
�နုယ်ေသာ သိ� မဟတ်ု ခုခံအားကျဆင်းမ�ကူးစက်ခံထားရသည့်အချက်ေ�ကာင့်၊ က��်ပ်ုတိ�၏ဝနထ်မ်းများသည်
က��်ပ်ုတိ�၏ ECSE စာသင်ခနး်များ�ှင့် MECP အေဆာက်အဦများတင်ွ ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် အကဲြဖတ်ေပးသည့်
မျက်�ှာဖုံးများဝတ်ဆင်ရန ်လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်တင်ွးလည်ပတ်မ�များကုိ မည်သည့်အချနိတ်င်ွ ြပနလ်ည်စတင်မည်ကုိ ေတာ်ေတာ်များများ သိချင်ေန�ကသည်ကုိ
က��်ပ်ုသိပါသည်။ ဤအချနိတ်င်ွ အိမ်သိ�လာေရာက်လည်ပတ်သူများသည် အနွလိ်င်ုးတင်ွ �ိှေနမည်ြဖစ်သည်။
သိ� ေသာ်၊ ပနး်ြခံများတင်ွ သိ� မဟတ်ု သင့်အိမ်အြပင်ဘက်တင်ွ သင့်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူ�ှင့် ေတ�ဆုံရန်
ေရွးချယ်ခွင့်�ိှသည်။ ေနာက်ထပ်သတိေပးချက်မတိင်ုမီှ ဤသွားေရာက်လည်ပတ်မ�များအတက်ွ Mask ဝတ်ဆင်ရန်
လိအုပ်ပါမည်။ အိမ်သိ�လာေရာက်လည်ပတ်သူများသည် 2022 ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ 1 ရက်ေနအ့ထိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ
�ိှေနပါမည်။ အစ�်အတိင်ုး၊ က��်ပ်ုတိ�သည် ေအာ်ရီဂွနက်ျနး်မာေရးအာဏာပုိင်�ှင့် ေအာ်ရီဂွနပ်ညာေရးဌာန၏
အ�ကံြပ�ချက်ကုိ ဆက်လက်လိက်ုနာပါမည်။ က��်ပ်ုတိ�သည် က��်ပ်ုတိ�၏ခ�ုိင်�ိှ COVID-19 ��နး်ထားများကုိ
ေစာင့်�ကည့်မည်ြဖစ်�ပီး ��နး်ထားများ ဆက်လက်ကျဆင်းေနပါက၊ 2022 ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ 1 ရက်ေနတ့င်ွ
အိမ်တင်ွးဝနေ်ဆာင်မ�များ စတင်�ိင်ုမည်ဟ ုေမ�ာ်လင့်ပါသည်။

က��်ပ်ုတိ�သည် က��်ပ်ုတိ�၏ခ�ုိင်�ိှ COVID-19 ��နး်ထားများကုိ ဆက်လက်ေစာင့်�ကည့်�ပီး
က��်ပ်ုတိ�၏ဝနထ်မ်းများ၊ ကေလးများ�ှင့် မိသားစုများေဘးကင်းေရးအတက်ွ ချနိည်�ိမည်ြဖစ်သည်။

�ုိးသားစွာ၊
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Multnomah အေစာပုိင်း ကေလးဘဝ အစီအစ�်/David Douglas ေကျာင်းခ�ုိင်

David Douglas ေကျာင်းခ�ုိင်မှ အီးေမးလ-်

David Douglas စာသင်ေကျာင်းများ�ှင့် အေဆာက်အအုံများသိ�  ဝင်ေရာက်သည့ ်ေကျာင်းသားများ�ှင့်
အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများသည ်မတ်လ 14 ရက်ေန ့ တနလ�ာေနတွ့င် �ှာေခါင်းစညး်များ ဝတ်ဆင်ရန ်မလိအုပ်ေတာဘဲ့
Mask များကုိ ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ရန ်တုိက်တွနး်ထားေသာလ်ညး် သက်ေသြပထားသည့ ်အပုိအကာအကွယ်ကုိ
လိခုျင်သူများ သိ�မဟုတ် လိအုပ်သူများ၊

ေအာရီ်ဂွနြ်ပညန်ယ်သည ်မတ် ၁၂ ရက်တွင် အိမ်တွင်းမျက်�ှာဖုံးလပ်ုပုိင်ခွင့်များကုိ ဖယ်�ှားမညြ်ဖစ်ေ�ကာင်း
ေ�ကညာခ့ဲ�ပီး ေကျာင်းများတွင် မြဖစ်မေနမျက်�ှာဖုံးများ ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ြခင်း �ိှ/မ�ိှကုိ
ဆုံးြဖတ်ချက်ချခ့ဲသည။်

မေနည့က၊ David Douglas ေကျာင်းဘုတ်အဖ�ဲသည ်အများသူငာှ ေရးသားေြပာဆုိေသာ သက်ေသခံချက်ကုိ
ယူကာ universal mask ဝတ်ဆင်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ လက်�ိှအ�ကံြပ�ချက်များကုိ ေဆွးေ�ွးခ့ဲသည။်
အဆုံးစွနအ်ားြဖင့်၊ ဘုတ်အဖ�ဲသည ်ေရွးချယ်�ုိင်ေသာ အိမ်တွင်းမျက်�ှာဖုံးများဝတ်ဆင်ရန်
လက်�ိှေရာဂါထိနး်ချ�ပ်ေရးစင်တာ (CDC) အ�ကံြပ�ချက်များကုိ လိက်ုနာရန ်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည။်

ဒါဟာ လယ်ွကူတ့ဲ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတာ ့မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်�ှာဖုံးလပ်ုပုိင်ခွင့်များဆုိင်ရာ ခံစားချက်များသည်
လတူစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ကျယ်ြပန ့စွ်ာကဲွြပား�က�ပီး လမူျားစွာသည ်အဆုိပါြပဿနာ�ှင့်ပတ်သက်၍
အလနွြ်ပင်းထနစွ်ာခံစားရေ�ကာင်း က��ု်ပ်တိ�နားလညပ်ါသည။်

David Douglas School District သည ်မျက်�ှာဖုံးဝတ်ဆင်ရန ်သိ�မဟုတ် မဝတ်ဆင်ရန်
လတုိူင်း၏ေရွးချယ်မ�အေပ� ေလးစားမ��ှင့် လက်ခံမ��ှင့် ေလးစားမ�ဆုိင်ရာ ယ�်ေကျးမ�တစ်ရပ်ကုိ
ဖနတီ်းထိနး်သိမ်းရန ်ကတိကဝတ်ြပ�ထားေ�ကာင်း က��ု်ပ်တိ� �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းေဖာြ်ပလိပုါသည။်

မျက်�ှာဖုံးစွပ်ြခင်းသည ်COVID-19 ပျ�ံ�� ံမ�ကုိ ေလ�ာခ့ျရန ်ထိေရာက်ေသာနညး်လမ်းတစ်ခုအြဖစ်
ဆက်လက်တည�ိှ်ေနကာ ေကျာင်းတွင်း၌ မျက်�ှာဖုံးများကုိ ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ရန ်ေရွးချယ်သူ သိ�မဟုတ်
အ��ရာယ်ပုိများေသာ သိ�မဟုတ် အ��ရာယ်�ိှေသာသူ�ှင့် ေနထုိင်သူ မညသူ်မဆုိကုိ က��ု်ပ်တိ� အေလးအနက်
တုိက်တွနး်ပါသည။်

လမူျားတွင် မျက်�ှာဖုံးများကုိ ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ရန ်အေ�ကာင်းရင်းများစွာ�ိှ�ုိင်သည၊် ယင်းသည်
အေြခအေနေပ�မူတည၍် များစွာကဲွြပား�ုိင်�ပီး ၎င်းတိ�သည ်ဘာလဆုိဲတာ သိရနမ်သင့်ပါ။ COVID-19 ကုိ
ဆက်လက်�ှာေဖွရာတွင် က��ု်ပ်တိ�အားလံးု ေ�ှ�သိ�တက်လမ်ှးရမည့အ်ရာတစ်ခု�ိှလ�င်
အချင်းချင်း၏ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ေလးစားလိက်ုနာြခင်းပင်ြဖစ်သည။်

နားလညရ်န ်အြခားေသာ အဓိကအချက်များ

● ြပညန်ယ်သည ်K-12 ေကျာင်းဆက်တင်တွင် အဆက်အသွယ်ေြခရာခံြခင်း�ှင့် သီးသန ့ခဲွ်ြခားြခင်းကုိ
ေခတ� ရပ်ထားသည။် ဆုိလိသုညမှ်ာ ကာကွယ်ေဆးထုိးသည့အ်ေြခအေန မညသိ်�ပင်�ိှေစကာမူ COVID-19
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ေရာဂါပုိးေတ��ိှသူ�ှင့် ထိေတ�မိသူများသည ်ေရာဂါလက�ဏာကင်းစင်�ပီး အြပ�သေဘာမစမ်းသပ်သေရွ�
သီးသန ့ခဲွ်ထားရန ်မလိအုပ်ေတာပ့ါ။

● COVID-19 အတွက် ေရာဂါလက�ဏာများ�ှင့်/သိ�မဟုတ် စမ်းသပ်ေတ��ိှသူများသည ်၎င်းတိ�ကုိ 5 ရက်
သီးြခားခဲွထားရန ်လိအုပ်ေသး�ပီး ၎င်းတိ�အား သီးြခားခဲွထုတ်�ပီးေနာက် ေနာက်ထပ် 5 ရက်�ကာ
�ှာေခါင်းစညး်တပ်ရန ်အေလးအနက် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည။်

● ေကျာင်းကားများတွင် Mask များ မလိအုပ်ေတာပ့ါ။
● ေအာရီ်ဂွနြ်ပညန်ယ်၏ လပ်ုပုိင်ခွင့်အရ၊ က��ု်ပ်တိ�၏ ေကျာင်းသားကျနး်မာေရးဌာန သိ�မဟုတ်
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ပုံစံအချ�ိကုိ ေပးအပ်သည့ေ်ကျာင်း�ိှ အြခားအခနး်များအပါအဝင်
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆက်တင်များတွင် မျက်�ှာဖုံးများ ဆက်လက်လိအုပ်ေနမညြ်ဖစ်ပါသည။်

ြပညန်ယ်၊ ခ�ုိင်�ှင့် ေနာက်ဆုံးတွင် ေကျာင်းခ�ုိင်များသည ်အသစ်မှ လမ်း��နထ်ားေ�ကာင်း နားလညရ်န်
အေရး�ကီးပါသည။် ေရာဂါထိနး်ချ�ပ်ေရးဗဟုိဌာန (CDC) ၏ အ�ကံြပ�ချက်များသည် ေဒသခံလထုူအတွင်း
ကူးစက်မ���နး်များ အသုိင်းအဝုိင်းတစ်ခုတွင် ကူးစက်မ���နး်ြမင့်မားပါက၊ CDC သည ်အားလံးုအတွက် universal
masking ကုိ အ�ကံြပ�ထားသည။် ေရာဂါကူးစက်မ���နး်သည ်အလယ်အလတ်ြဖစ်ပါက
ကူးစက်�ုိင်ေြခပုိများေသာသူများကုိ မျက်�ှာဖုံးစွပ်ထားရန ်CDC မှ အ�ကံြပ�ထားသည။် ကူးစက်မ���နး်
နညး်ပါးပါက၊ CDC သည ်တိကျေသာ အ�ကံြပ�ချက်များကုိ မေပးဘဲ၊ ေဒသ��ရ ထိနး်ချ�ပ်မ�တွင်
ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချနထ်ားခ့ဲသည။် Multnomah ေကာင်တီကုိ လက်�ိှတွင် အနမ့်ိပုိင်းအမျ�ိးအစားတွင်
ထည့သွ်င်းစ�်းစားထားသည။်

လက်�ိှတွင် ကူးစက်ေရာဂါ ေ�ှးေကွးေနချနိတွ်င် COVID-19 သည ်ဤေနရာတွင် �ိှေန�ုိင်ဖွယ်�ိှသည။်
က��ု်ပ်တိ�၏အသုိင်းအဝုိင်းအဖ�ဲဝင်အားလံးုကုိ မိမိတိ��ှင့် ၎င်းတိ�၏ချစ်ရသူေဘးကင်းေစရန်
ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ရန ်တုိက်တွနး်ပါသည-် သင်ေရွးချယ်ပါက သိ�မဟုတ် အ��ရာယ်�ိှပါက
မျက်�ှာဖုံးများဝတ်ဆင်ပါ၊ လက်ကုိမ�ကာခဏေဆးပါ၊
အိမ်တွင်းေလကုိအတတ်�ုိင်ဆုံးေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေစရန�ှ်င့် ဖျားနာသည့အ်ခါတွင် သင့်ကုိယ်သင်
သီးြခားခဲွထားပါ။

ဤကပ်ေရာဂါအတွက် �ကိ�တင်မှနး်ဆ�ုိင်ေသာ တစ်ခုတညး်ေသာ အရာမှာ ၎င်း၏ ခန ့မှ်နး်မရေသာ
အရာြဖစ်သည။် ကူးစက်မ�တစ်ဖနြ်ပနလ်ညြ်ဖစ်ပွားပါက၊ CDC အ�ကံြပ�ချက်များအေပ�အေြခခံ၍
ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာလပ်ုပုိင်ခွင့်များကုိ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ရန ်က��ု်ပ်တိ�ြပင်ဆင်ထားပါသည။်

အေရး�ကီးဆုံးကေတာ ့ကာကွယ်ေဆး အြပည့ထုိ်း�ပီး မထုိးရေသးရင် ေကျးဇူးြပ��ပီး လပ်ုဖိ�  စ�်းစားပါ။
ကာကွယ်ေဆးများသည ်ဖျားနာြခင်း၊ ေဆး�ုံတက်ြခင်း�ှင့် ေသဆုံးြခင်းတိ�ကုိ ကာကွယ်ရာတွင်
အလနွထိ်ေရာက်ေ�ကာင်း က��ု်ပ်တိ�သိပါသည။်

က��ု်ပ်တိ�သည ်လာမည့ရ်က်များ�ှင့် ရက်သတ� ပတ်များတွင် ပုိမုိတိကျေသာအချက်အလက်များ�ှင့်
အပ်ဒိတ်များကုိ ဆက်လက်ပ့ံပုိးေပးပါမည။်

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်,

သင်၏ David Douglas ေကျာင်းခ�ုိင်

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html

