
ဤအချကအ်လက်က ို Google Translate (သ ို ို့) အခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ  ို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘ သ ခြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇ ြားခြြုပြ ြားအမ  ြားမျ ြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ 

ချစ်ခငရ်ြါဆသ  CPS မ သ ြားစိုမျ ြား 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်အခခ ြားဆရွြားချယ်စရ သငယ် မှုြ ိုစ က ိုခြြုခြငဆ်ခြ ငြ်ားလဲရနန် ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားမ ဆဝြားကွ ဆသ အချ နက် လက ို

တ ိုြားခမြှငို့ဆ်ြြားရနက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့လိုြ်ဆ  ငဆ်နစဉ်လွနခဲ်ို့ဆသ ရက်အနည်ြားငယ်ကသင၏်စ တ်ရ ည်မှုအတွက်ဆကျြားဇ ြားတင်

ရ  ြါသည်။ 

ဤမဆသချ မဆရရ မှုကက ြားကက ြားမ ြားမ ြားက လအတွငြ်ားကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ြထမ  ိုြား ဦြား 

စ ြားဆြြားသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့မ် သ ြားစိုမျ ြား၏ကျနြ်ားမ ဆရြားန ငို့သ်ိုခချမ်ြားသ ခဖစ်သည်။ 

ထ ိုကတ ကဝတ်အဆြေါ် အဆခခခ ၍၊ 

အစ အစဉ်သည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားဆတ ငြ်ား  ိုဆနဆသ အရ က ိုရည်ရွယ်ချက်ရ  ရ  ကန ို့သ်တ်ထ ြားပြ ြား ရ 

မျ ြားထ မ သငယ် မှုန ငို့ ်က်သယ်ွဆရြားအတွက်အချ နဇ်ယ ြားသတ်မ တ်ထ ြားသည်။ သငယ် မှု က်လက်ြါလ မို့်မယ်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ထက်ွခွ ဆနသမျှက လြတ်လ ိုြား၊ 

အခခ ြားသငက်က ြားြ ို ို့ချမှုနည်ြားလမ်ြားမျ ြားသည် က်လက်တည်ရ  ဆနမည်ခဖစ်သည်။ 

၎ငြ်ားသည်ရ ိုြားရ သငက်က ြားမှုနည်ြားလမ်ြားမျ ြားန ငို့ကဲွ်ခြ ြားလ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားက ို က်လက်ဆလို့လ ရနက် ည ရနက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့ကတ က ၀ တ်ခြြုထ ြားသည်။ 

ဤအခ ိုက်အတန ို့သ်ည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ် ဦြား 

၏အန ဂတ်ကက ြုြားြမ်ြားမှုမျ ြားက ိုအြျက်သဆဘ မသက်ဆရ က်သငို့ဟ်ိုကျွန်ိုြ်တ ို ို့ယ ိုကကည်သည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်သည်ထ ိုယ ိုကကည်ချက်က ိုထငဟ်ြ်ဆစသည်။ ဆလို့လ ခခငြ်ားသည်ခြနလ်ည်သ ိုြားသြ်ခခငြ်ား၊ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်န ငို့ ်ြတ်သက်၍ ဆန က်ထြ်သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြားက ိုကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဝက်ဘ ် ိုက် 

www.cpsk12.org/COVID19 သ ို ို့ထညို့်ပြ ြားြါပြ ။ 

မ သ ြားစိုမျ ြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခွနြ်ားမျ ြားလည်ြားရန ိုငသ်ည်။ 

ဆအ က်တွငဆ်ဖ ်ခြထ ြားသည်မ  planပြ  ၈ 

ရက်ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့တွငစ်တငမ်ညို့က်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏အစ အစဉ်၏အဆခခခ ကျဆသ အချက်မျ ြားဆအ က်တွငဆ်ဖ ်ခြထ ြားသည်

။ 

ယဆန ို့န ငို့မ်နက်က ိုအွနလ် ိုငြ်ားန ငို့သ်ငက်က ြားဆသ အလိုြ်မျ ြားက ိုညြှ နှု ငြ်ားန ိုငရ်နန် ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်လက်ရ  ြ

ည ဆရြားအ ငို့အ်တနြ်ားက ို ရ မျ ြားန ငို့သ်ငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားညြှ နှု ငြ်ားဆရြားမ ြားမျ ြားမ အသ ိုြားခြြုမည်။ 

မ လတနြ်ားဆကျ ငြ်ားအြ ိုဆ  ငြ်ားစကက ူဆလို့လ ဆရြား  ိုငရ်  packets မျ ြားက ိုခြင ်ငဆ်နပြ ြားအ မ်သ ို ို့ြ ို ို့လ မို့မ်ည်။ 



အ ိုငြ်က်ဒ္မ်ျ ြားရ  သညို့် ၅ တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသည်စကက ူဘ ြားမျ ြားသ ို ို့က ြားဆခြ ငြ်ားသွ ြားလ မို့်မည်။ ၄ 

ငြ်ားတ ို ို့သည်သ တ ို ို့၏ iPads မျ ြားက ိုထြ်မ ဆလို့လ သငယ် ရနန် ငို့အ်ရငြ်ားအခမစ်မျ ြားက ိုရယ ရနအ်တွက်သ ိုြားန ိုငသ်ည်။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအဆနခဖငို့ဆ်လို့လ သငယ် ရနဆ်န ို့ရက်မျ ြားက ိုဆခြ ငြ်ားလဲရနတ် ိုက်တွနြ်ားြါသည်။ ဥြမ အ ြားခဖငို့,် 

တစ်ဆန ို့သခ္ျ န ငို့ဆ်န က်တစ်ဆန ို့ဖတ်ဆန။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအဆနခဖငို့ထ်ြ်မ အက အည လ ိုအြ်ြါကဆကျ ငြ်ား ရ  / 

 ရ မမျ ြားသည်ဆန ို့စဉ်ရ ိုြားချ နမ်ျ ြားထ ြားရ  မည်ခဖစ်သည်။ 

 ရ မျ ြားသည်တ ို ို့ခြနခ်ျက်မျ ြားက ိုဆြြားလ မို့်မည်၊ သ ို ို့ဆသ ်အ ငို့မ်ျ ြားက ိုသတ်မ တ်မည်မဟိုတ်ြါ။ 

 ရ မျ ြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားမျ ြားမ  က်သွယ်မှုမျ ြားသည်အချ နဇ်ယ ြားအတ ိုငြ်ားလ ိုက်န လ မို့်မည်။ 

တနလ္ ဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

အဂ္ ါဆန ို့ - အထ ြား ရ မျ ြား / အတ ိုငြ်ငခ် မျ ြား / အ မ်မ  က်သွယ်ဆခြ   ိုသ မျ ြား၏အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

ကက သြဆတြားဆန ို့ - ဆကျ ငြ်ားအိုြ် / ဆကျ ငြ်ားအဆ  က်အအ ိုမ ဆန က်  ိုြားသတငြ်ားမျ ြား 

ဆသ ကက ဆန ို့ - စ သငခ်နြ်ား ရ မ အ ြားဆမြားလ်မျ ြား 

အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားန ငို့အ်ထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ား 

စ သငန် စ်အကိုနတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်သငက်က ြားဆရြားအခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားက ိုဆြြားမည်ခဖစ်ပြ ြား ရ မျ ြားအခြ

နအ်လ န ်က်သွယ်မှုန ငို့တ် ို ို့ခြနခ်ျက်မျ ြားြါ ၀ ငမ်ည်ခဖစ်သည်။ 

သငယ် မှုက ိုဘ သ ရြ်နယ်ြယ်အလ ိုက်စ သတ်မ တ်ထ ြားသည်။ 

ဘ သ ရြ်Eachရ ယ တစ်ခိုစ က ိုသငက်က ြားြ ို ို့ချမှုန ငို့ ်က်စြ်ဆသ အစိုလ ိုက်အခြ ြုလ ိုက် က်သွယ်ဆရြားအတွက်

တစ်ြတ်တ ရက်က ိုသတ်မ တ်ထ ြားသည်။တနလ္ ဆန ို့ - သခ္ျ ၊ အနိုြည န ငို့အ်ဂ္လ ြ်စ သငယ် သ မျ ြား 

အဂ္ ါဆန ို့ - ဘ သ စက ြားအနိုြည ၊ PE / ကျနြ်ားမ ဆရြား၊ ြါရမ ရ ငြ်ည ဆရြားန ငို့ ်AVID 

ဗိုဒ္ဓဟ ြားဆန ို့ - သ ြပ ၊ လက်ဆတွွေ့အနိုြည ၊ အလိုြ်ရ  ဆဖွဆရြားစငတ် န ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားခရ ိုငစ် သငခ်နြ်ားမျ ြား 

ကက သြဆတြားဆန ို့ - လ မှုဆရြားဆလို့လ မှုမျ ြား၊ 

ကမ္ ို့ဘ သ စက ြားမျ ြားန ငို့အ်ထ ြားြည ဆရြားမဟိုတ်ဆသ အဆကက ငြ်ားအရ နယ်ြယ်မျ ြား 



(ဆအ ငခ်မငမ်ှုအတွက်ကျွမြ်ားကျငမ်ှုမျ ြား၊ AC Lab၊ အရငြ်ားအခမစ်၊ လိုြ်ငနြ်ားခငွြ် တ်ြငတ် ြား  ြားမှု၊ 

သင၏်စ သငသ် ြားအတွက်ဆလျှ က်ထ ြားဆသ အခါအလိုြ်ရ  ဆဖွခခငြ်ား) 

ဆသ ကက ဆန ို့ - ဆြျ ်စရ ဆန ို့၊ ကလြ်ဆန ို့ (ကလြ်မျ ြား၊ 

 ရ မျ ြားသည်ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်ြ ိုမ နရ် ိုြားချ နမ်ျ ြား က်လက်ခြြုလိုြ်လ မို့်မည်။ 

၂၀၂၀ ဆန ွဦြား ရ သ စ သငခ်ျ နအ်တွက်စ ဆမြားြဲွအ ငို့က် ိုမည်သညို့်အခါမျှအစ ရငခ် မည်မဟိုတ်ြါ။ 

သငတ်နြ်ားတစ်ခိုတွငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြား၏စွမြ်ားဆ  ငရ်ည်က ို P (pass) သ ို ို့မဟိုတ် IC (မခြညို့်စ ို) အမ တ်အသ ြားက ို 

အသ ိုြားခြြု၍ အစ ရငခ် မည်။ 

P သ ို ို့မဟိုတ် IC အတွက်  ိုြားခဖတ်ချက်မျ ြားက ို ၂၀၂၀၊ မတလ် ၁၀ ရက်တွငတ်ငခ်ြခဲို့ဆသ  Interim Progress 

Report (IPR) က ို အဆခခခ ၍ ခြြုလိုြ်လ မို့်မည်။ IPR ရမ တ ်၆၀% န ငို့အ်ထက်သည် P တစ်ခိုခဖစ်သည်။ 

မဟိုတ်ြါက IC ခဖစ်သည်။ မအမ တ်အသ ြားမျ ြားသည်ဆကျ ငြ်ားသ ြား၏ GPA 

အဆြေါ်မည်သညို့သ်က်ဆရ က်မှုရ  လ မို့်မည်မဟိုတ်ြါ။ (AP န ငို့ ်Dual Credit 

မ ဆအ က်ဆဖ ်ခြြါအချက်အလက်မျ ြားအ ြားခြနလ်ည်စစ်ဆ ြားြါ။ ) 

အကယ်၍ ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစဆ်ယ က်သည်2020ပြ  ၁ ရက၊် ၂၀၂၀ 

မတ ိုငမ် သငတ်နြ်ားက ိုမဆအ ငခ်မငခဲ်ို့ြါက ရ န ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား၏ြ ို့ြ ိုြားမှုခဖငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသွ ြားခွငို့အ် ငို့အ်တနြ်ားက ိုဆရ က်ရ  

ရနဆ်ကျ ငြ်ားသ ြား၏ကျနရ်  ဆသ စ ဆမြားြွဲတွငရ်  သည်။ 

 အ ငို့ခ်မငို့ဆ်နရ ချထ ြားဆရြား (AP) & န စ် ခရက်ဒ္စA်P န ငို့ ်Dual Credit 

သငတ်နြ်ားမျ ြားသည်ဆက လ ြ်သငတ်နြ်ားပြ ြား  ိုြားခခငြ်ားန ငို့ ်AP 

စစ်ဆ ြားမှုခြင ်ငမ်ှုက ိုစ သငန် စ်အကိုနတွ်ငဆ်ြြားလ မို့်မည်။ 

ဆနရွ သ စ သငန် စ်တစ်န စသ်ငတ်နြ်ားအတွက်ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနစ် ရငြ်ားသငွြ်ားထ ြားဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွ

က် Dual Credit option: 

CPS အတွက်ဒ္ိုတ ယစ သငရ်မညို့်အမ တ်အသ ြားသည် P သ ို ို့မဟိုတ် No Credit (NC) ခဖစ်သည်။ 

ြျှမ်ြားမျှြထမစ သငန် စ်န ငို့ဒ်္ ိုတ ယန စ်ဝက်“ အတနြ်ား” က ို အသ ိုြားခြြု၍ 

ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနလ် ိုအြ်ဆသ အလိုြ်ပြ ြား  ိုြားခခငြ်ားက ို အသ ိုြားခြြု၍ 

စ ဆမြားြဲွအမ တ်က ိုဆက လ ြ်သ ို ို့တငခ်ြရန ် ိုြားခဖတ်လ မို့်မည်။ 



စ သငခ်ျ နအ်တကွ်ဆက လ ြ်အဆ ကြားရရနစ် ရငြ်ားသွငြ်ားထ ြားဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတကွ် Dual Credit 

သငတ်နြ်ားမျ ြား - 

CPS အတွက်ဒ္ိုတ ယစ သငအ်မ တ်သည် P သ ို ို့မဟိုတ် NC ခဖစ်သည်။ 

အကခရ အတနြ်ားက ိုဆကျ ငြ်ားြ တ်ခခငြ်ားမတ ိုငမ်  စ သငခ်ျ န၌်ခြြုလိုြ်ဆသ အလိုြ်အဆြေါ် အဆခခခ ၍ 

ဆက လ ြ်သ ို ို့မဟိုတ်တကကသ ိုလ်သ ို ို့တငခ်ြရန ် ိုြားခဖတ်ပြ ြားဆက လ ြ်အဆ ကြားရရ  ရနလ် ိုအြ်ဆသ ပြ ြားစ ြားမှုြါ ၀ 

ငသ်ငို့သ်ည်။ 

အကယ်၍ သငဆ်လို့လ ရနအ်စ အစဉ်မျ ြားန ငို့ ်ြတသ်က၍် 

ထြ် ငို့ဆ်မြားခွနြ်ားမျ ြားရ  ြါကသငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြား၏ဆကျ ငြ်ားန ငို့ ်ရ  (မျ ြား) က ိုရရ  န ိုငြ်ါသည်။ 

ထ ို ို့အခြငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဝက်ဘ ် ိုက် www.cpsk12.org/COVID19 

တွငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့ရရ  န ိုငဆ်သ သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြားန ငို့အ်ရငြ်ားအခမစ်မျ ြားက ိုစစ်ဆ ြားြါ။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့န ငို့ဆ်က ငြ်ားမွနဆ်သ မ တ်ဖက်မျ ြားခဖစ်ခခငြ်ားအတွက်ဆကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်။ 

ငါတ ို ို့န ငို့အ်တ အလိုြ်လိုြ်ဆသ ဆကက ငို့ဆ်ကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်ကဆလြားမျ ြားသငယ် ရနအ်ခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားရ  သည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့မ သ ြားစို၏ကျနြ်ားမ ဆရြားန ငို့ဆ်က ငြ်ားကျ ြုြားက ို ဦြား 

စ ြားဆြြားရ တွငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏လိုြ်ဆဖ ်က ိုငဖ်က်ခဖစ်ခခငြ်ားအတွက်ဆကျြားဇ ြားတငြ်ါသည်။ 



ဤအချကအ်လက်က ို Google Translate (သ ို ို့) အခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ  ို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘ သ ခြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇ ြားခြြုပြ ြားအမ  ြားမျ ြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ 

 

 

မ လတနြ်ားြည ဆ ြား 

မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခွနြ်ားမျ ြား 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ  / သ ြားမျ ြားသည်မည်သညို့်အချ နတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ို ို့ခြနလ် မည်ဟိုဆမ  ်လငို့ြ်ါသနည်ြား။ 

CPS 

သည်ဆေသ  ိုင ် န ငို့ခ်ြည်နယ်  ိုင ် ကန ို့သ်တ်ချက်မျ ြားက ို က်လက်လ ိုက်န မည်ခဖစ်ပြ ြားသငို့အ် ြားသငို့ဆ်လျ ်မှု

ရ  ဆစ နအ်ပမဲတမ်ြားခြြုလိုြ်လ မို့်မည် 

ေ ဆခါငြ်ားစဉ်အဆြေါ်သတငြ်ားအချက်အလက် ရ  န ိုငခ်ဖစ်လ သည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား /    မ  က်သယ်ွမှုမ မည်သည်တ ို ို့က ိုဆမ  ်လငို့န် ိုငသ်နည်ြား။ 

သငို့က်ဆလြား၏   သည်နည်ြားလမ်ြားမျ ြားစွ ခဖငို့မ် သ ြားစိုမျ ြားက ို က်သယ်ွလ မို့်မည်၊ 

ဖိုနြ်ားန ငို့ ်/ သ ို ို့မဟိုတ်အ ြားဆမြားလ်ခဖငို့ခ်ြြုလိုြ်န ိုငသ်ည်။ 

ဤ က်သွယ်ဆ ြား၏ ည်မ နြ်ားချက်မ  သင၏်ကဆလြားန ငို့သ်င၏်ကဆလြားအ ြားဆသချ ဆစ နခ်ဖစ်သည် 

မ သ ြားစို၊ CPS န ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား က်ဆနသည်က ို က်လက်ခ စ ြား သည်။ 

ဤနည်ြားအ ြားခဖငို့က်ျွန်ိုြ်တ ို ို့အ ြားလ ိုြားသည်လ ိုခခ ြုမှုရ  ဆကက ငြ်ားကျွန်ိုြ်တ ို ို့သ သည် 

ဆက ငြ်ားပြ ! သငသ်ည်သင၏်စ သငခ်နြ်ား   မ မကက ခဏကက ြား လ မို့်မည်။ 

သငျသညျအထ ြားကိုထ မ ကက ြားြါလ မို့်မယ် 

   မျ ြား (အနိုြည ၊ ဆတြားဂ တ၊ PE၊ ဆကျ ငြ်ားအတ ိုငြ်ငခ် စသည်တ ို ို့) 

သည်သတငြ်ားအချက်အလက်ရ  လ ငအ်ဂဂ ါဆန ို့တွင ်

ဆဝစို။ သင၏်ဆ  က်လိုြ်ဆ ြားဆကျ ငြ်ားအိုြ်သည်ကက သြဆတြားဆန ို့တ ိုငြ်ားမွမ်ြားမ မှုမျ ြားဆြြားြ ို ို့လ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏မ လတနြ်ားကဆလြားထ သ ို ို့စ သငက်က ြားမညို့အ်ထိုြ်မျ ြားဆန က်တစ်စ ိုက ိုမည်သ ို ို့ြ ို ို့ မည်နည်ြား။ 

PK-5 မ     / ဆကျ ငြ်ားအ ြားလ ိုြား၏သငက်က ြားမှုြ ိုစ က ိုအဓ ကြ ိုစ အခဖစ်အသ ိုြားခြြုမည် 



ညွှနက်က ြားချက်။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့ြ် ိုမ နစ်စ်ဆ ြားမှုမျ ြားမ တ ငို့ ်  မျ ြားကသ တ ို ို့အဆ  က်အအ ိုက ိုအဆကက ငြ်ားကက ြားလ မို့်မည် 

လ မယို့်သငယ် မှုအထိုြ်အဘ ို ို့အ ငသ်ငို့ဆ်သ သ တ ို ို့အ ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြား၏အိုြ်ချြုြ်ဆ ြားမ ြားန ငို့ထ် ို packets 

ဆတွက ို 

သငို့အ် မ်သ ို ို့တ ိုက်ရ ိုက်ြ ို ို့လ မို့်မည် 

ဆသ  packets မျ ြားထက ်ဆကျ ်လွန၍် 

ကျွန်ိုြ်၏မ လတနြ်ားကဆလြား၏သငယ် မှုက ိုမည်သညို့်နည်ြားလမ်ြားခဖငို့က်ျွန်ိုြ်ြ ို့ြ ိုြားဆြြား ြါမည်နည်ြား 

မ သ ြားစိုမျ ြားက ိုြ ို ို့မလ ြား 

အဆ ြားအကက ြား  ိုြားကဆတ ို့၊ 

ငါတ ို ို့   မျ ြားသည်ဤအချ နက် လအတွငြ်ားမ သ ြားစိုမျ ြားန ငို့အ် က်အသွယ်မခြတ်ဆစလ ိုသည်။ 

သ တ ို ို့ခဖစ်လ မို့်မယ် 

ြ ို့ြ ိုြားမှု, packet 

က ိုအလိုြ်အတွက်လမ်ြားညွှနမ်ှုန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားက ိုဆစ ငို့ဆ်ရ  က် နဆ်ဖ ်ဆ ွမျက်န  ကမ်ြားလ မ်ြား န ်ရ  န ိုင ်

ချ တ် က ်COVID-19 

ရ  အ ည်အဆသြွားခမငို့မ် ြားဆသ စ တ်က ြားစ တသ်နြ်ားမျ ြားအတကွ်လှုြ်ရ  ြားမှုမျ ြားက ိုလည်ြားသင ်ရ  န ိုငမ်ည်ခဖစသ်ည် 

၀ ဘ ် ိုေ ်www.cpsk12.org/COVID19 ။ 

၅ တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသ ြားဆက ။ သ  / သ မသည်သငက်က ြားြ ို ို့ချသညို့် packet မျ ြားသ ို ို့ဆခြ ငြ်ားသွ ြားမည်လ ြား။ 

ဟိုတ်တယ်။    မျ ြားအ ြားလ ိုြားက ို packet မျ ြားသငက်က ြားြ ို ို့ချ နဆ်တ ငြ်ား  ိုသည်။ ေ  packets 

ဆတွက ိုအဆခခခ ထ ြားတယ် 

မစ်    သငယ် မှုစ နှုနြ်ားမျ ြားသည်စ သတ်မ တ်ခခငြ်ားန ငို့စ်ဉ် က်မခြတ်တည်ရ  မှုက ိုဆသချ ဆစလ မို့်မည် 

CPS မ သ ြားစိုအ ြားလ ိုြားအတကွသ်ငယ် ခခငြ်ား။ ကျွန်ိုြ်၏ ၅ တနြ်ားတွင ်iPad ရ  သည်။ သ  / 

သ မသည်သငယ်  နအ်တွက်၎ငြ်ားက ိုမည်သ ို ို့အသ ိုြားချန ိုငမ်ည်နည်ြား။ 

သင၏်ကဆလြားက ိုသခဂျ ခြနလ်ည်သ ိုြားသြ်ခခငြ်ား၊ ST သခဂျ န ငို့အ်ခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားစ ဖတ်ခခငြ်ားအတွက် ConnectEd 

က ိုအသ ိုြားခြြု နတ် ိုက်တွနြ်ားထ ြားသည် 



အ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားသငယ် မှုအခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားက ိုကကယ်ဝခြညို့်စ ို။ Schoology 

တွငသ်ငယ် မှုအသစ်ထြ်မ မည်မဟိုတ်ြါ။ 

ကျွန်ိုြ်ကဆလြားဆြျ က်ဆနဆသ မစ်    သငယ် မှုစ နှုနြ်ားမျ ြားဆက ။ 

CPS သငရ် ိုြားညွနြ်ားတမ်ြားည  နှု ငြ်ားဆ ြားမ ြားမျ ြားသည် Missouri Learning Standards ၏စ  ငြ်ားက ိုထိုတ်ဆြြားလ မို့်မည် 

တစ်ခိုချငြ်ားစ က ိုဘ သ  ြ်in  ယ ၌လွဲဆချ ်။ ဤစ နှုနြ်ားမျ ြားသည်သငက်က ြားဆနဆသ စ နှုနြ်ားမျ ြားန ငို့ဆ်ြါငြ်ားစြ်လ မို့်မည် 

ဆန က်တစ်န စ်ကျလ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်ကဆလြားသည် Zoom အစည်ြားအဆဝြားမျ ြားတွငြ်ါဝငလ် ိုဆသ ်လည်ြားကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏မ သ ြားစိုတွငြ်စစည်ြားမရ  ြါ 

လ ိုအြ်ဆနဆသ မ သ ြားစိုမျ ြားက ိုြစစည်ြားက   ယ မျ ြားယ  နအ်စ အစဉ်ရ  လ ြား။ 

က မဆက ငြ်ားစွ ြဲ၊ ေ အချ နမ်  မ သ ြားစိုဆတွအတွက်ြစစည်ြားဆတွြ ိုထိုတ်ဖ ို ို့နည်ြားလမ်ြားမရ  ဘ ြား။ ငါတ ို ို့ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏မ သ ြားစိုမျ ြားစွ ကက ြုဆတွွေ့ဆန သညို့်ကန ို့သ်တ်ချက်မျ ြားက ိုန ြားလည် န။် 

အမျ ြားအခြ ြားရ  ြါတယ်သတ ခြြုြါ 

ဤလ ိုအြ်သညို့်အချ နတွ်ငအ်ခမဲို့အငတ် နက်က ိုကမ်ြားလ မ်ြားဆသ ကိုမပဏ မျ ြား။ 

သတငြ်ားအချက်အလက်က ိုအဆြေါ် ရ  န ိုငြ်ါသည် 

COVID-19 ၀ ဘ ် ိုေ ်(www.cpsk12.org/COVID19) န ငို့သ်င၏်ဆ  က်လိုြ်ဆ ြားဆကျ ငြ်ားအိုြ်မ က ည န ိုငသ်ည်။ 

ဆအ က်ဆဖ ်ခြြါမျ ြားသည်သငို့က်ဆလြား၏   ၊ 

သငသ် ို ို့မဟိုတ်သငို့က်ဆလြားအ ြားမဆတ ငြ်ားခ န ိုငဆ်သ အ  မျ ြားစ  ငြ်ားခဖစ်သည်။ 

ေ အချ နမ်  : 

ဤအချ နတွ်င ်  မျ ြားလိုြ်လ မို့်မည်မဟိုတ်ဆသ အ   

ပြ ြားစ ြားဆသ အလိုြ်အတွက်မ ဘမျ ြားက ိုဆမ  ်လငို့ထ် ြား။    မျ ြားဆသချ ဆစ နမ် နမ် နစ်စ်ဆ ြားြါလ မို့မ်ယ် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့မ် သ ြားစိုမျ ြားသည်အစ ိုလ ိုက်က ိုခဖညို့်န ိုငသ်ည်။ 

အ မ်မ  ဆန က်ဆတ ်သ ို ို့လ ိုက် ဆသ အချ နဇ်ယ ြားက ိုဖနတ် ြားခခငြ်ား။ 

zoom အစည်ြားအဆဝြားမျ ြားလ ိုအြ်သည်။ 

   မျ ြားသည်၎ငြ်ားက ိုက ိုငထ် ြားန ိုငဆ်သ ်လည်ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအဆနခဖငို့မ်လ ိုအြ်ြါ 



တက်ဆ  က်ြါ 

အ ငို့။် 

ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည် Grab-and-go ထက်ဆကျ ်လွနဆ်သ အစ ြားအစ က ို ရ   နလ် ိုအြ်သည်။ 

ဘယ်လ ိုအက အည  န ိုငမ်လဲ။ 

 ရ  န ိုငသ်ညို့်အ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို COVID-19 ဝကဘ် ် ိုက် www.cpsk12.org/COVID19 တွငဖ်တရ်ှုြါ။ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားသည်စ ိုြား  မ်ြ ြနမ်ှုန ငို့ ်/ သ ို ို့မဟိုတ်စ တ်ဓ တ်ကျြ ို သည်။ အကယ၍် 

ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည်စ တ်ကျနြ်ားမ ဆ ြားဆထ က်ြ ို့မှုလ ိုအြ်ြါက၊ 

အက အည  န ိုငမ်လ ြား 

အကက ဆြြားအ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို CPS COVID-19 ၀ ဘ ် ိုေတ်ွင ်ရ  န ိုငသ်ည်။ 

မ သ ြားစိုမျ ြားလည်ြားခဖစ်န ိုငသ်ည် 

ဤဆန  တငွအ်ကက ဆြြားသညို့အ် ငြ်ားအခမစ်လမြ်ားညွှနက် ိုတ ိုက်ရ ိုက်ကကညို့ရ်ှုြါ။ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ။ 



ဤအချကအ်လက်က ို Google Translate (သ ို ို့) အခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ  ို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘ သ ခြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇ ြားခြြုပြ ြားအမ  ြားမျ ြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ 

 

 

အလယ်တနြ်ားြည ဆ ြား 

မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခွနြ်ားမျ ြား 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ  / သ ြားမျ ြားသည်မည်သညို့်အချ နတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ို ို့ခြနလ် မည်ဟိုဆမ  ်လငို့ြ်ါသနည်ြား။ 

က ိုလ ဘ ယ ခြည်သ ို့ဆကျ ငြ်ားမျ ြား (CPS) သည် ြ် ွ ၏အခဖစ်အြျက်မျ ြားအိုြ်ချြုြ်မှုအဖဲွွဲ့ ၀ ငခ်ဖစ်သည်။ 

ဆကျ ငြ်ားခရ ိုငသ်ည်ဆေသ  ိုင ် န ငို့ခ်ြည်နယ်ညွှနက်က ြားချက်မျ ြားန ငို့က်န ို့သ်တ်ချက်မျ ြားက ို က်လက်ကျငို့သ် ိုြားမည်။ 

ကကြှနျြုြျတ ို ို့လိုြျန ိုငျမညျ 

ဤအဆကက ငြ်ားအ  န ငို့သ်က်  ိုငသ်ညို့်သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြား ရ  လ သညို့်အခါမ သ ြားစိုမျ ြားအ ြားအသစ်တဖ

နထ် နြ်ားသ မ်ြားြါ။ 

အထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားခ က်ေစ်အတွက်အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားဆက ။ 

ဤသငတ်နြ်ားမျ ြားသည်အထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားကဲို့သ ို ို့အစ အစဉ်က ိုအသ ိုြားခြြုလ မို့်မည်။ 

ေ သငတ်နြ်ားမျ ြားက ိုအတ တ ကိုသြါလ မို့်မည် 

လမ်ြားအထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားကိုသဆနကကသည်။ 

ငါ ို့ကဆလြား၏သငတ်နြ်ားမျ ြားမပြ ြား  ိုြားဆသ ဆကက ငို့သ် တ ို ို့သည်လ မညို့်န စ်တွငအ် ြားနည်ြားချက်ရ  လ မို့်မည် 

သငတ်နြ်ားမျ ြား? 

CPS သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဆန ွဦြား   သ သငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားအဆခြ ငြ်ားအလမဲျ ြားက ိုဆ  ငခ်ြနဟ်ြ် န ်၂၀၂၀-၂၀၁၁ 

သငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားက ိုဆ ြား ွမဲည်။ မဟိုတ်ဘ ြား 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားသည်အဆကက ငြ်ားအ  ဆြျ က်ဆသ ဆကက ငို့အ် ြားနည်ြားချက်ရ   မည်။ 

ဘယ်လ ို P ၏အမ တ်အသ ြားက ို  ိုြားခဖတ်ထ ြားကကမည်နည်ြား 

"P" သည် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၁၀  က်၊ IPR တငွ ်၆၀% န ငို့အ်ထက်ခဖစ်လ မို့်မည်။ 



မတ်လ 10  က ်IPR အစ  ငခ် ခခငြ်ားန ငို့မ်တ်လ 13 အကက ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ ်ဦြား 

၏တနြ်ားဆကက ငြ်ားအကက ြားသက်ဆသအဆထ က်အထ ြားမျ ြားရ  ြါက 

အထက်သ ို ို့တက်လ ငသ် ို ို့မဟိုတ် ၆၀% ဆအ က်သ ို ို့ကျလ မို့မ်ည်၊    သည်  ိုြားခဖတ်ချက်ချန ိုငသ်ည်။ အကယ်၍ 

က 

ဆကျ ငြ်ားသ ြား၏မတ်လမတလ် 31, တ ငို့မ် တ ငို့ြ် တ်ြစ်ပြ ြားဆန က် 60% အထက်ခမငို့တ်က်ခဲို့သည် 

ခြဌ နြ်ားခွငို့ ်P. ခဖစ်လ မို့်မယ် 

မတ်လ ၃၁  က်မတ ိုငမ် အတနြ်ားသည် P 

မဟိုတ်ဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်ကျနရ်  ဆသ စ သငခ်ျ နခ်ဖစ်လ မို့်မည် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ ်ဦြား P. 

အတွက်ဆ  က်ရ  က ည  နအ်သ ိုြားခြြုခဲို့သည်ေ မအလိုြ်၏ပြ ြားစ ြားမ တ ငို့လ်ိုြ်ဆ  ငန် ိုငတ်ယ် 

reteaching န ငို့ခ်ြနလ်ည်သ ိုြားသြ်အတွက်ြါဝငျ,     ဲ ို့ခြနလ်ည်ခြနလ်ည်ဆြေါ်လစ မျ ြားကခွငို့ခ်ြြုလ င,် ဆြြားအြ်န ငို့ ်

မတ်လ ၁၀  က ်IPR မတ ိုငမ် တငခ်ြခခငြ်ားန ငို့အ်ကဲခဖတ်ခခငြ်ားသဆဘ တ  ြားမျ ြား၏ကျွမ်ြားကျငမ်ှုက ိုခြသခခငြ်ား။ 

ဤဆ ွွဲ့က ြား 

အကဲခဖတ်ချက်မျ ြားက ို   မ   ိုြားခဖတ်န ိုငသ်ည်။ အွနလ် ိုငြ်ားတွငသ် ထညို့သ်ွငြ်ားန ိုငသ်ည် 

ဉ ဏစ်မ်ြားြဆဟandိ န ငို့စ်မ်ြားသြ်မှု, ြါြားစြ်ဉ ဏစ်မြ်ားြဆဟandိ န ငို့စ်မ်ြားသြ်မှု, 

အဆ ြားအသ ြားသ ို ို့မဟိုတ်အခခ ြားသငယ် မှု၏သက်ဆသအဆထ က်အထ ြားမျ ြား။ 

စ အ ငို့အ်တနြ်ားဖျက်သ မ်ြားခခငြ်ားသည်ကျွန်ိုြ်န ငို့သ်က်  ိုငသ်ည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ဤအ  က ိုမည်သ ို ို့ဆခဖ ငို့မ်တ်န ိုငမ်ည်နည်ြား။ 

အလယ်တနြ်ားအ ငို့အ် ငို့အ်တနြ်ားက ို ရ  ခခငြ်ားသည်အစ  ငခ် ခခငြ်ား ည် ွယ်ချက်အတွက်သ ခဖစ်သည်။ မရ   

အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသ ြားသ ို ို့မဟိုတ် GPA န ငို့သ်က်  ိုငဆ်သ စည်ြားဆန  ငထ် ြားဆသ အချက်အလက်မျ ြား။ 

ဆကက ငြ်ားအစ  ငခ် သည်အဆ ြားကက ြားဆသ ်လည်ြား 

CPS၊ ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ခြည်နယ်န ငို့တ် ိုငြ်ားခြည်ရ  ြည ဆ ြားစနစ်သ ို ို့ရိုတ်တ က်ဆခြ ငြ်ားလဲခခငြ်ား 



Coronavirus Pandemic 

သည်သတငြ်ားြ ို ို့  တွငမ် တဆသ အခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားဖနတ် ြားဆြြားဆသ အဆခခအဆနက ိုဖနတ် ြားဆြြားခဲို့သည် အကယ်၍ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားသည်အွနလ် ိုငြ်ားမ သငတ်နြ်ားတက်လ ငဆ်က ။ 

အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားအစ အစဉ်သည်အွနလ် ိုငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားန ငို့အ်ကျ ြုြားဝငသ်ည်။ အ  ိုြါတ ိုြားချဲွဲ့ 

အွနလ် ိုငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားအတွက်သငယ် ခခငြ်ားတွင ်က်လက်ဆလို့လ ခခငြ်ားန ငို့သ်ငတ်နြ်ားပြ ြား  ိုြားခခငြ်ားတ ို ို့ြါဝငသ်ည်။ 

အွနလ် ိုငြ်ား 

   သည်မတ်လ ၁၀  က်န ငို့ည် မ ဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားအတွက်ဆမ  ်လငို့ခ်ျက်မျ ြားက ို က်သွယ်လ မို့်မည် 

cutoff  က်။ 

အဘယျသ ို ို့ဂိုဏအ်သဆ လ ြ်ဆက ? 

2019-2020 အတွက်အလယ်တနြ်ားအ ငို့တွ်ငတ်တ ယ၊ စတိုတထ ဆလြားလြတ်ဂိုဏထ် ြားဆ  ငစ်  ငြ်ားမျ ြားမရ  ြါ 

စ သငန် စ်။ 

ဆကျ ငြ်ားခြနဆ်  က်တဲို့အခါဘ ခဖစ်မလဲ 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်စ သငန် စ်မကိုနမ် ဆကျ ငြ်ားသ ို ို့ခြနသ်ွ ြားန ိုငလ် င၊် လက်ရ  အတနြ်ားအစ အစဉ်က ို 

အ ြျ၌ရ  ဆန ြဲါလ မို့်မယ်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ြ ိုမ နဆ်ကျ ငြ်ားတက် က်န ငို့က် ိုက်ည  နည်ွှနက်က ြားချက်အစ အစဉ်က ိုချ နည်ြှ ြါလ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား /    မ  က်သွယ်မှုမ မည်သည်တ ို ို့က ိုဆမ  ်လငို့န် ိုငသ်နည်ြား။ 

သငတ်နြ်ားမျ ြားအ ြားလ ိုြားအတွက်   မျ ြားသည်တစ်ြတ်လ ငတ်စ် က်သငက်က ြားြ ို ို့ချဆြြားလ မို့်မည်။ 

ဆန ို့စဉ်သတ်မ တ်ထ ြားဆသ အဆကက ငြ်ားအ  ဆေသမျ ြား 

ဆနဆသ  

o တနလလ ဆန ို့ - သခလျ ၊ အနိုြည န ငို့အ်ဂလလ ြ်စ သငယ် သ မျ ြား 

အဂလ ါဆန ို့ - ဘ သ စက ြားအနိုြည ၊ PE / ကျနြ်ားမ ဆ ြား၊ ြါ မ ရ ငန် ငို့ ်AVID 

ဗိုေဓဟ ြားဆန ို့ o: သ ြပ , လက်ဆတွွဲ့အနိုြည , အလိုြ်ရ  ဆဖွဆ ြားစငတ် န ငို့အ်ထ ြားြည ဆ ြားခရ ိုင ်

စ သငခ်နြ်ား 



o ကက သြဆတြားဆန ို့ - လ မှုဆ ြားဆလို့လ မှုမျ ြား၊ ကမ္ ို့ဘ သ စက ြားမျ ြားန ငို့အ်ထ ြားြည ဆ ြားမဟိုတ်ဆသ  

အဆကက ငြ်ားအ  .  ယ  

Friday ဆသ ကက ဆန ို့ - ဆြျ ်စ  ဆန ို့ကလြ်ဆန ို့ (ကလြ်မျ ြား၊ အ ြားကစ ြားန ငို့လ်ှုြ်ရ  ြားမှုမျ ြားစစ်ဆ ြားန ိုငသ်ညို့အ်ချ န၊် 

ေ မလ ိုအြ်ြါ!) 

သတ်မ တ်ထ ြားဆသ ဆန ို့မျ ြားတွငသ်ငသ်ငတ်နြ်ားအဆကက ငြ်ားအ  န ငို့ြ်တ်သက်ဆသ  က်သွယ်မှုမျ ြားရ  သည်ဟို

ဆမ  ်လငို့န် ိုငသ်ည် 

ဆမ  ်လငို့ခ်ျက်မျ ြား။ မ နဘ် လ ြားချဲွဲ့ ခခငြ်ားအစည်ြားအဆဝြားမျ ြား၊ ဂ ြားဂဲလ် Hangouts 

စသည်တ ို ို့က ိုအချ နန် ငို့တ်ဆခြြားည ညွှနက်က ြားချက်အတွက်အသ ိုြားခြြုန ိုငသ်ည် 

န ငို့ ်က်သွယ်မှု။ မည်သညို့သ်ငတ်နြ်ားက ိုမ  ို“ ြ တ ်က”်  က်တွင ်  မျ ြားသည်တစ် ဦြား ချငြ်ားစ ရ  သည် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့မ် သ ြားစိုမျ ြားန ငို့ ်က်သွယ်ဆ ြား။ 

   မျ ြားအဆနခဖငို့လ်ည်ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားအတွက်ဆန ို့စဉ်ရ ိုြားချ နမ်ျ ြားထ ြားရ  မည်ခဖစ်သည် 

ဆထ က်ခ မှု 

သ တ ို ို့က P ၏သတ်မ တ်ဆ ြား ပြ ြားဆန က်သငတ်နြ်ားတငွထ် ဆတွွဲ့ က်  ကကဘ ြားသ က ိုဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားဆက ? 

အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသ  / သ ြားမျ ြားအ ြားလ ိုြားန ငို့ဆ်စို့စြ်ညြှ နှု ငြ်ား နအ်တွက်ဆမ  ်လငို့ထ် ြားပြ ြားအလွနအ် ြားဆြြားြါသည် 

သ တ ို ို့၏သငတ်နြ်ားမျ ြားက ိုစ သငန် စ်အကိုနြ် ိုငြ်ားအထ ။ 

   မျ ြားအဆနခဖငို့ ်က်သယ်ွမှုက ို က်လက်ထ နြ်ားသ မ်ြားထ ြားလ ိုသည် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့အ်တ န ငို့ဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအကက ြား က်သွယ်မှုလွယ်က ဆချ ဆမွွဲ့။ 

ေါဆကက ငို့င်ါတ ို ို့ဆခမ ်လငို့ခ်ခငြ်ားန ငို့ ်

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအ ြား က်လက်ြါ ၀ င ်နအ် ြားဆြြားမှု၊ အခြစ်ဆြြားသ မျ ြားက ိုအဆ ြားယ ခခငြ်ားမရ  ြါ 

မဆ ွြားချယ်ြါ။ 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည် Grab and Go 

ထက်ဆကျ ်လွနဆ်သ အစ ြားအစ က ို ယ  နလ် ိုအြ်ြါကကျွန်ိုြ်မည်သ ို ို့က ည  မည်နည်ြား။ 

အ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို CPS COVID-19 ဝက်ဘ ် ိုက ်www.cpsk12.org/COVID-19 တွင ်ရ  န ိုငသ်ည်။ 



ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားသည်စ ိုြား  မ်ြ ြနမ်ှုန ငို့ ်/ သ ို ို့မဟိုတ်စ တ်ဓ တ်ကျြ ို သည်။ အကယ၍် 

ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည်စ တ်ကျနြ်ားမ ဆ ြားဆထ က်ြ ို့မှုလ ိုအြ်ြါက၊ 

အက အည  န ိုငမ်လ ြား 

အကက ဆြြားအ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို CPS COVID-19 ၀ ဘ ် ိုေတ်ွင ်ရ  န ိုငသ်ည်။ 

မ သ ြားစိုမျ ြားလည်ြားခဖစ်န ိုငသ်ည် 

ဤဆန  တငွအ်ကက ဆြြားသညို့အ် ငြ်ားအခမစ်လမြ်ားညွှနက် ိုတ ိုက်ရ ိုက်ကကညို့ရ်ှုြါ။ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ။ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြား၏သငယ် မှုက ိုဤအချ နအ်တွငြ်ားြ ို့ြ ိုြား နက်ျွန်ိုြ်ဘ လိုြ်န ိုငမ်လဲ။ 

CPS COVID-19 

တွငက်မ်ြားလ မ်ြားထ ြားဆသ သန ို့ရ် ငြ်ားဆ ြားလိုြ်ငနြ်ားအတွက်မ သ ြားစိုမျ ြားအတွက်အွနလ် ိုငြ်ားအ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားရ  သည် 

ဝက်ဘ ် ိုက် www.cpsk12.org/COVID-19 ။ 

သ တ ို ို့အ ြားအ ငို့မ်ခဖစ်န ိုငြ်ါ။ 



ဤအချကအ်လက်က ို Google Translate (သ ို ို့) အခခ ြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ  ို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘ သ ခြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇ ြားခြြုပြ ြားအမ  ြားမျ ြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ 

 

 

အထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားြည ဆ ြား 

မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခွနြ်ားမျ ြား 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ  / သ ြားမျ ြားသည်မည်သညို့်အချ နတွ်ငဆ်ကျ ငြ်ားသ ို ို့ခြနလ် မည်ဟိုဆမ  ်လငို့ြ်ါသနည်ြား။ 

က ိုလ ဘ ယ ခြည်သ ို့ဆကျ ငြ်ားမျ ြား (CPS) သည် ြ် ွ ၏အခဖစ်အြျက်မျ ြားအိုြ်ချြုြ်မှုအဖဲွွဲ့ ၀ ငခ်ဖစ်သည်။ 

ဆကျ ငြ်ားခရ ိုငသ်ည်ဆေသ  ိုင ် န ငို့ခ်ြည်နယ်ညွှနက်က ြားချက်မျ ြားန ငို့က်န ို့သ်တ်ချက်မျ ြားက ို က်လက်ကျငို့သ် ိုြားမည်။ 

ကကြှနျြုြျတ ို ို့လိုြျန ိုငျမညျ 

ဤအဆကက ငြ်ားအ  န ငို့သ်က်  ိုငသ်ညို့်သတငြ်ားအချက်အလက်မျ ြား ရ  လ သညို့်အခါမ သ ြားစိုမျ ြားအ ြားအသစ်တဖ

နထ် နြ်ားသ မ်ြားြါ။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ ်ဦြား သည်ခြစ်ေဏမ်ရ  ဆသ သငတ်နြ်ားက ိုစွန ို့ခွ် လ ိုြါကမည်သ ို ို့လိုြ် မည်နည်ြား။ 

ဤအစ အစဉ်ကဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသည်သငတ်နြ်ားမျ ြားတက် နလ် ိုအြ်ချကက် ိုဖယ်ရ  ြားဆြြားသည်။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ ်ဦြား စွန ို့ခွ်  နဆ် ွြားချယ်ခဲို့ကကြါ 

NC အဆနန ငို့အ်မ တ်အသ ြားခြြုခခငြ်ားသည် လေမ်  ခြစ်ေဏမ်ဆြြားခခငြ်ားန ငို့အ်တ တ ြငခ်ဖစ်သည်။ 

အထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားခ က်ေစ်အတွက်အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားဆက ။ 

ဤအစ အစဉ်သည်အလယ်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားရ  အထက်တနြ်ားအ ငို့သ်ငတ်နြ်ားမျ ြားန ငို့သ်က်  ိုငသ်ည်။ 

ငါ ို့ကဆလြား၏သငတ်နြ်ားမျ ြားမပြ ြား  ိုြားဆသ ဆကက ငို့သ် တ ို ို့သည်လ မညို့်န စ်တွငအ် ြားနည်ြားချက်ရ  လ မို့်မည် 

သငတ်နြ်ားမျ ြား? 

CPS သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဆန ွဦြား   သ သငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားအဆခြ ငြ်ားအလမဲျ ြားက ိုဆ  ငခ်ြနဟ်ြ် န ်၂၀၂၀-၂၀၁၁ 

သငရ် ိုြားညွှနြ်ားတမ်ြားက ိုဆ ြား ွမဲည်။ မဟိုတ်ဘ ြား 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားသည်အဆကက ငြ်ားအ  ဆြျ က်ဆသ ဆကက ငို့အ် ြားနည်ြားချက်ရ   မည်။ 



ဘယ်လ ို P ၏အမ တ်အသ ြားက ို  ိုြားခဖတ်ထ ြားကကမည်နည်ြား 

"P" သည် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၁၀  က်၊ IPR တငွ ်၆၀% န ငို့အ်ထက်ခဖစ်လ မို့်မည်။ 

မတ်လ 10  က ်IPR အစ  ငခ် ခခငြ်ားန ငို့မ်တ်လ 13 အကက ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ ်ဦြား 

၏တနြ်ားဆကက ငြ်ားအကက ြားသက်ဆသအဆထ က်အထ ြားမျ ြားရ  ြါက 

အထက ်၆၅   ခ ိုငန်ှုနြ်ားအထက်သ ို ို့တက်လ ငက်ျလ မို့်မည်၊    သည်  ိုြားခဖတ်ချက်ချန ိုငသ်ည်။ အကယ်၍ က 

ဆကျ ငြ်ားသ ြား၏မတ်လမတလ် 31, တ ငို့မ် တ ငို့ြ် တ်ြစ်ပြ ြားဆန က် 60% အထက်ခမငို့တ်က်ခဲို့သည် 

ခြဌ နြ်ားခွငို့ ်P. ခဖစ်လ မို့်မယ် မတ်လ ၃၁  က်မတ ိုငမ် အတနြ်ားသည် P 

မဟိုတ်ဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်ကျနရ်  ဆသ စ သငခ်ျ နခ်ဖစ်လ မို့်မည် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားတစ် ဦြား P. 

အတွက်ဆ  က်ရ  က ည  နအ်သ ိုြားခြြုခဲို့သည်ေ မအလိုြ်၏ပြ ြားစ ြားမ တ ငို့လ်ိုြ်ဆ  ငန် ိုငတ်ယ် 

reteaching န ငို့ခ်ြနလ်ည်သ ိုြားသြ်အတွက်ြါဝငျ,     ဲ ို့ခြနလ်ည်ခြနလ်ည်ဆြေါ်လစ မျ ြားကခွငို့ခ်ြြုလ င,် 

ဆြြားအြ်န ငို့ ်

မတ်လ ၁၀  က ်IPR မတ ိုငမ် တငခ်ြခခငြ်ားန ငို့အ်ကဲခဖတ်ခခငြ်ားသဆဘ တ  ြားမျ ြား၏ကျွမ်ြားကျငမ်ှုက ိုခြသခခငြ်ား။ 

ဤဆ ွွဲ့က ြား 

အကဲခဖတ်ချက်မျ ြားက ို   မ   ိုြားခဖတ်န ိုငသ်ည်။ အွနလ် ိုငြ်ားတွငသ် ထညို့သ်ွငြ်ားန ိုငသ်ည် 

ဉ ဏစ်မ်ြားြဆဟandိ န ငို့စ်မ်ြားသြ်မှု, ြါြားစြ်ဉ ဏစ်မ်ြားြဆဟandိ န ငို့စ်မ်ြားသြ်မှု, 

အဆ ြားအသ ြားသ ို ို့မဟိုတ်အခခ ြားသငယ် မှု၏သက်ဆသအဆထ က်အထ ြားမျ ြား။ 

PLATO ခ က်ေစခ်ြနလ်ည်ထ ဆထ ငဆ် ြားသငတ်နြ်ားမျ ြားဆက ။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသည် PLATO က ိုအ မ်မ  ယ န ိုငသ်ည်။ ၅၀% ဆသ အဆကက ငြ်ားအ  မျ ြားက ိုခဖညို့်စွက ်မည် 

အဆ ကြားဝငဆ်ငနွ ိုင ်နအ်တွကသ် ။ ကက ြားခမတ်ကျွမ်ြားကျငြ် ိုငန် ိုငစ်ွ ။ ဆကျ ငြ်ားသ ြား၏ PLATO 

   သ ို ို့မဟိုတ်အခခ ြားဆကျ ငြ်ားအ  ရ  တစ် ဦြား 

သငတ်နြ်ားပြ ြားဆခမ က် နအ်တွက်သ တ ို ို့န ငို့အ် က်အသွယ်ရ  မည်။ 



စ အ ငို့အ်တနြ်ားဖျက်သ မ်ြားခခငြ်ားသည်ကျွန်ိုြ်န ငို့သ်က်  ိုငသ်ည်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတွက်ဤအ  က ိုမည်သ ို ို့တ  ြားမ တဆစသနည်ြား 

ေ , etc ဆက လ ြ်ဝငခွ်ငို့မ်ျ ြားအတွက်ယ ဉ်ပြ ြုငမ်ှုတစ်ခိုအ ြားနည်ြားချက်မ  သ တ ို ို့က ိုထ ြားမည်မဟိုတ်ဆလ  

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်အ ငို့မ်ျ ြား ရ  မှုန ငို့ထ် နြ်ားသ မ်ြား နသ် ို ို့မဟိုတ်တ ိုြားတက် နအ်ခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားက ိုန ြားလည်ြါသည် 

တခဖည်ြားခဖည်ြားတ ိုြားြွ ြားလ ဆသ  GPA သည်အဆကက ငြ်ားခြချက်မျ ြားစွ အတွက်အဆ ြားကက ြားသည် 

အ ငို့ခ်မငို့ြ်ည ဆ ြားဝနခ် ချက်, ြည သင ်ို, ဂိုဏထ် ြားန ငို့ ်ို။  နရ်ိုတတ် က်ဆခြ ငြ်ားလဲမှု 

Coronavirus ဆကက ငို့က် ိုလ ဘ ယ ခြည်သ ြ ိုငဆ်ကျ ငြ်ားမျ ြား၊ 

ငါတ ို ို့ခြည်နယ်န ငို့က်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏န ိုငင် မျ ြားရ  ြည ဆ ြားစနစ ်

Pandemic 

သည်တ ိုြားတက်မှုအတွက်သ တ ည မ အခွငို့အ်လမ်ြားမျ ြားခဖစ်ဆြေါ်ဆစဆသ အဆခခအဆနတစ်ခိုက ိုဖနတ် ြားဆြြားခဲို့သည် 

တစ ်GPA ၏တ ိုြားမခဖစ်န ိုငြ်ါ။ အ ငို့တ် ိုငြ်ား၌ရ  ဆသ အဖဲွွဲ့အစည်ြားမျ ြားသည်ရ ငြ်ားဆနြါသည် 

န ိုငင် န ငို့ ်ြတသ်က်၍ အလ ြားတ   ိုြားခဖတ်ချက်မျ ြားချမ တသ်ည် တ ိုငြ်ားခြည်သည်တနြ်ားစ အစ  ငခ် မှုြဆြျ က်ဆ ြားန ငို့ ်

ြတ်သက်၍ အလ ြားတ   ိုြားခဖတ်ချက်မျ ြားချမ တသ်ည်။ CPS ခမငို့သ်ည် 

ဆကျ ငြ်ားသ  / သ ြားမျ ြားသည်တနြ်ားတ  ည်တ ကစ ြားခခငြ်ားခဖငို့ဆ်ရ ွဲ့သ ို ို့ဆ ွွဲ့လျ ြားလ မို့်မည်။ NCAA၊ 

အ ိုငဗ် လ ဂ်ဆက လ ြ်မျ ြား 

တကက သ ိုလ်မျ ြား၊ မစ်    တကက သ ိုလ်န ငို့အ်ခခ ြား  န ငို့ခ်ျ ဆသ အဖဲွွဲ့အစည်ြားမျ ြားြါဝငသ်ည် 

COVID က ိုတိုန ို့ခ်ြနဆ်သ အ ြားခဖငို့လ် ိုအြ်ချက်မျ ြားက ိုဆစ ငို့က်ကညို့်ပြ ြားညြှ နှု ငြ်ားသွ ြားမည်ဟိုဆကကခင ခဲို့သ မျ ြား - 

၁၉ အကျြ်အတည်ြား။ 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားသည်အွနလ် ိုငြ်ားမ သငတ်နြ်ားတက်လ ငဆ်က ။ 

အထက်တနြ်ားဆကျ ငြ်ားအစ အစဉ်သည်အွနလ် ိုငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားန ငို့အ်ကျ ြုြားဝငသ်ည်။ အ  ိုြါတ ိုြားချဲွဲ့သငယ် မှု 

အွနလ် ိုငြ်ားသငတ်နြ်ားမျ ြားသည်  က်လက်၍ ခဖစ်န ိုငသ်ည်။ အွနလ် ိုငြ်ား 

   သည်မတ်လ ၁၀  က်န ငို့ည် မ ဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားအတွက်ဆမ  ်လငို့ခ်ျက်မျ ြားက ို က်သွယ်လ မို့်မည် 

cutoff  က်။ 



ဆကျ ငြ်ားသ ြားသည်မည်သညို့သ်ငတ်နြ်ားတွငမ်  ို P ြါ ၀ 

ငပ်ြ ြားဆန က်သငတ်နြ်ားတွငြ်ါဝငမ်ှုအတွက်ဆမ  ်လငို့ခ်ျက်မ  အဘယ်နည်ြား။ 

အချ ြုွဲ့ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသည်သငတ်နြ်ားအတွက်အဆ ကြား လ မို့်မည်။ အချ ြုွဲ့ 

ထ ဆတွွဲ့ က်  ဖ ို ို့ က်လက်ြါလ မို့်မယ်။ 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြား က်လက်ရ  ဆန နက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ဆမ  ်လငို့ခ်ျက်န ငို့အ် ြားဆြြားမှုခဖစ်သည် 

သ တ ို ို့၏   မျ ြား၊ ဆကျ ငြ်ားမျ ြားန ငို့အ်တ စ သငန် စ်အကိုနအ်ထ ခဖစ်ဆသ ်လည်ြားအခြစ်ဆြြားအဆ ြားယ ခခငြ်ားမရ  ြါ 

မဆရ ြားခယယျဆသ သ တ ို ို့အ ြား။ 

ဆကျ ငြ်ားခြနဆ်  က်တဲို့အခါဘ ခဖစ်မလဲ 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်စ သငန် စ်မကိုနမ် ဆကျ ငြ်ားသ ို ို့ခြနသ်ွ ြားန ိုငလ် င၊် လက်ရ  အတနြ်ားအစ အစဉ်က ို 

အ ြျ၌ရ  ဆန ြဲါလ မို့်မယ်။ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ြ ိုမ နဆ်ကျ ငြ်ားတက် က်န ငို့က် ိုက်ည  နည်ွှနက်က ြားချက်အစ အစဉ်က ိုချ နည်ြှ ြါလ မို့်မည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားန ငို့ဆ်ကျ ငြ်ား /    မ  က်သွယ်မှုမ မည်သည်တ ို ို့က ိုဆမ  ်လငို့န် ိုငသ်နည်ြား။ 

သငတ်နြ်ားမျ ြားအ ြားလ ိုြားအတွက်   မျ ြားသည်တစ်ြတ်လ ငတ်စ် က်သငက်က ြားြ ို ို့ချဆြြားလ မို့်မည်။ 

ဆန ို့စဉ်သတ်မ တ်ထ ြားဆသ အဆကက ငြ်ားအ  ဆေသမျ ြား 

ဆနဆသ  ဏတနလလ ဆန ို့ - သခလျ ၊ အနိုြည န ငို့အ်ဂလလ ြ်စ သငယ် သ မျ ြား 

အဂလ ါဆန ို့ - ဘ သ စက ြားအနိုြည ၊ PE / ကျနြ်ားမ ဆ ြား၊ ြါ မ ရ ငန် ငို့ ်AVID 

ဗိုေဓဟ ြားဆန ို့ o: သ ြပ , လက်ဆတွွဲ့အနိုြည , အလိုြ်ရ  ဆဖွဆ ြားစငတ် , န ငို့အ်ထ ြားြည ဆ ြားခရ ိုင ်

စ သငခ်နြ်ား 

o ကက သြဆတြားဆန ို့ - လ မှုဆ ြားဆလို့လ မှုမျ ြား၊ ကမ္ ို့ဘ သ စက ြားမျ ြားန ငို့အ်ထ ြားြည ဆ ြားမဟိုတ်ဆသ  

အဆကက ငြ်ားအ  .  ယ  

Friday ဆသ ကက ဆန ို့ - ဆြျ ်စ  ဆန ို့ကလြ်ဆန ို့ (ကလြ်မျ ြား၊ အ ြားကစ ြားန ငို့လ်ှုြ်ရ  ြားမှုမျ ြားစစ်ဆ ြားန ိုငသ်ညို့အ်ချ န၊် 

ေ မလ ိုအြ်ြါ!) 



သတ်မ တ်ထ ြားဆသ ဆန ို့မျ ြားတွငဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားန ငို့မ် သ ြားစိုမျ ြားန ငို့ ်က်သယ်ွမှုရ   နသ်ငဆ်မ  ်လငို့န် ိုငသ်ည် 

သငတ်နြ်ားအဆကက ငြ်ားအ  န ငို့ဆ်မ  ်လငို့ခ်ျက်မျ ြားအဆကက ငြ်ား။ ချ ြုွဲ့ချဲွဲ့အစည်ြားအဆဝြားမျ ြား၊ ဂ ဂဲလ် Hangouts စသည် 

Real-time ညွှနက်က ြားချက်န ငို့ ်က်သွယ်မှုမျ ြားအတွက်အသ ိုြားခြြုခဲို့သည်။ မည်သညို့်သငတ်နြ်ားက ိုမ  ို“ ြ တ် က်

” တွင ်  မျ ြားလိုြ်န ိုငသ်ည် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြား၊ မ သ ြားစိုမျ ြားန ငို့တ်စ် ဦြား ချငြ်ား က်သွယမ်ှုရ  သည်။    မျ ြားလည်ြားဆန ို့စဉ်ကျငြ်ားြြါလ မို့်မယ် 

ဆကျ ငြ်ားသ ြားအဆထ က်အြ ို့အတွက်ရ ိုြားချ န။် 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်၏ဆကျ ငြ်ားသ ြားသည်စ သငခ်ျ နက် ိုအ  ိုြားသတ်ပြ ြားသငတ်နြ်ားတွင ်NC 

ရ  လ ငအ်ဆ ကြားခြနလ်ည် ရ  မည်လ ြား 

2020 ဆန ွ သ ဆကျ ငြ်ားအတွက်အခွငို့အ်လမ်ြား? 

၂၀၂၀ 

ဆန ွ သ က လအတွငြ်ားအဆ ကြားခြနလ်ည်ထ ဆထ င ်နက်မ်ြားလ မ်ြားခခငြ်ားသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ ည် ွယ်ချက်ခဖစ်သည် 

သငတ်နြ်ားအြ်န  ခခငြ်ားန ငို့အ်ချ နဇ်ယ ြားက ို  ိုြားခဖတ်ထ ြားခခငြ်ားမရ  ဆသြားြါ။ 

အကယ်၍ ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည် Grab and Go 

ထက်ဆကျ ်လွနဆ်သ အစ ြားအစ က ို ယ  နလ် ိုအြ်ြါကကျွန်ိုြ်မည်သ ို ို့က ည  မည်နည်ြား။ 

အ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို CPS COVID-19 ဝက်ဘ ် ိုက ်www.cpsk12.org/COVID-19 တွင ်ရ  န ိုငသ်ည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏ကဆလြားသည်စ ိုြား  မ်ြ ြနမ်ှုန ငို့ ်/ သ ို ို့မဟိုတ်စ တ်ဓ တ်ကျြ ို သည်။ အကယ၍် 

ကျွန်ိုြ်၏မ သ ြားစိုသည်စ တ်ကျနြ်ားမ ဆ ြားဆထ က်ြ ို့မှုလ ိုအြ်ြါက၊ 

အက အည  န ိုငမ်လ ြား 

အကက ဆြြားအ ငြ်ားအခမစ်မျ ြားစ  ငြ်ားက ို CPS COVID-19 ၀ ဘ ် ိုေတ်ွင ်ရ  န ိုငသ်ည်။ 

မ သ ြားစိုမျ ြားလည်ြားခဖစ်န ိုငသ်ည် 

ဤဆန  တငွအ်ကက ဆြြားသညို့အ် ငြ်ားအခမစ်လမြ်ားညွှနက် ိုတ ိုက်ရ ိုက်ကကညို့ရ်ှုြါ။ 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ။ 


	Burmese - Parent Letter 4-6-20
	Burmese - Elementary FAQ
	Burmese - MS FAQ
	Burmese - HS FAQ

