
Letter to Parents 3-24-20 
Burmese 

ဤအချကအ်လကသ်ည ်Google Translate (သ  ို့) အခခ ြားအွနလ်  ငြ်ားဆ  ို့ (ဖ်) ဝဲ (လ)် ခဖငို့သ်  ြားခခငြ်ားခဖစသ်ည။် 

ဆကျြားဇ ြားခပြုပပ ြားအမ  ြားမျ ြားက  ခငွို့လ်ွှတပ်ါ။ 

ချစခ်ငရ်ပါသ ော CPS မိ ောားစုမျောား 

 

ယဆန ို့န နကအ်ဆစ ပ  ငြ်ားတငွပ်မ ြုြို့ န  ငို့ခ်ရ  ငသ်ညမ်တလ် ၂၅ ရကမ် 24.ပပ  ၂၄ ရကအ်ထ အ မ်တငွအ်မ န ို့ထ် တခ်ပနခ်ဲို့သည။် 

   လ  သညမ်  ကျွန် ပ်တ  ို့၏ပ တသ် မ်ြားခခငြ်ားန ငို့အ်ခခ ြားဆရွြားချယစ်ရ န ငို့အ်က ွအဆဝြားသငယ် ခခငြ်ားနညြ်ားလမ်ြားမျ ြားက  တ  ြား

ချဲြို့မညခ်ဖစသ်ည။် 

ကျွန်ပ်ုတို ို့၏သမ ေ်ာလငို့ခ်ျကမ် ောAprilပပြီ ၂၇ ရကတ်နလလောသန ို့တငွသ်ကျောငာ်း ို ို့ပပနလ်ောရနပ်ြစ ်ည။် 

ကျွန်ပ်ုတို ို့အမိန ို့ ်ညမ်ည ်ညို့အ်ချိနတ်ငွမ်ဆိတုိာုးချ ျဲ့ ပခငာ်း၊ ြျက ်မိ်ားပခငာ်း၊ ကျွန်ပ်ုတို ို့ ညအ်သပခအသနကိ ု

ဆကလ်က၍် 

သစောငို့က်ကညို့သ်နပပြီားမည ်ညို့အ်သပပောငာ်းအလ န ငို့မ်ည ်ညို့အ်ပုိ တငာ်းအချကအ်လကက်ိမုရရ ိနိငုပ်ါက ငို့အ်ောားအ

 သိပားလမိို့မ်ည။် 

 

ဒ မ  ကကညို့ပ်ါ - https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1  

 

မကက ခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသ ဆမြားခနွြ်ားမျ ြား - 

https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369  

ကျွန်ပ်ုတို ို့ ညဤ်မကက ြုံစြ ား၊ မသ ချောမသရရောမှုမျောားန ငို့ခ်ကခ် သ ောအချိနအ်တငွာ်း င၏်သပပောငာ်းလယွပ်ပငလ်ယွ၊် 

နောားလညမ်ှုန ငို့အ်သ ောကအ်ပ ို့မျောားအတကွ ်ငို့အ်ောားလ သုလောကစွ်ောသကျားဇ ားတငပ်ါ ည။် 

အတ တကကွျွန်ပ်ုတို ို့ ညသ်ကျောငာ်းခရုိင၏်စောနောမှု၊ သကျားဇ ားပပြုံမှု၊ ပ ားသပါငာ်းသဆောငရွ်ကမ်ှု၊  မောဓရိ ိမှု၊ 

ကျသနေ်ာတို ို့အတ တ ဒြီမ တဆငို့ရ်လမိို့်မယ။် 

သအောကတ်ငွသ်ြေ်ာပပ ောား ညမ် ောသကျောငာ်းခရုိင၏်လပ်ုသဆောငမ်ှုမျောားန ငို့ပ်တ ်က ်ညို့ ်တငာ်းအချကအ်လကမ်ျောား

ပြစ ်ည။် 

 

ပညာရ ေး 

https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369


သနအမိ် - 

အမ်ိ ို ို့အမ ောစောသကကပငောချကပ်ြငို့က်ျွန်ပ်ုတို ို့၏အပခောားသရွားချယစ်ရော ငယ် မှုကိဆုကလ်ကပ်ပြုံလပ်ု ေွာားမညပ်ြစ ်

ည။် 

ကျွန်ပ်ုတို ို့၏အြွ ျဲ့ ညက်ျွန်ပ်ုတို ို့ပိတပ်စရ်နစ်ြီစဉ် ောား ညို့သ်နောက ်ပ်အပတအ်တကွသ်နောက ်ပ်သပခလ မ်ားမျောားကို

လပ်ုသဆောငသ်န ည။် မ လတနာ်း (PK-4) ကိpုackပပြီလ ၁၀ 

ရကအ် ပိပြီားစြီားရနစ်ြီစဉ် ောားပပြီား၎ငာ်းတို ို့၏ဆရောမျောား  မ ပ ုမ နဆ်က ်ယွမ်ှုမျောားရရ ိ ည။် 

ပဉ္စမတနာ်းသကျောငာ်း  သကျောငာ်း ောားမျောားန ငို့အ်လယတ်နာ်းသကျောငာ်း ောားမျောား ည ်Schoology မ တစဆ်ငို့သ်ကျောငာ်း ို ို့ 

ဆကလ်က၍် ဆကလ်က၍်  ငက်ကောားနိငုမ်ညပ်ြစ ်ည။် 

အင်္လလပ်ိအ  ားပညောသရားဝနသ်ဆောငမ်ှုမျောားကိလုကခ် ရရ ိ ညို့သ်ကျောငာ်း ောားမျောားန ငို့သ်ကျောငာ်း ောားမျောားကိ ုငက်ကောားမှု

ကိခုငွို့ပ်ပြုံ ောား ည ်ို ို့မဟတု ်IEP 

ရညမ် နာ်းချကမ်ျောားကိအုပခောားနညာ်းလမ်ားညွှနက်ကောားချကမ်ျောားပြငို့လ် သုလောကစွ်ောမရရ ိပါကကျွန်ပ်ုတို ို့ ညသ်လျေ်ာသကကား

သပားပခငာ်းဝနသ်ဆောငမ်ှုမျောားကိသုပားလမိို့်မည။် IEP 

အြွ ျဲ့မျောား ညက်ျွန်ပ်ုတို ို့၏  ားက သ ောသကျောငာ်း ောားမျောားအတကွအ်သကောငာ်းဆ ာုးဆ ာုးပြတခ်ျကခ်ျရနလ်ပ်ုသဆောင ်ေွာား

မည။် www.cpsk12.org/COVID19 တငွခ်ရုိင၏် COVID-19 ၀ 

ဘဆ်ိဒုတ်ငွပ်ညောသရားဆိငုရ်ောအရငာ်းအပမစမ်ျောားန ငို့ပ်ြညို့စွ်ကလ်ှုပ်ရ ောားမှုမျောားရ ိ ည။် 

စာားနပ်ရိက္ခာနငှံ့မိ်သာားစုအထ ာက္အ်ပ ံ့အရငာ်းအမမစမ် ာ 

 

လ  အပ်ဆနဆသ ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားအတကွက်ျွန် ပ်တ  ို့၏အစ ြားအစ မျ ြားက  မတလ် ၃၀ ရကတ်ငွစ်တငမ်ည။် 

တနလလ ဆန ို့မ ဆသ ကက ဆန ို့အထ အဆဝြားဆခပြားလမ်ြားဆကက ငြ်ားမျ ြားစွ ဆခပြား ွမဲညို့ဘ်တစ်က် ြား ၈ စ ြားရ  သည။် 

မ တတ်  ငမ်ျ ြားသညဆ်ကျ ငြ်ားအတကွမ်ဟ တဆ်သ လ်ညြ်ားဆဒသတငွြ်ားတငွတ်တန်  ငသ်ဆလ ကလ်  အပ်ဆနဆသ ဆနရ 

မျ ြားက  ပါထညို့သ်ငွြ်ားထ ြားသည။် ဆကျြားဇ ြားခပြု၍ 

သငန် ငို့အ်န ြား   ြားမ တတ်  ငက်  ရ  ပပ ြားသတမ် တထ် ြားဆသ အချ နတ်ငွသ်င၏်ဆကျ ငြ်ားသ ြားန ငို့အ်တ သ ွြားပါ။ အသက ်၂-

၁၈ န စအ်ရွယဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသညအ်စ ြားအစ က  ရန  ငသ်ည။် မ တတ်  ငမ်ျ ြားသည ်၁၅ မ နစခ်န ို့က်က ပါမည။် 

သငရ်ပ်တန ို့ဆ်နစဉ်အတငွြ်ားသငလ် မှုဆရြားဆဝြားက ွဆသ အဆလို့အကျငို့က်  ဆတ ငြ်ား   ရန။် 

မနကစ် န ငို့ဆ်န ို့လညစ် န စခ် လ  ြားက   Grab-and-go အ တအ်ခဖစထ် ပ်ပ  ြားမည။် ဆကျ ငြ်ားသ ြားမျ ြားသညအ် တမ် န ို့၊် 

န  ို့တစမ်ျ ြုြား၊ သစသ် ြားန ငို့ ်/ သ  ို့မဟ တဟ်ငြ်ားသ ြားဟငြ်ားရွကက်  ဆရွြားချယန်  ငသ်ည။် 

အစ ြားအစ အမျ ြားစ မ  မပျကစ် ြားန  ငဆ်သ ပစစညြ်ားမျ ြားပါရ  သည။် ဆကျြားဇ ြားခပြု၍ 

ပျကစ် ြားန  ငဆ်သ ပစစညြ်ားမျ ြားအတကွစွ်န ို့ပ်စခ်ခငြ်ားန ငို့ဆ်ရခဆဲသတတ  ညွှနက်က ြားချကမ်ျ ြားက  လ  ကန် ပါ။ 

http://www.cpsk12.org/COVID19


 

ဖကဒ်ရယစ်ညြ်ားမျဉ်ြားမျ ြားအရဆကျ ငြ်ားသ ြားသညအ်စ ရရ  ရနတ်ကဆ်ရ ကရ်နလ်  အပ်သည။် အကယ၍် 

သင၏်ဆကျ ငြ်ားသ ြားတငွအ်စ စွန ို့ခ် ွထကွသ်ညို့ဆ်နရ မျ ြားသ  ို့မဆရ ကရ်  ရနတ် ြား  ြားသညို့ဆ်ရွြို့လျ ြားမှု   ငရ် စ  ြားရ မ်ပ 

ပနမ်ှုမျ ြား (သ  ို့မဟ တမ် ဘတငွမ်  ဘ  ငြ်ားက စစမျ ြားရ  သည)် 

ရ  ပါကအခခ ြားယ  ကကညရ်ဆသ အရွယဆ်ရ ကပ်ပ ြားသ သညဆ်ကျ ငြ်ားထကွဆ်နရ သ  ို့သ ွြားပပ ြားဆကျ ငြ်ားသ ြား၏အစ ြားအ

စ မျ ြားက  ဆက ကယ် န  ငသ်ည။် ဤက စစတငွမ် ဘ / အ ပ်ထ နြ်ားသ  / 

ယ  ကကညစ် တခ်ျရဆသ အရွယဆ်ရ ကပ်ပ ြားသ သညဆ်ကျ ငြ်ားသ ြား၏အစ ြားအစ က  ဆက ကယ် ဆသ အခါဆကျ ငြ်ား

သ ြား၏ ID န ပါတက်  ဆပြားရပါမည။် မ ဘမျ ြားကဆကျ ငြ်ားသ ြား၏ ID န ပါတက်  မဆသချ လျှငအ်က အည အတကွ ်

sped@cpsk12.org က  အ ြားဆမြားလပ်  ို့ပါ။ 

 

ဘတစ်က် ြားမ တတ်  ငန်  ငို့မ် န  ြားအချကအ်လကမ်ျ ြားပ ြားတွထဲ ြားသည။် 

မိ ောားစုမျောားအတကွသ်နောက ်ပ်အရငာ်းအပမစမ်ျောား - 

https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 

http://www.211helps.org/ 

www.cpsk12.org/COVID19 

 

နည ေးပညာ 

 

ဝ  ငဖ်  ငဆ်ဟ ို့စဆပါို့ဆတဆွရ ကလ် ပပ ြားဆကျ ငြ်ားသ ြားဆတကွ  စ ပ  ို့ဆနပပ ။ 

ဝ  ငဖ်  ငလ်  အပ်ဆကက ငြ်ားခပသထ ြားဆသ သ မျ ြားစ ရငြ်ားတငွက်ျွန် ပ်တ  ို့တငွစ် ရငြ်ားရ  သည။် 

သတမ် တထ် ြားဆသ အ မ်ဆထ ငစ် တစခ် စ သညဆ်ဟ ို့စဆပါို့တစခ် ရရ  လ မို့်မည။် 

ဆကျ ငြ်ားခရ  ငအ်တငွြ်ားရ  ဖ  ငတ်ွရဲ  အ မ်ဆထ ငစ် ၏လ ပ်စ သ  ို့ဆဟ ို့စဆပါို့မျ ြားက  ပ  ို့လ မို့်မည။် အ   ပါ hotspots 

သညအ် မရ်   CPS ထ တက် နအ် ြားလ  ြားန ငို့အ်တ  iPad န ငို့ ်laptop မျ ြားန ငို့အ်လ ပ်လ ပ်လ မို့မ်ည။် 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ဆကျ ငြ်ားခရ  ငအ်ငတ် နကအ်သ  ြားခပြုမှုမ ဝါဒမျ ြားအရ၎ငြ်ားတ  ို့သညစ်စထ် တထ် ြားဆသ အငတ် နကအ်သ  ြား

ခပြုမှုက  ဆပြားသည။် ဆဟ ို့စဆပါို့န ငို့မ်ညသ်  ို့ ကသ်ယွရ်မညက်  ညွှနက်က ြားချကမ်ျ ြားပါဝငသ်ည။် 

 ကသ်ယွမ်ှုရ  ဗ ဒ ယ  က  ကျွန် ပ်တ  ို့၏ဝကဘ် ်  က ်www.cpsk12.org/covid/technology တငွရ်န  ငသ်ည။် 

အင်္လလ ပ်စ ဆလို့လ သ မ သ ြားစ မျ ြားအတကွလ်မ်ြားညွှနခ်ျကမ်ျ ြားက  ဘ သ စက ြားမျ ြုြားစ  ခဖငို့ဆ်ပြားလ မို့မ်ည။် 

 

အပ  ဆ  ငြ်ား hotspots 

https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone
http://www.211helps.org/
http://www.cpsk12.org/COVID19
http://www.cpsk12.org/covid/technology


မျ ြားက  ဆန ကသ် တငြ်ားပတအ်ဆစ ပ  ငြ်ားတငွဆ်ပြားပ  ို့သငို့ပ်ပ ြားထ  အချ နတ်ငွက်ျွန် ပ်တ  ို့သညက်ျနဆ်ကျ ငြ်ားသ ြားန ငို့ ်၀ 

နထ်မ်ြားမျ ြား၏ဆတ ငြ်ား   ချကမ်ျ ြားက  ခဖညို့ ်ညြ်ားဆပြားလ မို့မ်ည။် အငတ် နကအ်သ  ြားခပြုရနလ်  အပ်ဆနသ မျ ြားအတကွ ်

Spectrum, Mediacom န ငို့ ်Socket တ  ို့တငွဆ်ရွြားချယစ်ရ မျ ြားရ  သည။် ထ  ို့အခပင ်CPS စ စစထ် ြားဆသ  WiFi 

သညက်ျွန် ပ်တ  ို့၏ဆကျ ငြ်ားက ြားရပ်န ြားရနဆ်နရ မ ရရ  န  ငသ်ည။် အခမဲို့ရယ ရနသ်ငတ်က။်    ငြ်ားအငလ် ပ်န  ငသ်ည။် 

 

ဆကျြားဇ ြားခပြု၍ ကျွန် ပ်တ  ို့၏ ၀ ကဘ် ်  ကတ်ငွရ်ရ  ဆသ သတငြ်ားအချကအ်လကမ်ျ ြားက  နညြ်ားပည ပ ို့ပ  ြားမှု၊ 

အစကအ်ဆခပ ကမ်ျ ြားန ငို့အ်ခခ ြားနညြ်ားပည လ  အပ်ချကမ်ျ ြား - www.cpsk12.org/COVID19  ။ 

 င၏်သပပောငာ်းလယွပ်ပငလ်ယွမ်ှုန ငို့သ်ကျောငာ်း  သကျောငာ်း ောားမျောားအောားဆကလ်ကသ်လို့လောရန ်င၏်အမ်ိတငွက်ကြိုံားပ

မ်ားမှုမျောားအတကွသ်ကျားဇ ားတငပ်ါ ည။် ကျွန်ပ်ုတို ို့ ဦား 

သဆောငသ် ောအစိာုးရန ငို့က်ျနာ်းမောသရားသအင်္ျငစ်ြီမျောားမ သပားသ ောညွှနက်ကောားချကမ်ျောားန ငို့ ်တငာ်းအချကအ်လကမ်ျောားကို

ကျွန်ပ်ုတို ို့ ဆကလ်က၍် လ ပုခ ြုံ။ ကျနာ်းမောစွောသန ိငုန်ိငုရ်န ်သကျားဇ ားပပြုံ၍ ဆကလ်ကလ်ပ်ုသဆောငပ်ါ။ 

လ ပုခ ြုံသနပါ။ 

ကိလု ဘြီယောပပည ် ို့သကျောငာ်းမျောား 

1818 ဒဗလျျူ Worley လမ်ြား 

 က  လ ဘ ယ , MO က   65203  

www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19  
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