
ဒဟီာက ို Google Translate (သ ို ို့) အခ ာြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ ာို့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) 

သ ိုြားပြီြားဘာသာခြန ် ိုထာြားတယ်။ ဆက ြားဇ ြားခြြုပြီြားအမ ာြားမ ာြားက ို ွငို့လ်ွှတ်ြါ။ 

စက်တငဘ်ာလ 10, 2020 

  စ် ငရ်ြါဆသာ CPS မ သာြားစိုမ ာြား 

ဆက ြားဇ ြားခြြုပြီြားဆအာက်ြါ updates မ ာြားက ိုဖတ်ြါ။ 

က  ျောင ်းမှ အစျော်းအစျောမ ျော်း   - “ ဆပု   ငု ။ သ ျော်းစျော်းပါ”  ျွန ပု တ ု ို့၏အစျောမ ျော်း 

ဆြြားြ ို ို့ခ ငြ်ားလိုြ်ငနြ်ားစဉ် သည် ယ ိုအြတ်အထ  ဆ  ာဆမွွေ့ စွာ ရ  သည် ! ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ဤလိုြ်ငနြ်ားစဉ်န ငို့ ်ြတ်သတ၍် 

ထြ်မ ခဖညို့်စွက်  က်မ ာြားက ိုတငခ်ြလ ိုြါသည်။  

အသက ်၂ န စ်မ  ၁၈ 

န စ်အတွငြ်ားရ  ဆက ာငြ်ားသာြားမ ာြားသည်အ မဲို့အစာြားအစာရရ  န ိုငသ်ည်။ လ ကကီြားမ ာြားသည်မတတ်န ိုငဆ်သာဆက ာငြ်ားသာြား

မ ာြားအတွကအ်စာြားအစာမ ာြားဆကာက်ယ န ိုငသ်ည်။ ရရ  ဆသာဆက ာငြ်ားသာြားတစ ်ဦြား 

  ငြ်ားစအီတွက်ဆက ာငြ်ားသာြားန ြါတ်မလ ိုအြ်ြါ။ အကယ်၍ 

ကဆလြားသည် CPS တငွ ်စာရငြ်ားမသငွြ်ားြါ က ကျွန်ိုြ်တ ို ို့သည်ကဆလြား၏အမည်၊ မ ဘ / 

အိုြ်ထ နြ်ားသ အမည်န ငို့ ်က်သွယ်ရနအ်  က်အလက်မ ာြားက ိုသ ရနလ် ိုအြ်သည်။ သတ ဆြြား  က်အဆနခဖငို့ဘ်တ်စ်

ကာြားမ တ်တ ိုငမ် ာြားသည်အစာြားအစာြ ို ို့ဆ ာငမ်ညို့်အ   နန် ငို့တ်ည်ဆနရာမ ာြားက ိုခြသပြီြား https: // 

www တွငရ်န ိုငသ်ည် ။ cpsk12 .org / grabandgo 
  

ထ ိုမ တ်တ ိုငမ် ာြားအခြငဆ်အာက်ဆဖာ်ခြြါဆက ာငြ်ားအဆ ာက်အအ ိုဆလြား ိုတွင ်အစာြားအစာဆကာက်ယ ရနအ်တွက်

အဆ ာက်အ ဦြား အာြားခဖငို့ရ်ြ်နာြားလ ိုြါက နံန  တ ငု ်းနံန   ၉ း်း ၃၀ မှ ၁၁ း်း ၀၀ နျောရီတ ု ို့တ င  အာဟာရ ၀ 

နထ်မ်ြားမ ာြားရရ  န ိုင ်လ မို့မ်ည်။ 

Hickman အထ  တန ်းက  ျောင ်း - 1104 North Providence Rd ။ 

Lange အလယ တန ်းက  ျောင ်း - 2201 Smiley Lane 

Smithton အလယ တန ်းက  ျောင ်း - 3600 West Worley လမ်ြား 

John Warner အလယ တန ်းက  ျောင ်း - ၅၅၅၀ Sinclair လမ်ြား။ 

သင၏်မ သာြားစိုသည်ဆနရာတစ် ိုန ငို့အ်လွနဆ်ဝြားဆသာဆနရာတွငရ်  ပြီြားဘတ်စကာြားမ တ်တ ိုငသ် ို ို့မတက်န ိုငခ် ငြ်ားသ ို ို့မ

ဟိုတ်ဆက ာငြ်ား ၄ 

ဆက ာငြ်ားအနက်မ တစ် ိုသ ို ို့မဆရာက်ရ  ခ ငြ်ားခဖစ်ြါကထြ် ငို့အ်က အညီအတွက်သင၏်ဆက ာငြ်ားအဆ ာက်အ ဦြား 

က ို က်သွယ်ြါ။ ငါတ ို ို့က ညီဖ ို ို့အ ငသ်ငို့ြဲ်။ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo


ဆအာက်ြါအ   နန် ငို့ဆ်နရာမ ာြားတွင ်နည ်းပညျော 

ြညာရ ငမ် ာြားသည်  က်လက်၍ အဆထာက်အြ ို့မ ာြားဆြြားသွာြားမည်ခဖစ်သည်။ 

  
ကကာသြဆတြားဆန ို့စက်တငဘ်ာ ၁၀ ရက်န ငို့ဆ်သာကကာဆန ို့စက်တငဘ်ာ ၁၁ ရက ်

o အာြားလ ိုြားအလယ်တနြ်ားဆက ာငြ်ားမ ာြား၏ဆရ ွေ့ဝငဆ်ြါက ်

o 7:30 pm တငွ ်- 4 pm တွင ်

  
က  ျောင ်းသျော်းအ အူညီဌျောန 

ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၌ဆက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွက်သာခဖစ်ဆသာ help desk 

န ြါတ်ရ  သည်။ ဆက ာငြ်ားသာြားမ ာြားသည်ဤန ြါတ်က ိုဆ ေါ်။ နည်ြားြညာန ငို့အ်က အညီရယ န ိုငသ်ည်။ 573-214-3334 ။ 

  
: ဆက ာငြ်ားသာြားမ ာြားကဒ ီlink က ို အသ ိုြားခြြု. နည်ြားြညာရ ငဆ်တွနဲ ို့အွနလ် ိုငြ်ား chat 

လ ို ို့ရြါတယ် နည်ြားြညာအက အညီမ ာြားအတွက်ဆက ာငြ်ားသာြား Chat က ို 

 
Hotspot 
အကယ်၍ သငသ်ည်အငတ်ာနက်န ငို့ ်  တ် က်ရန ်hotspot 

လ ိုအြ်လျှငအ် မဲို့န ငို့အ် မဲို့ဆန ို့လည်စာစာြားရနအ် ွငို့အ်ဆရြားရ  ြါကဤြ ိုစ က ိုခဖညို့်ြါ။ ဆက ြားဇ ြားခြြု၍ သတ ခြြုြါ 

- ြ ိုစ က ိုတငခ်ြခ ငြ်ားသည် သင ်hotspot ရရ  မည်က ိုအာမမ  ြါ။ hotspot 

တစ် ိုရရ  န ိုငြ်ါကသငို့ဆ်က ာငြ်ားသည်သငို့က် ို က်သယ်ွလ မို့မ်ည်။ 

  
အင်္ဂလ ြ် - Hotspot ဆတာငြ်ား  ိုမှုြ ိုစ  

အာရဗီ - Hotspot ဆတာငြ်ား  ိုမှုြ ိုစ  

စြ န ်- Hotspot ဆတာငြ်ား  ိုမှုြ ိုစ  

Swahili - Hotspot ဆတာငြ်ား  ိုမှုြ ိုစ  

  
  
  
အခမ ို့ COVID-9 စမ ်းသပ ခခင ်းတ  လျောမယို့  

ဆနာက်အြတ်တွငအ် မဲို့ COVID-19 စမြ်ားသြ်မှုခြြုလိုြ်လ မို့်မည်။ သင ်မ တ်ြ ိုတင ်ရမည် ။ က ိုလ ဘယီာတွငအ် မဲို့ 

COVID စစ်ဆ ြားခ ငြ်ား 

  
တပု က  ်းရ ု  ခ   မ ျော်းလျောပါ 

CPS 

သည် ယ ိုန စ်ဆက ာငြ်ားသာြားမ ာြားအတွက်တိုြ်ဆကွြားအ မဲို့ ကိုသဆြြားမည် သငို့ဆ်က ာငြ်ားသာြား၏ဆက ာငြ်ားသ နာခြြုသည်

၎ငြ်ားန ငို့ြ်တ်သက်သညို့သ်တငြ်ားအ  က်အလက်မ ာြားက ို ဆနာက်မ ဆနာက်က ြါ လ မို့မ်ည် ။ တိုြ်ဆကွြားဆရာင်္ါရ  ခ ငြ်ားသ
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=my&u=https://www.komu.com/mobile/story.cfm%3Fid%3D108780-boone-county-to-host-covid-19-testing-events%26full


ည်ယ ိုန စ်တွငအ်လွနအ်ဆရြားကကီြားသည်။ ထက ်အ  ိုြါမ ာြားအတွက်ဆြြားဆ ာငမ် ာြားအတွက်က ိုလ ဘယီာခြည်သ ို့

ဆက ာငြ်ားဆဖာငဆ်ဒြားရ ငြ်ားဋသင ်တိုြ်ဆကွြား န ိုငဆ်အာငရ် ိုက်  က်မ ာြား ကျွနဆ်တာ်ဤအ မဲို့ြ ဆဇာ်န ိုငြ်ါတယ် တ ိုငြ်ား 

CPS ဆက ာငြ်ားသာြား ။ 

S chedules 
သငသ်ည်သင၏်န င်ို့အတ အက အညီလ ိုြါလျှင ်ဆက ာငြ်ားသာြားရဲ ို့ အ   နဇ်ယာြား, 

သင်ို့ က်သယ်ွန ိုငြ်ါသည် ဆက ာငြ်ားသာြားရဲ ို့ ဆက ာငြ်ားက။  

က ိုလ ဘယီာခြည်သ ို့ဆက ာငြ်ားမ ာြား 

1818 ဒဗလ ျူ ဆဝေါ်ဆလ လမ်ြား 

က ိုလ ဘယီာ၊ MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  
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