ဒီဟာကို Google Translate (သို)ို့ အခ ာြားအွနလ
် ိုငြား် ဆ

ာို့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)

သိုြားပြီြားဘာသာခြန် ိုထာြားတယ်။ ဆက ြားဇြားခြြုပြီြားအမာြားမ ာြားကို ွငလ
ို့် ွှတ်ြါ။
စက်တင်ဘာလ 10, 2020
စ် င်ရြါဆသာ CPS မသာြားစိုမ ာြား
ဆက ြားဇြားခြြုပြီြားဆအာက်ြါ updates မ ာြားကိုဖတ်ြါ။
က

ျောင်းမှ အစျော်းအစျောမ ျော်း - “ ဆုပ

င
ု ။ သျော်းစျော်းပါ”

ျွနပ
ု တ၏အစျောမ
ု ို့
ျော်း

ဆြြားြခို ို့ င်ြားလိုြ်ငန်ြားစဉ် သည် ယ ိုအြတ်အထ ဆ ာဆမွွေ့ စွာ ရသည် ! ကျွနြ
်ို ်တဤလို
ို ို့
ြ်ငန်ြားစဉ်နင ်ို့ ြတ်သတ်၍
ထြ်မခဖညို့်စွက် က်မ ာြားကတ
ို င်ခြလိုြါသည်။
အသက် ၂ နစ်မ ၁၈
နစ်အတွငြား် ရဆက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည်အ မဲအ
ို သ
် ည်။ လကကီြားမ ာြားသည်မတတ်နင
ို ဆ
် သာဆက ာင်ြားသာြား
ို့ စာြားအစာရရနင
မ ာြားအတွကအ
် စာြားအစာမ ာြားဆကာက်ယနင
ို သ
် ည်။ ရရဆသာဆက ာင်ြားသာြားတစ် ဦြား
င်ြားစီအတွက်ဆက ာင်ြားသာြားနြါတ်မလိုအြ်ြါ။ အကယ်၍
ကဆလြားသည် CPS တွင ် စာရင်ြားမသွငြား် ြါ က ကျွနြ
်ို ်တသည်
ို ို့
ကဆလြား၏အမည်၊ မဘ /
အိုြ်ထန်ြားသအမည်နင ်ို့ က်သွယ်ရန်အ က်အလက်မ ာြားကိုသရန်လအ
ို ြ်သည်။ သတဆြြား က်အဆနခဖငဘ
်ို့ တ်စ်
ကာြားမတ်တင
ို မ
် ာြားသည်အစာြားအစာြဆ
ို ို့

ာင်မညို့်အ န်နငတ
ို့် ည်ဆနရာမ ာြားကိုခြသပြီြား https: //

www တွငရ
် နင
ို သ
် ည် ။ cpsk12 .org / grabandgo
ထမ
ို တ်တိုငမ
် ာြားအခြင်ဆအာက်ဆဖာ်ခြြါဆက ာင်ြားအဆ
အဆ

ာက်အ ဦြား အာြားခဖငရ
ို့် ြ်နာြားလိုြါက နံန

ာက်အအိုဆလြား ိုတွင ် အစာြားအစာဆကာက်ယရန်အတွက်

တင
ု ်းနံန

၉ း်း ၃၀ မှ ၁၁ း်း ၀၀ နျောရီတတ
ု ို့ င အာဟာရ ၀

န်ထမ်ြားမ ာြားရရနင
ို ် လမမ
်ို့ ည်။
Hickman အထ

တန်းက

Lange အလယတန်းက

ျောင်း - 1104 North Providence Rd ။
ျောင်း - 2201 Smiley Lane

Smithton အလယတန်းက

ျောင်း - 3600 West Worley လမ်ြား

John Warner အလယတန်းက

ျောင်း - ၅၅၅၀ Sinclair လမ်ြား။

သင်၏မသာြားစိုသည်ဆနရာတစ် ိုနငအ
် ဝြားဆသာဆနရာတွငရ
် ပြီြားဘတ်စကာြားမတ်တင
ို သ
် မတက်
ို ို့
နင
ို ခ် င်ြားသမ
ို ို့
ို့် လွနဆ
ဟိုတ်ဆက ာင်ြား ၄
ဆက ာင်ြားအနက်မတစ် ိုသမဆရာက်
ို ို့
ရခ င်ြားခဖစ်ြါကထြ်
ကို

က်သွယ်ြါ။ ငါတက
ို ို့ ညီဖအ
ို ို့

င်သငြ
ို့် ဲ။

ငအ
ို့် ကအညီအတွက်သင်၏ဆက ာင်ြားအဆ

ာက်အ ဦြား

ဆအာက်ြါအ န်နငဆ
်ို့ နရာမ ာြားတွင ် နည်းပညျော
ြညာရင်မ ာြားသည်

က်လက်၍ အဆထာက်အြို့မ ာြားဆြြားသွာြားမည်ခဖစ်သည်။

ကကာသြဆတြားဆနစက်
ို့ တင်ဘာ ၁၀ ရက်နငဆ
ို့် သာကကာဆနစက်
ို့ တင်ဘာ ၁၁ ရက်
o အာြားလြားို အလယ်တန်ြားဆက ာင်ြားမ ာြား၏ဆရ ွေ့ဝင်ဆြါက်
o 7:30 pm တွင ် - 4 pm တွင ်

က

ျောင်းသျော်းအ

အ
ူ ညီဌျောန

ကျွနြ
်ို ်တ၌ဆက
ို ို့
ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွက်သာခဖစ်ဆသာ help desk
နြါတ်ရသည်။ ဆက ာင်ြားသာြားမ ာြားသည်ဤနြါတ်ကိုဆ ေါ်။ နည်ြားြညာနငအ
ို သ
် ည်။ 573-214-3334 ။
ို့် ကအညီရယနင
: ဆက ာင်ြားသာြားမ ာြားကဒီ link ကို အသြားို ခြြု. နည်ြားြညာရင်ဆတွနအွ
ဲ ို့ နလ
် ိုငြား် chat
လရြါတယ်
ို ို့
နည်ြားြညာအကအညီမ ာြားအတွက်ဆက ာင်ြားသာြား Chat ကို
Hotspot
အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်နင ို့် တ်

က်ရန် hotspot

လိုအြ်လျှငအ
်
မဲို့နငအ
မဲို့ဆနလည်
စာစာြားရန်အ ွငအ
ို့်
ို့
ို့် ဆရြားရြါကဤြိုစကိုခဖညို့်ြါ။ ဆက ြားဇြားခြြု၍ သတခြြုြါ
- ြိုစကိုတင်ခြခ င်ြားသည် သင် hotspot ရရမည်ကိုအာမမ ြါ။ hotspot
တစ် ိုရရနင
ို ြ
် ါကသငဆ
်ို့ က ာင်ြားသည်သငက
်ို့ ို
အင်္ဂလြ် - Hotspot ဆတာင်ြား
အာရဗီ - Hotspot ဆတာင်ြား
စြန် - Hotspot ဆတာင်ြား

က်သယ
ွ ်လမမ
်ို့ ည်။

ိုမှုြိုစ
မ
ို ှုြိုစ

ိုမြ
ှု ိုစ

Swahili - Hotspot ဆတာင်ြား

မ
ို ှုြိုစ

အခမို့ COVID-9 စမ်းသပခခင်းတ

လျောမယို့

ဆနာက်အြတ်တွငအ
်
မဲို့ COVID-19 စမ်ြားသြ်မခှု ြြုလိုြ်လမို့်မည်။ သင် မတ်ြိုတင် ရမည် ။ ကိုလဘီယာတွငအ
်
မဲို့
COVID စစ်ဆ
တုပက

်းရု

ြားခ င်ြား
ခ

မ ျော်းလျောပါ

CPS
သည် ယ ိုနစ်ဆက ာင်ြားသာြားမ ာြားအတွက်တြ
ို ်ဆကွြားအ မဲို့ ကိုသဆြြားမည် သငဆ
ို့် က ာင်ြားသာြား၏ဆက ာင်ြားသနာခြြုသည်
၎င်ြားနငြ
် တင်ြားအ က်အလက်မ ာြားကို ဆနာက်မဆနာက်က ြါ လမမ
ို့် တ်သက်သညို့သ
ို့် ည် ။ တိုြ်ဆကွြားဆရာင်္ါရခ င်ြားသ

ည်ယ ိုနစ်တွငအ
် လွနအ
် ဆရြားကကီြားသည်။ ထက် အ

ိုြါမ ာြားအတွက်ဆြြားဆ

ာင်မ ာြားအတွက်ကိုလဘီယာခြည်သ ို့

ဆက ာင်ြားဆဖာင်ဆဒြားရင်ြားဋသင် တိုြ်ဆကွြား နင
ို ဆ
် အာင်ရို က် က်မ ာြား ကျွနဆ
် တာ်ဤအ မဲြ
ို ြ
် ါတယ် တင
ို ြား်
ို့ ဆဇာ်နင
CPS ဆက ာင်ြားသာြား ။
S chedules
သင်သည်သင်၏နင်အ
န်ဇယာြား,
ို့ တအကအညီလိုြါလျှင ် ဆက ာင်ြားသာြားရဲ အ
ို့
သင်ို့

က်သယ
ွ ်နင
ို ြ
် ါသည် ဆက ာင်ြားသာြားရဲ ဆက
ာင်ြားက။
ို့

ကိုလဘီယာခြည်သဆက
ို့ ာင်ြားမ ာြား
1818 ဒဗလ ျူ ဆဝေါ်ဆလ လမ်ြား
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