COVID-19- ေနမာက

ုံ္ဆ းရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံ

ရ္ိ့  BCPS ကိ့ ရမုံစ္ကအမုံကမုံ္္ဆုံ၊
Battle Creek ႏွတက ာက
ာကမၻကႏွဆထ မုံသာတက ေန္္ိ့ တကထာေရမ ္ကသ္ိ့ တကုံ ူး္္္ိ့ ကေရကးအမကးအိ့ နကာမ္သစကး္ ႏွတက ကေသာကႏာငဆ ရစ
ရစကကအမုံထ တက ထ သကရနကုံေနးအိ့ နထက စကထာ ျသူကျ ပမေသာထ စကာ္နႏက ဖ္္္္ိ့  ္ေပ္ပျထ စကႏွတ
ကိ့  က ျသူကျ ရ္
ရ္ိ့ းမသာတက ေရးအမသမသစက း္ာေသမ Battle Creek ဟမထ ပကရကကမုံ္္ဆုံကသာာက က
ကသကသာား ကသပကေနထာသူက

္ိ့ သမာေသမကေရကးအမထ စက ျ သူကျ ာာအႏွ္က သ
က ိ့ ကမုံ္္
္
ုံဆ ရပက ကရဖုံရဖုံ၊ ကိ့ 

ကိ့ ကသ
ိ့  ိ့ ေနကိ့ 
္
ကသ
က တ
ာ က ေနေနး ျရပက၊ ရ္ိ့ ေရမက ာာအႏွ္က သ
က ိ့ ရပက
္
ေနမာက

ေနးမသာတက ကသကသး
က ိ့ ေနထာ ျရပကျ

္ဆုံးရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံာ္ိ့  ကိ့ ပကအမုံ္ဆရ္ိ့  ကးအိ့ နကႏွတက သေထ ုံပဖကေထာမတကုံထာမုံထးတကုံာ္ိ့  ္

္ဆကနကထ င္္ ကေ ုံ ျ ေရမက္ပကုံ၊ ေကမာက ျကးအာကက္ာကကအမုံကမ ေကုံထကနကုံရကကကအမုံ

္ဆုံ း

းိ့ ေနေရုံေရမေထာမတက ထ နက္ပကေ မကထ ေ ုံ ျရပကျ ေကမာက ျသ္ိ့ ရပက ူး
ူး္ကးအိ့ နကာမ္သစကး္၏ ေနမာက

္ဆုံးရသတကုံကအမုံထ စက ျရပကျ

ာက္ာကေ မကထ ေ ုံရာမုံ ျကပကျ

ောအမတကုံ သ
ိ့  း
က ာကကအမုံ၊


ူး္္သကသေ္မ က္ ကးအင ကေးုံက ုံ ၏ “ကိ့ ကကသာတကုံေနးနက၊ ္္ဆႏးဆငကံကသာာက၊ ကရာကာူကးနက”
ကကိ့ နေထာပမးအာက
က
ကးကိ့ းအိ့ ခနကကသာတကုံးိ့ ေရမစမရတကောအမတကုံကမုံ္္ဆုံရပက ုႏ ဖ္ ဧ းာ
းာက၊ ၂၀၂၀ း္ႏွစကက္ိ့  ောအမတကုံ ိ့ သက ျရပက



ုႏ ဖ္ ဧ
းာက္ာက ောအမက္ာနကန ောအမတကုံ ိ့ သကးာက ္ ကသ္ိ့ ုံးနကးိ့  ကးိ့  ာ္ိ့ ာာအႏွ္က ကသ္ိ့ ေစမတကထာပကေန
ေန



္ထ စက ျရပကျ ကာူကန ္ ကကဆသ္ိ့ ုံးအ္ကပက ရသတကုံးိ့  ျာ၊ ထ နက္ပကကေထာမတကုံထာမုံေ ုံ ျကပကျ

၎ကထ တက ပမရတကႏွစကောအမတကုံသာကးာကကအမုံာ္ိ့  ေႏွားမရဖောအမတကုံသာကးာကကသာတကုံ ္
္ ကကဆသ္ိ့ ုံးအ္ကပက၊ ကသ္ိ့ ုံးအ္ကပက
န

္ိ့ သမာ္ိ့ ္ပကုံသိ့ ာအေရမရသတကုံကးးိ့ ေရုံ ျျ

္ဆုံထ သကးအာကာ္ိ့  ေသမ ကိ့ းအခနက ပမေးုံာမနႏွတကထ ပကနူက

ကးမႏွတက သကရာကန

ေ္ထ င္ပသကေသမကသ္ိ့ က

္ဆုံထ သကေ ုံကမထ စက ျရပကျ

ကစမုံကစမ္္ က
က အမုံ ္္သူ
က ထက းတကုံျ


ောအမတကုံ ိ့ သက ိ့ ကကိ့ 
္
နကးးိ့ ႏ ဖုံရပကကးအိ့ နကကစန ောအမတကုံရမုံကအမုံကသာာက ကးက္ကစမုံကစမေပေ ုံ္အာကး
းိ့  ရပကျ

ကစမုံကစမ္္ ကကအမုံာ္ိ့  ရသကကသက္မုံေရမ ကက္သနကုံောအမတကုံကေ

Central က္ာကသနကုံောအမတကုံ ႏွတက ရသကကသက္မုံေရမ ေနးမကးအငိ့ သ္ိ့ သာတက

မာက ဖုံကအမုံ၊ Battle Creek

ာ

ာက္ာကႏ ဖုံ ုႏ ဖ္ ဧ းာကေနက္ိ့ 
ေပေ ုံရာမုံကမထ စက ျရပကျ https://www.battlecreekpublicschools.org/news/covid-19-meal-

pickup-information


းာကရသၱ သက ုႏ ဖ္ ၆- ၀ းာကကသာာက ကစမုံကစမ္္ ကကအမုံာ္ိ့  သနတကုံ္မေန၊ ုႏ ဖ္ ၆ းာကေနသာတက တျ
တျုံးာက
စမသစကးျသပကုံ္္သကူကႏွကိ့ တကကမထ စက ျရပကျ ္္သကူကကပကေနးမာ္ပကုံ က္ာကာေ မကထ ္မုံေရမ

ရမေနးမပ္ထ စက ျကပကျ ၎ တျုံးာကစမကစမ္္ ကရပက ုႏ ဖ္ ၀
၀ းာကေနက္ိ့ ကသာာကထ စကႏ ဖုံ၊၎ကစမ္ ကကမ နဆနာကရေးစမ ႏွတက ေန္ပကစမသ္ိ့ ကသာာကထ စက ျရပကျ


ရတကာ္ိ့ ာကပဖေ ုံႏွကိ့ တက ျရပကျ ကာူကန ကိ့ ရမုံစ္ကအမုံကေနထ တက ကစမုံကစမ္္ က ္္သကူကးနကကးာကကး္းိ့  ျာ၊

bcps.me/questions ရ္ိ့ ကဟ္သက ၂၆၂၆၉-၂၄၅-၆ ၂၂၆၉ ရ္ိ့ စမရမုံေ ုံ ္ိ့ ႏွကိ့ တက ျရပကျ ရတကနမကပက၊ ရတ
ရတက ္နကုံနဆ ျသက ႏွတက ေနး က္ိ့  ကစမ ေးုံရမုံေ ုံ ္ိ့ ေ ုံ ျျ
စမေကုံ ာ္


ကေကးိ့ ာနက ပမေးုံာမန က ကိ့ းအိ့ ခနကထ ပကနူကကမုံ
စမေကုံ စ
ာ္ စကေ

ပမရတကႏွစကကသာာက M-STEP

ုံထးတကုံက ္ ္
က မုံေ ုံ ျရပကျ ောအမတကုံရမုံကအမုံ၏ က္

က္္ိ့ ္မုံက ကေရမပနက္္ ကးိ့ ကေနေစးနက ေနမာက
ကိ့ းအိ့ ခနက ပမေးုံာန၏

္ဆုံထ သကးအာကာ္ိ့ ေစမတက

္ဆုံကသပကထ ငေ ုံ ကပက ကိ့ 

္ိ့ တကုံေနထာ

္ထ စက ျရပကျ ထ ပကနူက

ေ္ထ င္ပသကေသမ

သမက ႏွတက ကိ့ းအခနက ပမေးုံာနသ္ိ့ ္ဆရ္ိ့  စမထ တကကေထာမတကုံထာမုံေ ုံး္ႏ ဖုံထ စက ျရပကျ ကသ
ကသပကထ ငေ ုံႏွကိ့ တက ိ့ းနက
္
ရတကး္ ာ္ိ့ ူကစမုံ ္ူကကအမုံာ္ိ့ ္ပက ုံ


ုႏ ဖ္ ႏွတက ေက္ ကသာတကုံကမ SAT, ACT ႏွတက PSAT ေထ
း ကစဆရပက ရ္ိ့ ကဟ္သက ေနမာက
ကသာတကုံသာတက ေထ

ာကရာူကႏွကိ့ တက ျရပကျ

ိ့ က
္ ပက းာကကအမုံာ္ိ့ ္ပကုံ း

္သက္္ိ့ ာကႏ ဖထ စက ျရပကျ ္ာနက ႏွတက ္က္္ိ့ တက္ ကသ

္ိ့ းနက ကးာတက္ကက
က
ုံးိ့  ျရပကျ ေနမာက

္ဆုံ းာကရသကကသကးအာကကမ SAT ာ္ိ့ ္ာနက္ ၆ း

းာကေနကစမုံ ေက္ လ းာကေနထ စက ျကပကျ ုႏ ဖ္ ၄ းာကေန ACT စမေကုံ ာ
ာ္ ္ိ့  ္ာနက္ ဧ
ဧ းာကေနသာတက ေးာ


္ိ့ တကုံ္္ိ့ ာက ျရပကျ

AP ကသနကုံသာကေးမာကေရမောအမတကုံရမုံကအမုံကသာာက၊ ၄၅
၄၅ ကိ့ နစကကသာတကုံ ေနကိ့ ကကသာတက ကးက္ ကာနက္ိ့ တ
္ ကုံစမေကုံ ာ္ ေ္ာအတကးာတက းး
းးိ့ ကမထ စက ျရပကျ၎ကမ ေးျတကုံစ က ႏွတက ာာအကကုံာအတကကံ (skills) သ္ိ့ က ျကပတကထ စကႏ ဖုံ၊ ကသက္ကေစမ ္ိ့ တကုံ သာတက AP
းမကအမုံက ကသနကုံသာတက ရတကထာမုံေ ုံး္ႏ ဖုံေရမရတကးနကုံစမကအမုံထ စက ျကပက ျ AP ပမရမး က
သစကး္စဖသ္ိ့ တကုံ ကသာာက ေထ

္ိ့ ႏွတ
ကိ့  ကကပက ေနးာကႏွစကးာကးထာ္ းမုံ္မုံေ ုံ ျရပကျ ္္

္္ိ့ ေနးာကကအမုံ ႏွတက ကထးမုံေရမကေရုံစိ့ သကက းအာကက္ာကကအမုံာ္ိ့  ုႏ ဖ္ ဧ းာက၊ ၂၀၂၀ း္ႏွစက ကသ
ကသ္ိ့ တကကဖသာတက ကေထာမတကုံထာမုံေ ုံကမထ စက ျရပကျ သးအိ့ နကသပကုံ ကမ တက College Board က က
ာ္
သစကႏွကိ့ တကတဆ္္ဆုံကသာာက AP
၎သ္ိ့ ၏ ေနမာက

းမကအမုံ ိ့ းအေ
္
ုံေရမ ရတကးနကုံစမ ကးက္္္သက္ပတကကံ ာ္ိ့  သတက

္ဆုံရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံာ္ိ့ 

ပာက

ာကေ ုံ္မုံ ျရပကျ ၎

္ိ့ ္ကသာတကေ္္မႏွကိ့ တက ျ ရပက -

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
ပာႏွ
္ တကုံရပတက


ပာႏွ
္ တကုံရပတက ႏွတက သကရာကန ကပကရပက ရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံထ စကေရမ ာအတကုံ ကပက းာ
းာကစာ္ ရ္ိ့ ကဟ္သက ပာႏွ
္ တကုံႏွကိ့ တကးနက ရသကကသက္မုံေရမ Credit ထ ပကကထ ပက စရပက ရသ
ရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံႏွတက သကရာကန ာာအႏွ္က ကသ္ိ့  ကရိ့ းေရုံ ျပကုံျ
ႏွတက သကရာကန ကိ့ းအခနက ပမေးုံာန၏

္ဆုံထ သကးအာကာ္ိ့  ေစမတက

ရသတကုံ ႏွ

္ိ့ တကုံေန ထာစ ကႏ စကႏ ဖုံ၊ ၎သ္ိ့ ္ဆက ရိ့ 

ရိ့ ္အတကရိ့ းအတကုံထ နက္ပကကအေပေ ုံကမထ စက ျရပကျ


ႏွစကေနးမေ္အမာက္ပမသတကရကကအမုံ (Dual Enrollment)
ႏွတက ေစမ္အတကစာမောမ္ိ့  ကသာကေးမာကရကကအမုံကသာာက ကသ္ိ့ တက တကးဆ (counselors) ကအမုံက Kellogg Community
College သာတကသာကေးမာကေနေရမ ောအမတကုံရမုံကအမုံ ကသာာက ္္ိ့ က ကေရမကးမကအမုံာ္ိ့  ာက
ာကပဖေ ုံးနက ေးမာကးိ့ ္မကမထ စက ျရပကျ



ာာအႏွ္က ကသ္ိ့ ကေနထ တက

ပမရတကႏွစကသာတက ပာႏွ
္ တကုံကပက

seniors ောအမတကုံရမုံႏွတကကိ့ ရမုံစ္ကအမုံကသာာက ပာႏွ
္ တကုံရ ပတကာအတကုံ ေ ုံႏွကိ့ တက ိ့ ္

္ိ့ သမကငိ့ ာ၊ ကမ

ကမး္ဆစိ့ ာ
္ ကေရမကးမထ စက ျရပကျ ္ဖကးအိ့ နကဟမာာအနကကသ္ိ့ သေသာ က္
က္တကကသကပ္
းတက

္ိ့ တကးေရမကးအိ့ နကာမ္ထ စကေရမကထတမုံ္ပကုံ၊

ႏွတက ကိ့ ရမုံစ္ကအမုံက သာာက ပာႏွ
္ တကုံရပတက
ပာႏွ
္ တကုံရပတကဟမ ရကသ္ိ့ ၏ ကောမတကုံ

ႏွစကသာတက ပ္ာႏွတကုံကပကောအမတကုံရမုံကအမုံ ႏွ

္ဆုံး ဆုံရာမုံကမကအငိ့ ုံက္္ိ့ ကးိ့  ျပကုံျ ောအမတကုံရမုံကအမုံကသာ ာက ပာ
္ဆုံေရမ ကက

ကကသကသးေနဆးာကကအမုံထ စက ျရပကျ ာ္ိ့ း္ိ့ နမိ္ိ့ တကး ကစကာ ာာအႏွ္က သ
က ္ိ့ ၏ ပာႏွ
္ တကုံရပတကာ္ိ့  ဟန
ဟနကသမုံႏွကိ့ တကကမ ကဟ္သက ျပကုံျ
ကထးမုံကာကကပဖးူကႏွကိ့ တေ
က ရမေနးမကအမုံျ



ကာူကန ရတကကေနထ တက ကေထးးဆစမုံပသကေနေးုံကသာာက ကးာကကး္းတက

္ိ့ တကေနရကသစက ဖုံ ဖုံာ္ိ့ ာကပဖ္္ိ့  ျာ ၂-

- ရ္ိ့ ေး့ူကာမ ကာကကပဖေသမတကုံးဆႏွကိ့ တကေထာမတကုံေထ မထ ေ ုံ ျေနမကျ က္္ဖ ္နကုံနာ ျသကာ္ိ့ ေး့

ိ့ ေ
္ ရမကးျ

Battle Creek ကသာတကုံေန္္ိ့ တကရကကအမုံကသာာက းအာကးအတကုံကာကကပဖေ ုံထာကမထ စက ျရပကျ
ရတကပမ္္ ႏွ
က တ
ကိ့  ရ
က ္္ျ



ေးမချ ိ့ ုံ္ ကအမုံ ကထးမုံရက္ဆရ္ိ့  ကာကုံစာကႏွကိ့ တကးနက ကိ့ ကိ့ ေနကိ့ ကက သာတကေန္္ိ့ တက ျျ

န

နပကုံထ တက ာာအႏွ္က ကသ္ိ့ ထ ပကရကကအမုံ သစ
သစ္သစပကုံသပကုံထ စကေကမတကထ နကေး့္မႏွကိ့ တကကမထ စက ျရပကျ က္ ကးအင ေ
က းုံက ုံ၏ “ကိ့ ကကသာတကုံေနးနက၊ ္္ဆႏးဆငကံးေ
ိ့  စးနက
(Stay Home, Stay Safe)”
ကကိ့ န္္
က သကထ နကေထာပမးအာကကး၊ ထ ပကရကကအမုံရပက ကထ စကကေန္္ ကေ
စကေရမ ကစမုံကစမပမကူကထးတကုံ၊ ေ

မတကးကပက ္္ ကေ

မတကကက
ံ အမုံထ စက

ုံးနကုံရာမုံထးတကုံ ႏွတက ကထးမုံရကသစက ဖုံ ဖုံ ရ္ိ့ ကဟ္သက ကိ့ 

ကိ့ ကကေကာုံသးိ့ စစမနကာိ့ ထ္ ငစ္ေစမတကေးမာက ထးတကုံ စရ
စရပကကေထာမတကုံကအမုံာ္ာ္
္ ္ိ့ ကိ့ ကကထ တကက္ာာကးနကပန
ပ ကထာမုံ္မုံ ျ ရပ
ရပကျ ကိ့ ကကထ တကရိ့ ္ ္ကကုံေ္အမာက္ာာကထးတကုံ၊ စာကပဖုံစဖုံထးတကုံ ႏွတက ကထ
ကထးမုံာိ့ စၥသး္း္ေထာမတကကထ တကာ္ိ့ ္ာာကေရမ ကးျ ကထ
ကထးမုံရကကအမုံႏွတက ကနပကုံ



ောအမတကုံရမုံကအမုံရပက

္ဆုံ ၆ ေ ကာာမကေပုံသာတကေနး ျကပကျ
ာက္ာကန ကိ့ ကိ့ သ္ိ့ ေနကိ့ ကကသာတက ရတကထာမုံေ္္မေနးက္ဆုံကမထ စက ျရပကျ ္္

္္ိ့ ေထာမတက ကိ့ 
ကိ့ ရမုံစ္ကအမုံာ္ိ့  ာကပဖေ ုံႏွကိ့ တကးနက ောအမတကုံရမုံကအမုံ၏ ကသနကုံက္္ိ့ ာက းာႏ္ ဖုံ ကာ
ကာနက္္ိ့ တကုံရတကးနကုံစမကအမုံထ င္္ ေ
က ုံ ထာ ျရပကျ ၎ာ္ိ့  Learn at Home ရ္ိ့  ေ္္မႏွကိ့ တက ျရပကျ



ောအမတကုံရမုံသ္ိ့ တကုံရပက ကိ့ ကိ့ သ္ိ့ ကိ့ ကကသာတက ာာ
ာာနကထ သမႏွတကကသက ကတကသမနာကကအမုံးိ့ ထာရပကဟ္ရိ့ း ျရပကျ ္္ိ့ ေထာမတက learn at home
ကေထာမတကုံႏွတက သကရာကန ္ိ့ က္ိ့ ကးအိ့ နကူကေ္္မေစ္္ိ့  ျရပကျ ကိ့ 
ကိ့ ကိ့ သ္ိ့ ကသနကုံ က္္ိ့ ာကးထာ္ းမုံ္မုံႏ ဖုံ၊ ရတက ပမေးုံသ္ိ့ ုံသာက ္ိ့ းနက ကေ္မာကာကကအမုံစာမးးက
ိ့  မထ စက ျရပကျ

BCPS ရပက COVID-19 ႏွတက သကရာကေရမ ေနမာက
ေပကအေ ုံႏွကိ့ တက းနက ေ္ရးဆေးျတကုံေ

္ဆုံးရသတကုံကးအာကက္ာကကအမုံကးအိ့ နႏွ
က တကသေထ ုံပဖ ေပ

မတကုံကအမုံ၊ ထ ပကနူက ႏွတက ာအနကုံကမေးုံိဟ္ိ့ ကစ္ိ့ ုံးကအမုံႏွတက ကန

ကနဖုံာ ကက္္ က္္ က္အာကးိ့ ေန ျရပကျ ေကုံးာနကုံေထ စးမကအမုံစာမာအနကေနက္ဆုံကမ ျ၊ ပူက္္ိ့ ပ္ထ စကထ စက၊ ပနက္ကကုံကအမုံ၊
၊ ောအမတကုံရမုံကအမုံ၊ ကိ့ ရမုံစ္ကအမုံ ႏွတက ာေ္ုံ္ိ့ နကုံ ရက
ရကကအမုံကမုံ္္ဆုံ ာာအနကကသ္ိ့  ကသကး ကသပကႏ ဖုံ၊ ောအမက္ပမုံရာမုံႏွကိ့ တကကမထ စက ျရပကျ (ေ
(ောအုံ္ကုံထ ငန ေနမာက

္ဆုံးရသတကုံကအမုံာ္ိ့ 

ာအနကုံကမထာ ျေစျ
Kimberly Carter- ႏကိ့ ငနူက ပမေးုံက ုံျ
Battle Creek ကစ္ိ့ ုံးစမရတကောအမတကုံျ

ာက္ာကနမုံေ္မတကေ ုံ ျးနကျ )

