
္းုိြ BCPS မိ္း်္္ုမတ်္ရ ာငြ၊ 
ယဥုင်မနငြသန်္းာင  ္င့္ ေဆ်ာင္ရ်္း(ီFall) ငညာင Battle Creek ့္ုိ္ရ္်္းာငေကတ်ာင့္ေးျလလာငြ ့ဓိက္ီ္္်္ေသ္ 
္္င္္်္မမမ ် ေကတ်ာင္္း်္မတ်္၊ ဝးျငထမင္မတ်္   ာငြ မိ္း်္္ုမတ့်္်္ငု ္၏ ကတးျင္မ်ေရ္သာငလလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ 
့်္ငု ္္းိ  ာငြ သီ္္းနငြ ့ငုိာင္ ငညးျငဥခြေ္း် ရကင္းငၱသငင့ငညးျငငညာင ကညတ ုငသငငုိြ၏ ့ုသငဥတ္ေသငေရ္မ  ္ Whitmer မ  ေ
ကတ်ာင္လသးျငငနငလညာငြင ္ငလဥာင္  ာြင သငင္းကငေ္း် ကည ခလသ်္္းနငြ့ဆာငြ   ာြင ့ေလဥ့ေးျမတ်္  ာငြသငင္းကငမမမတ်္ကုိ ေ
လကန်ေသ္ဥခြ သီလလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ငညးျငဥခြေ္း် င မတ့်္ငညာင္ ကညတ ုငသငငုိြ္းနင ငု လဥ ္ေမမ   ာငြ ္းာငယူမမကုိ 
လသးျငငနငေက်ာင္မညးျငင်ေ္ရးျင ္ီမ ဥတကငမတ်္  ကို္္်္ငုသငေဆ်ာငဥခြ လကသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ကညတ ုငသငငုိြ္းနင ေကတ်ာင္္း်္မတ်္၊ ေ
္ငးျ်ြဝးျငထမင္မတ်္၊ BCPS ေဥစာင္ေဆ်ာငမတ်္  ာငြသူ္ေသစာင္ သီ္၊ 
မိဥတိဂးျငငု လဥ္ေ  ေ္း်ေကတ်ာင္ ငမင္လသေလမသု  (MI Safe Schools Roadmap)   ာြင လသနငးျယငေ ္း ၱရကတးျင္မ်ေရ္မ်းျငုိြ၏ 
ငမင္န းျငဥတကင ့ငုိာင္ မူလကမင္ေရ္ဆညခငသုငေဆ်ာငဥခြလကသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။  

ငးျာင္င်ေးျြနေးျဥာင္ငညာင BCPS ေဥစာင္ေဆ်ာငမတ်္္းနင ၎မူလကမင့္်္ သန်ေရ္းငုင့ လညခြထ ္းုိြ ငာငလသဥခြလကသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ 
ဤ့္ီ့္္င္းနင ေကတ်ာင္္း်္မတ်္သန်္းာငလက်္ ိူာငရးျင   ာြင COVID-19 လသးျငြသည်္မမ့ ၱ်ရ်ယင့းျနင္ဆု ္လလ္င ူိာင ေလဥရ ိ 
္းနငဟယုု လကနငလကသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ့ကယင၍ေကတ်ာင္လညာငြမနငြ့ဥတးိျင်ိန္၌ မိဥတိဂးျင္းနင ေရ်ဂစလသးျငြသည် ္မမ ္းငငမ ငငဥတကင့ဆာငြ ၄ 
ငညာင ရ ိေးျသစက၊ ္းူာယငငးျင္ မ  ၅ငးျင္ မတ်္္းနင ငူကုိယငငုိာငေကတ်ာင္ငကငလဥာင္(in-person schooling) ္းျ္ငလလာငြ 
္းာငလက်္္းည်္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ၆ ငးျင္ မ  ၁၂ ငးျင္ ေကတ်ာင္္း်္မတ့်္ငညကငကုိမူ ကတးျင္မ်ေရ္ေး္ကာင္ငု လဥ္ေ မမ့ငညကင 
္ီ္္်္ေသ္္္င္္်္ေ္း်ေလက်ာငြ ၎ငုိြ့ငညကငကုိမူ ဆကငငကင သီ့္ညးျငငုိာင္မ ငဆာငြ္းာငလက်္လဥာင္္းျ္ငကုိ့္းု ္လသ္ေ္းည်္ 
သစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ့ကယင၍ မိဥတိဂးျငငညာင ဗုိာင္ရသင္င္းနင သုိမုိဆုိ္ရည်္င် သီ္ ္းငငမ ငငဥတကင့ ဆာငြ ၃ ္းုိြေရ်ကငရ ္ိးည်္သစက၊ ေကတ်ာင္ 
သန်ေရ့္်္ငု ္္းနင ့ညးျငငုိာင္မ ငဆာငြ္းာငလက်္လဥာင္ကုိ္း်လသ္ေငုသင္းည်္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။  

္ူးာယငငးျင္  မ  ၅ ငးျင္ ေကတ်ာင္္း ္်မတ ္််ဳပ္ေျကညာခ်က္။ 

 ငကငရ ိေ ္းဆုိာငရ့်ဥတကင့ ငကင့ေသေ့ေလဥဥ  သီ္ Calhoun ေက်ာငငကီတးျင္မ်ေရ္္ီ္္ီ္မ်းျ္းနင
မတကင  ် ဥတာင္ဆုိာင္းာငလက်္လဥာင့္ငညကင ေ့်ကငေလ င်လသသစငမင္ န းျငဥတကငမတ်္ကုိသ ြသုိ္ေသ္သစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 ေကတ်ာင္္း်္မတ်္္းနင ရကင္းငၱသငငငညာင ာစ္ရကင
ကုိယငငုိာငေကတ်ာင္္းုိြင် သီ္၊ ေကတ်ာင္ငကငရသစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ေး္ကာင္ငု  ဥ ္ေေရ္ ကိငုာငက်ကညယငမမ  ာငြ့ငညကင
ဝးျငထမင္မတ်္   ာငြ ေကတ်ာင္္း်္မတ်္္းနင မတကင  ်လု ္မတ်္ ့္းု ္  လသ္ေရသစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ္းးျငြရ ာင္ေရ္ဝးျငထမင္မတ်္မ 
္းးျငြရ ာင္ေရ္ငသုငထု ္ငုသငးျနင္မတ်္ကုိ ငုိ္လမ ာငြေဆ်ာငရညကငလကမ ်လလ္ငသစ္းနင ့ုသင္ငုုိကငငမသငရ ်္မမ   ာငြ
့လဥ်္ကုိယငက်ယငမသငရ ် ္မမလသငုုသငလဥာင္မတ်္ ေင တ်ြဥတ္းည် ္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 COVID-19 လသးျငြသည်္မမ့  ၱရ်ယင့ းျနင္ဆု ္ လလ္ငေ္ရးျင ေကတ်ာင္ငမသငရ ်္မမမတ်္္းနင ္်္းာငဥးျင့္ငညာင္်ိန္၌
္းုိြမဟုငင ေကတ်ာင္လသာငသ ငုိြ်ိန္၌ မတ်္ေ္း့််္လလာငြလသ္ေငုသငမ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ္းးျငြရ ာင္ေရ္ဝးျငထမင္ မတ်္္းနင
္းးျငြရ ာင္ေရ္ငသုငထု ္ရ ိ
္းနငြ့ငုိာင္ဝးျငေဆ်ာငမမမတ်္ေသ္ ူိာငရးျင္်္းာငေကတ်ာင့္ေဆ်ကင့္ီ္ငုိာင္ငညာင့ဆာင္းာငြရ ိလကမ ်လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 မူငငးျင္ေကတ်ာင္္း်္မတ်္္းနင ္်္းာငဥတးိျင့ ငညာင္ ေကတ်ာင္ဥးျင္ထခငညာင္းာငလက်္လကမ ် လလ္င သီ္၊ ေကတ်ာင္လသာငသ္းုိြ
္းာငလက်္လဥာင္   ာငြ ့်္ငသငဥတးိျင ္္းနငြငုိြငညာင လသာငသ္းုိြထညကငလကမ ်လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ေကတ်ာင္္း်္မတ်္္းနင
့ ုသန်၊ ဂငီ   ာငြ ကုိယငက်ယငမသငရ ်္မမမတ်္ကုိ ္်္းာငဥးျင့္ငညာင္်ိန္၌လလ္ငေ္၊ လသာငသငညာငလလ္ငေ္၊ သစဝာငလကသစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။
 ေးျြငနင္်ကုိ ္်္းာငဥးျင့္ငညာင္်ိန္၌္း် ေကညတ္ေမည္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ 



၆ - ၁၂ ငးျင္ ေကတ်ာင္ ္း်္မတ်္်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ 
 (၆-၁၂)ငးျင္ေကတ်ာင္္း်္မတ့်္ငညကင ္်္းာင  ္ င၏ ့းျနင္ ဆု ္သထမကုိ္သငငကုိ၊ ၎ငုိြ၏ ့ငးျင့္ဥတိးျင္ ယ်္

့ေသေမူငနင သီ္ ၊ ရကင္းငသၱငငင တာင ၅ ရကင ့ညးျငငုိာင္မ ငဆာငြ္းာငလက်္လဥာင္္းျ္ငလလာငြ္းာငလက်္ရမ ်လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။
 ထုိ ရကင္းငၱသငင ၉ သငင မငုိာငမ ီ၊ ကညတ ုိသငငုိြ္းနင ္်္းာငေကတ်ာင္္းုိြ ငူကုိယငငုိာင္းာငလက်္လဥာင့္ငညကငငု လဥ ္ေမမ

ရ ိမရ ိကုိ၊ မိဥတိဂးျင၏ ငကငရ ိေရ်ဂစလသးျငြသည်္မမ္းငငမ ငငဥတကင့ဆာငြ၊ ငူထု့ ္းုိာင့္ဝုိာင္မတ်္၏ငု ္လသးျငဥတကင၊
ဝးျငထမင္မတ်္၊ ေကတ်ာင္္း်္မတ်္၊ မိ္း်္္ုမတ်္၏ ငု ြလသးျငဥတကငမတ့်္ေသေမူငနင သီ္  ္းု ္္းသင္းည် ္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 (၆-၁၂)ငးျင္ေကတ်ာင္္း်္မတ်္၏ ့ညးျငငုိာင္မ ငဆာငြ္းာငလက်္လဥာင့္ငညကင ကညတ ုငသငငုိြ၏  ္ငဂတ္ငငယင့ရာင့္လမ္င
မတ်္ငညာငငုိ္ဥတခြရာင္  ီ္လမ ္ေသင   မမမတ်္လသ္ေငုသင သီလလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ BCPS ေကတ်ာင္္း်္ငုိာင္ Chromebook ငု ေင်ကင္ ည် ရရ ိ
 ူိာငရးျငငုိ္ဥတခြဥခြ သီလလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ငုိ့သငေ္း့်လဥ်္းျနင္သန်လလးျငြလလ ္လဥာင္ကုိ ေကတ်ာင္ငကငရကငမငုိာငမ ီငညာငလလးျငြလလ ္
္းည်္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ေကတ္္ူ္လသ္ေ၍ ္းငာင့္ဥတကင့ငကငမတ်္ကုိ းျ်္္ညာငြေသ္သစ၊

BCPS ည့းျငငိုာင္ သန်ေရ္ (BCPS Virtual Academy) 
 ္းူာယငငးျင္ မ  ၁၂ ငးျင္ ေကတ်ာင္္း်္မတ့်္ငညကင မိ္း်္္မုတ့်္ေးျလလာငြ ဆ ၵရ ိသစက ့ညးျငငုိာင္မ  ္းာငလက်္လဥာင္

ကုိ ေရည္ဥတယင ူာိငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ၎ကုိ BCPS ့ညးျငငုိာင္သန်ေရ္ဟေုဥေသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ဤေရည္ဥတယငမမ္းနင ၂၀၂၀-၂၁
သန်္းာင  ္ ငင္ငဥုငု ့္ငညကင ့ညးျငငုိာင္သန်္းာငလက်္လဥာင္ငညာငသစဝာငငုိေ္း်မိ္း်္္မုတ့်္ငညကငလလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။
ဤေရည္ဥတယငမမ္းနင ကတးျင္မ်ေရ့္ငညကင ္ုိ္ရိမငသူသးျငမမရ ိေ္း်မိ္း်္္မုတ့်္ငညကင ့ေက်ာင္ဆု ္လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 ဤ့္ီ့္္ငငညာင ေကတ်ာင္္းာငဥးျင္္်   ာငြ ငမင္န းျငေသ္မနငြဆရ်/မမတ်္သစဝာငသစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ဆရ်မတ်္သစဝာင္းနငဆုိ
ေသမယငြ ဤ့္ီ့ ္္ငကုိေရည္ဥတယငမနငဆုိသစက၊ မိမကိုိယငကုိယင္ီ္ေဆ်ာင သီ္္းာငယရူသစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ဤ့္ီ့္္င္းနင
၆-၁၂ ငးျင္ေကတ်ာင္္း်္မတ့်္ငညကငငသုငေဆ်ာငေသ္ေ္း်္းာငယူမမ  ာငြမငူသစ်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ဤ့္ီ့ ္္င္းနငဆရ်/မမတ်္
  ာငြ ထိေငညြမမးျနင္ေ္း်ေလက်ာငြ မိမိကုိယငငုိာငေငြင်္းာငယမူမ့်္ေက်ာင္ေ္း်ေကတ်ာင္ ္း်္မတ်္၊
သ ြသုိ္မမ့်္ ေက်ာင္ေ္း်မိးမတ်္ ္္းနငြငုိြ့ငညကငေရည္ဥတယငမမ့ ေက်ာင္ဆု ္လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။
ဤ့္ီ့္္င  ာငြသငင္းကငေ္း် ္းငာင္ ့ဥတကင့ငကငမတ်္ ့ေ္း္္ငိငကုိ
ရကငမလက်မ ီ့ငညာင္ေလကန်္းည်္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

့ငးျင္ ့ဆာငြ့်္ငု ္ ့ငညကင
 ့ထူ့္ကူ့နီငုိ့သငဥတကငရ ိေ္း်ေကတ်ာင္ ္း်္မတ်္္းနငငနင္ ့ဥတးိျငလသနငြလလာငြေကတ်ာင္္းုိြလသးျငင်ငကငဥညာငြရ ိသစ

္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ့ကယင၍သုိမုိ့ေ္း္္ငိင္းရိ ိငုိသစက၊ ေကတ်ာင့္ုသင ကီ္မတ်္ထ ္ု ္ မင္ေမ္လမးျင္ ူာိငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။
 လ္းဂုငငင့္သုိာင္ငညာင ကညတ ုငသငငုိြ္းနင ငူထု့ ္းုိာင့္ဝုိာင္မတ်္  ာငြ သူ္ေသစာင္ သီ္၊ ္ငိငသုိာင္ဆုိာငရ်ဝးျငေဆ်ာငမမမတ်္

သ ြသုိ္ေသ္မ ်လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ TrueSuccess   ာငြ Character Strong ဆုိ္းနငြ ငူမမေရ္- ္ငိငသုိာင္ဆုိာငရ်္းာငယမူမ
္းာငရုိ္န းျင္ငမင္ ကုိ့္းု ္ဥတ သီ္၊ ္ငိင ဏငရ်ဆုိာငရ်လက်္ဝာငကူနီမမမတ်္ကုိ ့ုသင္ာုယငလညခြ သီ္၊ ဥရုိာငေကတ်ာင္
ငေင တ်ကငငုိ္ဥတခြေဆ်ာငရညကင္းည်္သစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

ေကတ်ာင္ ္း်္မတ့်္ငညကင ့့္်္္် 
 ေကတ်ာင္္းုိြ ငကူုိယငငုိာငငကငေရ်ကငမနငြ ္းာူယငငးျင္ မ  ၅ ငးျင္ေကတ်ာင္္း်္မတ့်္ငညကင

္်္းာငေကတ်ာင္ ္းုိြ ေးျြငနင္ ်ေကညတ္သစမနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ္းုိြရ်ငညာင ငူ္ငုူေဝ္မမတ်္ေ္ရးျင
္်္းာငဥးျင့္ငညာင္်ိန္၌ ေကညတ္မ ် လလ္ငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

 လသနငးျယင   ာငြ လကင ရယင၏ဥညာငြလသ္ေဥတကင့ရ၊ ့္်ထငုငမတ်္ထသုငယူလဥာင္ကုိ MI Safe Start ့္ီ့္္င ၏ ္းငငမ ငင
ဥတကင ့ဆာငြ (၁-၄) ့ငညာင္ရ ေိးျ္္င့ငညာင္  ္းငငမ ငငထ်္ေ္း်ေးျရ်မတ်္ငညာငထုငငယူ ိူာငသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ သန်္းာင  ္ငဟ့်လဥ်္  ္ငမတ်္  ာငြမငူထူ္လဥ်္ငိမငြမနငဆုိင်ကညတ ုငသငငုိြ္းိသစ္းနင်ဳပ္ေျကညာခ်က္။ ္းုိြရ်ငညာင BCPS 
မိ္း်္္ုမတ့်္ငူငကညသူ္ေသစာင္လကသစက၊ ေ့်ာငလမာငေကတ်ငင ်္လကမ ့်မ းျငသစ်ဳပ္ေျကညာခ်က္။  

ေင္္်္္ည်လလာြင 
Kimberly Carter 
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