
 

 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter ၏ COVID-19 ႏွး ယဳိ့္္ယသတယာေသည ာေမွဴးးခ့ ယွဴး ႏွး ယဳိ အာေျ ဖ။ BCPS သပယ 

ဤအးတယအးတဲု  ာေတ ညယ  ညွဴးႏွ   ယ္ ႊားသပယဖ။  

 

သု ဳိ/BCPS မ သညွဴးစုမ ညွဴးအညွဴး ု ွဴး၊  

 

ဤအး  ့ယအးႊားသပယ   ့္ု  ယွဴးအ့္ခတယအးတယးဲခု ွဴးျ ့္ယသ့ယွဴး ညအး  ့ယတည ့္းုျ စယ္ႊားသပယဖ။ သု ဳိ ည့္ခ ယ တခ ႏွုယ္ယ့္ု ဳိ BCPS 

မ သညွဴးစုမ ညွဴး ႏွး ယဳိ Battle Creek အ့္ခ ယွဴးာေ့ေု  ယသ မ ညွဴးအာေ့ျ  ယဳိ ဤအာေျးအာေ့့္ခ ယ းု  ယမညစခည ္ယ့္ပယႏွ   ယျတမပယဟု 

နု ျတပယ္ႊားသပယဖ။  

 

ဤအး  ့ယ့္ခ ယ ာေမွဴးးခ့ယွဴးာေ့္ခမ ညွဴးစခည း ာေ့္ႊားသပယဖ။ အး   ဳိာေမွဴးးခ့ယွဴးမ ညွဴးမးည း တယး  ယွဴးာေျ ခု   ာေသညယ ပယွဴး၊ အး   ဳိာေသညာေမွဴးးခ့ယွဴး 

မ ညွဴးမးညမ  ာေ့ဳိစစယာေျ္ည ယွဴး ဲာေ့့္ညျ စယာေသညာေျတည ယဳိ ာေျ ခု  ့ယာေစည ယဳိခု  ယွဴး ့္ညမ   ွဴး ပယွဴး း ာေ့္ႊားသပယဖ။  

 

ၿမ  ဳိ့နယ္ပညာေ ွဴးမးမွဴး Kim Carter သပယ BCPS အာေ့ျ  ယဳိ ဘညာေ့္ခ ု္ယာေခည ယာေ့သ ဲခု ့္ည မ ဘ၊ ျ္ပယသ မ ညွဴး သ  း ႏွ   ယ 

 ့ယ WBCK ာေ ရဒနု အသ    ယဳိ ည့ း ရ့ယေမယွဴးမ ညွဴး၏ အ ယ့္ညဗ မွဴးတု ာေျ ခု းဲဳိ္ႊားသပယဖ။  

 

သ မာေျ ခု းဲဳိာေသညအ ယ့္ညဗ မွဴးမးည ာေအညတယ္ႊားအ့္ု  ယွဴးျ စယ္ႊားသပယဖ။  

WBCK- ာေတ ည ယွဴးအစညွဴးအစညအစဒအစစယ မးဒးု ာေ့ ာေသည မ သညွဴးစမု ညွဴးအ့္ခတယ ာေ ခွဴးး နယစ ညတဘည ?ဲ 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter- BCPS မ သညွဴးစုမ ညွဴးအ့္ခတယ ာေတ ည ယွဴး္ ့္ယာေ့စစယအ့္ခ ယွဴး  ပယွဴး ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးအ့္ခတယ 

အစညွဴးအစညမ ညွဴးတု ာေတခ ွဴးာေမခွဴး ု ဳိ ့ယ ု ာေ ညတယ း တယ း ္ႊားသပယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိ  ျ္ပယသ မ ညွဴးေ သု ဳိ 

အစညွဴးအစညအာေ ညတယ္ု ဳိ ာေ္ွဴး ာေသည  ဲစခမယွဴးသ့္  ႏွး ယဳိျ္ပယဳိရာေသည ရ့ယေမယွဴးမ ညွဴး း ျတ္ႊားသပယဖ။ ၎့္ု ဳိမးည 

မ  ့့္ယွဴးာေတ ည ယွဴးအာေခညတယအစဒွဴး့္ု  ယွဴး ႏွး ယဳိ   ေု အသု  ယွဴးအရု  ယွဴးအျ္ ယ တယ ႏွးစယာေ့ ည့္ု ဳိ့္ခ ယ 

အစညွဴးအစညမ ညွဴး တယတမယွဴးာေ့ျတ္ႊားသပယဖ။ မ  ့့္ယွဴးာေတ ည ယွဴး ၇ ာေ့ ည၊ Battle Creek Central အေတယ့့္ယွဴးာေတ ည ယွဴး၊ ႏွး ယဳိ 

အျးညွဴးာေ့ ညမ ညွဴးျ စယာေသည Battle Creek YMCA ႏွး ယဳိ Trinity Lutheran အသ ယွဴးာေ့္ညယ စသပယဳိာေ့ ညမ ညွဴး့္ခ ယ 

အစညွဴးအစညသညမတဘဲ၊ ာေတ ည ယွဴး္ ့္ယ တယအ့္ခ ယွဴး စညျတပယဳိ ့ယ စညအု္ယမ ညွဴးတု   ပယွဴး  တယတမယွဴးျတ္ႊားသပယဖ။ အဂႊားါၤာေ့ဳိ့္ခ ယ 

အစညွဴးအစညေု့္ယ စုစုာေ္ႊား ယွဴး ၁၃၀၀ ေု့္ယ တယတမယွဴးႏွ   ယးဲဳိျတ္ႊားသပယဖ။  ညမပယဳိ  တယသ့္ ့္္ယ ႏွးစယ့္္ယ 

အ့္ခ ယွဴးတု  ပယွဴးခတယ တယ ာေရာေ္ွဴးသခညွဴးအု ွဴးမးညျ စယ္ႊားသပယဖ။  

 

 

WBCK - အစညွဴးအစညေ္ု့ယေမဲးည ဘညာေ့္ခ္ ႊားသ ?ဲ 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter- အစညွဴးအစညေု့္ယ့္စယးုး  ယွဴးစဒ့္ခ ယ ့ါၤ့တယသာေ စည 

ႏွး ယဳိ ာေ့ညတယ့္စယ တယစညအေ  ု ာေ ညတယ ာေသည ာေ့ဳိ ပယစည ့္ု ဳိအ့္ခတယျ စယ္ႊားသပယဖ။ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးသပယ 



 

ဤအစညွဴးအစညေု့္ယ ညန ာေသညအးႊား မ ဘမ ညွဴးႏွး ယဳိ အ့္  း ာေ့ ့ယ မ ု ္ႊားဖ။ အတနယ  ာေတ ည ယွဴးသညွဴး၏ မ ဘမ ညွဴးသပယ 

တာေ ွဴးႏွး ယဳိအ့္  ညာေ ညတယေု့္ယန ျး ယွဴးမ း ာေသညယ ပယွဴး အစညွဴးအစညေု့္ယ  း ႏွ   ယာေအည ယစဒစစယာေ္ွဴး္ႊားသပယဖ။ 

ေု့္ယန  မပယဳိာေ့ဳိ တယမ ညွဴးမးည ့့္ ယွဴး ည၊ ဗုရၵဟ ွဴး ႏွး ယဳိ ာေသညျတညာေ့ဳိ ့္ု ဳိ ျ စယ္ႊားသပယဖ။  

 

WBCK- ဤအစဒအစစယတ Battle Creek အစု ွဴး စညသ ယာေတ ည ယွဴး အ့္ခတယဘ ဲညွဴး? 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter- မဟု့္ယ္ႊားဘ ွဴးဖ။ BCPS ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ သညွဴးစုာေ့္ခတု ဘဲာေရာေ္ွဴး့္ည မဟု့္ယ္ႊားဘ ွဴး၊ အတနယ  

သ ယဳိအ့္ခတယ အစညွဴးအစည ု အ္ယ့္နယခု ္ႊားတ၊ တခ ့ယမ့္ု ဳိ၏ စညသ ယာေတ ည ယွဴးအာေခညတယအစဒွဴးမ ညွဴးသု ဳိ ေု့္ယန ႏွ   ယ္ႊားသပယဖ။  

 

WBCK- အစညွဴးအစညေ္ု့ယမ ညွဴးတု  မပယတဲဳိသု ဳိရ့ယာေခည ယမငာေ္ွဴး့္ည ?ဲ 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter - အစညွဴးအစည တု  အေု့္ယာေ ွဴးာေ့္ခ့ဲဳိျ္ ယခ ယေညွဴး္ႊားသပယဖ။ န ၿ္ဒွဴး- ျ့္ယသခညွဴး ္ႊား့္နယဖ။ တခ ့ယမ 

့္ု ဳိသပယ သ့္ယမး့္ယေညွဴးာေသညစပယွဴးတမယွဴးမ ညွဴးတု  ု တယ့ညၿ္ဒွဴး၊ စညသ ယာေတ ည ယွဴးအာေခညတယအစဒွဴး၏ ျ္ ယ္  မ သညွဴးစုမ ညွဴး ာေ ညတယ 

 ညာေသညအးႊား  ခနယ  ယဳိ့္တ   တယတမယွဴးႏွ   ယ ့ယ အစညွဴးအစညေု့္ယ ႏွး ယဳိ စညအု္ယမ ညွဴးတု  အခ ယသ ယဳိေညွဴးေညွဴး္ႊားသပယဖ။ 

ေု ဳိ ာေျတည ယဳိ ့့္ ယွဴး ညာေ့ဳိ့္ခ ယ ေု့္ယန ာေသညအးႊား ႏွးစယ တယစည တယး   း မးညျ စယၿ္ဒွဴး၊ ဗုရၵဟ ွဴးာေ့ဳိ ့္ခ ယ ပယွဴးေု ့ပယွဴး့္  

ခတယ တယ   း သခညွဴးမးညျ စယ္ႊားသပယဖ။ 

 

WBCK- Battle Creek အစု ွဴး စညသ ယာေတ ည ယွဴး း  ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးအ့္ခတယ အခ့ ယ ု  ယွဴး သ ယျတညွဴးျး ယွဴး အစဒအစစယ း ္ ႊားသ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter - အ ယ့္ည့တယ း ာေသည မ သညွဴးစုမ ညွဴးအ့္ခတယ ့ပယွဴး မယွဴးမ ညွဴးစခည ္ႊားရ ယသပယဳိ အခ့ယ ု  ယွဴးသ ယျတညွဴး 

ျး ယွဴးအစဒအစစယမ ညွဴး ာေခည ယ ခတယာေ့ျတၿ္ဒျ စယ္ႊားသပယဖ။ ရဒတာေ့ဳိဘ ဲLearn at Home website တု စ့္ ယအာေတည ယအေပယာေ ညယ 

းဲဳိျတ္ႊားၿ္ဒဖ။ မ သညွဴးစုမ ညွဴးေ သု ဳိ အာေျတည ယွဴးျတညွဴးာေ္ွဴးာေ့္ညဳိမးညျ စယ္ ႊားသပယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိသပယ ာေရသအ့္ခ ယွဴး့္ပယ း ာေသညတု္ကုဒ 

မ ညွဴးႏွး ယဳိ္ ွဴးာေ္ႊား ယွဴးာေခည ယ ခတယၿ္ဒွဴး၊ အ ယ့္ည့တယအးမဲဳိရ့ယာေခည ယမငမ ညွဴးတု  ပယွဴး ု္ယာေခည ယာေ္ွဴးျတ္ႊားသပယဖ။ အတနယ  

သ ယဳိအာေ့ျ  ယဳိ အ ယ့္ည့တယမ း ္ ႊားတ စညအု္ယ ႏွး ယဳိ အျးညွဴးသ ယာေေညတယတ တ  နညအမ   ွဴးမ   ွဴး္ ဳိ္ု ွဴးာေ္ွဴးႏွ   ယ္ႊားသပယဖ။  

 

WBCK- ဤ မျ စယမာေ့ ္ ့္ယ ာေသည စညသ ယာေတ ည ယွဴးတ Spring Break တု  ာေ ညတယသခညွဴးာေစႏွ   ယသ ညွဴး? 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – ဟု့္ယတဲဳိ ာေ ညတယသခညွဴး္ႊား့္နယဖ။ Calhoun County ဧ  နညအညွဴး ု ွဴး း  စညသ ယာေတ ည ယွဴးမ ညွဴးတု  

Spring Break အေ  ့္ု ွဴးး ဲဳိသခညွဴးးဲဳိ္ႊားၿ္ဒဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိ၏ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးသပယ သု ွဴး့္္ယအ့္ခ ယွဴး ာေတ ည ယွဴး္ ့္ယမးညျ စယၿ္ဒွဴး၊ အျးညွဴး 

့္စယ့္္ယတာေ့္ညဳိ Spring Break အ့္ခတယျ စယ္ႊားသပယဖ။ အ မယွဴးတု   းပယ း ညွဴး ခ့ ယွဴးာေသညာေတ ည ယွဴး္ ့္ယ တယၿတဒွဴးျ စယ့္နယခု  

့္ည တခ ့ယမ့္ု ဳိ့ညွဴး ပယ္ႊား့္နယဖ။ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးအ့္ခတယ ခတယ တယၿ္ဒွဴး သ ယျတညွဴးျး ယွဴးမ ္ယစဲာေအည ယ၊ အာေတည ယွဴးခု ွဴး 

္ဲဳိ္ု ွဴး ာေ္ွဴးႏွ   ယ ု ဳိ အ့့္္ယႏွ   ယခု ွဴးၿတ  ွဴးစညွဴးေညွဴး္ႊား့္နယဖ။  

 

 

WBCK- ျ္ပယ့ နယအစု ွဴး  အာေ့ျ  ယဳိ အာေ ွဴးာေ္ပၚ ာေတ ည ယွဴး္ ့္ယမငအာေျးအာေ့  တယ့္ု ွဴးး ဲဳိႏွ   ယမင ၊   တယသ မယွဴး သု ဳိမဟ္ု့ယ  ျ္ ယခ ယ 

ႏွ   ယမင း မနယ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – တခ ့ယမသ ေညွဴး့္ညတာေ့္ညဳိ နးုး  ့ယမးည ့္ညရ့ယ း ာေသညျ္ပယ့နယအစု ွဴး ရ့ယေမယွဴးမ ညွဴး၊ ္ပညာေ ွဴး 

ရ့ယၿတဒွဴး ည့၊ ႏွး ယဳိ ခ ည/မအ ခဲဳိအစပယွဴး့္ု ဳိ ္ ွဴးာေ္ႊား ယွဴး့္ု  ယ္ ယာေ့ျတာေျတည ယွဴးသ  း  ္ႊားသပယဖ။ အးးု  ့ယမးညာေ့္ညဳိ၎့္ု ဳိ၏ ခု ွဴးျ ့္ယ 



 

း တယမ ညွဴး တခ ့ယမ့္ု ဳိတု  ဘညမး မး ျ္ာေသွဴး္ႊားဘ ွဴးဖ။ ရဒာေ့ ညမးည   ာေ့္ခတ ာေမွဴးးခ့ယွဴးမ ညွဴးစခညာေမွဴးာေ့ျတ္ႊား့္နယဖ။ အးုး တယး  ယွဴး 

ာေျ ခု  ု ဳိ ာေသည အာေျ ာေ့္ခ  း ာေ့  ယာေ့္ည ယ တခ ့ယမ့္ု ဳိတ ျ္ပယသ မ ညွဴး ဲဳိ  ု ၿး  စ ့္ယး   း မငတု စဒွဴးစညွဴးာေ္ွဴးာေသညာေျတည ယဳိ မာေျ  

ခု ဘဲေ ့ယွဴးး  ္ယ ့္ညာေ့္ခ ပယွဴး း ္ႊား့္နယဖ။ ္ု မု းု  ယ ု ့္ဲဳိသ့္ ယွဴးအး တယအ တယမ ညွဴးတု  ာေစည ယဳိခု  ယွဴးျတ္ႊားစု ဳိဖ။ 

 

WBCK - ဤာေတ ည ယွဴး္ ့္ယ တယအ့္ခ ယွဴး ျ္ပယ့ နယ၏သ့္ယမး့္ယေညွဴးာေသည စည ့္ယျး ယွဴး  ပယမး့ ယွဴးး တယ ႏွး ယဳိ အျးညွဴး ပယမး့ ယွဴးး တယ 

မ ညွဴးျ္ပယဳိမးဒႏွ   ယ ့ယာေခည ယ ခတယႏွ   ယာေသည့ပယွဴး မယွဴး း မပယ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – သ သည့္ဲဳိသတယာေ ညတယမင း မနယ ု ဳိ ာေမ ညယ  ယဳိ္ႊား့္နယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိတ အးုး  ့ယမးည ာေ ွဴး့္္ယစည 

အ့္ခ ယွဴး ဤအစဒအစစယအ့္ခတယ ေ ာေ ညတယာေသည ု္ယာေခည ယမင း ႏွ   ယ ့ယအးခ ယဳိအာေ ွဴးမ း ဘ ွဴးဖ။ အဲရႊားာေျတည ယဳိ ာေတ ည ယွဴးသညွဴး့္ု  ယွဴး 

္ပညာေ ွဴး  ့စယ့ညမငမ း ာေအည ယ ့ပယွဴး မယွဴးမ ညွဴးစခည တခ ့ယမ့္ု ဳိ  းညာေ ခာေ္ွဴး မးညျ စယ္ႊားသပယဖ။ အဲရႊားတ တခ ့ယမ့္ု ဳိအ့္ခတယ 

အာေ ွဴးၿတဒွဴး ခု ွဴးတ စၥျ စယ္ႊားသပယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိ Battle Creek အစု ွဴး စညသ ယာေတ ည ယွဴးမးည ာေတ ည ယွဴးသညွဴး့္စယစဒွဴးး  ယွဴး၏ ့ညမပယ ႏွး ယဳိ 

အ့္  ၎့္ု ဳိ၏ အညွဴး့ပယွဴးး တယ၊ အညွဴးသညး တယမ ညွဴးတု  ပယွဴး ္ ဳိ္ု ွဴးတ ပဒာေ္ွဴးႏွ   ယ ့ယ သ  း ေညွဴးျတ္ႊားသပယဖ။ ၎မးည အ ယမ့့္ယမး 

အာေ ွဴးၿတဒွဴးာေသညအး တယ့္း တယျ စယ္ႊားသပယဖ။ ာေ းဳိခတယၿ္ဒွဴး ၎့္ု ဳိ ့္ု ွဴး့္တယာေအည ယျမ ယ ု ဳိ  း  ့ယ နးု ု  ့္စယစဒွဴးး  ယွဴးတု  

သ  း  ာေ့ျး ယွဴးျ  ယဳိ မ ညွဴးစခညအာေေညတယအတ ာေ္ွဴးမးညျ စယ္ႊားသပယဖ။  

 

WBCK – ျ္ပယ့ နယ၏ ့့္္ န့့္ယွဴး- စည ့္ယျး ယွဴး ာေ့္ည ယွဴးခု မင အာေ္ပၚ ဤာေတ ည ယွဴး္ ့္ယျး ယွဴးာေျတည ယဳိ အတ   ွဴးသတယာေ ညတယမင 

 း ႏွ   ယသ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – ဤအာေျတည ယွဴးအ ည ႏွး ယဳိ ့္္ယသတယၿ္ဒွဴး၊ တခ ့ယမ့္ု ဳိအ မယွဴးဘဲ စစယွဴးစညွဴးာေ့့္ဲဳိအာေျတည ယွဴးအ ညျ စယ 

္ႊား့္နယဖ။ ဤာေမွဴးးခ့ယွဴးအ့္ခတယ ာေျ ခု ႏွ   ယ ု ဳိ ့ယ  မ း  ဂ့ယျ္ပယ့နယ အာေ့ျ  ယဳိ ဘနယ ု  assessment  ု္ယမ ဲခု ့္ဲဳိအာေ္ပၚမးည 

အမ ညွဴးၿတဒွဴးမ ့္ပယမးညျ စယ္ႊား့္နယဖ။ နးု တယ း အာေ့ေညွဴးအ  တခ ့ယမ့္ု ဳိသပယ ဧၿ္ဒ  ၁၃  တယာေ့ဳိ့္ခ ယ ာေတ ည ယွဴးျ့္ယ့္တယ 

ျတ မပယျ စယသပယဖ။ သ့္ယမး့္ယေညွဴးးဲဳိသပယဳိအ့္ု  ယွဴး ျ္ပယ့နယ ၏စညာေမွဴး္ခတဲု  ာေ ွဴး့္္ယ ု ွဴး ု ွဴး ျ္ ယခ ယျး ယွဴးမ း ဘဲ ာေျ ခု ျတ 

 မးညျ စယ္ ႊား့္နယဖ။ ေု ဳိာေျတည ယဳိ တခ ့ယမ့္ု ဳိသပယ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴး ဤအးတယအးဲမးာေတ ညယ  ညွဴးႏွ   ယ ့ယ၊ ဤအစဒအစစယ့္ခတယ 

့္ညရ့ယ း ာေသည ျ္ပယ့ နယရ့ယေမယွဴးမ ညွဴးေ သု ဳိ 

ရဒ္ပညသ ယႏွးစယအ့္ခတယသ ယွဴး  ့္ယးခ ယဳိာေ့္ည ယွဴးာေ း ညတယျတမးညျ စယ္ႊားသပယဖ။ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴး 

စညသ ယာေတ ည ယွဴးတု ျ့္ယ ညာေသညအးႊား တခ ့ယမ့္ု ဳိတ သ ့္ု ဳိတု  ရ့ယေု့္ယာေ္ွဴး ု ဳိမဟု့္ယဘ ွဴး၊ ျ္ပယ့နယ၏ assessment ာေျ 

ျ ခု  ု ဳိမဟု့္ယဘ ွဴးဖ။ သ ့္ု ဳိတု  ဂ ုစု တယ ု ဳိ ႏွး ယဳိ ျ္ စု ု ဳိျ စယ္ႊား့္နယဖ။  

 

WBCK - အေတယ္ ႊားအး တယႏွး ယဳိ့္္ယသတယာေသညသ ယဳိ ဲဳိး စညွဴးး တယမ ညွဴးတု  ့္ညရ့ယ း ာေသညျ္ပယ့ နယတု နယစညွဴး းနယ ႏွး ယဳိ ျ္ပယ့ နယ 

  ့္ယာေ့္ညယအမ့္ယေ သု ဳိ စညာေ ွဴး့္ညဟည အာေတည ယွဴးခု ွဴးအးခ ယဳိအာေ ွဴး့္ ္ယဟ ုး့ယဳိမး့ ယွဴးမ ္ ႊားသပယဖ။  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးတု နယ့္ု  ယ ဤအာေျးအာေ့မးည  ့္ယၿ  မယွဴးာေသညအးခ ယဳိ း သ ယဳိ့္နယ ု ဳိ တခ ့ယမ 

ေ ယ္ႊား့္နယဖ။ ၎့ပယွဴး မယွဴးမးည သ ့္ု ဳိတု  ရ့ယေု့္ယမးာေ း ညဳိး ာေစသပယဳိအာေတည ယွဴးခု ွဴး့ပယွဴး မယွဴးျ စယၿ္ဒွဴး၊ စညသ ယာေတ ည ယွဴးတု  

ျ့္ယ ညျတာေသညအးႊား ဤအ ညအ့္ခတယာေျတည ယဳိ့ဲဳိ စ ့္ယ  စဒွဴးမငာေ့္ခ ၿ္ဒွဴး၊ ၎့္ု ဳိ၏ ္ပညာေ ွဴးတု  မေ းု တယာေစး  ယ္ ႊားဘ ွဴးဖ။ တခ ့ယမ 

သ ေညွဴး့္ညတာေ့္ညဳိ မ း  ဂ့ယ္ပညာေ ွဴး ည့မး Betsy DeVos ေ သု ဳိ အာေျတည ယွဴးျတညွဴးၿ္ဒွဴးျ စယာေျတည ယွဴး သ  း ္ႊားသပယဖ။ တခ ့ယမ 

အာေ့့ဲဳိ ပယွဴး တခ ့ယမ့္ု ဳိ၏ ာေးႊား ယွဴးာေခည ယမ ညွဴးေ သု ဳိ ဤစညျ  ယဳိ ာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴးအ့္ခတယ 

အတ   ွဴးသတယာေ ညတယမင း ႏွ   ယမ း ႏွ   ယ ာေမွဴးျမ့ယွဴးေညွဴး္ႊားသပယဖ။  



 

 

WBCK - တခ ့ယ္ ယ့္ု ဳိ ာေ့ညတယခု ွဴးာေ့္ခဳိခု စစယတ၊ ဤအး  ့ ယခု   ယ STEM ႏွး ယဳိ Fremont စညသ ယာေတ ည ယွဴး့္ု ဳိ၏ ာေအည ယျမ ယမင 

အာေျတည ယွဴးတု ာေခခွဴးာေႏွခွဴးျတ ု ဳိျ စယးဲဳ္ိ ႊား့္နယဖ။ ရႊားာေ္မနယဳိ အးးု ့ယမးညာေ့္ညဳိ တခ ႏွုယ္ ယ့္ု ဳိအာေ့ျ  ယဳိ အျးညွဴးစ ့္ယ  ု ဒွဴးမင တစၥမ ညွဴး 

ၿတု  ာေ့္ခဳိ ာေသညာေျတည ယဳိ မာေခခွဴးာေႏွခွဴးာေ့္ညဳ္ိ ႊားဘ ွဴး၊ ရႊားာေ္မနယဳိ သ း  ယ့္ညတာေ့္ညဳိ မ ဘမ ညွဴးအာေ့ျ  ယဳိ 

ဤာေတ ည ယွဴး့္ခ ယ ာေ း ညတယး  ယ ့္နယခု   ယ ာေ း ညတယ ု ဳိ  ့္နယခု ့္ည မး့ ယ္ ႊားသ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – ဟု့္ယတဲဳိဖ။ မး့ယ္ႊား့္နယဖ။ ာေ း ညတယ ု ဳိ ္ႊား့္နယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိ ဲဳိ BCPS ရတယခု ရယ တု သခညွဴးၿ္ဒွဴး၊ ာေ့ညတယ 

္ပညသ ယႏွးစယအ့္ခတယ BC STEM ႏွး ယဳိ Fremont ႏွ   ယ  ့္တညအေုွဴးသ ယျတညွဴးာေသည ာေတ ည ယွဴးသု ဳိ ့္တယာေ ညတယႏွ   ယ ့ယ 

အခ့ယ ု  ယွဴးတာေ့ာေ း ညတယ ု ဳိ ္ႊား့္နယဖ။ တခ ့ယမ့္ု ဳိ ၏ Facebook စညမ တယႏွးည ႏွး ယဳိ ရတယခု ရယ ့္ု ဳိ့္ခ ယ Battle Creek အစု ွဴး စည 

သ ယာေတ ည ယွဴး၏ ာေအည ယျမ ယမငအာေျတည ယွဴးႏွး ယဳိ ၿ္ ျ္ ယာေျ္ည ယွဴး ဲမငအာေျတည ယွဴးမ ညွဴး၊ အစဒအစစယမ ညွဴး၊  င္ယ းညွဴးမငမ ညွဴး 

စသပယဳိအာေျတည ယွဴးအ ညမ ညွဴး မး ာေရေညွဴး္ႊားသပယဖ။ COVID-19 တတခ ့ယမ့္ု ဳိတု  ခခမဲေု့္ယႏွ   ယ္ႊားဘ ွဴးဖ။ 

 

WBCK – STEM ႏွး ယဳိ Fremont စညသ ယာေတ ည ယွဴးမ ညွဴး့္ခ ယ ာေ့ညတယ ညမပယဳိ္ပညသ ယႏွးစယ့္ခ ယ အ့့္ယွဴး့္စယ့့္ယွဴးစဒ ့္ု ွဴးး ဲဳိ 

သခညွဴးမပယ ခု ့္ည ဟ္ု့ယ္ ႊားသ ညွဴး?  

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter – ဟု့္ယတဲဳိဖ။ မး့ယ္ႊား့္နယဖ။ STEM ာေတ ည ယွဴး့္ခ ယ ၆ ့့္ယွဴး ႏွး ယဳိ ၇ ့့္ယွဴး ျ စယ္ႊားမပယဖ။ ေု ့ပယွဴး့္  

Fremont ႏွ   ယ  ့္တညအေ ွဴးသ ယျတညွဴးာေသညာေတ ည ယွဴး့္ခ ယ မ ၿတ ု၊ သ  နယ့့္ယွဴး၊ ္ေမ့့္ယွဴး၊ ရု့္ န့့္ယွဴး ႏွး ယဳိ ့့္္ န့့္ယွဴး 

့္ု ဳိျ စယ္ႊားမပယဖ။ 

 

WBCK -  အတနယ  ာေ း ညတယ  ည ့္ ယာေသည   စဒွဴးာေ တ သ့္ယမး့္ယေညွဴးာေသည   စဒွဴးာေ  ေတယမ ညွဴးာေ့္ႊားတ၊ ဘနယ ု  ု္ ယ ု ဳိ 

စစယွဴးစညွဴးေညွဴးသ ၊ဲ ဘနယသ ာေ့္ခတ ့္တယာေ ညတယးခ ယဳိ မးည ?ဲ 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter –  မႏွးစယတ ႏွး ယဳိ အ့္ ့္ ဘဲျ စယ္ႊားမပယဖ။ ၎မးည မဲႏွး  တယန မးညျ စယ္ႊား့္နယဖ။ တ ့ယ့္ဲဳိစည  ယွဴး 

မ ညွဴးတု  ာေ့္ညဳိ ာေစည ယဳိခု  ယွဴးျး ယွဴး မးညေညွဴး္ႊားမပယဖ။ Battle Creek 

အစု ွဴး စညသ ယာေတ ည ယွဴး့္ခ ယ့္တယာေ ညတယာေ့ာေသညာေတ ည ယွဴးသညွဴးမ ညွဴး အ့္ခတယ ခတယ တယအည ု စု တယၿ္ဒွဴး 

 ု္ယာေခည ယ ့ယမ ညွဴးစခညတ ့ယ း ာေ့္ႊားာေသွဴးသပယဖ။ အးုး  ့ယမးည Fremont ႏွ   ယ  ့္တညအေ ွဴး သ ယာေတ ည ယွဴး၊ BC STEM ႏွး ယဳိ 

အေတယ့့္ယွဴးာေတ ည ယွဴး သတယာေမခွဴးမင္ပညာေ ွဴး(Career Academies) ့္ု ဳိျ  ယဳိ အစျ္ းဲဳိျတၿ္ဒွဴးျ စယ ္ႊားသပယဖ။ ာေ းဳိခတယၿ္ဒွဴး 

  ယးု့ယ င္ယ းညွဴးစ ညာေျမညတယျမညွဴးစခည ာေ့္ခဳိျမ ယ ္ႊားအု ွဴးမနယဖ။  

 

WBCK - အျးညွဴးဘညမ ညွဴးာေျ္ညး  ယ့္ည း ္ ႊားသ ၊ဲ Kim? 

ျမ  ဳ့ိ နယ္ ပညာေ ွဴးမးမွဴး Carter - တခ ့ယမ အာေ့ျ  ယဳိ မ သညွဴးစုမ ညွဴးအညွဴး ု ွဴးေ သု ဳိ သ ယ့္ု ဳိအ့္ခတယအာေတည ယွဴးခု ွဴး ု္ယာေခည ယာေ္ွဴးႏွ   ယ 

 ု ဳိၿတ ုွဴးစညွဴးာေ့ျတ္ႊား့္နယခု ့္ဲဳိအာေျတည ယွဴး ့္စယးုဘဲာေျ္ညး  ယ္ႊား့္နယဖ။ အာေနညတယစဒ့္ု  ယွဴး ာေဘွဴးတ ယွဴးၿ္ဒွဴး၊  ု ၿး  စ ့္ယး စခည 

ာေ့ေု  ယျတမပယ ု ဳိ ာေမ ညယ  ယဳိ္ႊား့္နယဖ။ အတနယ   ု အ္ယ့္ည း ္ႊားတ၊ Battle Creek အစု ွဴး စညသ ယာေတ ည ယွဴးသု ဳိ အာေ ညတယ 

 းမယွဴး းဲဳိ္ႊားဖ။ သ ယဳိအညွဴးတ ပဒာေ္ွဴး ့ယအခ ယသ ယဳိျ စယျတ္ႊားသပယဖ။  

 


