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ဩဂါတ်စ် ၃၁၊ ၂၀၂၁ 

ချစ်လှစ ွာသ ွာ မိဘမျွာျားနငှ အ်ုပ်ထိနျ်ား ူမျွာျား 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ စွာ ငန်စှ်မှ က ိြိုဆိုပါ ည်။!   

Kathy Hochul အွာျား နျူားသယွာ ခ်ပပည်နယ်အုပ်ချြိုပ်သ ျားမ ျားအပြစ်  မိုငျ်ားဝင ်ူမ၏အခနျ်ား ဏ္ဉ  ုိ က ိြိုဆုိပခငျ်ားပြင စ်တင ်နှုတ်ဆ ်လုိ ်ပါတယ်။ လူတုိငျ်ားအ 

တ  ်သဘျား ငျ်ားသ ျား ုိသ ှျားရှု ှု့ ည ် ပပည်နယ်တခ င် သ ျွာငျ်ားမျွာျားအွာျားလ ုျား မျ ်နှွာြ ုျား မဝတ်မသန အသပေါ်  ူမ၏ ပ်တည်ခိုငမ်ွာမှုအတ  ်လည်ျား သ ျျားဇူျား 

တငပ်ါ ည်။  

 မ္ွာ  ပ်သ ွာဂါ COVID-19 သ  ွာင  ် င ် ွာျားသ ျားအ ိှနပ်မြှင  ်န်လုိအပ်သနမှု ုိ သြေါ် ပပ မည ်အတ  ် မိမိတုိ  မှွာ အဆင် င  ်ှိပပ ျား စိတ်လှုပ် ှွာျားသန ပါ ည်။ 

မိမိတုိ  အသဆွာ ်အဦျားမျွာျားမှွာ အဆင် င  ိှ်သနပါ ည်။ မိမိတုိ  ပညွာသ ျားနငှ န်ည်ျားပညွာစ နစ်မျွာျားမှွာလည်ျား အဆင ်င  ိှ်သနပါပပ ။ မိမိတုိ  ပို  သဆွာငသ် ျား စ နစ်မှွာ 

လည်ျားအဆင ်င  ်ှိပါ ည်။  ုိ  သ ွာ် စိတ် ှည်သပျားပါ။ အသ ျားအက  ျားဆ ုျားမှွာ မိမိတုိ  ၏ စိတ်ဆ ုျားပြတ်ထွာျား ည ် ဆ ွာမျွာျား သ ျွာငျ်ားအုပ်မျွာျားမှွာ သ ျွာငျ်ား 

မျွာျားအချိနပ်ပည ်ပပနြ် င  ်န်အတ  ် စိတ်ထ ် နစ် ွာ အပပည ်အဝပပင်ဆငထ်ွာျားပါ ည်။ ချွငျ်ားချ ်မ ှိ ဘြလုိျားအစိုျား သ ျွာငျ်ားမျွာျားမှ ဝနထ်မ်ျားအွာျားလ ုျား ည် 

လူက  ျားမငျ်ားတုိ  ၏အြိုျားတန ်သလျားမျွာျား ုိ က ိြိုဆုိ နန်ငှ ဝ်နသ်ဆွာင ်မှုသပျား န ်အဆင ်င  ိှ်သနပါ ည်။ 

 ုိ  သ ွာ် မဘိမျွာျားနငှ အ်ုပ်ထိနျ်ား ူမျွာျားအသနပြင  ်အိမ်တ င ်၎ငျ်ားတုိ  ၏အသ ျားပါလှ ည ်အခနျ်ား ဏ္ဠ  ုိ မပြည ်ပါ  သအွာငပ်မငသ် ျားအတ  ် မိမိတုိ  ၏ပပငဆ်င် 

မှု ည် ပပည ်စ ုလိမ ်မည်မဟုတ်သပ။ သအွာ ်ပါမ ှိမပြစ်လုိအပ်ချ ်မျွာျားနငှ  ် မိမိ သလျားအတ  ် ထို ်တန ်ည ်သအွာငပ်မငမ်ှု မျွာျားအွာျားလ ုျား သတ ှု့    ြိုခ စွာျား 

  ိှသစ န ်သ ျျားဇူျားပပြို၍မိမိ သလျားအွာျား  ူည ပါ။ 

1.  ျနျ်ားမွာသ ျားသ ွာငျ်ားပါ  လူက  ျားမငျ်ား သလျား သန  စဥ်တစ်သန ုန ်သ ျွာငျ်ားတ ်ပါသစ။ 

2. သ ျွာငျ်ားစွာမျွာျားအတ  ် အိမ်တ င ် တိတ်ဆိတ် ည ်သန ွာ ြနတ် ျားသပျားပပ ျား တစ်  ်လျှင ် နှစ်နွာ  ထိ သနွာ ်ထပ်သလ လွာပါသစ။ သ ျွာငျ်ားတ င် 

မိမိ သလျား၏သအွာငပ်မငမ်ှုမျွာျား ုိ သန  စဥသ်များပပ ျား ၎ငျ်ားတုိ  သဆွာင ်  ်မှုမျွာျားအတ  ် သမျှွာ်လင ခ်ျ ်ပမင ပ်မင မ်ွာျားမွာျား ချထွာျားပါသစ။ 

3.  င မ်ိ ွာျားစုဆ ွာဝန်နငှ  ်  င ် သလျား  ျနျ်ားမွာ နစ် မ်ျားသ ျားစစ်သဆျား န်အတ  ် ချိနျ်ားဆုိမှုပပြိုလုပ်ပါ။ ချိနျ်ားဆုိမှုပပြိုလုပ် န် အ ူည လုိပါ  

သ ျွာငျ်ားဝနထ်မ်ျားဆ  ုိ  လည်ျား ဆ ်  ယ်နိငုပ်ါ ည်။ မိမိ သလျား လုိအပ် ည ် သနွာ ်ဆ ုျားအသပခအသနထိထိုျားထွာျား မည ်  ွာ  ယ်သဆျားမျွာျား 

ထိုျားပ ျားသ  ွာငျ်ားသ ချွာပါသစ။  

4. ထို ုိ  မထိုျား သ ျားပါ   ွာ  ယ်သဆျားအပပည ်ဝထိုျားထွာျားပါ။ အ ယ်၍မထိုျား သ ျားပါ   င  ်သလျား ၁၂ နစှ်နငှ အ်ထ ်အတ  ်  ွာ  ယ်သဆျား 

ထိုျား န ်ချိနျ်ားဆုိမှု ယူပါ။  

5. အ ယ်၍  င ် သလျား ည်   နပ်ပြူတွာပပနမ်အပ် သ ျားပါ  1515 South Park Avenue  ုိ   တနနလွာမှသ ွာ  ွာသန   မန ် ၁၀နွာ  မှ-ညသန၄ 

နွာ  အတ ငျ်ား ပပနပ်ို  သပျားပါ။  ုိ  မှ ွာမိမိတုိ   ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငန်ိငုပ်ပ ျား ၎ငျ်ားတုိ  အွာျားပပန်သပျားနိငုမ်ည်ပြစ် ည်။  

လူက  ျားမငျ်ား သလျားပညွာသ ျားအတ  ်  င ် ဏ္ဠ အွာျားပြည ်စ  ်ပပ ျား မိမိတုိ  နငှ ပ်ူျားသပါငျ်ားလုပ်သဆွာင ်ည ်အတ  ် သ ျျားဇူျားတငပ်ါ ည်။ ဤမိမိတုိ  မျိြိုျားဆ ် တွာ 

ဝနယူ်သဆွာင ်  ်သန  ည ်အသပခအသနတ င ်စည်ျားစည်ျားလ ုျားလ ုျား  ိှသနပပ ျား သဘျား ငျ်ားစ ွာ  ျိြိုျားစွာျားပမ်ျားစွာျားသဆွာင ်  ်လျှ ် ပညွာသ ျား ုိတနြ်ိုျားထွာျား အတူ တ 

  ပူျားသပါငျ်ားသဆွာင ်  ်  ပါစို  ။  ွာျား ုိအ ှိနသ်လျှွာ သမွာငျ်ားပါ။  သလျားမျွာျား ုိ ဂရုစို ်ပါ။ သနွာ ်လွာမည ် ဗုဒ္ဓဟူျား စ ်တငဘ်ွာ ၈  ်သန   မိမိတုိ   သစွာင  ်သမျှွာ် 

သန ည ်  သလျားမျွာျားသ ျွာငျ်ားခနျ်ားမျွာျားဆ ပပန်လွာ ည ်အချိန်တ င ်နှုတ်ခ နျ်ားဆ ် နအ်တ  ် မိမိတုိ  မှွာ စိတ်လ ပ် ှွာျားသပျွာ် ွှငစ် ွာ သစွာင သ်မျှွာ်သန  ပါ ည်။   

ရုိျား ွာျားစ ွာပြင ,် 

 
Dr. Kriner Cash 

Superintendent  

ပူျားတ ွဲ။   ခရိုငသ်ဘျား ငျ်ားသ ျား လုပ်သဆွာင ်မည ်လုပ်ငနျ်ားစဥ် ဒ္တိုယမိတတ ြူ 

  The Education Bargain with Students and Parents 

Burmese 


