
 

BPS က ို႐ို ိုနာဗ ိုငး္ ရ္္ ္္  ၂၀၁၉ (COVID-19)္အတ ္ိုငး္တားတား ာ်းင္ႏွ ိုရ့္ လာင ္းဆ္ႏွ ိုရင္နး္္ုး္တား 

အၿးဲ့ ရာင္း့န္ဆ္ႏွ္COVID-19္ဖတားနား ာ်းင္ႏွလက္္ရ္ၿရၿး့္အာက္ရကတ ို္ႏွးားာ္အ့ းအကၿး္က   ားတားအတာက္္း း တ ို္ႏွ္ 
 ရင္လင္္ားး ာ်းင္ႏွ္ၿးစ္ားး းတား ဖ္္ရက္ဆ္ါ္တဆ္တဆ္ၿင းၿ္င း္် ားင္ႏွ္ားန္အ္ ်ားင္ႏွ င္လ ိုင့္္က န္းားာ္ရ္းလစိုး္ကာကာ ္ 
း  ဖ္္ရက္ဆ္ါ္ 
 

 ရဆန္ ္် ားင္ႏွ့ ္တာငး္္ကတနး္းာ့ းအ ာ ား းတား 

  း း တ ို္ႏွ္ဆ္္နနး့ ာႏွာ္ ရဆ္န ္ရဆာ့ းာာန ာ်းင္ႏွအတွ့္ ္တာင္း်ားင္ႏွ ရဆ္န ္ကတန္းးာ့ းအ ာ ား းတား ာ်းင္ႏွ္နၿးကရ္္ာာ္ 
ရွး့ရကင္း့လာင္ ာက္ ားတက္ ား ရက္ဆ္ါ္ 
 

အ့ း့ရပ့ေးကငး့္ း္အ္ၿ္ ုး္တား 

  ာ႐ို ိုင္်ားင္ႏွ့ကတာင္း္အ့ း့ရပတစို  ရန္း အ္ၿအ္ု့္နာက္လစိုးအ့ ာအ့နးတားက ို့္ကတာင္းအား စိုးးား့္ကတာင္းအိုရ္ာတံုးရ့္  း္ 
္းားးတားအား်ား္္္ု္္္င္တန္း့ရးၿရၿး ဖ္္္ဆ္ါ့္ကတာင္းအိုရာ္တံုးရ့္ းး းးတားးား္၂န္္း္းးတားက ို္္ ိုအ္ၿအ္ု္းတားအား္ 
တဖန္ ရန္ ဆ္္င့္္ကား့ရး္ဆ္ါ္ 
  ကတန္းးာ့ း်ားင္ႏွလ ိုင္္ဆ္ႏွ္အ့ း့ရပက ေ္းတားအရကအ၂င္္အ့ း့ရပအ့ ာအ့နအာ စိုးအတာက္အ္စိုး ရ န္္ာ႐ို ္ိုင္အ္
တာင္း ား ့ကတာင္းာန္းအား စိုးတာင့္္ကတာင္းအ့ း့ရပတစို္ႏွ ရန္း ္ာ ာက္္ာတး္းးတား္ကအနၿ့ ာင္ဖ ိုင ္္န္္ား ား  န္းားာ္  ို ္
အရ္ာတက္ ဖ္္ရက္ဆ္ါ္  
 

့ကတာငး္ရတက ္ာငး္ ဖတားနား ္ တငး္ရ ိ္ု ႏွ ာငး္္ ိုရင္နး္္ု ္ 

  း း တ ို္ႏွ့ကတာင္း္ွနာ ရံုးးတား္ဆ္္သတ ို္ႏွ့တာ္ႏွ ္ဆ္ႏွ္တိုတ့္ကားကဲႏွ္ ို္ႏွဖတားနာ ွနားတားက ို္္ာ င္း ရံုးၿရၿး့္ ာ္းျက  ဏၡာ္
းတားက ို္းားတ္ကာ္အ း္္ ို္ႏွ ရန္ န္္ ္ ို္ႏွး ိုတ္္လ ာ၂န္ ရ န္အ့္ကစ ရံုးးဆ္ ဖ္္္ဆ္ါ္္ ို ့နာက္္HIPPA္်ားင္ႏွ္FERPA္
ုရ့ တ ို ႏ္ွ်ားင္ႏွ အဆၿ္ ့နာက္လက္တားဲတား္လက္ ိုက္ ိုရ့္လာင္ရကးဆ္ါ္ 
 ့နး့ကာင္းာတင္္  ို ဖ့္္န္ဆ္ႏွ္ွးတား္အ း္တာင့္န န္္ စိုး၂တ ိုက္တာန္းအရ္ရက္ဆ္ါ္ 
 အၿ ၿ့ကာင္တၿကတန္းးာ့ းာာနးား့္အာက္ရကတ ို ႏ္ွက ိုအ့္ကစ ရံုးရက္ဆ္ါ္္ ိုး  း္ ္ဆ္ႏွအ ရ့္ ္တ ို္ႏွာ ၿး္ာားာဲႏွ္ဆႏွ္ 
္ွးတား်ားင္ႏွ့ ာ္းျက ကၡဏာာစ္ား့န ္ဆ္ႏွ္ွးတား္္ ို္ႏွး ိုတ္္္ ိုအ ရ့္ ္းတား္ ို ႏ္ွာ ၿး္ာားာဲႏွ္ဆ္ႏွ္ွးတား်ားင္ႏွ္ ့တာ္ႏွ  
း လက္လစ း  ား ာဲႏွရကက္ကို္း းာစ ာွငတ္ာင္္ သတ ို ႏ္ွကတန္းးာ့ း၂န့္လာင္း ့ရး္ွ္ စ္ အက ံုးတငဖ္ိုန္းလက္္င္ႏွ္ဆ္ါ္ 
 

္န္္ ႏွ ားငး့္ း ာ်းင္ႏွရ ိုးးပား္န္္ ႏွ္င့္  း ိုရင္နး္္ု ္ 

  ္ား္င္ာန္းတ ိုင္း်ားင္ႏွအးတား္စိုး့န ားတားတာင္္နစ စကရ္္ က့္လး ဆ္္ိုတ္က   ားတားအား္အ ရဆ္ႏွ ဖဆ္ႏွ္ားးဆ္ါ 
  ၄၈နာ ၿာစရ ိုးးတ ံုးး္စို္တ္် ိုင္္ဆ္ႏွ္ရ ိုး္တ့္လးးတားက ို္အလင္္င္ႏွ္ ို့ ားာင္္ား ား ၿရၿး့္ကတာငး္းတား္ဆ့္္န္ႏွ္ု္ အက း္္ 
 စိုး၂္န္္ႏွ ားင္း့ း ိုရ္ းဆ္ ဖ္္္ ဆ္  
  ရက့အာက္လ ို ္အ ဆ္္ . ာာ ိုင္် န္းရက၂င္္ဆ္ႏွ္ရ ိုး္တ္အ၂တ္းတားက ို္လ ားတား့္ကတာင္းာန္းးတား်ားင္ႏွ္္ၿး ာား စိုးာန္းးတား 
တာင္္္ ို့ ားာင္္ား ား းဆ္ ဖ္္္ ဆ္ါ   
 ့္ အ း္းတားအား စိုးတာင့္္ ရွ  ား းဆ္ ဖ္္ၿရၿး္လရ္ ရားတား စို့ ာက္္ာာ္ား ား းဆ္ ဖ္္္ဆါ္္ 
  း း တ ို္ႏွ္ဆ္္္ာ္င္်ား္္တ္ာ္ို စိုးအတာက္ စို့ ာက္္ဆ္ႏွ္ကိုန္းတား္းားာ ွၿရၿး ဖ္္္ဆ္ါ္ 
 
  

Burmese 



အ္ား္ာ၂န့္ လာငး္ ္  ိုရင္နး္္ု ္ 

  အ္ားအ္ာ့ေးကင္း့ း်ားင္ႏွ္န္္္ု့္ းနဆ္း း္းးတားက ို့္ကတာင္းအလင္ႏွ်ားင္ႏွးၿးဖ ို့ာတာင္းတားတာင္္အ းင္ႏွလစိုးအလင္ႏွ ဖင္ႏွ္ 
လက္ က့္လာင္ ာက္းဆ္ ဖ္္္ ဆ္ါ္ 
  အ္ား္ာ၂န့္လာင္း းား္၂န္္ း္းးတား့နး့ကာင္းရကက္အ ိုရ္္ ို္ႏွး ာ ရကါ္ 

့ကတာငး္္  ္ရွ ို ့လာင့္  း ိုရင္နး္္ု ္ 
  First္Student္Inc္်ားင္ႏွ NFTA ်ား္္ာို စိုး္ဆ္္သတ ို္ႏွေတ္္္ကားးတား့ရပ ား ္အးတား္ ့တာ္ႏွ် ိုင္္ဆ္ႏွ္းတက္်ားာ္ားတားးား္ 
ရ ိုးးပားရစတ္ႏွ်ားစ္ႏွး က ို့္ တာႏွရကး့္ န္္ ရ ိုး္န္္္ု့္ း ိုရ္ငန္း္ု္က ို္္းားင္ႏွတင္ၿရၿး ဖ္္္ဆ္ါ္ 
 

့ကတာငး္ ပတ ္ာငး္်ားင္ႏွရ တ ္ာငး္ ိုရင္နး္္ုး္တား 

  းဆ္္ဆ္ႏွအာတ န္တာင့္္ကတာငး္ ပတ္ းဆ္္အက ံုးတင္အ့့္ကာငး့္္ကားၿရၿး့္ကတာင္းရ တ္ းဆ္္လ ို္ဆ္က ို္း း တ ို္ႏွ္ဆ္္ 
 ရဆ္န ္ရဆာ့ းာာန ာ်းင္ႏွ္အၿ ၿ့ကာင္တၿကတန္းးာ့ းာာနာ း္း ပန္း းတား ာ်းင္ႏွ္နၿးကရ္္ာာရွး့ရကင္း့လာင္ ာက္းဆ္ ဖ္္္ 
္ဆ္ါ 
  အက ္၍့ကတာင္းရ တ္ာဲႏွ ားတင္္အာန္  ိုင္း္င့္္ကား့ း်ားင္ႏွအ း္ ွ္င့္္ကား့ းးတားအရကအ၂င္္ရဆာ့ း ာ်းင္ႏွလ ိုင့္္ာ္ 
အ င္း း္္းတားရစႏွရ ိုး  ်ိုင္ န္္းတ ံုးး္စို့္ာအ္ၿအ္ု္းတား့ဖပ့လာင ္န္္း း တ ို္ႏွာ္္တင္း်ားင္ႏွနဆ္းရဆာအဖာဲ္ ႏွ္ဆ္္္င္႐ို ိုး်ားင္ႏွ္ 
္င့္္ကား့ းအဖာဲ္ ႏွတ ို္ႏွ်ားင္ႏွ္ရွး့ရကင္း့လာင္ ာက္ ားတက္ ား ္ဆ္ါ္ 

 
အ ိုရ္် ားင္ႏွလက္္ ရ္္ ္ ိ္ု ႏွး ိုတ္္ က ္ို ရ္ ိုင္္ ာ ၿး္ာား ာငး္လ ိုင ္ာအတာက္္  ိုရင္နး္္ု ္

 ့္ကတာင္း္ားးတားး ္ား္ိုးတားာ ၿး္ာား ာင္း်ားင္ႏွရကတ္္က္္ဆ္ႏွ္အာတက္ က္းတား့္တာင္းလ ိုး းတားအား စိုးက ို္၂န္္း္း 
းတားးား္တင္ ရးဆ ္ဖ္္္ဆ္ါ္က့ ႏွ ာ့ းာ ၿးးား့္်ာ့ကတာင္းရ တ္ာ ၿး္ကာန္ဖ န္ ႏ္ွအ္ဆ္း့၂းးတား္ န  
  ၿး ံုး္ႏွန ္ရဆာ့ းး းးား့္နာက္လစိုးး န္္ကတန္းးာ့ းာာန း္း ပန္ာတက္းတား ာ်းင္ႏွအဆၿ့္ကတာင္း်ားင္ႏွာ႐ို ္ိုင္ာ ၿး္ာား ာင္းးတား 
က ို့္ ပ္ႏွလ ိုင္းးဆ္္ ို္ႏွး ိုတ္ရက ္ဖတက္းဆ္လ ို္ဆ္က ို္လစိုး ဖတ္းဆ္ ဖ္္္ဆ္ါ္ 
    ိုအရ္ာတက္္်ားင္ႏွ ္ ို္ႏွး ိုတ္္ာ ၿး္ာား ာင္း့ေးကင္း န္္်ားင္ႏွ ္ ို္ႏွး ိုတ္္အ ရန္တာင္္ ဖ္္် ိုင့္ ာက၀၄ က္န္္ၿး ာားာာဲ္  ္
္ား န္္လစိုး ဖတ္ န္်ားင္ႏွ္စိုး္ရ္ န္္အ့့္ကာင္း့္ကားာတက္းတားက ို္ကတန္းးာ့ းာာန ာ်းင္ႏွးားတ့၂းဆ္ ဖ္္္ဆ္ါ္ 
 
့ ရာလ ိုလကလ္စ့  း္ ိုရင္နး္္ု ္

  ာ႐ို ိုင္၂ေ္လ ို ္္ဖိုန္း့ာပလ ို ာငး္္အၿး့းး္ က္ကး္း့့္ကာ္ဆာ္းက့္လႏွာတ္္္္ဆ္တ ိုို္ႏွကဲႏွ္ ို္ႏွ္းတ ံုးး္စိုနဆ္းးတားက ို္စိုး၍္း  
္ား္ိုးတား္၂န္္း္းးတား ာ်းင္ႏွ္ ရ္ ာာ ွ္ိုအား္း း တ ို းား္အရကတ္္ု့္ နာက္လစိုး ္တင္းးတားက ို့္ရးရ ို္ႏွရကးဆ္ါ္ 
  ကတန္းးာ့ းအ ာ ား းတား ာ်းင္ႏွ္လက္္ရ့္အ္းျတန္္ ၿးတားးား္အာတက ္က္းတား  ား ္ဆ္ႏွအာက္္ ိုအာတက္ က္းတား်ားင္ ႏွ္အ့္ကစ ရံုး္ 
ာတက္းတားက ို္အာတ န္် ားင္ႏွတ့ ရးဆၿ္းားတ့၂့ရးရကးဆ္ါ္ 
 ့္ကတာင္းအိုရ္းတားအတာက့္္ကတာင္း္ားကွဆၿ့္ာက္ရႏွစ့ းာာနးား့္နာက္လစိုး ္တင္းးတား္ရစိုးားန္တင္ ရးဆ္ ဖ္္္ဆ္ါ္ 

 


