
ပစ္စဘ ာ့ရ်ဂ် ပပည်သူပ ိုငက်   င််းမ  ်းမှ ကန  ်ဆ ို်းကပေါ်သတင််းတစ္်ခိုကပ်းရန ်ယခုစာက ုကရ်းပခင််းပြစ္်ပါသည်။ 

  

မမ  ြို့ကတ ်ဝန ်ဝိုလ်ြ် (Governor Wolf) ၏ သ ာကကာသ ေ့ သကကင ာချက်အရ မန ်ပြန ်မတ်လ ၁၆ ရ ် တနလလ ကန ာ့ မ ှမတ်လ ၂၇ ရ ် 

ကသ က  ကန ာ့ ကတ  ်ကလ   ် က   င််းမ  ်းအ ်းလ ို်း  ို ပ တ်ထ ်းမည်ပြစ္ ်ည်။ 

  

ကန ာ့စ္ဉ်အစ္ ်းအကသ  ် လ ိုအပ်ကနသညာ့် က   င််းသ ်း/သူမ  ်းအကနပြငာ့ ်၄င််းတ ို ာ့၏အ မ်မှ အန ်းဆ ို်း PPS က   င််း တည်ကနရ သ ို ာ့ 
သ  ်းန ိုငပ်ါသည်။ ယင််းတ င ်မ ်ဂ်န ်က   င််းမ  ်း (magnet schools) အ ်းလ ို်း ပါဝငသ်လ ို  ကလတန ်အ ယ်ဒမ  (Clayton 

Academy)၊ က   င််းသ ်း/သူ ကအ ငပ်မငက်ရ်းစ္ငတ်  နငှာ့ ်အပခ ်း သ ်းပခ ်းရပ်တည်ကသ   ကလ်းမ  ်း ကစ္ စ္ ်းစ္  ပည သငယူ်ကရ်း 
စ္ငတ် မ  ်း - ခ  တ ်းယ ်းစ် (Chartiers)၊ ခရ ်ဆန ာ့ ်(Crescent) နငှာ့ ်စ္ပရင််းဂါ်းဒင််း (Spring Garden) မ  ်း ပါဝငပ်ါသည်။ ဝ ယူ်မပ ်း 
 ယ်သ  ်းန ိုငသ်ညာ့် အစ္ ်းအစ္ မ  ်းက  ုမန ်ပြန ်မတ်လ ၁၆ ရ ်၊ တနလလ ကန ာ့ မှ စ္တငမ်ပ ်း မတ်လ ၂၀ ရ ် ကသ က  ကန ာ့အထ  
ကတ  ်ကလ   ် န န ် ၁၁:၀၀ န ရ မှ ကန ာ့လည် ၁:၀၀ န ရ ထ  ရရှ ပါမည်။ 

  

မတ်လ ၁၈ ရ ်ကန ာ့ ဗိုဒဓဟူ်းကန ာ့ တ င ်ကရ ်းလ ို ကရ ်းန ိုငက်သ  အစ္ ်းထ ို်း အတန််းအဆငာ့ ်လှုပ်ရှ ်းမှုပ ်  ်မ  ်း  ို က   င််းခရ ိုင ်

ဝ ်ဘ်ဆ ို ်ကပေါ်တ င ်ရရှ ပါမည်။ က   င််းသ ်း/သူမ  ်းအကနပြငာ့ ်www.pghschools.org/studentresources တ င ်တည်ရှ ကသ  

က   င််းခရ ိုင၏် လ မမ ပါ်းနပ်ကရ်းကပေါ်တယ် (District’s CLEVER portal) မတှဆငာ့ ်က   င််းပည သငက်  ်းကရ်း (Schoology) ကပေါ် ရှ  
ပ ်  ်မ  ်းသ ို ာ့ အလှမ််းမှ ရယူန ိုငပ်ါသည်။   န ်တ်စ္် (Comcast)   ၄င််း၏ ဝ ိုငြ် ိုငက်ဟ ာ့တ်စ္ကပါာ့ က အုခမ ာ့ အလှမ််းမှ ရယူန ိုငရ်န ်

 မ််းလှမ််းကပ်းမပ ်း အ    ်းဝငက်သ  ဝငက်င နည််း သ ို်းစ္  သူမ  ်းအကနပြငာ့ ်အငတ် န ် ဆ ်းဗစ္်မ  ်း ရ ်ကပါင််း ၆၀ အခမ ာ့ ရရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

ကဟ ာ့တ်စ္ကပါာ့မ  ်း အတ  ် ကပမပ ို နငှာ့ ်ထပက်ဆ င််းအခ  ်အလ ်မ  ်း  ို   န ်တ်စ္် (Comcast) ဝ ်ဘ်ဆ ို ်ကပေါ်တ င ်ရရှ န ိုငပ်ါသည်။  

  

 ကလ်းတစ္်ဦ်းသည် က   င််းတ င ်ကဆ်းဝါ်းတစ္်ခုခု ရယူကနပါ  မ ဘမ  ်းအကနပြငာ့ ်၄င််းတ ို ာ့ ကလ်း၏ကဆ်းဝါ်း  ို က   င််းသူန ပပ ထ တ င ်

မန ်ပြန ်မတလ် ၁၆ ရက် တနလလာနန ေ့ နငှေ့ ်မတ်လ ၁၇ ရက် အင်္လါနန ေ့ မ  ်းတ င ်နံနက် ၈:၀၀ နာရီ - နန ေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ အတ င််း 
သ  ်းကရ  ်ထိုတ်ယူန ိုငပ်ါသည်။ မ ဘမ  ်း သ ို ာ့မဟိုတ် အသ ် ၁၈ နစှ္်အထ ် အိုပ်ထ န််းသူတစ္်ဦ်းအကနပြငာ့ ်၄င််းတ ို ာ့ ကလ်း၏ ကဆ်းဝါ်း 
အတ  ် လ ်မှတ်ထ ို်းရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။ အဂလါကန ာ့ကန  ်ပ ိုင််းတ င ်က   င််းပပနြ် ငာ့ခ်  နအ်ထ  ညွှန််းကဆ်းမ  ်း  ို 
ထိုတ်ယူန ိုငက်တ ာ့မည်မဟိုတ်ပါ။   

  

မ သ ်းစ္ိုမ  ်း နငှာ့ ်ဝနထ်မ််းမ  ်း  ို ရ ိုဘ ို ြိုန််းကခေါ်ဆ ိုမှုမ  ်း နငှာ့ ် ျွန်ိုပ်တ ို ာ့၏ ဝ ်ဘ်ဆ ို ်မှတဆငာ့ ်ကန  ်ဆ ို်းကပေါ်သတင််းမ  ်း  ို ဆ ်လ ် 
အကက  င််းက  ်းသ  ်းပါမည်။ ဤြိုန််းကခေါ်ဆ ိုမှု နငှာ့ ်အပခ ်းထပက်ဆ င််း အကသ်းစ္ တ်အခ  ်အလ ်မ  ်း  ို အ နလ် ိုင််းကပေါ် ရှ  
www.pghschools.org/coronavirus ဝ ်ဘ်ဆ ို ်တ င ်ရရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

http://www.pghschools.org/studentresources
https://corporate.comcast.com/covid-19
http://www.pghschools.org/coronavirus


လ ေးစောေးရပါလ ော PPS မိ ောေးစုမ ောေး နငှ ့် ဝန့်ထမ့်ေးမ ောေး ခင့်ဗ ော/ရှင့် 
  

ပစစဘော ရ့်ဂ့် ပပည့် ူပိုင့်လ  ောင့်ေးမ ောေးမှ လနော ့်ဆ ုေးလပေါ် တင့်ေးတစ့်ခုလပေးရန့် ဤစာက ိုရ ေးခြင ေးပြစ့်ပါ ည့်။ 
  

အ ျှင့်အပမန့် လပပောင့်ေး ဲတုိေးတ ့်ပြစ့်လပေါ်လနလ ော COVID-19 -  ုိရိုနောဗိုင့်ေးရပ့်စ့် အလပခအလန ုိ  ျွန့်ပု့်တုိ   စီမ ခန  ့်ခ လဲနပါ ပြင ့်  င့်၏ 

စဉ်ဆ ့်မပပတ့်ပ  ပိုေးမှု နငှ ့် စိတ့်ရှည့်မှုအတ  ့် လ  ေးဇူေးတင့်ရှိပါ ည့်။ ယရ ေ့ လန   ည့်ခင့်ေးတ င့် မမိ ြို့လတော့်ဝန့် ဝု ့်ြ့် (Governor Wolf)   

ဤဓန ဟောယလေ တ င့်ေးရှိ လ  ောင့်ေးမ ောေးအောေး  ုေး ုိ အနည့်ေးဆ ုေး ဆယ့်ရ ့်ပိတ့်လ  ောင့်ေး လ  ပငောခဲ ပါ ည့်။ 
ဆုိ ုိ ည့်မှော လ  ောင့်ေးမ ောေးက ို မတ့်   ၁၆ ရ ့်၊ တန လောလန  မှ စတင့်ပ  ေး အနည့်ေးဆ ုေး မတ့်  ၂၇ ရ ့်၊ လ ော  ောလန  ထိ လတော ့်လ ျှော ့် 
ပိတ့်ထောေးမည့်ပြစ့် ည့်။ 
  

ဤ ုိ  ရ ့်ရှည့်ပိတ့်ထောေးမှုရ ကာငေ့   ျွန ို  တုိ  ၏လ  ောင့်ေး ောေး/ ူမ ောေးနငှ ့် မိ ောေးစုမ ောေးအလပေါ်   လရော ့်မည ့် စိမ့်လခေါ်မှုမ ောေး ုိ  ျွန့်ပု့်တုိ   
နောေး ည့်ပါ ည့်။ အဆုိပါ စိမ့်လခေါ်မှုမ ောေး ုိ  ုိင့်တ ယ့်ရန့် လ  ောင့်ေးခရိုင့်မှ လ  ောင့်ေးလဆောင့်မ ောေးအောေး  ုေး ုိ ြ င ့်ထောေးမည့်ပြစ့် ည ့်အတ  ့် 
လ  ောင့်ေး ောေး/ ူမ ောေးအလနပြင ့် ၄င ေးတ ို ေ့၏အ မ နငှေ့ အ  ေးဆ ိုေးရက ာင ေးတွင  အစောေးအစောမ ောေး ုိ မတ့်  ၁၆ ရ ့်လန  ၊ တန လောလန  မှ မတ့်  ၂၀ 

ရ ့်လန  ၊ လ ော  ောလန  ထိ လတော ့်လ ျှော ့် န န ့် ၁၁:၀၀ နောရီမှ လန   ည့် ၁:၀၀ နောရီအထိ အ ှမ့်ေးမှီရရှနိိငု့်ပါ ည့်။ လနော ့် ောမည ့် 
ရ ့် တတ ပတ့်မ ောေးအတ  ့် အစီအစဉ်တစ့်ခု ုိ လနော ့် ောမည ့် လပပောဆုိဆ ့်  ယ့်မှုတစ့်ခုအတ င့်ေး  ျွန့်ပု့်တုိ  လပပောဆုိဆ ့်  ယ့်ပါမည့်။ 
  

လ  ောင့်ေးခရိုင့်၏ ဝ ့်ဘ့်ဆုိ ့်၊ ရိုဘုိ ြုန့်ေးလခေါ်ဆုိမှုမ ောေး နငှ ့် ဆုိရှယ့် မီေယီောမ ောေးအပပင့်  တင့်ေးဌောနမ ောေး ည့်ေးအပါအဝင့်  ျွန့်ပု့်တုိ  ၏ 

ပ ုမှန့်လပပောဆုိဆ ့်  ယ့်လရေး  မ့်ေးလ  ောင့်ေးမ ောေးမှတဆင ့် မိ ောေးစုမ ောေးအောေး  လနော ့်ဆ ုေးလပေါ် တင့်ေးမ ောေး ုိ ဆ ့်  ့်လပေး  ောေးပါမည့်။ 

 ျွန့်ပု့်တုိ  ၏ ဝ ့်ဘ့်ဆုိ ့်မှော www.pghschools.org/coronavirus ပြစ့်ပါ ည့်။ 

http://www.pghschools.org/coronavirus

