
 
 

EO 2020-35 :  2019-2020 ပညာသငန်စှအ်တကွ ် K-12 ကက ာင််းပိတခ်ြင််းဆိိုငရ်ာ စမံီကဆာငရွ်ကမ်ှု  

 

အက ဉ်း- 

 ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည ်အမျာျားပပညသ်ကူျနျ်ားမာရ ျားနငှို့ပ်တသ်က၍် အကျပ်အတညျ်ားကာလတငွ ်ရှ ရနသည။် 

ရကျာငျ်ားသာျားမျာျားနငှို့ ်ဆ ာမျာျား၏ ကျနျ်ားမာရ ျား၊ လ ်ုပ    ရ ျားနငှို့ ်ရကာငျ်ားမွနစ်ွာရနထ ်ုငန် ်ုငရ် ျားသည ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ 

၏ ပဏာမ ဦျားစာျားရပျားက စစမျာျားပြစ်သည။် K-12 ပညာရ ျားက ်ု  ျမှတသ်ညို့ ်

တ ကျမှနက်နရ်သာစညျ်ားမျဉျားမျာျားသည ်လကရ်ှ စာပ ်ုဒန်ငှို့ ်မသကဆ် ်ုငပ်ါ။   

 ကျပ်တညျ်ားရနသညို့က်ာလပြစ်ရသာ်လညျ်ား ပညာရ ျားအတကွ ်ဆကလ်ကရ်ဆာင ွ်ကက်က မညပ်ြစ်သည။်  

ယ ်ုကပ်ရ ာဂါကာလအတငွျ်ား ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ ရကျာငျ်ားသာျားမျာျားအာျား ရလို့လာသငက်ကာျားန ်ုင ်ငွို့မ်ျာျားရပျား န ်

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့တငွ ်တာဝနရ်ှ သည။်  

 တငျ်ားကကပ်စွာလ ်ုကန်ာရဆာင ွ်ကမ်ှုအရကကာငျ်ားက ်ု စဉျားစာျားသ ်ုျားသပ်ရနမညို့အ်စာျား ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့အရနပြငို့ ်အပ ာျား 

“c” တနြ် ်ုျားမျာျား -  ဆကသ်ယွရ် ျား၊ အရပ    အသ ဉာဏ ်၊ စာနာရ ်ုငျ်ားပငျ်ားမှု၊ ြနတ် ျားန ်ုငမ်ှု နငှို့ ်

ပူျားရပါငျ်ားရဆာင ွ်က ်မှုတ ်ု ို့အရပေါ်  အရလျားထာျားရဆာင ွ်က ်န ်လ ်ုအပ်သည။် 

 သငက်ကာျားပ ငျ်ား၊ ရလို့လာသငယ်ပူ ငျ်ားနငှို့ ်ညွှနက်ကာျား ျကရ်ပျားပ ်ု ို့ပ ငျ်ားပ ်ုစ သည ်စ  ငစ််ုရဒသအလ ်ုက ်ကာွပ ာျား 

မှုရှ သည။် တစသ်မတတ်ညျ်ား သတမ်ှတ ်ရဆာင ွ်ကသ်ညို့ ်ျဉျားကပ်ရဆာင ွ်ကမ်ှုအာျားလ ်ုျားသည ်လကရ်တွွေ့ 

မကျပါ။  

 ရကျာငျ်ားမျာျားက ်ု 2020-21 ပညာသငန်စ်ှတငွ ်ပပနြွ်ငို့သ်ညို့အ် ါ ရကျာငျ်ားသာျားမျာျားအတကွ ်ရနာကထ်ပ် 

ကကာျားဝငပ်ြညို့စွ်ကရ်ဆာင ွ်ကမ်ှုနငှို့ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာျားက ်ု ရထာကပ် ို့ရဆာင ွ်ကရ်ပျား န ်လ ်ုအပ်သည။် 

ထ ်ုအ ျ နတ်ငွ ်ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ စ န ယာမျာျားသည ်ဘွ ွေ့ ရှ န ်ုငပ်ပ ျား အလယတ်နျ်ားလနွက်ျူားရပပာငျ်ားမှုမျာျားက ်ု 

ရအာငပ်မငစ်ွာလ်ုပ်ရဆာင ်န ်ုငပ်ါမညဟ််ု ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အာမ  ရပျား မညပ်ြစ်သည။် 

 

စမံီကဆာငရွ်က ်ကရ်းအမိန  ်က ကာ်ခငာစာ (EO) ဆိိုငရ်ာ အကရ်းကက်ီးကသာလိိုအပ်ြ ကမ် ာ်း 

 

ကက ာင််းပိတခ်ြင််း/ကန  ရကမ် ာ်းနငှ  ်နာရီမ ာ်း/တကက်ရာကခ်ြင််း/ခပကခဒန်ိ  

 



 ကက ာင််းပိတခ်ြင််း -  ပမ  ွေ့ရတာ်ဝနမှ် ရကျာငျ်ားပပနြွ်ငို့ ်န ်လ ်ုပ   စ တ ်ျမှုရှ ရကကာငျ်ား ညွှနက်ကာျားပ ငျ်ားနငှို့ ်

တာျားပမစ် ကန ို့သ်တ ်ျကမ်ျာျားက ်ု ရပြရလ ာို့ရပျားမှုမျာျား မရှ မ ျငျ်ား ယ ်ုပညာသငန်စှ်၏ 

ကျနရ်ှ ရသာကာလတငွ ်ရကျာငျ်ားလ်ုပ်ငနျ်ားရဆာင ွ်ကမ်ှုမျာျားက ်ု ပ တထ်ာျားပါသည။် 

ဤတငွ ်အာျားကစာျားမျာျားနငှို့ ်သငရ် ်ု ျားပပငပ်ရဆာင ွ်ကမ်ှုမျာျားလညျ်ားပါဝငပ်ါသည။် 

 

 သတမှ်တခ်ပဌာန််းထာ်းကသာကက ာင််းပိတရ်ကမ် ာ်းနငှ  ်အြ န်ိနာရီမ ာ်း -  ပပညန်ယမ်ှ 

သတမ်ှတပ်ပဌာနျ်ားရသာ 

ရကျာငျ်ားပ တပ် ငျ်ားရကကာငို့ ် “ဆ ျားနငှျ်ားမျာျားစွာကျသညို့ ်က”် ၆  က ်ထကပ် ်ု၍  ၁၃  ကအ်ပြစ် 

 ျနလ်ပ်ှပါ။ ရကျာငျ်ားဆ ာမျာျားအာျား ညွှနက်ကာျား ျက ်ျမှတရ်ပျားပ ်ု ို့သညို့ပ် ်ုစ သစ်မျာျားသ ်ု ို့ 

ကျူားရပပာငျ်ား ာတငွ ်အကအူည ပြစ်ရစရ နအ်တကွ ်

အပ ာျားကျွမ်ျားကျငြွ် ွေ့ ပြ  ျားတ ်ုျားတကမ်ှုရဆာင ွ်ကသ်ညို့ ်ကမ်ျာျားက ်ု  

၅  က ်ထပ်မ ရပါငျ်ားပြညို့၍် ညွှနက်ကာျားထာျားရသာ အ ျ နအ်ထ  ငွို့ပ်ပ ပါ။ 

 

 တကက်ရာကခ်ြင််း -   ပပညန်ယအ်ရ ျားရပေါ်အရပ အရနက ်ု ထ်ုတပ်ပနရ်ကကညာထာျားသညို့အ်တကွ ်

၇၅ % ပပညို့မှ် ရအာငတ်က ်မညဟ်သူညို့စ်ညျ်ားမျဉျားက ်ု ရလ ာို့ရပါ ို့ပါ။ 

 

 ကထာကပံ် ကဆာငရွ်ကမ်ှုမ ာ်း - အစ ်ုျား ရကျာငျ်ားဝနထ်မ်ျားမျာျားနငှို့ ်ကနထ်ရ ်ုကတ်ာမျာျားအရနပြငို့ ်

တစ်ဦျားနငှ်ို့တစ်ဦျား  ပ် ာွ ာွရနပ ငျ်ား (မလ ်ုအပ်ဘ  က ်ုယတ် ်ုငက် ်ုယက်ျလ်ုပ်ရဆာင ်နမ်လ ်ုပ ငျ်ားနငှို့ ်

အပ ာျားဝနထ်မ်ျားမျာျားနငှို့ ်ရပ ာကရ်ပအကာွတငွလ်ညျ်ား ထ နျ်ားသ မ်ျားရနထ ်ုငပ် ငျ်ား) က ်ု ကျငို့သ် ်ုျားပ ငျ်ားမှစ၍  

အရဝျားမှ သငက်ကာျားရလို့လာန ်ုင ်ရ ျားတ ်ုျားပမြှငို့ရ်ဆာင ွ်ကပ် ငျ်ား ည ွ်ယ ်ျကမ်ျာျားအတကွ ်

စ  ငစ််ုရဒသဆ ်ုင ်ာ ရထာကပ် ို့ရဆာင ွ်ကမ်ှုမျာျားက ်ု အသ ်ုျားပပ  န ်ုငရ်ကကာငျ်ား EO တငွ ်

ရှငျ်ားလငျ်ားရြာ်ပပထာျားသည။်  

 

 ကက ာင််းခပကခဒန်ိ - စ  ငစ််ုရဒသမျာျားအာျား 2019-2020 ရကျာငျ်ားပညာသငန်စှ်အတကွ ်ပပကခဒ နက် ်ု ် ်

 ျ နည်ြှ  ျမှတ ်န ်/ သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ရနာကထ်ပ်အတညပ်ပ  ျကမ်ျာျားက ်ု ရှာရြွပ ငျ်ားမရှ ဘ  အလ်ုပ်သမာျားရန ို့ 

မတ ်ုငမ်  2020-2021 ရကျာငျ်ားပညာသငန်စ်ှက ်ု စတင ်န ် ငွို့ပ်ပ ပါ။  

 

ကလ လာသငယ်ခူြင််းနငှ  ်COVID-19 တံို  ခပန်ကဆာငရွ်ကခ်ြင််းအစအီစဉအာ်း ဆကလ်ကက်ဆာငရွ်ကက်ရ်း 

 

 ပညာသငြ်ွင က်လ ာကထ်ာ်းမှုလိုပ်ငန််းစဉအာ်း ဆကလ်ကလ်ိုပ်ကဆာငခ်ြင််း 



o  က/်အ ျ နပ် ်ုထာျားရှ ရ ျားလ ်ုအပ် ျကမ်ျာျားက ်ု ရလ ာို့ရပါ ို့ရပျား နအ်တကွ ်

စ  ငစ််ုရဒသမျာျားအရနပြငို့ ်ရလို့လာသငယ်ပူ ငျ်ားနငှို့ ်COVID-19 

တ ်ု ို့ပပနရ်ဆာင ွ်ကပ် ငျ်ားအစ အစဉအာျား ဆကလ်ကရ်ဆာင ွ်ကရ် ျား 

ရလ ာကလ်ွှာက ်ု တငသ်ငွျ်ား မည။်  

o ရလ ာကလ်ွှာက ်ု အဆငို့န်စ်ှဆငို့ပ်ြငို့ ်အတညပ်ပ မညပ်ြစ်ပပ ျား ပထမဆ ်ုျားအဆငို့အ်ရနပြငို့ ် 

ရလ ာကလ်ွှာက ်ု အလယတ်နျ်ားရကျာငျ်ားစ  ငစ််ုရဒသ (ISD) သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

တ ာျားဝငရ်ကျာငျ်ားအာဏာပ ်ုငမ်ှ ဆနျ်ားစစ် အတညပ်ပ မညပ်ြစ်သည။် ISD/အာဏာပ ်ုငမ်ှ 

အတညပ်ပ  ျကအ်ရပေါ် မူတည၍် MI ပညာရ ျားဌာန (MDE) သ ်ု ို့ အစ အစဉမျာျားက ်ု 

တငပ်ပ မညပ်ြစ်ပပ ျား ကျနရ်ှ ရသာ  ကမ်ျာျား/အ ျ နန်ာ  မျာျား “  ရလ ာို့ရပါ ို့ရပျားရ ျား” က ်ု 

အလ ်ုအရလျာက ်ငွို့ပ်ပ  မည။် 

o စ  ငစ််ုရဒသအရနပြငို့ ်2019-2020 ရကျာငျ်ားပညာသငန်စ်ှအတကွ ်ပပညန်ယအ်ရထာကအ်ပ ို့က ်ု 

ဆကလ်ကလ်က ်  ရှ န ်ုင ်နအ်တကွ ်အစ အစဉက ်ု အတညပ်ပ  မည။်  

 

 ကလ လာသငယ်ခူြင််းအစအီစဉနငှ  ်COVID-19 တံို  ခပန်ကဆာငရွ်ကခ်ြင််းအစအီစဉအပိိုင််းမ ာ်းကိို 

အဆကမ်ခပတ ်ကဆာငရွ်ကက်ရ်းတငွ ်ပါဝငသ်ညမ် ာ်းမှာ - 

o မညသ်ညို့ ်ျမှတရ်ပျားပ ်ု ို့သညို့န်ညျ်ားလမ်ျားအမျ  ျားအစာျားပြငို့မ်ဆ ်ု စ  ငစ််ုရဒသမျာျားမှ မညသ် ်ု ို့ 

ညွှနက်ကာျား ျကရ်ပျားမညဟ်သူညတ် ်ု ို့နငှို့ ်သကဆ် ်ုငသ်ညို့ရ်ြာ်ပပ ျက ် 

o အစာျားအစာရထာကပ် ို့ပြန ို့ပ်ြ ျားပ ငျ်ားအာျားဆကလ်ကရ်ဆာင ွ်က ်န ်ကတ ပပ  ျက ်

o ရကျာငျ်ားဝနထ်မျ်ားမျာျားအာျားလ ်ုျားက ်ု လ်ုပ် လစာရပျား န ်ကတ ပပ  ျက ်

o စ တက်ျနျ်ားမာရ ျားဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာျားအာျား ဆကလ်ကလ််ုပ်ရဆာငရ်ပျား န ်ကတ ပပ  ျက ်

o လ ်ုအပ်ရသာလ်ုပ်ငနျ်ားအငအ်ာျားတငွ ်ကရလျားသငူယပ်ပ စ်ုရစာငို့ရ်ရှာကမ်ှုက ်ု အာျားထ်ုတပ် ို့ပ ်ုျား 

ကညူ  ရဆာင ွ်ကရ်ပျား န ်ကတ ပပ  ျက ်- တ ်ု ို့ပြစ်သည။် 

 

 အကရ်းကက်ီးကသာအြ ကမ် ာ်း-  

o အစ အစဉသည ်အွနလ် ်ုငျ်ားညွှနက်ကာျား ျကအ် ျ  ွေ့အရပေါ် မူတညပ်ါက ရကျာငျ်ားသာျားတ ်ုငျ်ားသည ်

အငတ်ာ နကန်ငှို့ ် ျ တဆ်ကန် ်ုငရ်သာ သကဆ် ်ုင ်ာက   ယာအာျား အသ ်ုျားပပ န ်ုငရ်ကကာငျ်ား 

စ  ငစ််ုရဒသမှ  

အရသအ ျာ ရဆာင ွ်ကသ်ငို့သ်ည။်  

o အစ အစဉတငွ ်အပပညို့အ်ဝပါဝင ်ရဆာင ွ်ကန် ်ုငပ် ငျ်ားမရှ သညို့အ်တကွ ်ရကျာငျ်ားသာျားမျာျားနငှို့ ်

မ သာျားစ်ု မျာျားက ်ု ပပစ်ဒဏမ် ျမှတ ်ပါ။ 



o အစ အစဉရဆာင ွ်က ်နအ်တကွ ်စ  ငစ််ုရဒသမျာျားအရနပြငို့ ်ရဒသတစ် ်ုနငှို့တ်စ် ်ု သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

ပပငပ် အြွ ွေ့အစညျ်ားမျာျား/ရ ာငျ်ား ျသမူျာျားနငှို့အ်တ ူပူျားရပါငျ်ားရဆာင ွ်ကန် ်ုငသ်ည။် 

o အရကကာငျ်ားအ ာ/သငရ် ်ု ျားညွှနျ်ားတမ်ျားဆ ်ုျားပြတ ်ျကအ်ာျားလ ်ုျားသည ်ရဒသအရလျာက ် ျမတှသ်ညို့် 

ဆ ်ုျားပြတ ်ျကမ်ျာျားပြစ်သည။် 

 

အခြာ်းခပဌာန််းြ ကမ် ာ်း 

 အကခဲြတတ်ကွြ် ကခ်ြင််း/အစရီငြ်ံတငခ်ပခြင််း -  ရန ွာသ အက ပြတတ်ကွ ်ျကမ်ှုမျာျားက ်ု 

ရ်ုပ်သ မျ်ားပါ။ တစ်နစှ် တညျ်ားအတကွသ်ာ အက ပြတတ်ကွ ်ျကသ်ညို့အ် ျကအ်လက ်(A-F၊ Grade 3 

ပြငို့ြ်တရ်ှု ပ ငျ်ား၊  ရကျာငျ်ားဆ ာ တကွ ်ျကပ် ငျ်ား၊ မ တြ်ကစ်  ငစ််ုရဒသ ညမ်ှနျ်ား ျကမ်ျာျား) က ်ု 

အသ ်ုျား ျသညို့ ်ပပဌာနျ်ားဥပရဒပါ လ ်ုအပ် ျက ်အာျားလ ်ုျားက ်ု   ပ်ဆ ်ုငျ်ားပါ။ စ န ယာမျာျားက ်ု 

ရပမရတာငရ်ပမြှာကရ်ပျား နအ်တကွ ်ရဆာငျ်ားဦျား ာသ ရ ာက ်ျ နအ်ထ  SAT က ်ု ရရွှွေ့ဆ ်ုငျ်ားပါ။ 

အပ ာျားအထကတ်နျ်ားရကျာငျ်ားသာျားမျာျားအာျား ရဆာငျ်ားဦျား ာသ တငွ ်PSAT က ်ု လ်ုပ်ရဆာင ်ငွို့ပ်ပ ပါ။  

 

 အထကတ်န််းကက ာင််းဘွဲွဲ့ြ ီ်းခမြှင က်ပ်းအပ်ခြင််း /မီြ ီဂန်အရညအ်ြ င််းစစသ်ငရိ်ို ်းညွှန်တမ််း - 

စ  ငစ််ုရဒသမျာျား သည ်  စ န ယာမျာျားသ ်ု ို့ အဆငို့မ်ျာျားရပျား န၊် ဘွ ွေ့ ျ ျားပမြှငို့ရ်ပျားအပ် နအ်တကွ ်

လ ်ုအပ်ရသာအမှတမ်ျာျားက ်ု ရပျားအပ် န၊် ဘာသာ ပ်ဆ ်ုင ်ာ မှတမ်ျာျားက ်ု အတညပ်ပ ရပျားအပ် နန်ငှို့ ်

ဘွ ွေ့လနွမ်ျာျားက ်ု အပ်နငှျ်ား နအ်တကွ ်အစ အစဉ/လ်ုပ်ငနျ်ားစဉက ်ု လ်ုပ်ရဆာင ်မည။်  

ဦျားစာျားရပျားရလို့လာသငယ်ပူ ငျ်ား/အထျူားတတက်ျွမ်ျားပ ငျ်ားအတကွ ်  ကဒ်စ်ရပျားအပ် နန်ငှို့/်သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

ရလို့လာသငယ်ပူ ငျ်ား၊ က ်ုယရ် ျားအ ျကအ်လက/်က ်ုယရ် ျားအကျဉျားလ်ုပ် နညျ်ား၊ သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

ပပ ျားဆ ်ုျားသညို့လ််ုပ်ရဆာင ်ျကက် ်ု အရပ   သညို့ ်ပရ ာဂျကက် ်ု အသ ်ုျား ျ န ်စ  ငစ််ုရဒသမျာျား အာျား 

တ ်ုကတ်နွျ်ားနှု ျားရဆာ်ထာျားသည။်  

 

 အထ်ူးပညာကရ်း -   စ  ငစ််ုရဒသမျာျားသည ်ရကျာငျ်ားသာျားမျာျားနငှို့ ်ယငျ်ားတ ်ု ို့၏ 

တစ်ဦျား ျငျ်ားပညာရ ျားပရ ်ုဂ မ ်(IEP) က ်ု တတန် ်ုငသ်ရလာကအ်ပပညို့အ်ဝကညူ ရထာကပ် ို့ရသာ်လညျ်ား 

အရ ျားရပေါ်အရပ အရနပပ ျားဆ ်ုျားသာွျားသညို့ ်အ ျ နတ်ငွ ်စ  ငစ််ုရဒသမျာျားအရနပြငို့ ်

အထျူားလ ်ုအပ် ျကရ်ှ ရသာရကျာငျ်ားသာျားမျာျားအာျား အစာျားထ ်ုျားဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာျားရပျား န ်

လ ်ုအပ်န ်ုငသ်ညက် ်ု သ မှတ ်မည။် စ  ငစ််ုရဒသမျာျားသည ်

အရမ  ကနပ်ညာရ ျားဌာနအာျားလ ်ုျားအပါအဝင ်MDE လမ်ျားညွှန ်ျကတ် ်ု ို့နငှို့အ်ည  

လ ်ုကန်ာရဆာင ွ်က ်မည။် IEPs နငှို့ ်504 အစ အစဉမျာျားနငှို့အ်တ ူရကျာငျ်ားသာျားမျာျားနငှို့ ်

သကဆ် ်ုငသ်ညို့ ်အရမ  ကနပ်ညာရ ျားဌာနမှ ရနာကထ်ပ်လမ်ျားညွှန ်ျကန်ငှို့ ်ပပ ပပငရ်ပပာငျ်ားလ န ်ုငမ်ှုက ်ု 



ရှာရြွ န ်MDE အာျား အပပငျ်ားအထနတ် ်ုကတ်နွျ်ားပါ။  

 

 ဆရာခြစလ်ကမှ်တန်ငှ  ်ပညာဆကလ်ကသ်င ်ကာ်းခြင််း ကနဦျား 

ဆ ာပြစအ်သ အမှတပ်ပ လကမှ်တမ်ျာျားနငှို့ ်ပပနလ်ညအ်သစ်လ ပ ငျ်ားမျာျားက ်ု ထ်ုတရ်ပျား န၊် COVID-

19 ရကကာငို့ ်ပြစ်ရပေါ်လာရသာ အဟန ို့အ်တာျားမျာျားက ်ု  ငဆ် ်ုင ်န ်ကက ျားကကပ်သအူာျား 

ရနာကထ်ပ်ပပ ပပငရ်ပပာငျ်ားလ န ်ုငမ်ှုက ်ု တငပ်ပပါ။ 

 

 MPSERS -  ရကျာငျ်ားပ တပ် ငျ်ားသည ်MPSERS အတကွ ်ရထာကပ် ို့မှုမျာျား သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်

ဝနရ်ဆာင ်မျာျား 

 တ ်ုျားပွာျား လာမှုက ်ု ထ   ်ုကမ်ညမ်ဟ်ုတပ်ါ။ 

 

 အလိုပ်သမာ်းသမဂဂနငှ  ်အလိုပ်ရှငတ်ိို  ပူ်းကပါင််းညြှနိ ှုငိ််းကဆ်ွးကန်ွးခြင််း- အလ်ုပ်သမာျားသမဂဂနငှို့ ်

အလ်ုပ်ရငှတ် ်ု ို့ ပူျားရပါငျ်ားညြှ နှု ငျ်ားရဆျွားရနျွားပ ငျ်ားသရဘာတညူ  ျကမ်ျာျားက ်ု 

လ ်ုကန်ာရဆာင ွ်ကသ်ညို့န်ညျ်ားလမ်ျားပြငို့ ် 

အဆ ်ုပါ EO က ်ု ရဆာင ွ်က ်မည။်  

 

 တစက်ိိုယရ်ညသ်ံို်းကာကယွက်ရ်းပစစည််း (PPE) နငှ  ်ကထာကပံ် ပစစည််းမ ာ်း - လ ်ုအပ်သညို့ ်

ယငျ်ားတ ်ု ို့ရဒသတငွျ်ားရှ  အြွ ွေ့အစညျ်ားသ ်ု ို့  အသ ်ုျားမပပ  ရသျားရသာ PPE မျာျား ၊ သန ို့ရ်ှငျ်ားရ ျားပစစညျ်ားမျာျားနငှို့ ်

အပ ာျားအ ာမျာျားက ်ု လှူဒါနျ်ား န ်စ  ငစ််ုရဒသမျာျားက ်ု  ငွို့ပ်ပ တ ်ုကတ်နွျ်ားထာျားသည။်  

     

  

 


