
  
ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခင္က လုိက္နာက်င့္သုံးခဲ့ဖူးသည္ဟု ယူဆပါသည္။ 	
• လက္ေဆးျခင္း၊ Sanitizer ျဖင့္ လက္သန္႔စင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိး/ႏွာေခ်ေသာအခါ လက္/တစ္ရွဴးျဖင့္ဖုံးျခင္း 
• သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ရွဴး စသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျပဳအမႈမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာပစၥည္းမ်ားထားျခင္း 
• မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ စနစ္တက်တပ္ျခင္း၊ ခၽြတ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုတစုိက္ရိွျခင္း 
• COVID-19 ျပန္႔ပြားမႈကုိ ရပ္တန္႔ေစေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ 
လက္ကုိေသခ်ာေဆးျခင္း၊ ေန႔စဥ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ 
စနစ္တက်တပ္ျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္၍ အသိေပးျခင္း 

• လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္အခါ စီစဥ္ရမည့္အရာမ်ား 
• Etc. 

 
CBDNA, NFHS, NAfME, the NAMM Foundation and over 100 performing arts organizations are supporting 
a scientific study to learn how COVID-19 may spread in the course of music activities. The study is 
examining possible mitigation techniques to prevent or lessen aerosol distribution during singing and 
playing of wind instruments. The results of this research will inform our understanding and, subsequently, 
the development of effective mitigation strategies for music education. Researchers advise results may 
be forthcoming by late July or early August. 

 
 

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ပါ။  
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မ်က္ႏွာဖုံးသုံးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကာကြယ္ရမည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ 
လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနျခင္းကုိ က်င့္သုံးေသာအခါႏွင့္ အသက္ရႈျခင္းျဖင့္တီးမႈတ္ရေသာ တူရိယာမ်ားကုိ 
တီးခတ္ေသာအခါ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ ခၽြတ္ႏုိင္ပါသည္။ အသက္ရႈစရာမလုိသည့္ တူရိယာမ်ား (colorguard, percussion, 
etc.) ကုိ တီးခတ္ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ အတန္းခ်ိန္တစ္ေလ ွ်ာက္လုံး တပ္ထားရပါမည္။  

• ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ အ၀တ္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားတပ္ရန္ တုိက္တြန္းသင္ၾကားေပးပါ။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ခပ္ခြာခြာေနရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အ၀တ္မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားသည္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ 
ေလမႈတ္တူရိယာအဖြဲ႔၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုိအပ္ပါက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေလမႈတ္တီးတူရိယာမ်ားကုိ 
တီးမႈတ္ျပသ/သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ ခၽြတ္ထားႏုိင္ပါသည္။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာမ်ားတီးမႈတ္ေသာအခါ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ မည္သုိ႔စနစ္တက်ခၽြတ္ရမလဲဆုိတာကုိ သင္ျပေပးပါ။  
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား မ်က္ႏွာဖုံးမသုံးသည့္အခါ သူတုိ႔၏မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကုိ ယာယီသန္႔ရွင္းစြာ 
သိမ္းထားႏုိင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုေပးပါ။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ႏွင့္ အစားအေသာက္စားခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာဖုံးကုိယာယီခၽြတ္ထားျခင္းႏွင့္ 
သိမ္းထားျခင္းကုိ ေက်ာင္းမွအၾကံျပဳေထာက္ခံထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ လုိက္နာရပါမည္။  

• မၾကာခဏထိေတြ႔ရေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္ မ ွ်ေ၀ရေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား (တံခါးလက္ကုိင္၊ ထုိင္ခုံ၊ music stand 
(တူရိယာစင္), etc.) ကုိ အတန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးအၾကားအသုံးျပဳသည့္အခါ သန္႔ရွင္းၿပီး 
ပုိးသတ္ေပးပါ။  

• အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ - သန္႔ရွင္းေရးကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမာေစရန္အတြက္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူ အေရ 
အတြက္ႏွင့္ သုေတသနမွအၾကံျပဳထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကုိ 
၀ယ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါသည္။  

 
အေသအခ်ာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနပါ။ 
• ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ေျခာက္ေပအကြာရိွေသာ ထုိင္ခုံမ်ားျဖင့္အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ အစပုိင္းတြင္ထုိင္ခုံမ်ားကုိ 

(သမရုိးက်ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲပရိသတ္ထုိင္ခုံပုံစံ/စက္၀ိုင္းျခမ္းပုံစံထားမည့္အစား) အတန္းလိုက္ျခားထားေပးပါ။  
• အေျခအေနေပးသလုိ ထုိင္ခုံမ်ားကုိ သမရုိးက် ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲပရိသတ္ထုိင္ခုံစက္၀ုိင္းျခမ္းပုံစံက့ဲသုိ႔ ေျပာင္းေပးပါ။ 
• အတန္းစခ်ိန္ႏွင့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဥပေဒအရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနျခင္းကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေရာေရာေနာေနာေနျခင္းကုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အတန္းစစခ်င္း သူတုိ႔၏တူရိယာမ်ားကုိ ထုတ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသုိ႔ 
ခ်က္ခ်င္းသြားထုိင္ရပါမည္။ 

• ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ locker မ်ားသတ္မွတ္ခြဲေ၀ေပးသည့္အခါ အတန္းခ်ိန္တစ္ခုတည္းတြင္ locker 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုျခား၍ ခြဲေ၀ေပးပါ။ 

HIGH	SCHOOL	BAND	AND	MIDDLE	SCHOOL	BAND	RETURN	TO	LEARN	
GUIDELINES	

ေယဘူယ်လုံျခံဳမႈအေလ့အက်င့္မ်ား		



ခြဲေ၀မႈကုိ ကန္႔သတ္ပါ။ 
• ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တူရိယာမ်ားထားသည့္ locker မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ခြဲေ၀ျခင္းမျပဳရပါ။ 
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳရပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပုိင္ 

locker ႏွင့္ ေသာ့ခေလာက္ကုိသာ တုိ႔ထိရပါလိမ့္မည္။ အျခားေက်ာင္းသား/သူ၏ ေသာ့ခေလာက္၊ locker သုိ႔မဟုတ္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ တုိ႔ထိခြင့္မျပဳပါ။  

• Percussion ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ mallets မ်ားကုိ ပုိးမသတ္ဘဲ မ ွ်ေ၀ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။  
 

  အေသအခ်ာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနပါ။ (HS Band Only) 
• အိမ္တြင္းဂီတအစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ အဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲလုံးေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 
ဂီတအစမ္းေလ့က်င့္ခန္း သုံးခန္းစလုံးကုိ အသုံးျပဳရပါလိမ့္မည္။ 
အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ ေျခာက္ေပအကြာအေ၀းရိွေသာ ထုိင္ခုံမ်ားျဖင့္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ 
ထုိင္ခုံမ်ားကုိ blocked seating (သမရုိးက် စက္၀ုိင္းျခမ္းပုံစံ/ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲထုိင္ခုံတန္းအေကြးပုံစံမဟုတ္ဘဲ 
အတန္းလုိက္စီျခင္း) ျဖင့္ စနစ္တက် ျခားထားပါမည္။ ထုိင္ခုံႏွင့္တူရိယာစင္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုျခား၍ထားရမည့္ေနရာမ်ားကုိ 
အမွတ္အသားတစ္ခုျဖင့္ မွတ္သားထားပါမည္။  

• ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အေျခအေနေပးသလုိ ေတးဂီတအဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲလုံး 
အိမ္တြင္းအစမ္းေလ့က်င့္ျခင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။  

• ေနရာလြတ္ရိွပါက ဘင္ခရာအဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲလုံး အိမ္တြင္းအစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ က်ယ္၀န္းသည့္ေနရာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

• ကုိယ္ပုိင္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ အစုလုိက္ထားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာပုိးအိတ္မ်ားကုိ 
သူတုိ႔၏ ဂီတအစမ္းေလ့က်င့္ခန္းထဲရိွ ထုိင္ခုံမ်ားတြင္ ထားႏုိင္ပါသည္။  

 
ခြဲေ၀မႈကုိ ကန္႔သတ္ပါ။ (HS and MS Band) 
• အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဂီတတူရိယာစင္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ျခင္းမျပဳရပါ။  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ဂီတတူရိယာတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။  

• အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ - ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီ တူရိယာစင္မ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းမွ 
ဂီတတူရိယာစင္မ်ားကုိ ပုိမုိမွာယူရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ Intermediate ႏွင့္ High School ေက်ာင္းရိွ  
ဘင္ခရာအဖြ႔ဲမ်ားတြင္ တူရိယာစင္အလုံအေလာက္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ Middle School တြင္ ဂီတတူရီယာစင္အခု ၅၀ 
ပုိမုိလုိအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။  

 

 
အေသအခ်ာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနပါ။ 
• စာသင္ၾကားေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနရပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ၇ 
ေပခြဲအကြာအေ၀းျခား၍ ေနရပါမည္။ အကယ္၍ ဆရာ/မက ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦး၏ တူရိယာတီးေသာအေနအထား၊  
ကုိယ္ဟန္အေနအထားႏွင့္ embouchure (ေလမႈတ္တူရိယာမ်ားတီးေသာအခါ ပါးစပ္အေနအထား)စသည္တုိ႔ကုိ 
ျပင္ဖုိ႔လုိအပ္သည့္အခါ ခဏျပင္ေပးၿပီး နဂုိေနရာသုိ႔ျပန္သြားရပါမည္။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားဦးေဆာင္သည့္ လူအနည္းငယ္ျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကို အျမဲအတူတကြရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ 
၁၀ ေယာက္ရိွေသာ အဖြ႔ဲငယ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။  

• ေရေသာက္ဖုိ႔နားခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ကြင္းျပင္၏ အဆုံးနယ္ေျမႏွင့္ ေဘးစည္းတေလ ွ်ာက္တြင္ 
(ေျပးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အားကစားရုံႏွစ္ခုလုံးတြင္) တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ျခားထားပါမည္။  
ေနရာအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေရေသာက္ရန္နားခ်ိန္အတြင္း အားကစားကြင္းခုံတန္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရပါမည္။ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသုံးမျပဳခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း/ေရေသာက္ဖုိ႔နားခ်ိန္အတြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျခား၍ ေနရပါမည္။ of  

 
ခြဲေ၀မႈကုိ ကန္႔သတ္ပါ။ 
• ေရဗူး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ လက္အိတ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာကုိယ္ပုိင္သုံးပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀အသုံးျပဳျခင္းကုိ 
ခြင့္မျပဳပါ။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေရဗူးမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာရပါမည္။ 

• Water cows, water trough ႏွင့္ water fountains စသည့္ hydration station 
(အမ်ားသုံးေရေသာက္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား) ကုိ တတ္ႏုိင္သမ ွ် အသုံးမျပဳသင့္ပါ။  

INDOOR	REHEARSALS	(FALL	SEASON)	

OUTDOOR	REHEARSALS	-	HS	BAND	ONLY	



 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။  
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္လ ွ်င္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အၾကား ၆ ေပအကြာအေ၀းျခား၍ ေနရပါမည္။ 
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မၾကာခဏလက္ေဆးျခင္း/hand sanitzer ျဖင့္လက္သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 
ခြဲေ၀မႈကုိ ကန္႔သတ္ပါ။ 
• ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားလုံးေပၚတြင္ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နာမည္မ်ားကုိ တပ္ထားရပါမည္။  
• ပစၥည္းကိရိယာအိတ္မ်ားေပၚတြင္ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နာမည္မ်ားကုိ တပ္ထားရပါမည္။  
• တတ္ႏုိင္သမ ွ် guard equipment မ်ားကုိ ခြဲေ၀အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရပါ။ 
• ေသာက္ေရဗူးမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါမ်ား၊ လက္အိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာကုိယ္ပုိင္သုံးပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ခြဲေ၀အသုံးျပဳျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။  

 
ေႏြရာသီ အစမ္းေလ့က်င့္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈကုိ ဇြန္လ ၈ ရက္-ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္အၾကားျပဳလုပ္ရပါမည္။) 
• အေဆာက္အအုံထဲသုိ႔၀င္ေရာက္သူတုိင္း ေန႔တုိင္းအြန္လုိင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကုိ ၿပီးေျမာက္ရပါမည္။ 
• အေဆာက္အအုံထဲသုိ႔၀င္ေရာက္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ကုိယ္အပူခ်ိန္စစ္ရပါမည္။ ကုိယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၀.၄ 
ဒီဂရီႏွင့္အထက္ရိွသူတုိင္း အေဆာက္အအုံထဲသုိ႔ ၀င္ခြင့္မျပဳပါ။  

• အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားမစခင္ လက္ေဆးပါ။  
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္တစ္ေနရာတည္းတြင္ ထုိင္ရပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈမစခင္ႏွင့္ 
အဆုံးတြင္ သူတုိ႔၏ထုိင္ခုံမ်ားကုိ သန္႔စင္ရပါမည္။  

• အမ်ားသုံးေရအိမ္မ်ားကုိ အသုံးမျပဳခင္ႏွင့္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈအဆုံးတြင္ သန္႔စင္ပါမည္။ 
• အသင္း၀င္မ်ားအားလုံး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္းဆုံး ၆ ေပအကြာအေ၀းျခား၍ ေနရပါမည္။ 
• ေသာက္ေရဗူးမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါမ်ား၊ လက္အိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားခြဲေ၀ျခင္း မျပဳရပါ။ 
• မိနစ္ ၃၀ တုိင္း လက္ေဆးျခင္း/hand sanitizer ျဖင့္လက္သန္႔စင္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။  
• အေဆာက္အအုံထဲတြင္ နည္းျပမ်ား/၀န္ထမ္းမ်ား မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ပါ။ 

 
 

ဘင္ခရာအဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲလုံးသည္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္လုိေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ကစားခ်ိန္ 
ပထမပုိင္းအၿပီးနစ္ခုစလုံးအတြင္း အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ အိမ္ႏွင့္အေ၀းကစားပြဲမ်ားအတြက္  ေနရာလြတ္ အတုိင္းအတာႏွင့္ 
အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ အိမ္ကစားပြဲမ်ားတြင္ ဘင္ခရာအဖြ႔ဲသည္ 
south endzone (ေတာင္ဘက္အဆုံးနယ္ေျမ) တြင္ေနရာယူရပါသည္။) ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
စိတ္ႀကိဳက္ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

 
1. ပြဲစဥ္တစ္ခုလုံး ထုိင္ခုံတန္းမွာထုိင္ၿပီး ပထမပုိင္းအၿပီးနားခ်ိန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း 
2. ပထမပုိင္းအၿပီးနားခ်ိန္တြင္သာ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း 
3. ဘင္ခရာအဖြဲ႔သည္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားကုိ မတက္ေရာက္ပါ။  

 
အေ၀းကြင္းတြင္ ကန္မည့္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား (Jenks v. Union, Jenks v. Bixby, away playoff games) 
• ဘင္ခရာအဖြ႔ဲ၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၿပိဳင္ပြဲတက္ေရာက္္ရန္ လုံျခံဳစြာေက်ာင္းကားစီးႏုိင္ၿပီး 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခုံတန္းမ်ားေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားလုိ႔ရသည္ဟု ယူဆပါက 
ဘင္ခရာအဖြ႔ဲသည္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

• Jenks-Union ကစားပြဲကုိTU Chapman Stadium တြင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔မ်ားပါသည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
လုိက္နာမည္ဆုိပါက Jenks-Union ကစားပြဲကုိေတာ့ ေနရာအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။  

 
 

• ဘင္ခရာအဖြ႔ဲ၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေဒသခံၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိတက္ေရာက္ရန္ လုံျခံဳစြာေက်ာင္းကားစီးႏုိင္မည္ဟု 
ယူဆပါက ၿပိဳင္ပြဲတက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

• ဘင္ခရာအဖြ႔ဲ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုံျခံဳမႈကုိဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲစီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ၏ ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္သြားပါမည္။  

COLOR	GUARD	

FOOTBALL	GAMES	(ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား) 

CONTESTS	(ၿပိဳင္ပြဲ) 


