
  
ေ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. 

 
It is the opinion of the band staff that Beginner Instrumental instruction is best done in person for optimal 
success and to promote long term commitment from the student. 

 

 
က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမငွ့္တင္ပါ။ 	
• ေ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 
 
 
 
 
 
 

				INTERMEDIATE	BAND	RETURN	TO	LEARN	GUIDELINES	

ေယဘူယ်လုံျခံဳမႈအေလ့အက်င့္မ်ား	



 
 

အေသအခ်ာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနပါ။	
• တတ္ႏုိင္သမ ွ် ထုိင္ခုံမ်ားကုိ ေျခာက္ေပျခား၍ အတန္းလုိက္စီထားပါ။(Block Seating). 
• EAST INT Adjustments - ဘင္ခရာအဖြ႔ဲအတြက္ စာသင္ခန္းတြင္ေနရာျခားျခင္းကုိ 
လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။  

• WEST INT Adjustments – Clarinet/Saxophone အတန္းႏွင့္ ပေလြမႈတ္အတန္းမ်ားအတြက္ 
ထုိင္ခုံမ်ားျခားထားႏုိင္ရန္အတြက္ စာသင္ခန္းမ်ားကုိ ေနရာအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ Brass 
အတန္းႏွစ္တန္းစလုံးကုိေတာ့ ထုိင္ခုံမ်ားပုိမုိျခားထားၿပီး main room ထဲတြင္ ေနရာယူရပါမည္။ Percussion အတန္းမ်ားသည္ 
အခန္းထဲတြင္ ထိုင္ခုံမ်ားကုိျခားေစႏိုင္ရန္ percussion အတန္းအတြက္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရကုိ 
ကန္႔သတ္ရပါမည္။  

• အတန္းစခ်ိန္ႏွင့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဥပေဒအရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနျခင္းကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေရာေရာေနာေနာေနျခင္းကုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ခ်မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းသြားေနရပါမည္။ 
 
မ ွ်ေ၀မႈကုိ ကန္႔သတ္ပါ။  

• ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တူရိယာႏွင့္ band binder တုိ႔ကုိ ဘင္ခရာအတန္းအတြက္ အသုံးမျပဳသည့္အခါ 
ကုိယ့္နာမည္တပ္ထားေသာ cubbies (ပစၥည္းထားရာေနရာ) တြင္ သီးျခားစြားထားပါ (EAST INT.) သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ့္အတန္းတြင္ထားပါ (WEST INT.)  

• EAST INT ေက်ာင္းသည္ ဂီတတူရီယာမ်ားထားသည့္ေနရာလြတ္ကုိ ေလ  ွ်ာ့ခ်ရန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား သူတုိ႔၏ 
ဂီတတူရိယာမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ထားခဲ့ခုိင္းလုိ႔ရပါသည္။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ valve oils, ခဲတံ၊ တူရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားစသည့္ 
စာသင္ခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ မ ွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္းမျပဳရပါ။



 

ဖ်ားနာေနေသာ၊ ပါးစပ္၌ အနာျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ ္ႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားေသာ  
ေက်ာငး္သား/သူမ်ားကို ေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းသည္အထ ိစာေမးပြဲစစ္ေဆးခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 	

	
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လက္တြင္ရွိေနႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား  
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္းအႏၱရယ္ကို ေလ ွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂီတတူရိယာမ်ားကိုမတီးခင္ႏွင္ ့
တီးၿပီးေသာအခါတြင္ လက္ေဆးရပါမည္။ Hand sanitzer မ်ားထားေပးထားရပါလိမ့္မည္။  

	
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္ ဘင္ခရာအဖြ႔ဲသုိ႔လာရပါမည္။  
• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခပ္ခြာခြာေနၿပီး သူတုိ႔ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ဂီတတူရိယာစစ္ေဆးရာေနရာသုိ႔ သြားရပါမည္။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တူရိယာမ်ား သူတုိ႔ႏွင့္ကုိက္မကုိက္ကုိ ဆရာ/မမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ 
(အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား - ဆရာ/မနွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားအၾကားတြင္ ျမွင့္ထားေသာ 
plexiglass မွန္ျဖင့္ပုိင္းျခားထားရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတီးမႈတ္ႏုိင္ရန္ 
mouthpiece/headjoint မ်ားကုိ ကုိင္ေပးထားနိင္ပါမည္။ ထုိမွန္အပုိင္းအျခားသည္ ေက်ာင္းသား/သူႏွင့္ဆရာ/မအၾကား 
ေလထဲမွ ေရာဂါပုိးကူးစက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီ စစ္ေဆးၿပီးတုိင္း ထုိမွန္မ်ားကုိ 
သုတ္ေပးပါ။) 

• Flute (ပေလြ) - ဆရာ/မသည္ ေယဘူယ်ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈကုိ စစ္ေဆးရန္ “finger test” 
(လက္ေခ်ာင္းစစ္ေဆးျခင္း) ကုိျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အတူ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ပါးစပ္ကုိ တူရိယာေပၚတြင္ထားနည္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ လက္ေခ်ာင္းလႈပ္ရွားမႈအလုိက္ တီးမႈတ္ရမည့္ပုံစံမ်ားကုိ ျပသပါလိမ့္မည္။  
ၿပီးလ ွ်င္ ဆရာ/မသည္ ေက်ာင္း/သူ၏ ပုေလြေပၚတြင္ head joint ကုိ မွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ၿပီး ထုိပေလြ headjoint မွ 
ထူးျခားေသာအသံကုိ ထြက္ေစရန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား မႈတ္ခိုင္းပါမည္။ 

• Clarinet – ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာေပၚတြင္ပါးစပ္ထားနည္းကုိ သင္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ clarinet ၏ barrel ႏွင့္ mouthpiece ေပၚမွ ထူးျခားေသာအသံတစ္ခုကုိ တီးမႈတ္ရမည့္ 
အခြင့္အေရးရရိွပါလိမ့္မည္။  

• Saxophone - ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာေပၚတြင္ပါးစပ္ထားနည္းကုိ သင္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ saxophone ၏ neck ႏွင့္ mouthpiece ေပၚမွ ထူးျခားေသာအသံတစ္ခုကုိ 
တီးမႈတ္ရမည့္ အခြင့္အေရးရရိွပါလိမ့္မည္။  

• Trumpet – ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာေပၚတြင္ ပါးစပ္ထားနည္းႏွင့္ 
ႏႈတ္ခမ္းမွအသံထြက္ျခင္းကုိ ျပသေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ 
ထူးျခားေသာအသံကုိျပဳလုပ္ႏုိင္မႏုိင္ကုိသိရိွရန္ trumpet mouthpiece ေပၚတြင္ ႏႈတ္ခမ္းမွအသံထြက္ျခင္းႏွင့္ 
တီးမႈတ္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးကုိ ရရိွပါလိမ့္မည္။ 

• Trombone - ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာေပၚတြင္ ပါးစပ္ထားနည္းႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းမွအသံထြက္ျခင္း ကုိ 
ျပသေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ထူးျခားေသာအသံကုိျပဳလုပ္ႏုိင္မႏုိင္ကုိသိရိွရန္ trumpet 
mouthpiece ေပၚတြင္ ႏႈတ္ခမ္းမွအသံထြက္ျခင္းႏွင့္ တီးမႈတ္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးကုိ ရရိွပါလိမ့္မည္။ 

• Percussion - ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တူရိယာေပၚတြင္ ပါးစပ္ထားနည္းႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းမွအသံထြက္ျခင္း 
ကုိ ျပသေပးပါလိမ့္မည္။ ဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား sticks/mallets မ်ားကုိ ဆုပ္ကုိင္နည္းႏွင့္ 
အေျခခံရုိက္ခ်က္မ်ားကုိ သင္ျပေပးပါမည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေျခေထာက္စည္းခ်က္အတုိင္း 
အေျခခံသံစဥ္ပုံစံမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္တီးမတီးတတ္ကုိ စမ္းသပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးရရိွပါမည္။  

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဒုတိယေရြးခ်ယ္မႈကုိ စမ္းသပ္ရန္ ဒုတိယေရြးခ်ယ္ထားေသာ တူရိယာမ်ားရိွရာသုိ႔ 
သြားရပါမည္။ 

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သူတုိ႔ထိပ္ဆုံးေရြးခ်ယ္ထားေသာ တူရိယာသုံးမ်ိဳးတြင္ (သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ 
တူရိယာမေတြ႔မျခင္း) လွည့္ပတ္တီးေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ ဆရာ/မမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 
သင့္ေတာ္ေသာတူရိယာကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးပါမည္။ 

INSTRUMENT	TESTING	PROCEDURE	
(FOR	BEGINNING	OF	THE	YEAR	INSTRUMENT	PLACEMENT)	



 
Flute Headjoints 
• ရာဘာလက္အိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။  
• Embouchure hole (အေပါက္)ကုိ 70% isopropyl alcohol ျဖင့္စုိရႊဲေနေသာ ဂြမ္းဖတ္ျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ သန္႔စင္ပါ။ 
• တစ္ခါသုံးစကၠဴပု၀ါႏွင့္ သုတ္ပါ။  

 
Plastic and Hard Rubber Mouthpieces - Clarinet and Saxophone 
မွတ္ခ်က္ - စမ္းသပ္မႈတုိင္းအတြက္ reed (ႏွဲ၊ ပေလြစသည္၏ အခင္) အသစ္တစ္ခုေပးပါမည္။  
• ရာဘာလက္အိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။  
• ရာဘာလက္အိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။  
• Mouthpiece (တံပြတ္) ကုိ Dawn ဆပ္ျပာရည္ကဲသုိ႔ ေပ်ာ့ေသာဆပ္ျပာမႈန္႔ႏွင့္ ေရေႏြးျဖင့္ သန္႔စင္ပါ။  
• ေရႏွင့္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေဆးပါ။ 
• Sterisol ပုိးသတ္ေဆးရည္ထဲတြင္ တစ္မိနစ္ခန္႔စိမ္ထားပါ။  
• စကၠဴပု၀ါေပၚတြင္ တစ္မိနစ္ခန္႔ထားပါ။  
• Mouthpiece ကုိ ေရျဖင့္ျပန္ေဆးၿပီး တစ္ခါသုံးစကၠဴပု၀ါျဖင့္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။  

 
Metal Mouthpieces - Trumpet and Trombone 
• ရာဘာလက္အိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။  
• Mouthpiece (တံပြတ္) ကုိ Dawn ဆပ္ျပာရည္ကဲသုိ႔ ေပ်ာ့ေသာဆပ္ျပာမႈန္႔ႏွင့္ ေရေႏြးျဖင့္ သန္႔စင္ပါ။  
• ေရႏွင့္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေဆးပါ။ 
• Sterisol ပုိးသတ္ေဆးရည္ထဲတြင္ တစ္မိနစ္ခန္႔စိမ္ထားပါ။  
• စကၠဴပု၀ါေပၚတြင္ တစ္မိနစ္ခန္႔ထားပါ။  
• Mouthpiece ကုိ ေရျဖင့္ျပန္ေဆးၿပီး တစ္ခါသုံးစကၠဴပု၀ါျဖင့္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။  

 
Percussion Procedures 
• ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အကဲခတ္စစ္ေဆးမႈအၾကားတြင္ Percussion sticks မ်ားကုိ သုတ္ေပးပါ။  

ေရာဂါပုိးသတ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား		


