
JPS မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား 
 
သင့္ကေလးသည္ COVID-19 ကူးစက္သူႏွင့္ထိေတြ ့ေၾကာင္းသိရွိရလွ်င္ သက္ဆုိင္ေက်ာင္းမွ သင့္အားဖုန္းေခၚဆုိပါမည္။ ထုိသုိ ့ဆုိလ်ွင္   
သင့္ကေလးအားခ်က္ခ်င္းလာေရာက္ေခၚယူရမည္ၿဖစ္ၿပီး ထိေတြ ့သည့္ေန ့မွစ၍ (၁၄) ရက္တုိင္ေအာင္ သီးၿခားခဲြေနရပါမည္။ ထုိ ့အၿပင္ 
သီးၿခားခဲြေနရမည့္ရက္အကန္ ့အသတ္ကုိေဖာ္ၿပသည့္စာ၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လုပ္ဖြယ္ေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္း 
သင္ခန္းစာၿပင္ပတြင္ပါဝင္မႈအားေခတၱရပ္ဆုိင္းထားၿခင္း စသည္ကုိအသိေပးသည့္စာမ်ားကုိ ေက်ာင္းမွပုိ ့ေပးပါမည္။  
 
ထိေတြ ့မႈေၿခရာခံၿခင္းအား Tulsa Health Department ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကူးစက္ခံရသူေက်ာင္းသူ/သား၏ အသက္ကုိ 
လုိက္ၿပီးသင့္ေတာ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေက်ာင္းတြင္ ထိေတြ ့မႈေၿခရာခံၿခင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သည့္အဖဲြ ့ရွိပါသည္။ ၎တုိ ့မွ 
လူၾကီးႏွင့္ကေလးမ်ားေမးခြန္းမ်ားေမးၿမန္းၿခင္း၊ ထုိင္ခံုခ်ထားမႈဇယားႏွင့္ အၿခားဆက္ႏြယ္အခ်က္အလက္မ်ားအားၿဖင့္ စုံစမ္းပါမည္။  
 
ထုိ (၁၄) ရက္ကာလအတြင္း သင့္ကေလးသည္ အိမ္တြင္တတ္ႏုိင္သမွ်ရွိေနေစရန္ Tulsa Health Department ႏွင့္ Centers for 
Disease Control (CDC) မွအၾကံၿပဳပါသည္။ ထုိ ့အၿပင္သင့္ကေလးအေနၿဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ ့မႈ (သုိ ့) လူအစုအေဝးမ်ား 
တြင္ပါဝင္ၿခင္းအား ေရွာင္ရွားရမည္။  
 
သီးၿခားခဲြေနၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေအာက္ပါ အေမးႏွင့္အေၿဖမ်ားအား ေက်းဇူးၿပဳ၍ အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈေစခ်င္သည္။  
 
သီးၿခားခဲြေနၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။  
COVID-19 ႏွင့္ထိေတြ ့ခ့ဲသည္ဟုယူဆရေသာသူအား သီးၿခားခဲြေနေစပါသည္။ ထုိသုိ ့ခဲြေနေစၿခင္းအားၿဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ 
 ေရာဂါကူးစက္ၿခင္းေၾကာင့္ဖ်ားနာသည္ဟုမသိရွိမီွကာလအတြင္း (သုိ ့) ေရာဂါကူးစက္ေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာမၿပေသာသူမ်ား 
ထံမွ ကူးစက္ၿပန္ ့ပြားၿခင္းကုိ ဟန္ ့တားေပးပါသည္။ (CDC quarantine guidance) 

သီးၿခားခြဲေနေသာကာလ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။ 
ကာလအတုိအရွည္အား က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အဆုံးအၿဖတ္ေပးသည္။ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ COVID-19 ကူးစက္သူႏွင့္ထိေတြ ့သည့္  
ေန ့မွစၿပီး (၁၄) ရက္တာကာလၿဖစ္၏။ သတိေပးလုိသည္မွာ-  

• သီးၿခားခဲြေနသည့္ကာလအတြင္း COVID-19ကူးစက္မႈေၾကာင့္ဖ်ားနာသူႏွင့္ ထိေတြ ့မိလွ်င္ သီးၿခားခဲြေနၿခင္းအား ၿပန္လည္ 
အစၿပဳရမည္။  

• အကယ္၍ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူတစ္ဦးဦးႏွင့္အတူေနၿပီး ထိေတြ ့မႈသည္ ေရွာင္လဲႊမရသည့္အေနအထားတြင္ရွိလွ်င္ 
သီးၿခားခဲြေနရန္ကာလသည္ ၎ကူးစက္သူ၏သီးၿခားခဲြေနၿခင္းကာလၿပီးဆုံးသည့္ေန ့မွအစၿပဳ၍(၁၄) ရက္တာကာလ ၿဖစ္ပါမည္။ 
(CDC quarantine guidance) 

ေက်ာင္းသူ/သား သီးၿခားခဲြေနရမည္ဆုိလ်ွင္ မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား ဘာလုပ္သင့္သနည္း။  

ေက်ာင္းသူ/သားအား အိမ္တြင္ေနေစပါ။ အၿခားသူမ်ားႏွင့္ မထိေတြ ့ပါေစႏွင့္။ က်န္းမာေရးအေၿခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ဆရာဝန္ 
(သုိ ့) Tulsa Health Department ၏လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ လုိက္နာပါ။ (CDC quarantine guidance) 

သီးၿခားခဲြေနရသူ၏ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသလား။  

တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိက်န္းမာေရးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ “ေရာဂါကူးစက္သူႏွင့္ထိေတြ ့မိေသာသူႏွင့္ထိေတြ ့မိသူမ်ား”  
သည္သီးၿခားခဲြေနရန္မလုိအပ္ပါ။ အကယ္၍ သီးၿခားခဲြေနသည့္ေက်ာင္းသူ/သားသည္ကူးစက္ခံရလွ်င္၊ ေရာဂါကူးစက္သူႏွင့္ထိေတြ ့မိ 
 ေသာသူမ်ားလုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားအရ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ သီးၿခားခဲြေနရန္လုိအပ္သည္။ (CDC 
quarantine guidance) 

အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ/သား (သုိ ့) ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးခ်က္တြင္ ေရာဂါမရွိေၾကာင္း စစ္ခ်က္ 
ထြက္ခ့ဲလွ်င္ သီးၿခားခဲြေနၿခင္းမၿပီးေၿမာက္မီ ေက်ာင္းၿပန္တက္ႏုိင္ပါသလား။  

မတက္ႏုိင္ပါ။ (၁၄) ရက္တာကာလအား အၿပည့္အဝသီးၿခားခဲြေနရပါမည္။ ေရာဂါမရွိေၾကာင္း စစ္ခ်က္ထြက္သည့္တုိင္ေအာင္ ေရာဂါပုိး 
ႏွင့္ထိေတြ ့မိလ်ွင္ (၁၄) ရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာၿပႏုိင္သည္။ (CDC quarantine guidance) 



အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ/သား (သုိ ့) ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမၿပခ့ဲလွ်င္ သီးၿခားခဲြေနၿခင္းကာလ 
မၿပီးေၿမာက္မီ ေက်ာင္းၿပန္တက္ႏုိင္ပါသလား။  

မတက္ေရာက္ႏုိင္္ပါ။ (၁၄) ရက္တာကာလအား အၿပည့္အဝသီးၿခားခဲြေနရပါမည္။ ေရာဂါပုိးႏွင့္ထိေတြ ့ၿပီး (၁၄) ရက္တုိင္ေအာင္ ေရာဂါ 
လကၡဏာၿပႏုိင္သည္။ ေရာဂါကူးစက္သည့္တုိင္ေအာင္ေရာဂါလကၡဏာၿပသၿခင္းအလ်ဥ္းမရွိ ၿဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သီးၿခားခဲြေနၿခင္း 
အားေစာစီးစြာရပ္တန္ ့ၿခင္းသည္ ေရာဂါၿပန္ ့ပြားမႈၿဖစ္ေစႏုိင္၏။ (CDC quarantine guidance) 

COVID-19 ေဆးစစ္ခ်က္ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ေက်ာင္းတက္သင့္ပါသလား။  
မတက္သင့္ပါ။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏အၾကံၿပဳခ်က္အရ ေဆးစစ္ခံယူသူအပါအဝင္ ၎ႏွင့္ထိေတြ ့မိသူအိမ္သူအိမ္သား 
မ်ားသည္ မိမိအိမ္တြင္ သီးၿခားခဲြေန၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္မႈခံယူရမည္။ ေရာဂါလကၡဏာခံစားရသူမည္သူမဆုိ အိမ္တြင္ေနရမည္။ 
(CDC waiting for test results guidance) 

 

***လြန္ခ့ဲေသာရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရသူသည္ သီးၿခားခဲြေနရန္မလုိအပ္ပါ။ သုိ ့တုိင္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားစာရြက္တင္ၿပရမည္။ ရက္ေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္ေသာကာလတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ားအေနၿဖင့္မႈ (၁၄) ရက္ၾကာ 

သီးၿခားခဲြေနမႈအား လုိက္နာရမည္။ *** 

 
သီးၿခားခဲြေနေသာကာလအတြင္း သင္ၾကားမႈ  
JPS အေနၿဖင့္ သီးၿခားခဲြေနစဥ္ကာလအတြင္း ပညာေရးဆုိင္ရာမ်ားလည္း မလစ္ဟင္းရေအာင္ အထူးစီမံထားပါသည္။  
 
ထို (၁၄) ရက္ကာလသီးၿခားခဲြေနၿခင္းကုိ သင့္ကေလးအတြက္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ရက္အၿဖစ္မွတ္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းစာေလ့က်င့္ 
ခန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစမည္။ Canvas မွတဆင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအသုံးၿပဳၿပီး ဆရာ/မမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သား 
မ်ားအားဆက္လက္သင္ၾကားေပးမည္။ ေမးၿမန္းေမးႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကုိလည္း သီးၿခားသတ္မွတ္ေပးမည္။ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အတန္းပုိင္ဆရာ/မမ်ားအားေမးၿမန္းႏုိင္သည္။ အၿခားသိလုိသည္မ်ားရွိလ်ွင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံသုိ ့လည္း ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏုိင္သည္။  
 
အေၿခအေနအေပၚမူတည္၍ တစ္ခန္းလံုး သီးၿခားခဲြေနေစၿခင္းသည္လည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္၏။ ဤသုိ ့ၿဖစ္ခ့ဲလ်ွင္ တစ္ခန္းလုံး အေဝးသင္ 
စနစ္ၿဖင့္ သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။  
 
 
Click here to view the current number of COVID-19 cases – isolation and quarantine – among 
JPS students and staff members. This data is updated daily.  
 


