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VISION STATEMENT 

The City School District of Albany will be a district of excellence with caring 
relationships and engaging learning experiences that provide equitable opportunities for all students to reach their potential. 

 
MISSION STATEMENT 

We will work in partnership with our diverse community to engage every 
learner in a robust educational program designed to provide the knowledge and skills necessary for success. 

 
မတ္လ 3 ရက္၊ 2020 
 
 
မိသ ားစုမ  ား ထံသုိ႔ - 
 
ျမိိဳ႕တ ္႕ သတစ္တစမ္ား ႕က   ္ား္ရုိ ္မ  ား စ္ ်္ ရး္ ႏွရရ ့္ ရညဳ ္စြ္ားမ  ား္တရက္ မသြ္မစ  ္က္ ည္လစ႕သ  တုး္ ႏွ႕ကရားရ သတတစ္္ုး ႏွ ္ ျ့ စ္သြ္ု ကရ ္ု္း္ ႏွ္႕္ စ္ ်္  
မစ ္ ား ႕ရားသ ားရျ္ ္ားမစ  ္ ားလုံား႕သ  ႕က   ္ားသ ားမ  ား စ္ ်္ တ္္ထမ္ားမ  ားတုိ႔္တရက္ က ္္ားမ ႕သ  း ႏွတ္တ္္ားက  ္္ ား ႕ထ က္း်ံ ႏွ႕း ႏွား္ုိ ္ရ္္၊ စ္ ်္  ကုိရုိ္ ဗုိ ္ားရး္ ႏွစ္္ု 
ရြ္ြႊ္္ားသုံားစရညစက႕သ  COVID-19 စ္ ်္း ႏွတ္သက္ျး ႏွတား တုိားတက္မ  ္႕ျ္္႕္မ  ား္ ား ကရ ္္ုး္ ႏွတုိ႔ ႕လ်လ ႕စ  ်္စကြ်္႕္လ ကရ္စိ႕စက  ္ား သ ္ စိတ္္ ယုံစကြ္မ ရစိ႕စရ္္ 
္စရစိသြ္တုိ႔္တရက္ စ  Albany ျမိိဳ႕တ ္ ႕က   ္ား္ရုိ ္္တရ ္ား ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ ္က္လက္ ႕္  ္ရရက္႕္လ က္ရစိ႕သ   ႕ျ္လစမ္ား္္ ်္မ  ား စ္ ်္း ႏွတ္သက္ျး ႏွတား သ ်္ထံသုိ႔ 
႕ရားသ ား ္႕စက  ္ားစက ားရ္္ ျ့ စ္သြ္ု 
 
က ္္ားမ ႕ရား စ္ ်္သက္္ုိ ္႕သ  ကိစာရး္ ႏွမ  ား္ ားလုံားတရ ္ ကရ ္္ုး္ ႏွတုိ႔ ႕္  ္ရရက္႕္စကျ့ စ္သြ်္္တုိ ္ားး ႏွ ္ ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔သြ္ U.S. ႕ရ ာဂ ထိ္္ား္ ိး ႏွ္႕ရား စ္ ်္ 
က ကရယ္႕ရား စ ္တ မ  ား၊ New York ျး ႏွြ္္ယ္ စ္ ်္ Albany ႕က  ္တတ က ္ာ္းမ ႕ရားေ ္မ  ား စ္ ်္ New York ျး ႏွြ္္ယ္ း ႏွြ ႕ရား ေ ္တုိ႔ထံမစ  လမ္ားြႊ္္္ က္မ  ား္ ား  
လုိက္္ ႕္  ္ရရက္လ က ္ရစိး ႏွဂသြ္ု ကရ ္္ုး္ ႏွတုိ႔္ ႕က   ္ား္ရုိ ္္တရ ္ား COVID-19 စ္ ်္း ႏွတ္သက္ျး ႏွတား ္စတရ ္္ံထ ား႕သ  ္မ မ  ား္ ား မ႕တရဳ ရစိရ႕သား႕း ႏွ၊ သုိ႔႕သ ္ 
မတ္လ 2 ရက္႕ ႔္ ္စတရ ္္ံ္ က္မ  ား္ရမမ ရစိရသြ္မစ  New York ျး ႏွြ္္ယ္္ COVID-19 ္တြ္ျး ႏွိျး ႏွတားျ့ စ္႕သ  ္မ တစ္္ုရစ႕ိစက  ္ား ႕တရဳ ရစိရသြ္ု 
 
မတုး္ ႏွ႕ကရားရ သတတစ္႕လစ  က္ ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ ႕္  ္ရရက္လ က္ရစိ႕သ  ႕ျ္လစမ္ား္္ ်္မ  ားတရ ္ း ႏွဂတ ္သြ္မ  ားမစ  တံ္ဂားလက္ကုိ ္မ  ား၊ လက္ရ္္ားမ  ား၊   က္စ႕တ ်း္ ႏွမ  ား၊ 
႕ရး ႏွ္္ားမ  ား စ္ ်္ ္ျ္ ား႕သ  မ က္ စ္ ျး ႏွ ္မ  ား ္စရစိသြ္တုိ႔ကည်သုိ႔႕သ  လမ္မ  ား ထိ႕တရဳ မ ရစိသြ်္ မ က္ စ္ ျး ႏွ ္မ  ားကုိ းုိ ႏွားသတ္သ္္႔စ ္ျ္ ္ား  ျ့ စ္သြ္ု ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ ႔သြ္ 
မလုး္ ႏွ ္္ားစစ္မ  ား္ ား ္က္လက္ လုိက္္ ႕္  ္ရရက္သရ ားမြ္ျ့ စ္ျး ႏွတား၊ သ ်္္ ားလြ္ား ႕္္ိမ္္ ္လ ားတမ ႕္  ္ရရက္ရ္္  ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ တုိက္တရ္္ား္ ား႕း ႏွား္း္ ႏွး ႏွဂသြ္ု 
 
ထုိ႔ျး ႏွ ္ တုး္ ႏွ႕ကရား စ္ ်္ COVID-19 ္း ႏွဂ္တ ္ ္ မက ္္ား႕ရ ာဂ ္မ ိိ ားမ ိိား္ း ႏွ ံဳ စ္ံ႔မ ္ ား ႕လ  ်္ ရ ္ ္႕ထ က္္ကမျ့ စ္႕စရ္္ စ္ ်္ သ ္္ မိသ ားစု္ ား ္က္လက္ 
က ္္ားက ္္ားမ မ  ရစိ႕စ့ုိ ႔ ္႕ထ က္္ကမျ့ စ္႕စရ္္္တရက္ စ  ႕္္ိမ္္ သ ္ ႕္  ္ရရက္္ုိ ္မြ္ျ့ စ္႕သ  ္႕လ်္က  ္်မ  ား စ္ ်္း ႏွတ္သက္ျး ႏွတား ္္ က္္ လက္မ  ားကုိလြ္ား 
ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ မစ ႕တ႕း ႏွားလုိး ႏွဂသြ္ု 
 

• သ ္္ လက္မ  ား္ ား ္း္ ႏွျး ႏွ  စ္ ်္ ႕ရတုိ႔ကုိ ္သုံားျး ႏွိျး ႏွတား ္္ြ္ား္ုံား စကၠ္္႔ 20 စက  မစက ္ဏ ႕္ား႕စက သ္္႔စ ္႕း ႏွားး ႏွဂု ္ကယ္၍ ္း္ ႏွျး ႏွ  စ္ ်္ ႕ရတုိ႔္ ား 
မရရစိ္ုိ ္လစ   ္လက္ သ္္႔စ ္႕္ားရြ္္ ား ္သုံားျး ႏွိ႕း ႏွားး ႏွဂု ႕ ႔္စစ္ ႕ ႔္လြ္စ စ ား္ ိ္မ္တုိ ္မတ္ ႕က   ္ားသ ားမ  ား ္ ားလုံား မိမိတုိ႔္ လက္မ  ားကုိ 
 ႕္ား႕စက သ္္႔စ ္္ုိ ့္ုိ ႔ ္ ရ္ ်္္႕ရားရရစိ႕စက  ္ား ႕သ္  မ ရစိ႕စရ္္ ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔္ ႕က   ္ား္႕္ က္္္ုံ ႕က   ္ား္ုး္ ႏွမ  ားထံသုိ႔ ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ 
 ႕တ  ္ား္ုိ႕စ္ုိ ္ားထ ားျး ႏွတား၊ ႕္ က္လ မြ်္ ရက္သတၱး ႏွတ္္္ြ္ား ယ္္တရ ္ား ႕က   ္ားတစ္႕က   ္ားစတရစိ လမထမထး္ ႏွ႕သ  ဧရိယ မ  ားတရ ္ လက္သ္္႔စ ္႕္ားရြ္ 
ြစစ္ထုတ္စက္မ  ား္ ား တး္ ႏွ္ ္သရ ားမြ္ ျ့ စ္သြ္ု 

• တုး္ ႏွ႕ကရား္ သ႕ကကတမ  ား စ္ ်္ ႕ရ ာဂလကာဏ မ  ားကုိ သိရစိထ ားး ႏွဂ – ့္   ားရစျိ္ ္ား၊ ႕္   ္ား္ုိားျ္ ္ား၊ လြ္႕  ္  ္ား္ ျ္ ္ား၊ စ္ ႕စျ္ ္ား သုိ႔မ္ုတ္  
စ္ းိ ႏွတ္ျ္ ္ား၊ ္ း္ ကုိယ္ ္ က  ္ကုိက္ ည္ျ္ ္ား၊ ႕္ဂ ္ားကုိက္ျ္ ္ား စ္ ်္ ္လရ္္ း ႏွ ္း ႏွ္္ား ရ္မ္ား္ယ္မ ကုိ ္ံစ ားရျ္ ္ားု ္္ ိိ ဳ႕သ သမမ  ားသြ္ မ တ္မသ ျ့ စ္ျ္ ္ား သုိ႔မ္ုတ္ 

 ႕္ ်္္္ျ္ ္ားမ  ားကုိလြ္ား ္ံစ ားရ႕က  ္ား ္ံစ ားရ္ုိ ္႕း ႏွသြ္ု 
• ္ကယ္၍ သ ္ သုိ႔မ္ုတ္ သ ်္ မိသ ားစုတ ္တစ္စတားထံ္ မ႕ရ ာဂလကာဏ မ  ား၊ ္ထမားသျ့  ်္ ္သက္ရ လမ္ား႕စက  ္ား္ုိ ္ရ  ္ မက ္္ားျ့ စ္မ ္ 

႕ရ ာဂလကာဏ မ  ားကုိ ႕တရဳ ရစိ ည္်ရလစ   ္သ ္္ က ္္ားမ ႕ရား႕စ  ်္႕ရစ က္မ  ႕ထ က္း်ံ ႏွသမျ့  ်္ ႕ျး ႏွ ္ုိ႕ ရ္ား႕ ရ္ားး ႏွဂု 
• သ ္္က႕လားမ  ား္ ား ၎တုိ႔ ႕္   ္ား္ုိား သုိ႔မ္ုတ္ စ္ ႕္ သြ်္္္ဂတရ ္ ၎တုိ႔္ လက္မ  ားကုိ ္သုံားျး ႏွိမြ်္္စ ား ၎တုိ႔္ း ႏွဂားစး္ ႏွကုိ တစ္ရ ားျ့  ်္ 

းိ ႏွတ္၍ သုိ႔မ္ုတ္ ၎တုိ႔္ တံ႕တ  ္္စ္ သုိ႔မ္ုတ္ လက္႕မ  ္ား္တရ ္ားထညသုိ႔ ႕္   ္ား္ုိား သုိ႔မ္ုတ္ စ္ ႕္ မ ျး ႏွိရ္္ သ ္စက ား႕း ႏွားထ ားး ႏွဂု 
• ့   ား္ မက ္္ားျ့ စ္႕သ  က႕လားမ  ား္ ား ၎တုိ႔ထံ္ တုး္ ႏွ႕ကရား ႕ရ ာဂလကာဏ မ  ား ရစိ႕္စစ္ ႕္္ိမ္္သ  ထ ားရစိျး ႏွတား၊ ့္   ားက ႕္ား ္သုံားမျး ႏွိ ည ့္   ား 

 ႕း ႏွ  က္သရ ားသြ်္္ထိ 2  ္ ရတစက  ႕စ  ်္စကြ်္ထ ားရစိး ႏွဂု 
• သရ ားး ႏွရတ္တံမ  ား၊ ႕သ က္စရ  ္ရြ္မ  ား၊ ္စ ား္႕သ က္မ  ား သုိ႔မ္ုတ္ ္စ ားစ ားစစ္ ္သုံားျး ႏွိ႕သ  ္ုိား ရ္က္း ႏွ္္ားက္္မ  ား ္စရစိသြ္တုိ႔ကည်သုိ႔႕သ   

း ႏွစာြ္ားမ  ားကုိ ္ျ္ ားသမမ  ားျ့  ်္ မစ ႕တ္သုံားျး ႏွိျ္ ္ား မျး ႏွိလုး္ ႏွ႕စရ္္ သ ်္က႕လားမ  ား္ ား သ ္စက ား႕း ႏွားထ ားး ႏွဂု 
• ္ကယ္၍ သ ်္က႕လားထံ္ ္ တ ရစြ္ က ္္ားမ ႕ရားျး ႏွသ္ မ  ား ရစိျး ႏွတား၊ တုး္ ႏွ႕ကရား စ္ ်္္လ ားတမ ႕ရ ာဂလကာဏ မ  ား ျ့ စ္႕း ႏွမလ သြ္ကုိ ႕တရဳ ရစိရလစ  ္ သ ္္ 

က ္္ားမ ႕ရား႕စ  ်္႕ရစ က္မ  ႕ထ က္း်ံ ႏွသမထံသုိ႔ ္ က္္  ္ား ္က္သရယ္း ႏွဂု 
 

(႕္ က္တစ္မ က္ စ္ ) 
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မ႕္ က္ထး္ ႏွ႕သ  ္႕ထ က္္ကမျ့ စ္႕စမြ်္  ္ရ ္ား္ျမစ္မ  ား္ ားလြ္ား ႕္ က္တရ ္ ထြ်္သရ ္ား႕့  ္ျး ႏွထ ားျး ႏွတား၊ ကရ ္္ုး္ ႏွတုိ႔္ Health Services section 
(က ္္ားမ ႕ရားတ္္႕္  ္မ မ  ား စက္ရစ ္ွင္) ထံ albanyschools.org/healthservices သုိ႔လြ္ား သ ္ တ ္႕ရ က္စကြ်္ရ ္ုိ ္း ႏွဂသြ္ု 
 

• U.S Centers for Disease Control (႕ရ ာဂထိ္္ား္ ိး္ ႏွ႕ရား္တရက္ U.S စ ္တ မ  ားွင္) – https://www.cdc.gov/flu/prevent/index.html 
o The Flu: A Guide for Parents (တုး္ ႏွ႕ကရား႕ရ ာဂ - မိ မ  ား္တရက္ လမ္ားြႊ္္္ က္ွင္) – bit.ly/familyfluguide  
o CDC in Action: Preparing Communities for Potential Spread of COVID-19 (လက္႕တရဳလ း္ ႏွရစ ား႕္  ္ရရက္႕္လ က္ရစ႕ိသ  CDC – COVID-

19 း ႏွ ံဳ စ္ံ႔ကမားစက္္ုိ ္႕ျ္္တရက္ ရး္ ႏွရရ ့္ ရညဳ ္စြ္ားမ  ား္ ား စကိိတ ္ျး ႏွ ္္ ္႕း ႏွားထ ားျ္ ္ား) – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/php/preparing-communities.html  

• New York State Department of Health (New York ျး ႏွြ္္ယ္ က ္္ားမ ႕ရားေ ္ွင္) – https://www.health.ny.gov/ 
• New York ျး ႏွြ္္ယ္ ္ုိ ယ္ ကုိရုိ္ ဗုိ ္ားရး္ ႏွစ္္ုိ ္ရ  ႕္ ်တ္လုိ ္ား့ု ္္ား္ံး ႏွဂတ ္– 888-364-3065 

 
ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔ ႕က   ္ားသ ားမ  ား ္ ားလုံား္ က ္္ားမ ႕ရား စ္ ်္ လုံျ္ံိ္္ၱရ ယ္က ္ား႕ရားသြ္ ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔္ ထိး္ ႏွတ္္ားစတားစ ား႕း ႏွား တစ္ရး္ ႏွး ႏွ ္ ျ့ စ္သြ္ု ကရ ္ု္း္ ႏွတုိ႔္ 
က ္္ားမ ႕ရားတ္္႕္  ္မ မ  ားမစ တ္္ထမ္ားမ  ားသြ္ ႕က  ္တတ စ္ ်္ ျး ႏွြ္္ယ္က ္္ားမ ႕ရားေ ္မ  ားတုိ႔ျ့  ်္ ္ တ္ားကး္ ႏွ ္က္လက္ လက္တရညလုး္ ႏွ႕္  ္က  တုး္ ႏွ႕ကရား႕ရ ာဂ 
္႕ျ္္႕္မ  ား၊ ထုိ႔္တမ COVID-19 စ္ ်္း ႏွတ္သက္သြ်္ ႕္ က္္ုံားရသတ ္ား္္ က္္လက္မ  ားတုိ႔ကုိ ႕စ  ်္စကး္ ႏွ႕လ်လ  စကြ်္ရ သရ ားမြ္ ျ့ စ္သြ္ု ္ကယ္၍ 
သ ်္တရ ္ ႕္ က္ထး္ ႏွ႕သ  ႕မား ရ္္္ားမ  ား ရစလိစ  ္ သ ္္႕က   ္ား္ုး္ ႏွ သုိ႔မ္ုတ္ သမ္ ျး ႏွိထံသုိ႔ ႕က ားသမားျး ႏွိျး ႏွတား ႕မားျမ္္ား႕ ရ္ား႕ ရ္ားး ႏွဂု 
 
႕လားစ ားစရ ျ့  ်္ 
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