
မတလ် ၂၀၊၂၀၂၀ 

 

Lakeview	မိဘ+,င့ ်အ0ပ်ထနိး်သ6များ 

 

 ေကျာငး်ပိတခ်ျိနက်ာလအတငွး် အပတစ်>ဆကသ်ယွသ်တငး်ေပးသာွးပါမည။် သငတ်ိ0တ့ငွ ်

ေမးခနွး်များစာွD,ိေသာ်လညး် အေြဖများ အလံ0အေလာကမ်D,ိေသးပါ။ မိဘများ၊ ေကျာငး်ဝနထ်နး်များ+,င့ ်

Lakeview ကနွမ်ျိPနတီအီတကွ ်လိ0အပ်သလိ0 အက6အညေီပးရန ်အSမဲတနး် D,ိေနေUကာငး် အသေိပးလိ0ပါသည။် 

လကD်,ိသတငး်များမ,ာ ေအာကပ်ါအတိ0ငး်ြဖစ်ပါသည။် 

 

အခမဲ ့အစားအစာရယ6+ိ0ငေ်Uကာငး်  

 

အခမဲ ့“to go” နနံကစ်ာ+,င့ ်ေနလ့ယစ်ာများသည ်ေနစ့> တနလ[ာေနမ့, ေသာUကာေနအ့ထ ိေအာကပ်ါေနရာ+,င့ ်

အချိနမ်ျားတငွ ်ဧSပီလ ၃ ရကအ်ထ ိရယ6+ိ0ငပ်ါသည။် ဤအစားအစာကိ0 အသက ်၁၈ +,စ် ေအာက ်

ကေလးများအားလံ0းအတကွ ်ြဖစ်သည။် မညသ်6မဆိ0 (လ6bကးီ သိ0မ့ဟ0တ ်ကေလး) လာယ6+ိ0ငပ်ါသည။်  

• မနက ်၁၁:၀၀ နာရီမ, ေနလ့ယ ်၁၂:၀၀:နာရီ၊ Lakeview 

အလယတ်နး်ေကျာငး်စကဝိ်0ငး်ပံ0က့ားသာွးရာေနရာ (Circle Drive)  

• ေနလ့ယ ်၁၂:၀၀ နာရီမ, ၁:၀၀ နာရီ၊ Prairieview +,င့ ်Riverside မ6လတနး်ေကျာငး်၏ ကားရပ်နားေနရာ 

(Parking lots) 

• ေနလ့ယ ်၁:၀၀ နာရီမ, ၂:၀၀ နာရီ၊ Minges Brook မ6လတနး်ေကျာငး် ကားရပ်နားေနရာ (Parking lots)  

 

ေ+ဦွးရာသေီကျာငး်ပိတ+်,င့ ်ေကျာငး်ြပကtဒနိသ်တငး်သစ်  

 

ကv+်0ပ်တိ0 ့ အေရးေပwေကျာငး်ပိတသ်ည့ေ်နမ့ျားကိ0 ခငွ့လ်xတရ်န ်လxတေ်တာ်မ, အတညြ်ပPသည့ ်ဥပေဒကိ0 

ေစာင့ဆ်ိ0ငး်ေနဆြဲဖစ်သည။် ယခ0အချိန၌် ပံ0မ,နေ်ကျာငး်ြပကtဒနိအ်တိ0ငး် ေ+ဦွးရာသေီကျာငး်ပိတရ်ကက်ိ0 ဧSပီလ ၆ 

ရကမ်, ၁၀ ရကအ်ထ ိဆကလ်ကလ်ိ0ကန်ာမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

 

LHS အထကတ်နး်များ၏ ပွဲလမ်းသဘငမ်ျား 

 

ေကျာငး်ဆငး်ပွဲ ပွဲလမ်းသဘင+်,င့ပ်တသ်ကS်ပီး အေြပာငး်အလမဲD,ိပါ။ 

 

 



ေကျာငး်ြပနတ်ကြ်ခငး်  

 

Governor Witmer +,င့ ်ြပညန်ယေ်ကျာငး်bကးီUကပ်ေရးမ�း Rice +,င့ ်ကvနေ်တာ ်မေနက့ ကနွဖ်ရင့ဖ်0နး် 

ထိ0ငပ်ါသည။် Governor က ေကျာငး်ပိတက်ာလ တိ0းချဲ�ရန ်အစီအစ>မD,ိပါ။ သိ0ေ့သာ်လညး် COVID-19 

ြပန ့ပ်ာွးမ�အေပwမ6တညS်ပီး စ>းစားဆံ0းြဖတမ်ညြ်ဖစ်ေUကာငး် ေြပာသာွးပါသည။် ယခ0အချိန၌် ေကျာငး်သားများ 

ဧSပီလ ၁၃ ရကတ်ငွ ်ေကျာငး်ြပနတ်ကရ်န ်အစီအစ>D,ိေနဆ ဲြဖစ်ပါသည။်  

 

 

အေဆာကအ်ဦးများ ဝငေ်ရာကခ်ငွ့ ်

 

ြဖစ်+ိ0ငေ်ချD,ိေသာ ေရာဂါပိ0း (virus) များမ, ကငး်ကာွရန ်မိဘ သိ0မ့ဟ0တ ်ေကျာငး်သားများကိ0 

ေကျာငး်အေဆာကအ်အံ0များသိ0 ့ ဝငခ်ငွ့မ်ြပPပါ။ ေကျာငး်မ, မD,ိမြဖစ် လိ0အပ်သည့ ်ပစ�ညး်ယ6ချငမ်,သာ 

သင့၏်ေကျာငး်အ0ပ်bကးီကိ0 အးီေမးလပိ်0ပ့ါ သိ0မ့ဟ0တ ်၂၆၉-၅၆၅-၂၄၀၀ သိ0 ့ ဖ0နး်ေခwဆိ0ပါ။  

 

ဗဟိ0�ံ0 း 

 

ကv+်0ပ်တိ0 ့ ဗဟိ0�ံ0 းမ,ာ ကန ့သ်တဝ်နထ်မ်းများ+,င့ ်�ံ0 းချိန ်ေလ�ာခ့ျထားပါသည။် မိဘများ၊ ေကျာငး်သားများ+,င့ ်

ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများ ဗဟိ0�ံ0 းကိ0 ၂၆၉-၅၆၅-၂၄၀၀ သိ0 ့ ဆကလ်ကဆ်ကသ်ယွ+်ိ0ငပ်ါသည။် �ံ0းသိ0 ့ 

လ6ကိ0ယတ်ိ0ငလ်ာမည ်ဆိ0ပါက ရကခ်ျိနး် (Appointment) ယ6ရန ်အရငဖ်0နး်ေခwပါ။ မိသားစ0တစ်စ0တငွ ်

လ6တစ်ေယာကသ်ာ လ6ကိ0ယတ်ိ0ငြ်ဖင့ ်လာ+ိ0ငပ်ါသည။်  

 

အမ်ိ၌ စာသငြ်ခငး်  

 

Michigan ပညာေရးဗဟိ0ဌာနမ, အမ်ိ၌လ0ပ်ရန ်ေပးထားေသာ ေကျာငး်စာများကိ0 ခရဲဒတိ ်မေပး+ိ0ငေ်Uကာငး် 

ေသချာေြပာသာွးပါသည။် ေကျာငး်စာလ0ပ်ရန ်မလိ0ပါ။ သိ0ေ့သာ်လညး် ေကျာငး်စာ�ကယဝ်ဖိ0ရ့နအ်တကွ ်

ြဖစ်သည။် ေမးခနွး်များ ေမးြမနး်ချငပ်ါက မိမိေကျာငး်အ0ပ်bကးီကိ0 အးီေမးလြ်ဖင့ ်ဆကသ်ယွပ်ါ။  

 

ေကျာငး်ပိတခ်ျိနက်ာလအတငွး် သားသမီးများကိ0 မညသ်ိ0 ့ က6ညရီန ်မိဘများကိ0 အUကဉံာဏမ်ျား ေဝမ�လိ0ပါသည။်  

• မိမိကေလးအတကွ ်ေနစ့> အချိနဇ်ယား ဆွေဲပးပါ။ ေကျာငး်စာလ0ပ်ချိန၊် အားကစားလ0ပ်ချိန၊် 

တထီငွဖ်နတ်းီချိန၊် လကေ်တွ�သငယ်6ချိန၊် လ6မ�ေရး ဝနထ်မ်းမ� (အြခားသ6အတကွ ်လ0ပ်ေပးြခငး်)၊ 

အမ်ိအလ0ပ် လ0ပ်ချိန ်စသြဖင့ ်အချိနဇ်ယား ဆွေဲပးပါ။  



• ပံ0မ,နအ်ပ်ိချိနက်ိ0 ဆကလ်ကသ်ကမ်,တေ်ပးပါ။ 

• အနညး်ဆံ0း တစ်ေနမ့,ာ မိနစ် ၃၀ ခန ့ ်စာဖတေ်ပးပါ။ 

• အမ်ိအြပငထ်ကွS်ပီး စ6းစမ်းေလလ့ာပါ။ - သ6တိ0၏့ စိတဓ်ာတက်ိ0 ြမ�င့တ်ငပ်ါ။  

• Screen အချိနက်ိ0 တစ်ေနမ့,ာ နာရီြဖင့ ်ကန ့သ်ကပ်ါ။ 

• ဘ0တဂိ်မ်းများ ကစားခိ0ငး်ပါ။ 

• သင့စိ်တက်ိ0 ေအးေအးေဆးေဆးထားပါ - ကေလးများက အလိ0လိ0 လိ0ကန်ာမည ်ြဖစ်သည။် 

 

KCC အခနး်များ  

 

KCC အခနး်များတငွ ်ေကျာငး်သငွး်ထားသည့ ်ေကျာငး်သားများသည ်အခနး်ကိ0 online ြဖင့ ်သငယ်6မည ်

သိ0မ့ဟ0တ ်ေကျာငး်အခနး်ပယဖ်ျကမ်ည ်ဆိ0သညက်ိ0 KCC မ, တိ0က�ိ်0က ်အသေိပးသာွးပါမည။်  

 

နညး်ပညာ+,င့ ်အငတ်ာနကခ်ျိတဆ်ကြ်ခငး် 

 

• Wifi hotspot ကv+်0ပ်တိ0ဆ့၌ီ wifi hotspot များD,ိပါသည။် လာယ6ရန ်၂၆၉-၅၆၅-၂၄၀၀ သိ0 ့ 

ဖ0နး်ေခwဆိ0Sပီး ရကခ်ျိနး်ယ6ပါ။ 

• ကv+်0ပ်တိ0ဆ့၌ီ Chromebook မD,ိေတာပ့ါ။ D,ိသမ� Chromebook အားလံ0းကိ0 ေဝမ�ခဲS့ပီးြဖစ်သည။် 

• Comcast က  ရကေ်ပါငး် ၆၀ အခမဲ ့အငတ်ာနက ်ေပးေဝပါသည။် 

(https://www.internetessentials.com)  

 

ကိ0ယခ်+¡ာ+,င့ ်စိတက်ျနး်မာေရးအတကွ ်အရငး်ြမစ်များ 

 

• Lakeview အထကတ်နး်D,ိ Grace Health ကိ0 ေလာေလာဆယ ်ပိတထ်ားပါသည။် Grace Health 

၏လ6နာများ ၂၆၉-၉၆၅-၈၈၆၆ သိ0 ့ ဖ0နး်ေခwဆိ0Sပီး လ6ကိ0ယတ်ိ0ငမ်သာွးသည့ ်Virtual +,င့ ်ဖ0နး်ြဖင့ ်

အလညအ်ပကမ်ျားလ0ပ်+ိ0ငသ်ည။်  

• Summit Pointe Intense Crisis Stabilization (ICS)အဖဲွ� မ, Calhoun ေကာငတ်Dီ,ိ လ6ငယ ်အသက ်၀ 

မ, ၂၁ +,စ်များကိ0 စိတပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာကျနး်မာေရးအတကွ ်က6ညပီါသည။် ၂၆၉-၄၄၁-၅၉၄၅ သိ0 ့ 

ဖ0နး်ေခwဆိ0+ိ0ငပ်ါသည။်  

 

မိဘအများစ0အတကွ ်နညး်လမ်းမျိPးစံ0ြဖင့ ်သသိသိာသာ အခကအ်ခDဲ,ိေUကာငး် ကv+်0ပ်တိ0သ့Dိ,ိပါသည။် ကv+်0ပ်၏ 

ရပ်ရွာ+,င့ ်ေဒသခ ံစီးပာွးေရးများအတကွလ်ညး် အခကအ်ခမဲျားD,ိပါသည။် ေဒသခစီံးပာွးေရးများက 



သ6တိ0အ့လ0ပ်သမားများကိ0 ဆကလ်ကအ်လ0ပ်ေပး+ိ0ငရ်န ်ြဖစ်+ိ0ငသ်ေလာက ်ဤေဒသခစီံးပာွးေရးများကိ0 

က6ညUီကပါစိ0။့ ကv+်0ပ်တိ0အ့ားလံ0း ဤအေြခအေနတငွ ်အတ6တ6 D,ိေနUကပါသည။် ဤခကခ်သဲည့အ်ချိနမ်ျားကိ0 

ြဖတသ်နး်+ိ0ငရ်န ်ကျနေ်တာ်တိ0အ့တ6တက ွလ0ပ်ေဆာငမ်ညဟ်0 ရပ်ရွာလ6ထ0အေပw ယံ0Uကညမ်�D,ိပါသည။် 

 

 

Spartan ဂ0ဏေ်ဆာငရ်ငး် 

Blake J. Prewitt, Ed.S. 

ေကျာငb်ကးီUကပ်ေရးမ�း 


