
COVID-19 ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လမ်းညှွန်များ

Champlain Valley Head Start သည် စက်တင်ဘာလတွင် ပြန်ဖွင့်ပါမည်။ သင့်ကုိတွေ့မြင်ရန်ကျွနု်ပ်တ့ုိ ဆန္ဒစောနေပါသည်!  

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ Head Start ဝန်ထမ်းသည်သင့်ကလေးအား နေ့စဉ်သူတ့ုိကျောင်းတွင်ရိှစဉ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင်ထားမည်။ 

သင့်ကလေးကုိ မူကြုိ သ့ုိမဟုတ် ကလေးထိန်းသ့ုိခေါ်ဆောင်လာပါက အောက်ပါအတုိင်းဆောင်ရွက်ပါ။ 

ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?

• ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းလုပ်သောလူကြီးများသည် 

နှာခေါင်းစည်းများကို တပ်ဆင်ရမည်။

• လူကြီးများသည်နေမကောင်းပါက (အသက်ရှူ 

လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာများပြနေပါက) 

ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းကိုမလုပ်ရပါ။

• အကောင်းဆုံးမှာ ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းကို 

တစ်ယောက်တည်းကလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ 

• ဖြစ်နိုင်ပါက အဖိုးအဖွားကဲ့သို၌ အသက်ကြီးသောသူများသည် 

ကလေးများကို ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းမလုပ်ပေးသင့်ပါ၊ 

အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ပြင်းထန်သောနာမကျန်းမှုဖြစ်စေရန် 

အန္တရာယ်ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 

• မိသားစုများကို သူတို့ကလေးအား ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းအတွက် 

အချိန်သတ်မှတ်ပေးမည်။ 

• COVID-19 ရှိသောသူနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ထားသောကြောင့် 

မိမိဘာသာ သီးခြားခွဲနေထိုင်နေသော မိဘများ/မိသားစုဝင်များသည် 

ပို့ပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်းကိုမလုပ်ပေးသင့်ပါ။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကလေး၏လက်များကို အဝင်၀ရှိ လက်ဆေးသည့်နေရာများတွင် 

ဆေးစေမည်။ အကယ်၍လက်ဆေးသည့်နေရာများသည် အဝင်၀တွင်မရှိပါက 

ဝန်ထမ်းက ကလေးများကို လက်သန့်စင်ဆေးရည်သုံးရန် ကူညီမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အကဲခတ်မှုဖြင့် ထိုကလေးသည် 

ပါးများနီနေခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အလွန်အမင်း 

မအီမသာဖြစ်နေခြင်းအပါအဝင် စသောကူးစက်မှု၏ 

လက္ခဏာများကိုသိရှိရန် ကြည့်ရှုမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့် ကလေး၏ကိုယ်အပူချိန်  

ကို ထိတွေ့ရန်မလိုသောအပူချိန်တိုင်း  

ကိရိယာဖြင့်တိုင်းတာမည်။

ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကလေးအောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာများရှိမရှိကို မေးမည်?

• ချောင်းဆိုးခြင်း

• အဖျား (ကိုယ်အပူချိန် ၁၀၀.၄ သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော)

• အသက်ရှူမ၀ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း

• တုန်ချမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်တလဲလဲ တုန်ချမ်းနေခြင်း

• ကြွက်သားကိုက်ခဲခြင်း

• ခေါင်းကိုက်ခြင်း

• လည်ချောင်းနာခြင်း

• သိသာသောအဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း

• အရသာ သို့မဟုတ် အနံ့မရခြင်း

• အရောင်မရှိသော နှာရည်အမြောက်အများထွက်ခြင်း 

ချောင်းဆိုးခြင်း အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း လည်ချောင်းနာခြင်း

ကျွန်ုပ်၏ကလေး အိမ်တွင်မည်သည့်အချိန်၌နေရမလဲ?

သူတို့သည် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်က COVID-19 ရှိသောသူနှင့် 

အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့ပါက။ 

သူတို့သည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်က COVID စစ်ဆေးမှုတွင် 

ရောဂါရှိသည်ဟုအဖြေရရှိပါက။

သူတို့တွင် COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာ တစ်စုံတရာရှိပါက— 

ရောဂါလက္ခဏာများစာရင်းကို စာမျက်နှာအောက်တွင်ကြည့်ပါ။

လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်က Vermont 

ပြင်ပသို ့ခရီးသွားခဲ့သောကလေးများ 

သည်ပြည်နယ်မှလမ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာရမည်။ 

သင့်ဆရာနှင့်ပြောဆိုပါ သို ့မဟုတ် ဝင်ရောက်ပါ:  

https://accd.vermont.gov/covid-19/restart/ 
cross-state-travel

အကယ်၍ကျွန်ုပ်၏ကလေးသည် စာသင်ခန်းထဲတွင် 
ရောဂါလက္ခဏာများပြလာပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?

သင့်ကလေးကိုအိမ်သို့ ချက်ချင်း ပြန်ပို့စေမည်။

နေမကောင်းသောကလေးကို သူတို့ထွက်ခွါသည်အထိ 

အခြားနေကောင်းသောကလေးများမှ ခွဲထားမည်။

ကျွန်ုပ်၏ကလေးသည် အစီအစဉ်သို့ မည်သည့်အချိန်တွင် 
ပြန်လာလို့ရပါလဲ?

သင့်ကလေးသည် COVID-19 ရှိသောသူနှင့် ထိတွေ့ခဲ့ပါက  

သူတို့သည်အိမ်တွင် ၁၄ ရက် မိမိဘာသာသီးခြားခွဲနေထိုင်ရမည်။

သင့်ကလေးသည်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါက သူတို့သည် ရောဂါလက္ခဏာမှ

ပျောက်ကင်းပြီးနောက် ၂၄ နာရီအဖျားကျဆေးမသုံးစွဲဘဲ အဖျားမရှိတော့လျှင် 

စာသင်ခန်းသို့ပြန်လာနိုင်သည်။

အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများ/အခြေအနေများရှိသော 

ကျန်းမာသောကလေးများသည် အစီအစဉ်သို ့တက်ရောက်နိုင်သည်: 

• ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာများ (အဖျားမရှိ) 

၎င်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ရိုးရိုးနှာစေးခြင်းတို့ဖြစ်စေပြီး 

ဓါတ်မတည့်ကြောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးထား၍ 

ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သော သူများတက်ရောက်နိုင်သည်။ 

• ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော အနည်းငယ်သော ပန်းနာရင်ကြပ်

ပ့ုိပေးခြင်း နှင့် ခေါ်ယူခြင်း

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
Head Start သည် ကလေးတိုင်းကို ပို့ပေးသောအခါ အောက်ပါ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်မည်။ 

သင့်ကလေးသည် ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်လာမည်!

Burmese



ဤအဖွဲ့အစည်းသည် သာတူညီမျှအခွင့်အလမ်းကိုပေးကမ်းသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

နှာခေါင်းစည်းများ/မျက်နှာအကာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများသည် နှာခေါင်းစည်းများကို တစ်နေ့လုံးတပ်ဆင်ထားမည်။

အသက် ၂ နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများအား နှာခေါင်းစည်းများကိုတပ်ဆင်ရန်  

တိုက်တွန်းသည်။ Head Start က နှာခေါင်းစည်းများလိုအပ်သော  

ကလေးများကိုပေးကမ်းလိမ့်မည်။

စာသင်ခန်းထဲကနေ့တစ်နေ့ဟာ ဘယ်လုိနေပါမလဲ?

လက်ဆေးခြင်း

ဝန်ထမ်းနှင့်ကလေးများ သည်သူတို့၏ 

လက်များကို တစ်နေ့လုံးဆေးကြမည်!

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း 

• Head Start က မျက်နှာပြင်များနှင့် အရာ၀တ္ထုများကို တစ်နေ့လုံး မကြာခဏ 

သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်မည်။

• သန့်ရှင်းရေးလုပ်၍မရသောအရုပ်များ (အရုပ်ပျော့များ၊ အင်္ကျီဝတ်ပေးခြင်း၊ 

ရုပ်သေးများ) တို့ကိုအသုံးမပြုပါ။

စာသင်ခန်းသို့လာသောဧည့်သည်များ 

• ပြင်ပမှလာသောဧည့်သည်များ သို့မဟုတ် 

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမရှိပါ။

• မိဘများသည် စာသင်ခန်းသို့လာရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် 

စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းကို ယခုအချိန်တွင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။

• ဆရာများနှင့် မိသားစုပံ့ပိုးမှု အထူးပညာရှင်များအား 

ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ထားရှိကာ သင့်ကလေး၏ 

တနေ့တာအခြေအနေ၏ ထူးခြားမှုများကိုဝေမျှနိုင်စေမည် 

သို့မဟုတ် သင့်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားနိုင်စေမည်။

အိပ်ချိန် 

• Head Start က နားနေရန် ဖျာများ၊ အိပ်ယာခင်းများ၊ နှင့် စောင်များပေးမည် (အိမ်မှမည်သည့်အရာမျှ ယူဆောင်မလာရပါ)။  

ဝန်ထမ်းများက အိပ်သောဖျာများကိုနေ့စဉ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်။

• ဝန်ထမ်းများက ကလေးများအကြား ဖြစ်နိုင်သလောက်နေရာများများခြားထားစေမည်။

• ကလေးများအား ခေါင်းရင်းခြေရင်း ပြောင်ပြန်ထားရှိသောကြောင့် သူတို့သည် နားနေသောအခါ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင်မရှိစေပါ။

အစာစားချိန်

အစာစားသောအခါ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိမည်။ 

အစားအစာများကို ပုဂံထဲတွင် ကလေးများအတွက် 

ပြင်ဆင်ပေးမည်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ယူစား၍မရပါ။

သွားတိုက်ခြင်း

သွားတိုက်ခြင်းကို ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွါးမှုကြောင့် စာသင်ခန်းထဲတွင်မပြုလုပ်စေပါ။ သင့်ကလေးအား 

သူတို့၏သွားကို နံနက်တွင်နှင့် ညအိပ်ယာမဝင်မီ တိုက်စေခြင်းဖြင့်သူတို့၏သွား ကျန်းမာရေးကိုရရှိပါစေ။

ကစားခြင်း

• ကလေးများသည် လှုပ်ရှားမှုများကို တူညီသောအုပ်စုငယ်များဖြင့်ပြုလုပ်မည်

• ဝန်ထမ်းများက ကလေးများအား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဝေးကွာစေရန် ကူညီပေးမည်

• အုပ်စုကြီးသောလှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်ပါ

• ကလေးများသည် အိမ်မှအရုပ်များကို ယူဆောင်မလာရပါ

ကလေးများကို ချော့မော့ပေးခြင်း

• ငယ်ရွယ်သောကလေးများအား သူတို့ဝမ်းနည်းသောအခါ သို့မဟုတ် စိတ်ပူပန်သောအခါ ချော့မော့ပေးရန်လိုအပ်သည် Head Start 

က ကလေးများအားအကောင်းဆုံး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသောနည်းလမ်းဖြင့် အမြဲဂရုစိုက်ပေးမည်။ 

• Head Start ဝန်ထမ်းများသည် ကလေးများအနီးတွက် မျက်နှာအကာများကိုအမြဲတပ်ဆင်ထားမည်။


