တ ၢ်အ ၢ်လီၤတ ၢ်လၠိ ၢ်တ ၢ်လီၤထ ၢ်ကီၤကၠိ
တ ၢ် က ဘ ၢ် မီၤလ ပီၤအီၤ လ တနီၤစ ၢ် စ ၢ် တခ ျုးဟ တီၤဆ ကၠိ န ၢ် လီၤီၤႋ
ဆ မၠိ ၢ်ပ ၢ်/ပီၤကဟကယ ၢ်တ ၢ်/ပီၤက ၢ်ထတ ၢ် မတမ ၢ် ပီၤကၠိဖၠိ (သျုးန ၢ် 18 န ၢ်ဆဖခၠိ ၢ်)တခ ျုးတ ၢ်စျုးထ ၢ်ကီၤကၠိဖ လါစျုးပတဘ ၢ် 8, 2020 န ၢ် မၠိ ၢ်ပ ၢ်/ပီၤကဟကယ ၢ်တ ၢ်/ပီၤက ၢ်ထတ ၢ် မတမ ၢ် ပီၤကၠိဖၠိတဖ ၢ်လ
သျုးန ၢ် 18 န ၢ်ဆဖခၠိ ၢ် ကဘ ၢ်မီၤလ ပီၤတဘ ဂ ၢ်စ ၢ်စ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်လီၤတ ၢ်လၠိ ၢ်သျုး လ မ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်ဒလ
ၢ် လ ၢ်လ အမ ၢ်
တ ၢ်လ ဘ ၢ်ထဒျုးတနီၤဂ ၢ်စ ၢ်စ ၢ်တ ၢ်သမထမီၤက ၢ်တ ၢ်လ COVID-19 အဂ ၢ်နမ ၢ်အၠိ ဒ
ၢ် ျုးတ ၢ်သက ၢ်တဖ ၢ်တမီၤလ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်ဃျုးဒျုးတ ၢ်ဂ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါသျုးလ လ ၢ်န ၢ် ၀သျုးစီၤဆျုးက ကၠိဖၠိအကၠိတခ ျုးတ ၢ်မီၤ၀ီၤလ
ပီၤအီၤတက ၢ်ီၤႋ
တၠိ ၢ်န ၢ်- တ ၢ်ကတၠိီၤလ အမ ၢ် “ကၠိဖၠိ” န ၢ် အခပညကမ တ
ၢ် ၢ်လီၤလီၤဆဆဒျုးဘ ၢ်ထထဒ ၢ် မၠိ ၢ်ပ ၢ်/ပီၤကဟကယ ၢ်တ ၢ်/ပီၤက ၢ်ထ
တ ၢ် အဖၠိ မတမ ၢ် ပီၤကၠိဖၠိလ သျုးန ၢ် 18 န ၢ်ဆဖခၠိ ၢ်န ၢ်လီၤီၤႋ
မၤန လ
ီၣ် ၤလ ီၣ်န ီၣ်ကၤလ မ ီၣ်တ ီၣ်လ ီၣ်အၤတက ီၣ့်ၢ်ႋ



ယဖျုးဘ ၢ်ဒျုးန ၢ်ပ ၢ်ဘ ၢ် HWDSB တ ၢ်မီၤန ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤတ ၢ်န ၢ်က အလ ၢ်လ ၢ်ဖ COVID-19 ကတ န
ၢ် ၢ်လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ တခ ျုးကၠိဖၠိန ၢ်လီၤဆကၠိန ၢ် ယကဘ ၢ်မီၤလ ပီၤတနီၤစ ၢ်စ ၢ် COVID-19 တ ၢ်သမထမီၤက ၢ်လ
တ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်ကီၤ HWDSB တ ၢ်သမထမီၤက ၢ်ကၠိဖၠိ COVID-19 စရမ ၢ်ဂီၤ Ontario တ ၢ်မီၤက ၢ်သျုးလ န ၢ်ကစ ၢ်
မ ၢ်ဂီၤန ၢ်လီၤီၤႋ



ယကလီၤပၠိ ၢ်မီၤထတ ၢ်န ၢ်လီၤလ တ ၢ်မီၤလ ပီၤဘ ၢ်တ ၢ်သမထမီၤက ၢ်တ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ကၠိဖၠိမ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်လ တ ၢ်တမ ၢ်တလီၤအီၤန ၢ် အ၀သ ၢ်ကဘ ၢ်အၠိ ၢ်လ ဟ ၢ်ဒျုးယကဘ ၢ်ဆျုးက
ကၠိဒသ
ၢ် ျုးၠိ ကဘၠိျုးဘ ၢ်သ ၢ်ညါအတ ၢ်တထ ၢ်ကၠိအဂ ၢ်န ၢ်လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ယဖၠိမ ၢ်စျုးထ ၢ်တ ၢ်တမ ၢ်တလီၤအီၤဖလ မ ၢ်ဆါခကတ ၢ်ဒျုး COVID-19 တ ၢ်ဆါက ၢ်ပန ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်
အ၀သ ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်လီၤဆက ၢ်အီၤဒျုးတ ၢ်ကဆျုးက ဘ ၢ်ယီၤဒၢ်သျုးၠိ ကလီၤအၠိ ဘ ၢ်ကီၤအီၤတဘ ဃန ၢ်
လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ယမ ၢ်ဆ လီၤယဖၠိဆကၠိဖအၠိ ၢ်ဒျုး COVID-19 တ ၢ်ဆါက ၢ်ပန ၢ်တဖ ၢ်န ၢ် ယကဒျုးအၠိ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်
လီၤဘ ၢ်ယၠိ ၢ်လ တ ၢ်အၠိ ၢ်ဆ ၢ်အၠိ ၢ်ခ ျ့ဒျုးတ ၢ်အၠိ ၢ်ပီၤဖ ျုးလ ယဖၠိ ဒျုးကၠိဖၠိဒျုးပီၤဘ ၢ်မဘ ၢ်ဒါအဂီၤတဖ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်
လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ဟ ၢ်ဃပီၤယဖၠိတဂီၤဂီၤမ ၢ်မီၤက ၢ်သျုးဖ ါလ ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒျုး COVID-19 န ၢ် ကၠိဖၠိတဖ ၢ်ခလ ၢ်လ ယ
ဟ ၢ်ကဘ ၢ်အၠိ ၢ်လ ဟ ၢ်လ 14 သစျုးထ ၢ်လ အၠိ ၢ်ဘ ၢ်ဒျုးတ ၢ်ဆါက ၢ်ပန ၢ် မတမ ၢ် အၠိ ၢ်ဒျုးတ ၢ်ဆါလ အက ၢ်ပ
န ၢ်တဖ ါ စျုးထ ၢ်လ မီၤက ၢ်ဘ သျုးအနီၤ (မတမ ၢ် ယ ၢ်န ၢ်အန ၢ်ဖတ ၢ်ဆါက ၢ်ပန ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်တကယါလီၤဘ ၢ်)
န ၢ်လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ယကဘ ၢ်မီၤလ ပီၤတ ၢ်အ ၢ်လီၤတ ၢ်လၠိ ၢ်လ ကၠိဖၠိတဂီၤစ ၢ်စ ၢ်လ အထ ၢ်ကၠိအဂ ၢ်လ န ၢ်လီၤီၤႋ



ယန ၢ်ပ ၢ်လ ယကဘ ၢ်မီၤလ ပီၤ တနီၤစ ၢ်စ ၢ် တ ၢ်သမထမီၤက ၢ် COVID-19 လ ကၠိဖၠိတဂီၤစ ၢ်စ ၢ်လ ထ ၢ်ကၠိလ

HWDSB အဂ ၢ်န ၢ်လီၤီၤႋ
______________________________________

_______________________________________

ကၠိဖၠိအမီၤ

မၠိ ၢ်ပ ၢ်/ပီၤကဟကယ ၢ်တ ၢ်/ပီၤက ၢ်ထတ ၢ် မတမ ၢ် ပီၤကၠိဖၠိ
သျုးန ၢ် 18 န ၢ်ဆဖခၠိ ၢ်

