အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္မယ္၊
ဟခ်က္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်မယ္
အနာဂါတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကမယ္

ဘီစီပအ
ီ က္စ္ တြင္ ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို အလြန္အမင္း အေလးထားပါသည္။ မလုပမ
္ ေနလုပ္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘီစီပအ
ီ က္္စ္
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း ေသာက္ေရကန္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခပ
ဲ့ ါသည္။

ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ေက်ာင္းတြင္း ေသာက္ေရမ်ားကို ခဲဓာတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္က သတ္မတ
ွ ္မမ
ႊ ္းမံပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္း အမွတ္ ၂၇၀ ကို ၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတေ
္ ရးထိုးခဲ့ၿပီး COMAR ၂၆.၁၆.၀၇ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေသာက္ေရ
အက္ဥပေဒသည္ အစိုးရရကို အသုံးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္စစ္ေဆးျခင္းကိုသာ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔ေ
ို က်ာင္း ကိုးေက်ာင္းတြင္ ေရတြင္းစနစ္အသုံးျပဳၿပီး
၄င္းေရစနစ္မ်ားအားလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိင
ု ္း ခဲဓာတ္ကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဘီစီပီအက္စ္ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဘီစပ
ီ ီအက္စသ
္ ည္ ေသာက္ေရျဖစ္ႏိုငသ
္ ည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရမ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အေျဖမ်ားကို ေစာင့္ဆင
ို ္းေနပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတိင
ု ္မက
ီ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဘီစီပီအက္စေ
္ က်ာင္းမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါျခင္းေၾကာင့္
မဟုတဘ
္ ဲ ေရအေရာင္ေျပာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ တြင္ ေသာက္ေရဘူးမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ တည္ေဆာက္ခေ
ဲ့ သာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၈၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္အတြက္ ေသာက္ေရဘူးမ်ား စီစဥ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ ဓာတ္ခစ
ြဲ စ္ေဆးျခင္း အေျဖမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ျဖစ္သည့္ ဘီလယ
ီ ံပတ
ုံ ြင္
အပိုင္းအစ ၂၀ အဆင့္ကက
ို ည
္ သ
ီ ည္ဟု အေျဖရရွသ
ိ ည့္ အခ်ိန္အထီ ေသာက္ေရဘူးမ်ားကို ဆက္လက္စစ
ီ ဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္မ်ား
ေရနမူနာ ကို မရယူမီ ေရကို ပိက
ု ္လင
ို ္းအတြင္ ရွစ္ နာရီ မွ ၁၈ နာရီခန္႔ အနည္ထိုငေ
္ စရပါမည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေရနမူနာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ စေနေန႔
မနက္ပိုင္း မွစတင္ၿပီး ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရနမူနာမ်ားကို ေမရီလန္း ပတ္ဝန္းက်င္ ဌာန၏ ေထာက္ခခ
ံ ်က္ရထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွ
ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ ေရဘုံဘင
ို ္ေခါင္းတြငဆ
္ ို ျပည္နယ္ကသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ပမာဏ ထက္မ်ားေနေသာ ခဲဓာတ္ပမာဏ ရွိေနပါက ၄င္းကို ပိတ္ၿပီး
အစားထိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ကသတ္မတ
ွ ္ထားသည့္ ပမာဏႏွင့္ ကိက
ု ္ညေ
ီ သာ အေျဖမရမခ်င္း ေက်ာင္းသား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဝန္ထမ္းမ်ား ေရဘုဘ
ံ ိုငေ
္ ခါင္းအသစ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္လမ
ိ ့မ
္ ည္ မဟုတပ
္ ါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေသာက္ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္
စစ္ေဆးေပးရပါလိမ့မ
္ ည္။

မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးျခင္း
အေျဖမ်ားကို မိဘမ်ား၊ အုပထ
္ န
ိ ္းသူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံသ႔ုိ ေက်ာင္းမွ ေပးပိ႔ေ
ု ပးပါမည္။ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ထားသည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ေနာက္လုပေ
္ ဆာင္ရမည့္
္ ိုက္ဒ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝက္ဘဆ
္ က
ို ဒ္မ်ားတြင္ အျမန္ဖတ္လင့္ခ္အေနျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္မ်ားအပါအဝင္ အေျဖမ်ားကို ဘီစီပီအက္စ္ ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးအေျဖ ဝက္ဘဆ

ခဲဓာတ္အဆိပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ပြားေလ့ျဖစ္ပြားထရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တတ
ီ င
ြ ္ ကေလးမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ၁၉၇၈ မတိင
ု ္မီ ေဆာက္လပ
ု ္ခ့ေ
ဲ သာ အိမ္မ်ားတြင္
သုတ္ထားသည့္ အိမသ
္ တ
ု ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ခဲပါသည့္ သုတေ
္ ဆးမ်ားႏွင့္ ဖုန္မန
ႈ ႔မ
္ ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးႏိုင္ခုင
ိ ္းရန္ႏွင့္ သၾကားလုံး၊ ကစားစရာ၊ မိတက
္ ပ္ ႏွင့္
လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအပအဝင္ ခဲဓာတ္မ်ားပါေနႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။

ဘီစီပီအက္စ္ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ရန္
•

ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေသာက္ေရစစ္ေဆးျခင္းႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီး ေမးျမန္လသ
ို ည္မ်ားရွိပါက ဘီစပ
ီ ီအက္စ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ္ရာန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ႀကီးၾကပ္သူ
ု ုံစမ္းပါ။.
ျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ္ ဂလက္စမ
္ န္း ကို ၄၄၃.၈၀၉.၆၃၁၀ သိ႔ဖ
ု ုန္းဆက္ေမးျမန္ပါ သိမ
႔ု ဟုတ္ dglassman2@bcps.org သိ႔ု အီးေမးလ္ေပးပိ႔စ

•

ခဲဓာတ္ ႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္း ႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီး ပိုမသ
ို ရ
ိ ွိလပ
ို ါက ဘယ္လတ
္ မ
ီ ိုးေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာန ထံ ၄၁၀.၈၈၇.၃၇၂၅ သိ႔ု ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းပါ။

