
 

 

မဘိမ  ်ား Alert Level 2 (သတေိပ်ားး ်က္ အဆက့္ ၂) ္တြ်က ္သဆက့္ ပဆကအဆကင္က 
စစကေအ်ားငမမက့္ စ ငဆက်ား္း ်က္ အ်ကမ  ်ား 

Alert Level 2 (သတေိပ်ားး ်က္ အဆက့္ ၂)   စကအ ေသ ္း ိ္ကတြဆက ်ေအ်ားမ  ်ား 

ႏွငဆက ့္အ ဆငကမ  ်ားသမက မ ၾ်ိိဳ (early learning services) ႏွငဆက့္ စ သဆကေ်  ဆက်ားမ  ်ား 
သိို႕ ပ္ကအမကသြ ်ားေင ်က စ သဆကၾ် ်ားငမမက။ ေ န္စစဥက ေ်  ဆက်ားသ ်ားဘး်ိို ်ေအ်ားမ  ်ား 
 ပ္ကေင ်ကငငသိြ ်ားေသ ္းါ ၾ်ံိဳေတြ႕ငမမက့္ ေၾ် ဆက်ား္င မ  ်ား်ိို သဆက၏်ေအ်ားမ  ်ားႏွငဆက့္  
ေအြ်ားေႏွြ်ားေ ပ အိိုပါ။ 

မ ၾ်ိိဳ (early learning services) ႏွငဆက့္ စ သဆကေ်  ဆက်ားတြဆက ေင ာါမ် ်ားေ္ ဆက  
ေဘ်ား်ဆက်ားအံို းိံဳစြ  ေ္နိိုဆက းဆက်ားသမက မမကသိိုန ္ေင်ားၾ် ်ားေၾ် ဆက်ား်ိို ်ေအ်ားမ  ်ားႏွငဆက့္  
ေအြ်ားေႏွြ်ားေ ပ အိိုပါ။ 

ေင ာါမ် ်ားေ္ ဆက အံိုအံို းိံဳ းိံဳ ေ္ းဆက်ား ႏွငဆက့္ သတငိငစိြ ေ္နိိုဆက းဆက်ား 

 ်ေအ်ားမ  ်ားသမက သ တိိုန၏ မ ၾ်ိိဳ (early learning services) ႏွငဆက့္ 
စ သဆကေ်  ဆက်ားမ  ်ားသိိုန သြ ်ားသဆက့္သမက။ 

 အ်ကေအ်ားေၾ်  းဆက်ားသမက ္အြ္ က္ေင်ားၾ် ်ားသမက့္္င   စကေသ ေၾ် ဆက့္ သဆက၏ 
်ေအ်ားဆငကနိိုသိိုနအ်ကေအ်ား းဆက်ား  ဆက့္ အ တိိုဆက်ား်ိို ေင ာါ ပ္က႕ပြ ်ား းဆက်ားမ  စကေ္ ဆက 
အံို းံိဳမငိဳေပ်ားႏိွိုဆကသမက။ အ်ကေအ်ားေသ ္းါတြဆက ေပ  ကစင ေ် ဆက်ားေ္ ဆက ်ေအ်ားမ  ်ား 
္ၾ်ိိဳ်ကအံို်ားသ း ဆက်ားတစကပိ္ု က် ိို သ အိို္သံို်ား ပိဳ းဆက်ား  ဆက့္ သ တိို႕အ်က် ိို 
ပံိုမင္ ကေအ်ားေၾ် မငိဳ  ပိဳအိုပကအ ေ္ ဆက ၾ်ိိဳ်ားစ ်ားအိုပကေအ ဆကေပ်ားပါ။ 

 ္စ ်ား္စ မစ ်ားမင ၊ ္ ပဆကမင မ်စ ်ားမင ၊ ္ ်ား်စ ်ား(သိို႕) ္ း ်ားေသ ်စ ်ား းဆက်ား 
တးိုးိ်ု စ ်ား ပ ်ားေသ ္းါ ႏွငဆက့္ မ ေၾ် ေသ မ ်ကႏွင  ပဆကမ  ်ား်ိို နိေတြ႕်ိိုဆကတြငက  
 ပ ်ားေသ ္းါမ  ်ားတြဆက ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏ အ်ကမ  ်ား်ိို ပံိုမင္ကေအ်ားေၾ်  းဆက်ား ပိဳ အိုပက 
ငမမက  စကေၾ် ဆက်ား ်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတိေပ်ားပါ။ 

 သဆက၏်ေအ်ားေ္မေ် ဆက်ား  စကေ္အင ဆက သ တိိုန္ိမကမင ပဲေ္သဆက့္သမက။ 
စ သဆကေ်  ဆက်ား(သိိုန) centre သိိုန ေင ်ကေ္ေသ ်ေအ်ား ေ္မေ် ဆက်ား  စကပါ် 
္ိမကသိို႕ ပ္ကးိိုဆက်ားအိမက့္မမက။  

 သဆက့္တြဆကေမ်ားစင ေမ်ားးြ္က်ားမ  ်ားငငိပါ် မ ၾ်ိိဳ (early learning services) (သိိုန) 
စ သဆကေ်  ဆက်ား်ိို ေ ပ အိိုေမ်ား မ္က်ားပါ။ 

 

 



 

 

သဆက၏်ေအ်ား္ိကမကမင ေ္င္ကအိိ္ု ပကအင ဆက 

 COVID-19 မင ပဆက်ားန္ကေသ ေင ာါငငငိႏိွိုဆကသမက့္ၾ် ်ားမ ်ားေသ  
္ႏၲွင ငကငငိေ္အင ဆက(သိိုန) ေင ာါမ ပ္ကနပြ ်ားေ္ ဆက မမကသ ႏွငဆက့္မငမနိေတြ႕ေ္ ဆကေ္ငအင ဆက 
(သိို႕) ေအ်ားစစကး ်က္ ေ  ်ိို ေစ ဆက့္ေ္အင ဆက စသမက့္္ေ း္ေ္မ  ်ား  စကေ္မငသ  
်ေအ်ားမ  ်ား္မိကမင ေ္သဆက့္သမက။ 

 ္ိမကမငေ္ ၍ေအ့္အ သဆကင မငိဳ ္ေန ်က္ ပံ့္် ိိုအ်ကအ်ကငငငိင္က သဆက့္်ေအ်ား၏ မ ၾ်ိိဳ 
(early learning services) (သိိုန) စ သဆကေ်  ဆက်ား ်ိိုအ်ကသြငကပါ။ 

 ္ေး်ားသဆကေအ့္အ မငိဳႏွငဆ့္က ပတကသ်ကေသ  ္ေၾ် ဆက်ား္င ္စံို်ိို 
ဤး်ကအကိို္ကတြဆကငငငိႏိွိုဆကသမက။ https://www.education.govt.nz/covid-

19/distance-learning/ 

္သ်ကဆငကေသ ်ေအ်ားဆငကမ  ်ား 

 ်ြ ႏွိုကပကတိိုနတအ တိိုဆက်ား်ိိုတေပ  ကင ဆက ပ ်ား် ္က်ားမ ေစး ဆကသမက။တသ တိိုနအမက်ား ်ြ ႏွိုကပကတိိုန်ိို တ
တစက ်ကတစကအမက်ားမငတ် မ ႏိွိုဆကသမက။ 

 အ်ကေအ်ား းဆက်ား်ိိုတေပ  ကစင   စကေ္ ဆက ပိဳအိုပကပါ! သ း ဆက်ားအိိုေပ်ားပါ - ်ေအ်ားမ  ်ား်ိို 
သ တိို႕ၾ်ိိဳ်ကႏွငစကသ်ကေသ  ်ိိုငကပိိုဆကသ း ဆက်ားတစကပို္က် ိို ေငြ်ားး ငကးိိုဆက်ားပါ။ 
အ်ကေအ်ား းဆက်ား္ေၾ် ဆက်ားသငိုပကေ  ကန ်ားေသ  ဗ ္ ငိိ်ု ိို ်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ား ပသေပ်ားပါ။ 

 ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏အ်ကမ  ်ားမသ္က႕ငငဆက်ား မစဆကၾ်ငကအင ဆက မိမိ် ိိုငက် ိို 
ေ္မေ် ဆက်ား  စက ေစႏိွိုဆကေၾ် ဆက်ား သဆက၏်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားငငဆက်ား ပပါ။ ္စ ်ား္စ မစ ်ားမင ၊ 
္ ပဆကမင မ်စ ်ားမင ၊ ္ း ်ားသ မ  ်ားႏွငဆက့္မ်စ ်ားမင  ႏွငဆက့္ မ ေၾ် ေသ မ ်ကႏွင  ပဆကမ  ်ား  
ေပပတြဆက် စ ်ား ပ ်ားေသ ္းါမ  ်ားတြဆက ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏ အ်ကမ  ်ား်ိို ပံိုမင္ကေအ်ားေၾ်  းဆက်ား ပိဳ 
အိုပကငေၾ် ဆက်ား ်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတိေပ်ားပါ။ 

 သဆက့္တဆက့္ေသ  ္်ြ ္ေး်ားတြဆက အံို းံိဳစြ ေ္သဆက့္ေၾ် ဆက်ား်ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတေိပ်ားပါ။ ္ း ်ားသ မ  ်ား၏ ‘breathing space’ 
(အ တစကေင ်က္ သ်ကငငိဳင္ကအိိ္ု ပကေသ  ေ္င ္် ငက) ်ိိုမမကသိိုနေပ်ားငမမက် ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသဆကၾ် ်ားေ ပ အိိုပါ - သ တစကပါ်ား္သ်ကငငွဴသံ မၾ် ်ားႏိွိုဆကေအ ်ကေ္ ဆက၊ 

္သ်ကငငွဴနိုတကေသ ေအ်ိို မနိေတြ႕ႏွိုိဆကေအ ်ကေ္ ဆက ္ ်ား္ ်ား်ပက် ပကမေ္ းဆက်ား။ 

 ်ိိုငကပိိုဆက ္စ ်ား္စ ်ိိုသ  စ ်ားသံို်ား းဆက်ားႏွငဆက့္ ်ိိုငကပိိုဆကေင၊ ္း ိိဳငမက 
်ိိုသ ေသ ်ကသံို်ား းဆက်ား တိိုန ပိဳအိုပကင္ကအိိ္ု ပကေၾ် ဆက်ား 
်ိိုသဆက၏်ေအ်ား္ ်ားငငဆက်ား ပပါ။္စ ်ား္စ ႏွငဆက့္ ေင၊္း ိိဳငမကတိို႕်ိို သ တစကပါ်ားႏွငဆက့္ 
မင ေးသံို်ားစြစဲ ်ားသံို်ား းဆက်ားသမက ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏အ်ကမ  ်ား်ိို မစကမမက်ားေစ ပ ်ား 
ေ္မေ် ဆက်ား  စကေစႏိွိုဆက သမက ်ိို ်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားငငဆက်ား ပပါ။ 

https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/


 

 

ေ်  ဆက်ားသြ ်ားင္က္ ငြငကေင ်ကေသ ်ေအ်ားမ  ်ား္တြ်က 

 ္င ဇ အ္ကတြဆကငငိေသ တအ တိိုဆက်ား်ိိ်ု ြ ႏွိုကပကတိိုတန် ္က်ားမ ေပ  ကင ဆက 
ေစး ဆကသမက။တနိိုသိိုန် ္က်ားမ ေပ  ကင ဆကေ္ ဆကတတစက ်ကတစကအမက်ားမငတ် မ ႏိွိုဆကသမက။  

 သဆက့္တဆက့္ေသ  ္်ြ ္ေး်ားတြဆက အံို းံိဳစြ ေ္သဆက့္ေၾ် ဆက်ား်ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတေိပ်ားပါ။ ္ း ်ားသ မ  ်ား၏ ‘breathing space’ 
(အ တစကေင ်က္ သ်ကငငိဳင္ကအိိ္ု ပကေသ  ေ္င ္် ငက) ်ိိုမမကသိိုနေပ်ားငမမက် ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသဆကၾ် ်ားေ ပ အိိုပါ - သ တစကပါ်ား္သ်ကငငွဴသံ မၾ် ်ားႏိွိုဆကေအ ်ကေ္ ဆက၊ 
္သ်ကငငွဴနိုတကေသ ေအ်ိို မထ ိေတ  ြ႕ိ  လာက္ေင  ္ေ လာက္္ ဆက ္ ်ား္ ်ား်ပက် ပကမေ္ းဆက်ား။ 

 ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏ အ်ကမ  ်ားမသ္က႕ငငဆက်ား မစဆကၾ်ငကအင ဆက မိမိ် ိိုငက် ိို 
ေ္မေ် ဆက်ား  စကေစႏိွိုဆကသမက် ိို သဆက၏်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားငငဆက်ား ပပါ။ တ
ပံိုမင္ ကအ်ကေအ်ား းဆက်ား်ိိုတေပ  ကစင   စကေ္ ဆက ပိဳအိုပကပါတ- ၾ်ိိဳ်ကႏွငစကသ်ကေသ  
သ း ဆက်ားတစကပို္က (သိို႕) ်စ ်ား္မက်ားတစကးို်ိို ္သံို်ား ပိဳပါ။ 
အ်ကေအ်ား းဆက်ား္ေၾ် ဆက်ားသငိုပကေ  ကန ်ားေသ  ဗ ္ ငိိ်ု ိို ်ေအ်ားမ ်ား္ ်ား ပသေပ်ားပါ။ 

 ္စ ်ား္စ မစ ်ားမင ၊ ္ ပဆကမင မ်စ ်ားမင ၊ ္ း ်ားသ မ  ်ားႏွငဆက့္ မ်စ ်ားမင ၊ ္ ်ား်စ ်ား 
မ  ်ား ပိဳအိုပက ပ ်ားေသ ္းါ ႏွငဆက့္ ္ ပဆကတြဆကငငိေသ စ ်ား်ြဆက်ားစသမက့္ 
မ ေၾ် ေသ မ ်ကႏွင  ပဆကမ  ်ားတြဆက ်စ ်ား ပ ်ားေသ ္းါမ  ်ားတြဆက ်ြ ႏွိုကပကတိို႕၏ အ်ကမ  ်ား်ိို 
ပံိုမင္ ကေအ်ားေၾ်  းဆက်ား ပိဳအိုပက ငေၾ် ဆက်ား ်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတိေပ်ားပါ။ 

 ်ေအ်ားမ  ်ား၏ ေ န္အမကစ  (သိိုန) ္ း ်ား္စ ်ား္စ  ႏွငဆက့္ ေင၊ ္း ိိဳငမက တိိုန်ိို 
္ း ်ားသ မ  ်ားႏွငဆက့္ မင ေး မစ ်ားေသ ်က ၊မသံို်ားစြ ဲသဆက့္ေၾ် ဆက်ား သဆက၏်ေအ်ားမ  ်ား်ိို 
ငငဆက်ား ပပါ။ 

 ်ေအ်ားမ  ်ား၏စ သဆကေ်  ဆက်ား္ငဆက့္ စ သဆကး္က်ားမ  ်ား္ ်ား သ္က႕ငငဆက်ားေင်ားပိိုမိို 
အိုပကေအ ဆကေ္မငိဳ်ိို  မဆကေတြ႕ငမမက  စကေၾ် ဆက်ား သဆက့္်ေအ်ား္ ်ား္သေိပ်ားပါ။ 

 ္း ိိဳ႕်ေအ်ားမ  ်ား (face mask) ႏွင ေးါဆက်ားစမက်ား းတကန ်ားအိမက့္မမက  စကေၾ် ဆက်ား 
သဆက့္်ေအ်ား္ ်ားငငဆက်ား ပပါ။သ တိို႕ငိိုင  ငစဥကေ် ်ားမငိဳ္င အိုပကေအ ဆက းဆက်ား (သိိုန) သ တိိုန၏ 
တစက် ိိုငကငမက သ္ကနငငဆက်ားမငိဳ အိို္ပကး ်က္င  ပိဳအိုပက းဆက်ားတိိုနေၾ် ဆက့္ နိို (face mask) 
ႏွင ေးါဆက်ားစမက်ား ်ိိုေငြ်ားး ငကးတကအဆက းဆက်ား   စကႏွိိုဆကသမက။သ တစကပါ်ား၏ ေငြ်ားး ငကမငိဳ်ိို 
္သိ္ မငတက ပိဳ ေအ်ားစ ်ားင္က သဆက၏်ေအ်ား္ ်ား သဆကတိိ်ု ကတြ က္်ား္ ်ားေပ်ားပါ။ 

္ငြငကေင ်က ပ ်ား ္သ်ကၾ် ်ားေသ ်ေအ်ားမ  ်ား္တြ်က ေင ာါမ် ်ားစ်ကေ္ ်က 
အံို းိံဳစြ ေ္သဆက့္ေၾ် ဆက်ား ႏွငဆက့္ ပတကး္က်ား် ဆကႏွငဆက့္အံို းိံဳစြ ေပါဆက်ားသဆက်ားအ်ကအသံဆက့္  
ေၾ် ဆက်ားတိို႕်ိိုသတေိပ်ား းဆက်ား 

 သဆက့္တဆက့္ေသ  ္်ြ ္ေး်ားတြဆက အံို းံိဳစြ ေ္သဆက့္ေၾ် ဆက်ား်ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသတေိပ်ားပါ။ ္ း ်ားသ မ  ်ား၏ ‘breathing space’ 



 

 

(အ တစကေင ်က္ သ်ကငငိဳင္ကအိိ္ု ပကေသ  ေ္င ္် ငက) ်ိိုမမကသိိုနေပ်ားငမမက် ိို 
်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ားသဆကၾ် ်ားေ ပ အိိုပါ - သ တစကပါ်ား္သ်ကငငွဴသံ မၾ် ်ားႏိွိုဆကေအ ်ကေ္ ဆက၊ 
္သ်ကငငွဴနိုတကေသ ေအ်ိို မထ ိေတ  ြ႕ိ  လာက္ေင  ္ေ လာက္္ ဆက ္ ်ား္ ်ား်ပက် ပကမေ္ းဆက်ား။ 

 သိငငိငဆက်ားႏွင ်ားေသ သ မ  ်ားႏွငဆက့္သ  ေပါဆက်ားသဆက်ား အ်ကအသံဆက့္ေၾ် ဆက်ား်ိို 
အ ဆငက်ေအ်ားမ  ်ား္ ်ား သတိေပ်ားပါ။ အ ဆငက် ေအ်ားမ  ်ား ္ိမက္  ပဆကနြ် ကေသ ္းါ 
သ တိိုနႏွငဆက့္ မသိေသ သ မ  ်ားႏွငဆက့္ေတြ႕အင ဆက ၂ မ တ ္်ြ ္ေး်ား တြဆကၾ်ိိဳ်ားစ ်ား 
၍ေ္သဆက့္သမက။ 

 သဆကဘငက် ိိုေင ်ကးဲ့္သအ၊ဲဘငကသ ္႕ဲေတြ႕းဲ့္သအဲ စသမကတိိုန်ိို 
စ ငဆက်ား ပိဳမငတကတမက်ားန ်ား းဆက်ား (keeping track) ် ္င ဇ အ္က 
ႏိွိုဆကဆံသ ်ားမ  ်ား္ ်ား ေဘ်ား်ဆက်ားအံို းံိဳေ္ ဆက ် မ ေပ်ားႏိွိုဆကသမက့္္တြ် က (keeping track) 
သမက ္အြ က္္ေင်ားၾ် ်ားေၾ် ဆက်ား သဆက၏အ ဆငက် ေအ်ားမ  ်ား်ိို သတိေပ်ားပါ။ Keeping 

track (သဆကဘငက်ိိုေင ်ကးဲ့္သအဲ၊ဘငကသ ္ ႕ဲေတြ႕းဲ့္သအဲ စသမကတိိုန်ိို 
စ ငဆက်ား ပိဳမငတကတမက်ားန ်ား းဆက်ား) သမက Contact tracing (အ တစကေင ်က 
ဘငကေ္င ေင ်ကငငိ ပ ်ား မမကသ ႏွငဆက့္ ေတြနငငိးဲ့္သမက်ိို ငင ေ ြ းဆက်ား) ်ိို 
္် ္ မ   စကေစေသ ေၾ် ဆက့္ အ ဆငကမ  ်ားတဤသိိုန  ပိဳမ အိုပကေအ ဆက းဆက်ား  ဆက့္ 
္ း ်ားသ မ  ်ား္တြ် က ေဘ်ား ္ႏၲွင ငက် ဆက်ား အံို းံိဳမငိဳ  စကေစသမက။ 

 ္း ိိဳ႕်ေအ်ားမ  ်ား (face mask) ႏွင ေးါဆက်ားစမက်ား းတကန ်ားအိမက့္မမက  စကေၾ် ဆက်ား 
သဆက့္်ေအ်ား္ ်ား္သေိပ်ားပါ။သ တိို႕ငိိုင  ငစဥကေ် ်ားမငိဳ္င အိုပကေအ ဆက းဆက်ား (သိိုန) သ တိိုန၏ 
တစက် ိိုငကငမက သ္ကနငငဆက်ားမငိဳ အိို္ပကး ်က္င  ပိဳအိုပက းဆက်ားတိိုနေၾ် ဆက့္ နိို (face mask) 
ႏွင ေးါဆက်ားစမက်ား ်ိိုေငြ်ားး ငကးတကအဆက းဆက်ား   စကႏွိိုဆကသမက။သ တစကပါ်ား၏ ေငြ်ားး ငကမငိဳ်ိို 
္သိ္ မငတက ပိဳ ေအ်ားစ ်ားင္က သဆက၏်ေအ်ား္ ်ား သဆကတိိ်ု ကတြ က္်ား္ ်ားေပ်ားပါ။ 


