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ခ်စ္ခင္ေလးစာရပါေသာ ဘီစီပီအက္စ္ မိသားစု၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား (ဘီစီပီအက္စ)္ သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အထူး ဂရုစိုက္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုျခင္း မခံရေသာ္လည္း ဘီစီပီအက္စ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေသာက္ေရတြင္ ခဲဓာတ္ပါ၀င္မရ
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ျပဌာန္းလိုက္ပါသည္။ ျပည္နယ္တြင္း ဥပေဒၾကမ္း ၂၇၀ ကို ၂၀၁၇ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ဥပေဒ အသက္၀င္မည္ ျဖစ္ပါကာ စီအိုအမ္ေအအာ
၂၆.၁၆.၀၇ သည္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္အရ ဘီစီပီအက္စ္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းရွိ ေသာက္ေရအရင္းအျမစ္အားလုံးကို စစ္ေဆး သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ မတိုင္မီ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဘီစီပီအက္စ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ပုလင္းျဖင့္ ထည့္ထားၿပီးေသာ ေသာက္ေရမ်ားရရွိေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ သို႔မဟုတ္ ယင္းေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္ျဖစ္ေသာ တစ္ဘီလီယံ တြင္
၂၀ ပမာဏ ေအာက္သာရွိေၾကာင္း ရလဒ္ ထြက္သည့္အခ်ိန္ထိ ပုလင္းျဖင့္ ထည့္ထားၿပီးေသာ ေသာက္ေရမ်ားကို စီစဥ္ ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရ နမူနာကို မယူခင္ ေရသည္ ပိုက္ထဲတြင္ ရွစ္ နာရီ မွ ၁၈ နာရီၾကား ၿငိမ္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရနမူနာကို ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ
စတင္ၿပီး စေနေန႔ မနက္ခင္းတြင္ ေကာက္ယူပါမည္။
ေရနမူနာမ်ားကို ေမရီလန္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းမွ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားက ရလဒ္မ်ားကို မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ ေပးပို႔သြားပါမည္။ ရလဒ္ ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္
လိုအပ္သလို ျပဳလုပ္မည္မ်ားအေၾကာင္းကို ဘီစီပီအက္စ္ ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္၊ ေက်ာင္း ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္ တြင္လည္း ၾကည့္ရွဳ႕ႏိုင္ပါသည္။
ေသာက္ေရတြင္ ျပည္နယ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ခဲဓာတ္ ပမာဏထက္မ်ားေနပါက ယင္းေသာက္ေရစနစ္ကို ပိတ္လိုက္ကာ အစားထိုး တပ္ဆင္ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္တပ္လိုက္ေသာ ေသာက္ေရစနစ္ကို စစ္ေဆးၿပီး ျပည္နယ္ကသတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရ အက္ဥပေဒသည္ အမ်ားသုံးေရကို အသုံးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးရန္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းကိုးေက်ာင္းတြင္ ေရတြင္းစနစ္ကို အသုံးျပဳေနၿပီး ယင္းတို႔တြင္လည္း ခဲဓာတ္ပမာဏကို လိုအပ္သလို စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦး စစ္ေဆးၿပီးပါက ေက်ာင္းတြင္းရွိ ေသာက္ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီတြင္းတြင္ ကေလးမ်ား ခဲအဆိပ္သင့္ျခင္းသည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တိုင္မီက တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္မ်ားရွိ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား ေၾကာင့္
အဓိက ျဖစ္ပြားပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ခဲပါသည့္ သုတ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန္မ်ား ႏွင့္ ခဲဓာတ္ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ သၾကားလုံးမ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ မိတ္ကပ္မ်ား ႏွင့္
လက္၀တ္ရတနာမ်ားႏွင့္ မထိေတြ႔မိေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းတြင္ ေသာက္ေရမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေဒးဗစ္ ဂလက္စ္မန္း၊ ဘီစီပီအက္စ္ ဒ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ
၀န္ေဆာင္မႈ ႀကီၾကပ္သူ ထံ ၄၄၃.၈၀၉.၆၃၁၀ (443.809.6310) သိ႔ု ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ dglassman2@bcps.org သိ႔လ
ု ည္းေကာင္း
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။ ခဲဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာန ထံ ၄၁၀.၈၈၇.၃၇၂၅ သို႔
ဖုန္းဆက္ စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ဓာတ္ခဲြခန္း ရလဒ္မ်ားကို www.bcps.org ၏ ဘီစီပီအက္စ္ အထူးသတင္းမ်ားေအာက္ ခဲဓာတ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ား စာမ်က္ႏွာ တြင္ ၾကည့္ရွဳ႕ႏိုင္ပါသည္။
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