
 
Date: January 27, 2020 

Dear Parents, 
 

In light of the recent outbreak of the coronavirus in Wuhan, China, the School is reviewing with all students 
and staff members the healthy habits needed to avoid illness. Such practices include the following: 1) 
Frequent and thorough hand-washing; 2) Covering one’s mouth when sneezing/coughing; 3) Eating healthy 
foods; 4) Exercising on a daily basis; and, 5) Getting plenty of sleep each night.  
 

We request that all parents reinforce with their children the development of these healthy habits and, in the 
event your child is ill and/or has a fever, the School asks that your child remain home from school and visits 
his or her family physician. Please note carefully: Students may only return to school when they have been 
fever-free for 24-hours, without the assistance of medication.  
 

Lastly, and throughout the duration of this coronavirus outbreak, parents should consider keeping their 
children away from large crowds of people and prohibit their direct contact and close interaction with 
animals. 
 

Beyond educating our students on staying healthy, Yangon Academy will continue to monitor closely the 
coronavirus outbreak and inform parents should further preventive measures be warranted. 
 

For detailed information regarding the coronavirus, including possible symptoms, please visit the United 
States’ Center for Disease Control (CDC) website at https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 
 

Sincerely, 
The Yangon Academy Administration 
 

****************************************************************************** 
မိဘမ  ျားခင်ဗ  ျား- 
 

ယခု လတ်တလလ တွင် တရုတ်နိုင်ငံ Wuhan ရ ိ coronavirus ဖြစ်ပွ ျားမှုန င ် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်အကယ်ဒမီလက  င်ျားမ  

လက  င်ျားသ ျားမ  ျားန င် ဝန်ထမ်ျားမ  ျားအ ျားလံုျား ြ  ျားနာမှုကို လရ  င်ရ  ျားရန်လိုအပ်သည ်က န်ျားမ လရျားအလလ အထမ  ျားကို 

လဝမျှအပ်ပါသည်။  
 

ထိုသုိို့လသ အလလ အက င ်မ  ျားမ   -  

၁) လက်မ  ျားကို ခဏခဏ လ ျားလ က ဖခင်ျား၊  

၂) န ာလခ လျှင်၊ လခ  င်ျား ိုျားလျှင် ပါျားစပ်န င ် န ာလခါင်ျားကို အုပ်ထ ျားဖခင်ျား၊  

၃) က န်ျားမ လသ အစ ျားအစ မ  ျားကို စ ျားလသ က်ဖခင်ျား၊  

၄) လနို့စဉ် အလဖခခံ လလ က င ်ခန်ျားမ  ျား လုပ်ဖခင်ျား၊  

၅) ညတိုင်ျားအိပ်လရျားဝဝအိပ်ဖခင်ျား တိုို့ ဖြစ်ပါသည်။ 
 

မိဘမ  ျားအ ျားလံုျားတိုို့သည်လည်ျား မိမိတိိုု့၏ ကလလျားမ  ျားန င ်အတူ ဤက န်ျားမ လရျားအလလ အထမ  ျားကို လိုက်နာက င ်သုံျားလစရန် န င ် 

မိမိ၏ကလလျား ြ  ျားနာဖခင်ျား သုိို့မဟုတ် အြ  ျားရ ိပါက  မိမိ၏ ကလလျားအ ျား အိမ်တွင်သ  နာျားလနလစဖခင်ျားန င ်  ရ ဝန်ထံသုိို့ 

သွ ျားလရ က်စစ်လ ျားဖခင်ျားမ  ျား ဖပြုလုပ်ရန် လက  င်ျားမ  လမတတ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တိိုု့၏ လက  င်ျားသ ျားမ  ျားအ ျား 

က န်ျားမ ျားလရျားအလ က င်ျား ပည လပျားဖခင်ျားအဖပင ်ရန်ကုန်အကယ်ဒမီလက  င်ျားမ  coronavirus ဖြစ်ပွ ျားမှုန င ် ပတ်သက်သည ် 

အလ က င်ျားအရ မ  ျားကို အနီျားကပ်လစ င ် ကည ်ပပီျား လနာက်ထပ်ကကိြုတင်က ကွယမ်ှုမ  ျား ဖပြုလပု်သင ်လ က င်ျားကိုလည်ျား  မိဘမ  ျားအ ျား 

အသိလပျားသွ ျားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
 

အထ ူးလ ိုက်နာရန်။       ။ ကက ျောင်ူးသျောူးမ ျောူးအျောူးလ ိုူး ကနပြန်ကကျောင်ူးလျောသည ် အခါတွင်လည်ူး  က ူးအက အညီမြါြဲ ၂၄နာရီ 

အထ က ျောင ်ကကည ်ပြီူး ြကတ ကနကကျောင်ူးမသှျော ကက ျောင်ူးသ ိုို့ ပြန်တက်က လ ိုြါသည်။  
 

ကနာက်  ိုူးအကနနှင ် ယခို Coronavirus ပြ ်ြွျောူးကနကသျော ကျောလတွင် မ ဘမ ျောူးသည် မ မ တ ိုို့ ၏ ကကလူးမ ျောူးက ို လ သ ထ ထြ်ကသျော 

ကနရျောမ ျောသ ိုို့ သွျောူးလျောပခင်ူးမ ျောူး ကရှျောင်ရှျောူးက ရန်၊ တ ရ  ဆျောန်မ ျောူးနှင ်နီူးကြ် ွျော တ ိုက်ရ ိုက် ထ ကတွွေ့ က ိုင်တွယ်ပခင်ူးမ ျောူးက ို 

တျောူးပမ ်သင ်ြါသည်။ လရ ဂါလကခဏ  အကသူး  တ်အခ က်အလက်မ ျောူးက ို ကြျောပ်ြြါ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html တွင်လည်ူး၀င်ကရျောက် ကကည ်ရှုန ိုင်ြါသည်။ 
 

လလျားစ ျားစွ ဖြင ် 

ရန်ကုန်အကယ်ဒမီလက  င်ျား စီမံလရျားရ ဌ န 

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

