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17 March 2020 

Dear Yangon Academy Parents, 

As you may now know, in an effort to mitigate the spread of the Coronavirus (COVID-19), the relevant 
government ministries have recommended that all private schools be closed. Yangon Academy 
supports this recommendation as a proactive measure in the protection of our students, faculty, and 
staff. Therefore, please know that all classes, extracurricular activities, and school events are cancelled 
effective Tuesday, March 17, at the end of the school day. This school closure will continue until 
further notice, but we will provide all parents with a weekly update as we monitor the government’s 
further recommendations. 

While our school campuses will remain closed until further notice, Yangon Academy will continue to 
provide every student a high-quality online education through our Distance Learning Plan. This 
emergency school-closure education plan reflects the best practices implemented by international 
schools throughout the world, and our teachers are continually training in its effective implementation 
for your children. 

Please see the following important information for our next steps: 

1. The next three school days – Wednesday, Thursday, and Friday - will be utilized for additional 
teacher professional development and further preparation for the launching of the Distance 
Learning Plan.  

2. During these three days, students are not responsible for completing any academic work. 
3. Tomorrow, Wednesday, on our first day of professional development and preparation, 

students and/or parents may visit the school between 10:00 AM and 12:00 PM to pick-up 
personal and academic belongings. 

4. On Monday, March 23, we will initiate Day 1 of our required Distance Learning Plan. 
5. Further information on the Distance Learning Plan as well as weekly and daily lessons for all 

students and parents will be forthcoming. 

On behalf of the teachers of Yangon Academy International School, I would like to express to our 
families our understanding that this current health crisis may bring with it a degree of uncertainty and 
anxiety for our students. Please know that while the Yangon Academy campuses may be closed, the 
administration, faculty, and staff will be working full-time each school day in an effort to teach your 
children, care for your children, and assist your children in alleviating any uncertainty and anxiety.  

Certainly, these are difficult days for all of us, but by working together in the best interests of the 
children, we will become an even stronger school community.  

We thank you for your constant cooperation and helpful support. 

 

Sincerely, 

David Miller 

School Director, Secondary Principal 
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မတ်လ ၁၇ ရက်၊ 

 

လလေးစောေးအပ်ပါလ ော ရန်ကုနအ်ကယ်ဒမီမိဘမ ောေးခင်ဗ ောေး 

  
မိဘမ  ျားသိရ ိထ ျားသည ့်အတိိုင့်ျား COVID-19 Virus ပြနှံ့့်န  ှံ့မှုကိို လ    ခ ရန့် ကကိ ျားြမ့်ျားရ တွင့် သက့်ဆိိုင့်ရ အစိိုျားရ ၀န်ကကီေးဌောနမ ောေးက 

လက ောင်ေးမ ောေးအောေးလ ုေးကုိ ပိတ်ထောေးရန်ညွှန်ကကောေးထောေးပါ ည်။ 

ရန်ကုနအ်ကယ်ဒမီလက ောင်ေးမှလည်ေး လက ောင်ေး ောေး၊လက ောင်ေး ူမ ောေး ဆရော၊ဆရောမမ ောေးနှင ် ၀န်ထမ်ေးမ ောေးအောေးလ ုေးကုိ 

အကောကွယ်လပေးနိငု်လရေးအတွက် ကကိြိုတင်ပပင်ဆင်မှု တစ်ခုပြစ်ပါ၍ ထိုညွနက်ကောေးခ က်အတိုင်ေး လိုက်နာ လဆောင်ရွက် ွောေးပါမည်။ 

 ုိို့ပါ၍ မတ့်  ၁၇ ရက့်၊ အင်္ဂါလနှံ့၊ လက  င့်ျားဆင့်ျားခ နိ့် မ စတင့်ပြ ျား လက ောင်ေးအတန်ေးခ နိ်မ ောေး၊ သင့်ရိိုျားညွှန့်ျားတမ့်ျား ပြင့်ြ ှုြ့်ရ  ျားမှုမ  ျားန င ့် 

လက  င့်ျားြွွဲအစ အစဉ့်မ  ျားအ ျား  ိုျားကိို သက့်ဆိိုင့်ရ အစိိုျားရမ  အ ိလပေးအလကကောင်ေးကကောေးစောမထုတ်ခင်အထိ ယောယ ီ

ရပ်နာေးထောေးမည်ပြစ်ပါ ည်။  
 

ယခို လက  င့်ျားယ ယ ြိတ့်ထ ျားပခင့်ျားသည့် လနောက့်ထြ့် အသိလြျားခ က့် မတိိုင့်မ အထိ ဆက့် က့် တည့်ရ ိမည့်ပြစ့်လသ ့် ည့်ျား၊ 

အစိိုျားရ၏ လနောက့်ထြ့် အကက ပြ ခ က့်မ  ျားကိို လစ င ့်ကကည ့်က  အတွင့်ျား  ကျွန့်လတ ့်တိိုှံ့သည့် မိဘမ  ျားအ ျား  ိုျားကိို အြတ့်စဉ့် 

update သတင့်ျားမ  ျားကိို ဆက့် က့်လြျားြိိုှံ့လနမည့် ပြစ့်ြါသည့်။ 

 

ကျွန်လတော်တိုို့ ရန်ကုနအ်ကယ်ဒမီလက ောင်ေးကုိ ပိတ်ထောေးမည် ပြစ်လ ော်လည်ေး လက ောင်ေး ောေးတိုင်ေး အလ ေး င် အစီအစဉ်မှတစ်ဆင ် 

အရည်အလ ွေးပမင ် အွနလ်ိုင်ေးပညောလရေးကုိ ဆက်လက် င်ကကောေး လပေး ွောေးမည်ပြစ်ပါ ည်။  

 

ဤအလရေးလပေါ် လက ောင်ေးရပ်နာေးကောလအတွင်ေး လုပလ်ဆောင် ွောေးမည ် ပညောလရေးအစီအစဉ် ည် ကမဘောအနှ ို့ရိှ 

နိငု်င တကောလက ောင်ေးမ ောေးမှ အလကောင်အထည်လြော် လဆောင်ရွက်လ ကရိှ်လ ော အလကောင်ေးဆ ုေးလ ော အလလ အက င ်တခု ပြစ်ပါ ည်။ 

ကျွန်လတော်တိုို့လက ောင်ေးမှ ဆရော၊ဆရောမမ ောေး ည် လက ောင်ေး ောေးမ ောေးကုိ စဉ်ဆက်မပပတ် လကောင်ေးမွန်လ ော  င်ကကောေးမှုမ ောေးပြင ် 

လလ က င ်လပေး ွောေးမည် ပြစ်ပါ ည်။ 

  
လအောက်လြော်ပပပါ ကျွန်ုပ်တိုို့လုပ်လဆောင်မည ် အလရေးကကီေးအခ က်အလက်မ ောေးကုိ အ ိလပေး အလကကောင်ေးကကောေးအပ်ပါ ည်။ 

  
၁။ လောမည ်စော င်ရက်   ုေးရက်ပြစ်လ ော ဗုဒဓဟူေးလနို့၊ ကကော ပလတေးလနို့နှင ် လ ောကကောလနို့တိုို့ကုိ ဆရောမ ောေး၏ 

 င်ကကောေးလရေးလလ က င ်မှုနှင ် အလ ေး င်အစီအစဉ်စတင်ရန် လနာက်ထပ်ပပင်ဆင်မှုမ ောေးအတွက် အ  ုေးပပြိုမည်ပြစ်ပါ ည်။ 

 

၂။ ဤ  ုေးရက်တောကောလအတွင်ေး လက ောင်ေး ောေးမ ောေး ည် လပေးထောေး ည ် လက ောင်ေးစောအခ နိ်မီ မပပီေးစီေးမှုမ ောေးကုိ စိုေးရမ်ိရန်မလိုပါ။ 

 

၃။  မနက်ပြန်၊ ဗုဒဓဟူေးလနို့တွင် ကျွန်လတော်တိုို့ ဆရော၊ဆရောမမ ောေး၏  Professional Development အတွက် ပပင်ဆင်မှုလနို့ 

အပြစ် တ်မှတ်ပါ ည်။ ထိုလနို့တွင် လက ောင်ေး ောေးမ ောေးအလနနငှ ် လက ောင်ေးတွင်ထောေးရိှလ ော လက ောင်ေး  ေုးစောအုပ်မ ောေးနှင ် မိမိတိုို့ 

ကုိယ်ပုိင်ပစစည်ေးမ ောေးကုိ န နက် ၁၀ နာရီမှ လနို့လည် ၁၂ နာရီအတွင်ေး လက ောင်ေး ိိုု့လောလရောက်ယူနိုင်ပါ ည်။  

  
၄။ အလ ေး င်  င်ကကောေးမှု အစီအစဉ် ပထမလနို့ကုိ မတ်လ ၂၃ ရက်၊တနလလောလနို့တွင် စတင်ပါမည်ပြစ်ပါ ည်။ 

  
၅။အလ ေး င်အစီအစဉ်နငှ ် လက ောင်ေး ောေးမ ောေး၊ မိဘမ ောေးအောေးလ ုေးအတက်ွ အပတ်စဉ်နှင ်လနို့စဉ်  င်ခန်ေးစောမ ောေးနှင ် ပတ် က် ည ် 

လနာက်ထပ ် တင်ေးအခ က်အလက်မ ောေးကုိ ထပ်မ လကကညောလပေး ွောေးပါမည်။  
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ရန့်ကိုန့်အကယ့်ဒမ လက  င့်ျားမ  ဆရ မ  ျား၏ကိိုယ့်စ ျား ကျွန့်လတ ့်မ  ည့်ျား ယခို က့်ရ ိ ပြစ့်ြွ ျားလနလသ  

က န့်ျားမ လရျားအက ြ့်အတည့်ျားသည့် လက  င့်ျားသ ျားမ  ျားအတွက့် မလသခ  မလရရ မှုန င ့် စိိုျားရိမ့်ြူြန့်မှုမ  ျားကိို ပြစ့်လစနိိုင့်လကက င့်ျားကိို 

မိဘမ  ျားန င ့် ထြ့်တ ူနောျား ည့်ျားသိရ ိ ခ စ ျားမိြါလကက င့်ျား လပြ ကက ျား ိိုြါသည့်။ 

 ရန့်ကိုန့်အကယ့်ဒမ လက  င့်ျားမ  ျား ြိတ့်ထ ျားလသ ့် ည့်ျား သက့်ဆိိုင့်ရ လက  င့်ျား အိုြ့်ခ  ြ့်လရျားမ  ျား၊ ဆရ ၊ ဆရ မမ  ျားန င ့် 

၀န့်ထမ့်ျားမ  ျားသည့် လက  င့်ျားြ ိုမ န့်ြွင ့်ခ နိ့်အတိိုင့်ျား လက  င့်ျားသိိုှံ့  လရ က့်ပြ ျား လက  င့်ျားြွင ့်ရက့်တိိုင့်ျား အခ နိ့်ပြည ့် 

အ ိုြ့် ိုြ့်ကကမည့်ပြစ့်လကက င့်ျား လပြ ကက ျား ိိုြါသည့်။ 

ယခိုစိိုျားရမိ့်က  သည့် ကျွန့်လတ ့်တိိုှံ့အ ျား  ိုျားအတွက့် ခက့်ခွဲလသ လနှံ့ရက့်မ  ျား ပြစ့်လသ ့် ည့်ျား ကလ ျားမ  ျားအလက င့်ျားဆ ိုျား 

အတူတကွ  ိုြ့်လဆ င့်ပခင့်ျားပြင ့် ကျွန့်လတ ့်တိိုှံ့သည့် ြိိုမိိုလက င့်ျားမွန့်သည ့် လက  င့်ျားအသိိုင့်ျားအဝိိုင့်ျားတစ့်ခို ပြစ့်  မည့် ပြစ့်ြါသည့်။ 

မိဘမ  ျား၏ စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ြူျားလြါင့်ျားလဆ င့်ရွက့်မှုန င ့် ြ  ြိိုျားမှုမ  ျားအတွက့် အထူျားြင့် လက ျားဇူျားတင့်ြါသည့်။ 

လ ျားစ ျားစွ ပြင ့် 

Mr. David Miller 

School Director, Secondary Principal 
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