ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်ဖျိကိၠတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်
တ�န�ပၢ� တ�ပျဲပူၤတဖၣ် ခီ ဖျိ COVID-19 ကမျၢ�ဆူ ၣ်ချ ့ ဂ့ �ဂီ �အူ အဃိ
ဖဲ COVID-19 ကမျၢ�ဆူ ၣ်ချ ့ ဂ့�ဂီ �အူ အခါ, Regent ကမံ း
တံ ာ်မိ�ပှ� အၢၣ်လီၤတူ �လိ ာ်ဝဲ တ�ပျဲပူၤတဖၣ်ဆူ တ�လိ ၣ်
ဘၣ်တဖၣ်အံၤ လၢကၠိ ဖိတဖၣ်အဂီ � ဒ်သိးကမၤန့� ြ�ူးယီ း
ကီ �စဲ ၣ်တီၤထီ ကၠိတီၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤအဂီ �လီ ၤ.
ကၠိ ဖိတဖၣ်လၢအဒိးန့�တ�ပျဲပူၤတဖၣ်အံၤ အလီ �တအိ ၣ်လၢ
ကဘၣ်ဖျိထီၣ် တ�ဒိးစဲ းဒ်သိး(တဖၣ်)အံ ၤ လၢကတုၤထီ ၣ်ဘးဒီ း
တ�မၤကွ �တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢတီ ၤဒိ ၣ်လံာ်အုၣ်သး တမံ ၤ
လ�လ�(လီ ၤကဝီ ၤ, Regents, မ့တမ့� Regent ပတီ �ထီ မံၤ
လၤကပီ ၤ) အဂီ �ဘၣ်. တ�ပျဲပူၤတဖၣ် ကအိ ၣ်ဝဲဒီးကၠိ ဖိတဖၣ်
ပၢ�တုၤ အဝဲ သ့ၣ်အတ�ဖျိထီၣ်ကၠိ မ့တမ့� ပၢ�တုၤအထွ းထီ ၣ်
တီ ၤထီ ကၠိန့ၣ်လီၤ.

အပူ ၤကွံ ာ်န့ၣ်မၤန့�ဝဲ တ�မၤလိ �ခဲ းဒံ း လၢတ�မၤလိ
ကတီ �ထုးထီ ထီၣ်သးတမံ ၤအပူ ၤ လၢအနဲၣ်ကျဲဆူ
Regents တ�ဒိ းစဲ းတခါအအိ ၣ်, တဖျိထီၣ်ဒံး
Regents မံ ၤလၤပတီ �ဖုၣ်အံၤဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်
တိ ာ်ပာ်လၢကဒိ းန့�တ�မၤကွ �အံ ၤ ဖဲ လါယူ ၤ/
လါအီ ကူး 2020 မ့တမ့� လါယူ ၤ/လါအီ ကူး 2021
လၢကမၤန့�တ�ဖျိထီၣ်အမးတခါအဂီ �.
တ�ဂ့�တ�ကျိၤအဂုၤဂၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး လါယ�ူ ၤအါရံ ၤ 2021
တ�ပျဲပူၤတဖၣ် တ�ထံ ၣ်န့�အီ ၤသ့ဖဲ ယ�ူ ၤအါရံ ၤတ�ပျဲပူၤ
တဖၣ် FAQ န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အဃိ တ�ပျဲပူၤတဖၣ်
ကၠိ ဖိလၢအတုၤထီ ၣ်ဘးဒီ းတ�အိ ၣ်သးလၢလာ်တဖၣ်အံၤ
အ�ကၢးဝဲ ဘၣ်ဝဲဒီး တ�ပျဲပူၤတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး တ�ဖျိထီၣ်
Regents တ�ဒိးစဲ းတမံ ၤ အတီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး
တ�လိ ၣ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်လီၤဆဲ းလီ ၤမံ ၤဖဲ 2019-2020 မ့တမ့� 2020-2021
ကၠိ နံၣ်အပူ ၤ လၢတ�မၤလိ ကတီ �ထုးထီ ထီၣ်သး
တမံ ၤ လၢအကတၢ�ဖဲ Regents တ�ဒိ းစဲ တမံ ၤ အပူ ၤ
ဒီးဒိးန့�ဝဲ �ခဲ းဒံ း လၢတ�မၤလိ ဒ်သိးအံ ၤအပူ ၤ တချုး
လါအီ ကူး 2021ဆဲ းလီ ၤမံ ၤဒ် ပှၤ 7 တီ ၤ မ့တမ့� 8 တီ ၤကၠိ ဖိအသိ း ဖဲ
2019-2020 မ့တမ့� 2020-2021 ကၠိ နံၣ်အအပူ ၤ,
လၢတ�မၤလိ ကတီ �ထုးထီ ထီၣ်သးတမံ ၤအပူ ၤ လၢ
အနဲၣ်ကျဲဆူ Regents တ�ဒိ းစဲ တခါအအိ ၣ်, ဒီ း
တုၤထီ ၣ်ဘးဒီး တ�မၤလိ အစၢတဖၣ် လၢတ�မၤလိ
အံ ၤအဂီ � တချုး လါအီ ကူး 2021;
မၤဝံ ၤဝဲ တ�မၤလၢပှဲၤထီ ၣ်ကဒါက့ၤတ�အတ�ရဲ ၣ်တ�
ကျဲၤတမံ ၤ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် တချုး လါအီ ကူး 2021
လၢတ�မၤလိ ကတီ �ထုးထီ ထီၣ်သးတမံ ၤအပူ ၤ
လၢအကတၢ�ဖဲ Regents တ�ဒိ းစဲ းတခါအပူ ၤ;
မ့တမ့�

မိ �ပ�အခွ ဲးအယာ်လၢကသမၢတ�ပျဲပူၤတဖၣ်
မိ �ပ�ဒီ းပှၤလၢအိ ၣ်လၢကၠိ ဖိအံၤအမိ �ပ�အလီ �တဖၣ်,
လၢအ ပှၤကၠိ ဖိအံၤ အပတီ �ထီ ၣ်ဘးဝဲ လၢကဖျိထီၣ်ကၠိ
မ့�လၢအမၤ လၢပှဲၤထီ ၣ်ဘး တ�ဒိ းစဲ းတ�လိ ၣ်ဘၣ်တမံ ၤ
ခီ ဖျိတ�ပျဲပူၤ တခါ လၢ COVID-19 အဃိ ဂ့�လိ ာ်ဝဲ
တ�ပျဲပူၤဒ်သိးအံ ၤ သ့န့ၣ်လီၤ.
မိ �ပ�တဂၤမ့�သမၢတ�ပျဲပူၤတမံ ၤန့ၣ်,
တ�အံ ၤအကါဒိ ၣ်လၢ ကသ့ၣ်နီၣ်-

ကၠိ ဖိလၢအအိ ၣ်ဒီး အမးလၢအစှ ၤန့�ဒံ း
Regents တ�ဒိ းစဲးအမး သၢမးတဖၣ်
ဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဒီ း တီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်
သးကလု ာ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
ကၠိ ဖိအံၤအတ�မၤလိ လၢခံ ကတၢ�အတီ ၤ
လၢ Regents တ�ဒိ းစဲ းလၢတ�ပျဲပူၤအီ ၤ
ကိ းခါအဂီ � တ�ကမၤပှဲၤအလီ �လၢ
တ�ဂံ � ဒွးလၢ မံ ၤလၤကပီ ၤဒိၣ်လာ်တဖၣ်
အဂီ � အံ ၤအပူ ၤန့ၣ်လီၤ. Regent
တ�ဒိ းစဲ းအမး တဖၣ်အတ�ဒွးဃူ
ဒီးတ�မၤလိ လၢခံ က တၢ�အတီ ၤတဖၣ်
လၢတ�မၤလိ လံာ်တဖၣ်
အဂီ �လၢအဘၣ်တ�ပျဲပူၤအီ ၤတဖၣ် ဒ်သိး
သိ းလိ ာ်သးဒီ း အမး 90 မ့တမ့�ဆူ အဖီ
ခိ ၣ်, ကၠိ ဖိအံၤမၤန့�ဝဲ မံ ၤလၤကပီ ၤဒိၣ်လာ်
တဖၣ် တ�အၢၣ်လီၤမၤဂၢ�မၤကျၢ�အံ ၤ
န့ၣ်လီၤ.

တ�ဆၢတဲ ာ်လီၤသးအံ ၤန့ၣ်တ�က့ၤထုးကွံ ာ်အီၤ
တသ့ဘၣ်ပှၤကၠိ ဖိအံၤအတ��ကၢးတ�ဘၣ်တမ့�ကထီ ၣ်ဘး
လၢကဖျိထီၣ်ကၠိအဂီ �ဘၣ် တုၤလီ ၤလၢပှၤကၠိ ဖိ
အံ ၤ မၤဝံ ၤမၤပှဲၤ တ�ဖျိထီၣ်ကၠိတ�ဒိ းစဲ းတ�လိ ၣ်
ဘၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး လၢညါပှၤကၠိ ဖိအံၤ
အ တ��ကၢးတ�ဘၣ်လၢတ�ပျဲပူၤတခါအဂီ �
ဒီးမိ �ပ�အံ ၤသမၢကွံ ာ်တ�ပူ ၤဖျဲးဒ်သိးအံ ၤန့ၣ်လီၤ.
ကၠိ ဖိအံၤက�ကၢးဝဲ ဘၣ်ဝဲဒံးလၢ ကဒိ းန့�ဘၣ်
ကမျၢ�တ�ကူ ၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အကလီ တမံ ၤ
ပၢ�တုၤလၢ ကၠိ နံၣ်အံၤအကတၢ� ဖဲ ဖိသၣ်အံၤ
ကတုၤဃီ ၤ 21 နံ ၣ် မ့တမ့� ဒိးန့�တီ ၤဒိၣ်လာ်
လံ ာ်အုၣ်သးတမံ ၤ, ဖဲ အကဲ ထီၣ်ဆိသး တမံ ၤမံ ၤ
လီ ၤ.
တ�ဂ့�တ�ကျိၤဆူ ညါတဖၣ်တ�ထံ ၣ်န့�အီ ၤသ့ဖဲ
တ�ကွဲ းနီၣ် ကွဲ းဃါအံ ၤ,
မိ �ပ�အခွဲ းယာ်လၢကဂ့�လိ ာ်သမၢတ�ဒိ းစဲ း
တ�စူ းကွံ ာ်ညိကွံာ်တဖၣ်အပူ ၤန့ၣ်လီၤ.

တ�စဲပနီၣ်တဖၣ် ဒီ း တ�အၢၣ်လီၤမၤဂၢ�မၤကျၢၤ
တဖၣ်
ကၠိ ဖိတဖၣ် ဒိးန့�ဘၣ် တီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးအကလု ာ်
ခဲ လၢာ်, တ�စဲ ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီး တ�အၢၣ်လီၤမၤဂၢ�မၤကျၢၤ
တဖၣ် သ့ဒံ းန့ၣ်လီၤ.

မံ ၤလၤကပီ ၤဒိ ၣ်
လာ်

ကၠိ ဖိလၢ အအိ ၣ်ဒီး အမးအပတီ �အစှ ၤက
တၢ�လၢ Regents တ�ဒိ းစဲတဖၣ်အပူ ၤ
ဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဒီ း တီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး
အကလု ာ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
တ�ပျဲပူၤလၢ COVID-19 အဃိ တဖၣ်
ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တ�ကသုးကွံ ာ်အီၤ လၢတ�
ဂံ �တ�ဒွ းအံ ၤသ့န့ၣ်လီၤ. Regent
တ�ဒိ းစဲ း အမးတဖၣ်အတ�ဒွးဃူ
လၢအလိ ၣ်ဝဲဒၣ် လၢ
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးအံ ၤအဂီ �
(တ�ပျဲပူၤတဖၣ်တပာ်ဘၣ်) မ့�ဒ်သိးသိ းဒီ း
90 မ့တမ့� ထီ န့�တ�အံ ၤန့ၣ်, ကၠိ ဖိအံၤ
ဒိးန့�ဝဲ မံ ၤလၤကပီ ၤဒိၣ်လာ်တဖၣ်
တ�အၢၣ် လီ ၤမၤဂၢ�မၤကျၢၤအံ ၤန့ၣ်လီၤ.

တ�သ့ တ�ဘၣ်
လၢအဒိ ၣ်အထီ

ကၠိ ဖိမၤလၢပှဲၤတ�လိ ၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်လၢ
Aပတီ �ထီ မံၤလၤကပီ ၤအဂီ �- ဒီ း
• ဖျိထီၣ်ဝဲ Regents တ�ဒိ းစဲ း 3 ခါ
လၢ တ�ဂံ �တ�ဒွ း/စဲ အ့ၣ် လၢ 85
မး မ့တမ့� ဆူ အဖီ ခိၣ်- မ့တမ့�
• ဖျိထီၣ်ဝဲ Regents တ�ဒိ းစဲ း 3 ခါ
လၢ တ�ဂံ �တ�ဒွ း/စဲ အ့ၣ် လၢ 85
မး မ့တမ့� ဆူ အဖီ ခိၣ် ဒီးဒိးန့�ဝဲ
တ�ပျဲပူၤတခါ ဖဲ Regents တ�ဒိ း
စဲ းသၢဘျီတဘျီ လၢ
တ�ဂံ �တ�ဒွ း/ စဲ အ့ၣ်- မ့တမ့�
• ဖျိထီၣ်ဝဲ Regents တ�ဒိ းစဲ း 3 ခါ
လၢ တ�ဂံ �တ�ဒွ း/စဲ အ့ၣ် လၢ 85
မး မ့တမ့� ဆူ အဖီ ခိၣ်
ဒီ းမၤန့�ဝဲ တ�
မၤလိ အတီ ၤလၢခံ ကတၢ�တမံ ၤ
လၢ 85 မး မ့တမ့� ဆူ အဖီ ခိၣ် လၢ
တ�ဂံ �တ�ဒွ း/စဲ အ့ၣ် အဂၤ 2 ဘ့ၣ်
အပူ ၤ ဆူ အပတီ �အထီ ကတၢ�
လၢ Regents တ�ဒိးစဲ းတခါအပူ ၤ
လၢအအိ ၣ်ဒီးတ�ပျဲပူၤ.

တ�ဂ့�တ�ကျိၤဆူ ညါအဂၤတဖၣ်တ�ထံ ၣ်န့�အီ ၤသ့ဖဲ
တ�အၢၣ်လီၤမၤဂၢ�မၤကျၢၤတဖၣ်ဒီးတ�စဲ ပနီၣ်တဖၣ်
ပှၤယဲ ၤကဘျံး သ့န့ၣ်လီၤ.

တ�ပျဲပူၤအဂၤတဖၣ်
တမ့�ထဲ တ�ပျဲပူၤတဖၣ်လၢ Regents တ�ဒိ းစဲ းတဖၣ်အပူ ၤ
ဘၣ်, ကၠိ ဖိတဖၣ် တ�ပျဲပူၤအီ ၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကသ့ဝဲ လၢတ�
အိ ၣ်သးလၢလာ်လီၤတံ �လီ ၤဆဲ းတဖၣ်အံၤ အပူ ၤန့ၣ်လီၤ. ကွ �
FAQ လၢတ�ဂ့�တ�ကျိၤဆူ ညါအဂီ �တက့�








စဲ အ့ၣ်တ�မၤကွ �ဒၢးတ�လိ ၣ်ဘၣ်လၢတ�ပျဲ�ုာ်လီၤ Regents
တ�ဒိ းစဲ းတမံ ၤ တ�မၤဝံ အီ ၤတန့�မ့�လၢ COVID အဃိ (FAQ
#s 4, 13)
တ�သမံ သမိ း A/B တ�ဒိ းစဲ းတဖၣ် လၢအတမ့�ဘၣ်အဲကလံ း
ကျိာ် (LOTE) (FAQ #s 21, 39, 43)
ဖးဝ့တ�ဒိးစဲ းလၢဝဲ ၤကျိၤတူ �လိ ာ်အီၤတဖၣ် (FAQ # 22, 23)
တ�ဒိ းစဲ းလီ �လ�ဆီ ဆီလၢဝဲ ၤကျိၤတူ �လိ ာ်အီၤတဖၣ် (FAQ #
24)
သူ းသမူ တ�ဖံ းအီ ၣ်မၤအီ ၣ်ဒီးတ�သ့တ�ဘၣ်စဲၣ်နီၤတ�ကူ ၣ်
ဘၣ်ကူၣ်သ့ (CTE) တ�သ့တ�ဘၣ်စဲၣ်နီၤတ�မၤကွ � (FAQ
#25, 27)
တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ သးသမူ တ�ဖံ းအီ ၣ်မၤအီ ၣ်တ�ဂုၤထီ ၣ်
ပသီ ထီၣ် ဒီး တ�ဖံ းတ�မၤတ�မၤလိ တဖၣ် (CDOS) တ�ဖျိထီၣ်
ကၠိ လံာ်တ�အုၣ်ကီၤသး တ�မၤဝံ ၤအီ ၤတန့�မ့�လၢ COVID
အဃိ (FAQ #23, 28-30, 32)

တ�သံ ကွ �လၢတ�သံ ကွ �အီ ၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်
လါယူ ၤ 2021 ဒီး လါအီ ကူး 2021 တ�ပျဲပူၤတဖၣ်
တ�သံ ကွ �လၢတ�သံ ကွ �အီ ၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်
လၢအ ဘၣ်ထွဲဒီး လါယူ ၤ 2021 ဒီးလါအီ ကူး 2021
တ�ပျဲ ပူ ၤတဖၣ်လၢ
တီ ၤဒိၣ်လာ်တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီ �

လါယ�ူ ၤအါရံ ၤ 2021 တ�ပျဲပူၤတဖၣ်
တ�သံ ကွ �လၢတ�သံ ကွ �အီ ၤခဲ အံၤခဲ အံၤတဖၣ် လၢ
အဘၣ်ထွဲဒီး တ�ဆိ ကတီ �ကွံ ာ် လါယူ နၤအါရံ ၤ 2021
ြ�ူးယီ းကီ �စဲ ၣ် (NYS) တီ ၤထီ ကၠိ Regents တ�ဒိးစဲ း
တဖၣ်
လါယူ ၤ 2020 ဒီ း လါအီ ကူး 2020 တ�ပျဲပူၤတဖၣ်
Regents တ�ဒိ းစဲ းတဖၣ်ဒီးဖျိကၠိတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်တ�သံ ကွ �ဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19 တ�ဆိ ကတီ �ပာ်ကတီ �

တ�တိ စၢၤမၤစၢၤအဂၤတဖၣ်
NYSED ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်
ခိ ၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19)
ထီ ရီၤကူ ၣ်သ့ဒီးတီ �ဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တ
ဖၣ်
တ�န�ပၢ� NYS တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး တ�လိ ၣ်တဖၣ်ဟံ ၣ်ဖိဃီဖိတ�တိ စၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

တ�သံ ကွ �အိ ၣ်ဧါ.
ဆဲ းကျိး တ�မၤလိ မိ�ပှ�ဒီ းတ�သိ ၣ်လိနဲၣ်လိဝဲၤဒၢး
(Curriculum and Instruction) ဖဲ
emscgradreq@nysed.gov မ့တမ့�
(518)474-5922 တက့�

