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အတ ြဲ 14 
Dekalb ေကာင္တ ီခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
သင့္အတ က ္အလ န္ေကာင္းေသာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္လ မ့္မည္ဟို ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ 
မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္းအတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ျပင္ဆင္ေနသည့္ စဥ္ခါ မ မ တ ို႔၏ တံို႔ျပန္ခ က္မ ားက ို 
ေပးၾကသူမ ားအားလံိုးတ ို႔အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ခရ ိုင္အေနျဖင့္ Georgia ျပည္သူ႕က န္းမာေရး ဌာန (DPH)၊ Georgia 
ပညာေရးဌာန ြႏ င့္ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ တ ို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအတ ိုင္း လ ိုက္နာေဆာငရ္ က္ေနပါသည္။ 
DeKalb ေကာင္တ ီက န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ထံမ  ရရ  ေသာ လားရာေဒတာအခ က္အလက္၏ 14-ရကတ္ာကာလ၌ DeKalb 
ေကာင္တ ီေနထ ိုင္သူမ ားအထြဲရ   100,000 ေသာ ေနထ ိုင္သူမ ား၏ ပ မ္းမ   ရလဒ္အရ ျဖစ္ြႏ ိုင္သည့္အခါတ င္ ခရ ိုင္အား အဆင့္ II 
ျဖစ္သည့္ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္းျဖင့္ အစီအစဥ္သ ို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ (မသက္ဆ ိုင္ေၾကာင္းရ င္းလင္းခ က္ - 
Georgia ျပည္သူ႕က န္းမာေရး ဌာန မ  အသစ္ေသာ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားက ို လက္ခံရရ  သည့္အခါ အေရအတ က္မ ားက ို 
တင္ျပၿပီး ေနာက္ဆံိုးရ မ မ္းမံေပးပါသည္)။ 
 
ယေန႔အထ  ပ မ္းမ  ြႏွ်ႏႈန္းမ ာ 103 ျဖစ္ပါသည္။ ပ မ္းမ  ြႏွ်ႏႈန္းက ို ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သ ားမည္ျဖစ္သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ ္
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ သ ပၸံ အားျဖင့္ လမ္းညႊန္မွ်ႏႈေပးရန္ ြႏ င့္ ရရ  ြႏ ိုင္ေသာ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ လက္ခံရရ  ရန္ ေရ းခ ယ္ 
ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ မဟာဌာနမ  ဆရာ၊မမ ား ြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ား အားလံိုးတ ို႔၏ လံိုၿခံဳမွ်ႏႈြႏ င့္ 
က န္းမာေကာင္းမ န္မွ်ႏႈ လံိုေလာက္မွ်ႏႈအတ က္ ေသခ ာေစရန္ DCSD COVID-19 ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္း အထူးတာဝန္အဖ ြဲ႕မ  
လားရာမ ားက ို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမွ်ႏႈျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ က္မ ား ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေနာက္ဆံိုး ခ  န္းဆ ိုခ ကက္တည္းက တံို႔ျပန္ခ က္မ ားက ို သ ရ  ရန္အတ က္ DCSD ဆရာ၊မ ြႏ င့္ မ ဘ အႀကံေပးအဖ ြဲ႕မ ား ြႏ င့္ 
ေက ာင္းအိုပ္မ ား အေတာ္မ ားမ ားတ ို႔ြႏ င့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေတ ႕ဆံိုခြဲ့ပါသည္။ ခရ ိုင္အေနျဖင့္ စ ိုးရ မ္မွ်ႏႈမ ားျဖစ္သည့္ မ ဘမ ားြႏ င့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း 
စပ္တူလိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားတ ို႔၏ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မွ်ႏႈသ ို႔ ျပန္လည္ေဆာင္ရ က္ရန္ြႏ င့္ပတ္သကသ္ည့္ မ မ တ ို႔၏ 
အမ  ဳးမ  ဳးေသာ သေဘာထားမ ားက ို သတ မူပါသည္။ ေက ာင္းမ ား ခ က္ခ င္း ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ရန္ ဆြႏၵရ  ေသာ မ ဘမ ားအခ  ို႕ရ  သည္က ို 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အသ အမ တ္ျပဳသလ ို အဆင့္လ ိုက္ စီမံျပဳလိုပ္ည့္နည္းလမ္းမ တဆင့္ လံိုၿခံဳစ ာျဖင့္ ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ရန္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း 
စပ္တူလိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားအားလံိုးတ ို႔၏ စ ိုးရ မ္မွ်ႏႈမ ားက ိုပါ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အညီအမ  အေလးထားရန္လည္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အမ တ္ရရန္ 
မိုခ လ ိုအပ္သည္။ 
 
DCSD COVID-19 Think Tank မ  ေန႔စဥ္ ေတ ႕ဆံိုမွ်ႏႈမ ားျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ စာသင္ခန္းမ ား၊ ပ့ံပ ိုးမွ်ႏႈအေဆာက္အအံိုမ ား 
ြႏ င့္ ဘတ္စကားမ ား တ င္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေၾကာင္းေသခ ာေစရန္၊ ထ ို႔အျပင္ DCSD စပ္တူ လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားအားလံိုးအတ က္ 
က န္းမာေသာ ပတ္ဝန္းက င္ တစ္ခိုရ  ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ လ ိုအပ္မည့္အရာမ ားက ို ဆက္လက္ ခ င့္တ က္သ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ကူးစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕မွ်ႏႈ မ ားစ ာျဖစ္ေပၚေနဆြဲကာလအတ င္း၌ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ ား ြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ား တ ို႔၏ 
လံိုၿခံဳမွ်ႏႈအတ က ္ကာက ယ္မွ်ႏႈျပဳျခင္းမ ာ ခရ ိုင္၏ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးခ က္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရ  ေနပါမည္။ 
 
ဝန္ထမ္းမ ား 
လာမည္ ့ေအာက္တ ိုဘာလ 19 ရက္ ေန႔တ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အခ  န္ဇယားြႏ င့္ပတ္သက္၍ DCSD ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္း COVID-19 
အထူးတာဝန္အဖ ြဲ႕ မ  DeKalb ေကာင္တီ ပညာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕သ ို႔ ေနာက္ဆံိုးရ အစီအစဥ္မ ားက ို တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
မ ဘမ ား၊ ပညာေပးသူမ ား ြႏ င့္ အျခားေသာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း စပ္တူလိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားထံမ လာေသာ တံို႔ျပန္ခ က္မ ားအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မွ်ႏႈ အစီအစဥ္က ို ဆက္လက္မ မ္းမံ သ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ေက ာင္းသားမ ား 
ယခင္အပတ္က ေဆ းေြႏ းခ က္မ ားမ  ေနာက္ဆံိုးအခ က္အလက္မ ားအတ ိုငး္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေျပာင္းလြဲတ ိုးတက္မွ်ႏႈအဆင့္ III 
သ ို႔ မကူးေျပာင္းမ  ီအေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈပတ္ဝန္းက င္ျဖစ္သည့္ အဆင္ ့II ထြဲတ င္ ဆကလ္က္၍ 
ေလ့လာသင္ယူသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္ ့III ထြဲတ င္ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ နး္သူမ ားသည္ ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ သ ို႔မဟိုတ္ 
အေဝးသင္/ေဝးက ာလ မ္းရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ အတ က္ ေရ းခ ယ္ခ င့္ ရ  ပါသည္။ ျပန္စရန္ ျပန္သ ားျခင္း ရည္႐ ယ္ခ က္ ေျပာင္းလြဲမွ်ႏႈ 
ေဖာင္ပိုံစံက ို ၿပီးခြဲ့ေသာ ေအာက္တ ိုဘာလ 9 ရက္ေန႔က ျဖန္႔ေဝေပးခြဲ့ၿပီး မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသူမ ားမ  ကေလးတစ္ဦးစီအတ က္ မ မ တ ို႔ 
ဦးစားေပးြႏ စ္သက္သည့္ ေရ းခ ယ္မွ်ႏႈက ို ေရ းခ ယ္ြႏ ိုင္ပါသည္။ အဆင့္ III စတင္မည့္ မည္သည့္အခါတ င္မဆ ို ေနအ မ္၌ 



BURMESE 

နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာင္သ ားမည့္ ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ စီစဥ္ရန္ ြႏ င့္ 
စာသင္ခန္းမ ားထြဲတ င္ ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ကာလအတ င္း၌ လူမွ်ႏႈေရးဆ ိုင္ရာ ေဝးက ာေနျခင္း သတ္မ တ္ခ က္မ ားျဖင့္ 
လိုပ္ေဆာင္ြႏ ိုင္ရန္ တံို႔ျပန္ေျဖၾကားခ က္မ ားသည္ ေဒသခံေက ာင္းမ ားအား ေက ာင္းသားမ ားက ို အဖ ြဲ႕ငယ္မ ားျဖင့္ စီစဥ္ဖ ြဲ႕ထားျခင္းက ို 
ျပဳလိုပ္ေစြႏ ိုင္ပါမည္။ 
 
လင့္ခ္ - https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 
 
ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ေမာ္ဒယ္မ ားအတ က္ စဥ္းစားသိုံးသပ္ရန္မ ားမ ာ ေအာက္ပါအတ ိုင္းျဖစ္ပါသည္ - 
 
ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ေမာ္ဒယ္ (မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင ္ြႏ င့္ အေဝးသင/္ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း 
ြႏ စ္မ  ဳးျဖင့္တ ြဲသင္ျခင္း) -  
 
ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ေမာ္ဒယ္သည္ မ မ တ ို႔၏ ကေလးမ ားအား အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းြႏ င့္အတူ 
ေက ာင္းပတ္ဝန္း က င္သ ို႔ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္သင္ၾကားျခင္းတ င္ သက္ေသာင့္သက္သာမွ်ႏႈျဖစ္ေသာ မ သားစိုမ ားအတ က ္
စီစဥ္ျပဳလိုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ ဆရာ၊မမ ားြႏ င့္ တစ္တန္းတည္းသားမ ားတ ို႔ြႏ င့္ 
က ိုယ္တ ိုင္က ိုယက္ ျဖင့္ လိုံၿခဳံစ ာ အျပန္အလ န္တိုံ႔ျပန္မွ်ႏႈျပဳျခင္း အခ င့္အေရး ရရ  ပါမည္။ မ သားစိုမ ားသည္ အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  
ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ေမာ္ဒယ္က ို ျပန္ေ႐ းခ ယ္ရန္ ျပန္သ ား ျခင္း ရည္႐ ယ္ခ က္ ေျပာင္းလြဲမွ်ႏႈ ေဖာင္ပိုံစံက ို ေဒသဆ ိုင္ရာေက ာင္း၌ 
ျဖည့္စ က္ျခင္းအားျဖင့္ အခ  န္မေ႐ း ေ႐ းခ ယ္ျပဳလိုပ္ခ င့္ရ   ပါသည္။ 
 
 ေက ာင္းသားမ ားြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ားသည္ မ က္ြႏ ာဖိုံး သ ို႔မဟိုတ္ ြႏ ာေခါင္းစည္းမ ားက ို တပ္ဆင္ရန္ လ ိုအပ္သည္။ ထ ို႔အျပင္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ ခ႐ ိုင္မ -ေပးအပ္ထားသည့္ သ ို႔မဟိုတ္ က ိုယ္ပ ိုင္သိုံး အီလက္ထေရာနစ္ က ရ ယာမ ားက ို 
ယူေဆာင္လာရန္လည္း လ ိုအပ္သည။္ 
 
အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ေမာ္ဒယ္ - 
 
အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ေမာ္ဒယ္က ို မ မ တ ို႔၏ ကေလးမ ားအား ဤအခ  န္၌ 

မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္နည္းလမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက ာင္းသ ို႔ျပန္သ ားေစရန္ သက္ေသာင့္သက္သာမွ်ႏႈ မျဖစ္ေသာ မ သားစိုမ ား အတ က္ 
စီစဥ္ျပဳလိုပ္ထားသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းမ  စီစဥ္ေပးသည့ ္နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမ ေန 

ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းနည္းလမ္းက ို ဆက္လက္ လိုပ္ေဆာင္သ ားမည္။ မ သားစိုမ ားသည္ အမ တ္ 4.5 ေပးသည့္အပတ္ 
စပ္ၾကားကာလတစ္ခိုစီ၌ ေဒသခံေက ာင္း၌ ျပန္သ ားျခင္း ရည္႐ ယ္ခ က္ ေဖာင္ပိုံစံက ို ျဖည့္စ က္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရ   
လူက ိုယ္တ ိုင္က ိုယ္က ျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမွ်ႏႈ ေမာ္ဒယ္သ ို႔ ကူးေျပာင္းသ ားရန္ ခ င့္အေရးရ  ပါမည္။ 
 
မ သားစိုမ ားအားလိုံးသည ္ျပန္သ ားျခင္း ရည္႐ ယ္ခ က္ ေျပာင္းလြဲမွ်ႏႈ ေဖာင္ပိုံစံက ို ျဖည့္စ က္ၿပီးေနာက္ ေအာက္တ ိုဘာလ 23 ရက္၊ 
2020 ခိုြႏ စ္ေနာက္ဆိုံးထားၿပီး ျပန္လည္ေပးပ ို႔ပါရန္ တ ိုက္တ န္းြႏွ်ႏႈ းေဆာ္အပ္ပါသည္။ ေဖာင္ပိုံစံက ို ျဖည့္စ က္ျခင္းမျပဳမ  ီသင့္ကေလး၏ 
ေက ာင္းသား ကဒ္ နံပါတ္ (ေန႔လယ္စာ နံပါတ္ သ ို႔မဟိုတ္ Chromebook ေလာ့အင္း နံပါတ္) က ို ဦးစ ာ ရယူပါ။ အကယ္၍ 
သင့္ကေလး၏ ေက ာင္းသား ကဒ္ နံပါတ္က ို သင ္မရရ  ထားေသး ပါက Parent Portal သ ို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့ ္ရွ်ႏႈၿပီး မၾကာေသးမ ီက 
သင့္ကေလး၏ တ ိုးတက္မွ်ႏႈ က ိုယ္ေရးမ တ္တမ္း တ င္ စစ္ေဆးၾကည့္ရွ်ႏႈပါ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလး၏ ဆရာ၊မ ထံသ ို႔ ဆက္သ ယ္မွ်ႏႈျပဳပါ။ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ား ြႏ င့္ မ မ တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားအား ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္း အစီအစဥ္၏ 
ေနာက္အဆင္ ့တစ္ဆင့္အတ က္ ျပင္ဆင္ေပးရန္မ ာ ထ ပ္တန္း ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္း 
အစီအစဥ္ြႏ င့္ပတ္သက္သည္ ့ပံိုမ န္ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားက ို ဤသတင္းလႊာ၊ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ DCSD ဝဘ္ေဖ့ခ ္၊ 
ေက ာင္းဝဘ္ဆ ိုဒ္မ ား၊ ေက ာင္းမက္စင္ဂ ာ ြႏ င့္ လူမွ်ႏႈေရး ဆက္သ ယ္ေရး ေနရာမ ား (Facebook ၊ Twitter ြႏ င့္ Instagram) မ တဆင့္ 

သင ္ဆက္လက္ၿပီး ေစာင့္ေမ  ာ္ြႏ ိုင္ပါသည္။ 
 
 
 



BURMESE 

လိုပ္ငန္းခ င္က င္းထြဲ 
 
ေဒသ I ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ  း Ms. Melanie Pearch ြႏ င့္အတူ လိုပ္ငန္းခ င္က င္းထြဲသ ို႔ သ  ားေရာက္လည္ပတ္ခ င့္အတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ 
ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ ေဒသဆ ိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ  း Pearch ြႏ င့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ Ashford Park မူလတန္းေက ာင္း၊ Doraville 
United မူလတန္းေက ာင္း ြႏ င့္ Chamblee အထက္တန္းေက ာင္းမ ားသ ို႔ လည္ပတ္ေရာက္ရ  ခြဲ့ပါသည။္ ထူးခၽ န္ေက ာင္းမ ား (Blue 
Ribbon Schools) ျဖစ္လာသည့္ Kittredge Magnet ES ြႏ င့္ Austin ES တ ို႔က ိုလည္း ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည။္ Cross Keys ၌ 
ေက ာင္းသား၏တ ိုးတက္ေပါက္ေရာက္မွ်ႏႈမ ားက ို ေတ ႕ရ  ရသည္မ ာလည္း ဝမ္းေျမာက္စရာျဖစ္ပါသည္၊ ထ ို႔အျပင္ ဤအစိုအေဝးထြဲတ င္ 
မ မ တ ို႔၏ေက ာင္းမ ားအတ က္ ကတ ျပဳလိုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ဝါရင့္ ေက ာင္းအိုပ္မ ား မ ားစ ာက ို ေတ ႕ရ  ရသည္မ ာ 
အလ န္ဝမ္းေျမာက္ဖ ယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ Sequoyah အလယ္တန္းေက ာင္းမ  ေက ာင္းအိုပ္ႀကီး Cedric Anthony 
ေျပာၾကားခြဲ့သည့္အတ ိုင္းပင္ ”ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ဟာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အရ ပ္မခ ိုြႏ ိုင္တြဲ ့အရ ပ္ေပးမယ့္ သစ္ပင္ေတ က ို ကူညီစ ိုက္ပ  ဳးဖ ို႔ အေစ့ေတ က ို 
စ ိုက္ေပးခြဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။”  
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္ထံ အခ  န္ေပးၿပီး ေမးခ န္းမ ားေမးျမန္းကာ အစဥ္ဆက္သ ယ္လာသူ သ ို႔မဟိုတ္ သင္၏ တန္ဖ ိုးရ  လ ေသာ တံို႔ျပန္ခ က္မ ားက ို 
မ  ေဝေပးသည့္ မ သားစို မ ားစ ာတ ို႔အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ အေယာက္စတီ ိုင္းက တံို႔ျပန္ေျဖၾကားမွ်ႏႈမ ားက ို လက္ခံရရ  ေၾကာင္း 
ေသခ ာေစရန္အတ က ္ႀက ဳးပမ္းမွ်ႏႈတ င္ သင္၏ ေမးခ န္းမ ားြႏ င့္ တံို႔ျပန္ခ က္မ ားအား သင္၏ ေဒသဆ ိုင္ရာ ႀကီးၾကပသ္ူဌာနမ  းြႏ င့္ 
ေက ာင္းအိုပ္မ ားထံသ ို႔ ေက းဇူးျပဳ၍ တ ိုက္ရ ိုက္ဆကသ္ ယ္ပါ။ ဤအခ  န္ခါသည္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ DCSD မ သားစိုမ ား မ ားစ ာတ ို႔အတ က္ 
အလ န္႔အလ န္ ဖ စီးေၾကာင့္ၾကမွ်ႏႈျဖစ္သည္မ ာ ကၽ ြ္ႏိုပ္ သ ရ  နားလည္ပါသည္။ ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚေသာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းစာသင္ြႏ စ္တ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ဆက္လက္ခရီးစဥ္ေမာင္းြႏ င္သ ားသည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ား၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမွ်ႏႈြႏ င့္ ပညာေရး ထူးခၽ န္မွ်ႏႈအတ က္သ ို႔ ကၽ ြ္ႏိုပ္၏ မဆိုတ္မနစ္ေသာ 
ယံိုၾကည္ခ ကသ္ံန္န ဋ္ဌာန္က ို အေလးထားလ ိုပါသည္။ 
 
သင္၏ #1 အားေပးသ ူ
 
Cheryl Watson-Harris 


