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အတြဲ 15

Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
ၿပီးခြဲဲ့သည္ဲ့ တနလၤာေန႔တင္ DeKalb ေကာင္တီ ပညာေရးဘိုတ္အဖြဲ႕ (BOE) ထံသို႔ ေနာက္ဆံိုးသတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္
တင္ျပခြဲဲ့ပါသည္။ ဤေဆးေြႏးပြဲတင္ မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္းသို႔ျပန္သားရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အစီအစဥ္ထတ
ြဲ င္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔
မည္သည္ဲ့ေနရာ၌ ရွေနသည္ြႏွင္ဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အဓကအာရံိုစိုက္ ေဆးေြႏးခြဲဲ့သည္။
အစည္းအေဝး၌ DeKalb ေကာင္တီ အသိုင္းအဝိုင္းထြဲ COVID-19 ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မႈ က ဆင္းမႈမွာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ား၊
ပညာသင္ၾကားေပး သူမ ားြႏွင္ဲ့ ပညာသင္ဆိုရသူမ ားတို႔အတက္ မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္ သင္ၾကား ပို႔ခ မႈသို႔ ျပန္သားရန္ လံိုေလာက္သည္ဲ့
အာမခံခ က္ မရွသည္ဲ့အေၾကာင္း BOE သို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တင္ျပခြဲဲ့ပါသည္။ လန္ခြဲဲ့သည္ဲ့ လအနည္းငယ္က ခရိုင္မွ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဆက္သယ္မႈမ ား ျပဳလိုပ္ခဲ့ြဲသည္ဲ့အတိုင္း ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ျပန္လည္ဖင္ဲ့ျခင္း အစီအစဥ္ထတ
ြဲ င္ ေနာက္အဆင္ဲ့သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
မိုခ လိုအပ္ေသာ စံသတ္မွတ္ ခ က္တစ္ခိုမွာ အသိုင္းအဝိုင္းထြဲတင္ ပ မ္းမွ 14-ရက္၌ လူ 100,000 တင္ ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မႈအဆင္ဲ့ အခို 100
ေအာက္ က သင္ဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင္ဲ့ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔၏ လံိုၿခံဳအြႏၲရာယ္ ကင္းေရးသည္ ထပ္တန္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေသခ ာေစရန္မွ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဝးကာမသားပါ။
ေက ာင္းမွ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္းဆိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ား အတက္ CDC ၏ ထိုတ္ျပန္ခ က္ အညႊန္းမ ား
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အညႊနး္ မ ား

ေက ာင္းမ ားထြဲတင္

ေက ာင္းမ ားထြဲတင္

ေက ာင္းမ ားထြဲတင္

ေက ာင္းမ ားထြဲတင္

ေက ာင္းမ ားထြဲတင္

ကူးစက္မႈ၏ အြႏၲရာယ္

ကူးစက္မႈ၏ အြႏၲရာယ္

ကူးစက္မႈအြႏၲရာယ္

ကူးစက္မႈအြႏၲရာယ္

ကူးစက္မႈအြႏၲရာယ္

အနမ္ဲ့ဆံိုး၌ရွျခင္း

အနမ္ဲ့ဆံိုး၌ရွျခင္း

မျပင္းထန္ျခင္း

ပို၍ျမင္ဲ့ျခင္း

အျမင္ဲ့ဆံိုးျဖစ္ျခင္း

<5

5 မွ <20

20 မွ <50

50 မွ < 200

>200

<3%

3% မွ <5%

5% မွ <8%

8% မွ < 10%

>10%

လန္ခြဲဲ့သည္ဲ့ 14 ရက္အတင္း၌ လူ 100,000
လွ င္ အသစ္ေသာကူးစက္မႈျဖစ္သူ
အေရအတက္ *
လန္ခြဲဲ့ေသာ 14 ရက္အတင္း၌ RT-PCR
စစ္ေဆးမႈမွ ပိုးေတ႕ရွသည္ဲ့ ရာခိုင္ြႏႈန္း **
သက္သာေစျခင္း မဟာဗ ်ဴဟာ အဓကအခ က္ 5
ခ က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
ေက ာင္း၏ လိုပ္ေဆာင္မႈစမ္းရည္ •

ြႏွာေခါင္းစည္းမ ားအား
တစ္သမတ္တည္းြႏွင္ဲ့ မွန္ကန္စာ
အသံိုးျပဳတပ္ဆင္ျခင္း

•

မဟာဗ ်ဴဟာ 5

မဟာဗ ်ဴဟာ 5

မဟာဗ ်ဴဟာ 3-4

မဟာဗ ်ဴဟာ 1-2

လူမႈဆက္ဆံေရး

ခ က္လံိုးအား

ခ က္လံိုးအား မွန္ကန္စာ

ခ က္လံိုးအထ

ခ က္လံိုးအထ

အကာအေဝးျခားေနျခင္းအား ျဖစ္ြႏိုင္သမွ

မွန္ကန္စာြႏွင္ဲ့

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ

မွန္ကန္စာြႏွင္ဲ့

မွန္ကန္စာြႏွင္ဲ့

အမ ားဆံိုးအထ ျပဳလိုပ္ျခင္း
•

လက္သန္႕စင္ေရး ြႏွင္ဲ့
အသက္ရွ်ဴလမ္းေၾကာင္း

တစ္သမတ္တည္း

ဆာင္ခြဲဲ့သည္ သို႔ေသာ္

တစ္သမတ္တည္း

တစ္သမတ္တည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ

တစ္သမတ္တည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ

ဆာင္ခြဲဲ့သည္

မဟိုတ္ပါ

ဆာင္ခြဲဲ့သည္

ဆာင္ခြဲဲ့သည္

မဟာဗ ်ဴဟာ တစ္ခိုကိုမွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ
ဆာင္ခြဲဲ့ျခင္း မရွပါ

က င္ဲ့ဝတ္ထံိုးတမ္းမ ား
•

သန္႔ရွင္းေရး ြႏွင္ဲ့ ပိုးသတ္ျခင္း

•

ေဒသဆိုင္ရာ က န္းမာေရးဌာနျဖင္ဲ့အတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္ျခင္း
ေဖာ္ထိုတ္အကြဲျဖတ္စီမံျခင္း ဆက္သယ္မႈ

*လန္ခသ
ြဲဲ့ ည္ဲ့ 14 ရက္အတင္း၌ လူ 100,000 လွ င္ အသစ္ေသာ ကူးစက္မႈ အေရအတက္သည္ လန္ခြဲဲ့ၿပီးေသာ 14 ရက္က ေကာင္တီအတင္း (သ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခားေသာ အသိုငး္ အဝိုင္း
အမ ဳးအစား) ရွ အသစ္ေသာ ကူးစက္မႈ အေရအတက္ကို ေကာင္တီအတင္း (သ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခားေသာ အသိုငး္ အဝိုင္း အမ ဳးအစား)ရွ လူဦးေရြႏွင္ဲ့စားၿပီးေနာက္ 100,000 ျဖင္ဲ့
ေျမႇာက္ၿပီး ထပ္ေပါင္းထည္ဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္ထားသည္ဲ့ ယခိုလမ္းညႊန္ခ က္အား ျပန္လည္သံိုးသပ္ရန္ ြႏွင္ဲ့ ကူးစက္မႈမ ားျပားသည္ဲ့ကာလ၌ လံိုၿခံဳေသာ
ေက ာင္းစီမံလည္ပတ္မႈအတက္ အေကာင္းဆံိုးေသာ အေလဲ့အက င္ဲ့မ ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ DCSD COVID-19 ေဆးကိုသမႈဆိုင္ရာ
အႀကံျပဳသူြႏွင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္ ဆက္လက္ေတ႕ဆံိုသားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ိုသည္ ေက ာင္းျပန္လည္ဖင္ဲ့ျခင္းမ ား မျပဳလိုပ္မွီ
သန္႔ရွင္းမႈအတက္ ြႏွင္ဲ့ HVAC စနစ္မ ားအတက္ စနစ္က ေသာ သေဘာတူညီခ က္မူၾကမ္းမ ား ေနရာတက ရွေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ထန္းသမ္းေရး ြႏွင္ဲ့ အေထာက္အကူေပး အဖြဲ႕တို႔ြႏင
ွ ္ဲ့ တက္ၾကစာ လိုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက္ ေနပါသည္။
DeKalb ေကာင္တီ ြႏွင္ဲ့ Georgia အတက္ လက္ရွ လားရာအခ က္ အလက္မ ားကို ေစာင္ဲ့ၾကည္ဲ့မွတ္သားရန္ COVID-19 ျပန္ဖင္ဲ့ျခင္း
အထူးလိုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ GDPH ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ညေန 3:00 နာရီေနာက္ပင
ို ္း၌ ေန႔စဥ္ ၾကည္ဲ့ရွဳစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ပါသည္။ ခရိုင္အေနျဖင္ဲ့
GDPH မွ တင္ျပထားသည္ဲ့ အခ က္အလက္မ ားအေပၚ ယူဆျခင္း သို႔မဟိုတ္ တက္ခ က္ျခင္းမ ား မျပဳလိုပ္ပါ။ အကယ္၍
သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို သင္ ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ အဆင္မ
ဲ့ ားကို လိုက္နာပါ 1.

လက္ရွ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို သင္ ၾကည္ဲ့ရွဳလိုပါက ညေန 3:00 နာရီ ေနာက္ပိုင္း၌ https://dph.georgia.gov/covid19-daily-status-report တင္ ေန႔စဥ္ လည္ပတ္ၾကည္ဲ့ရွဳပါ။

2.

Georgia ၏ ေျမပံိုကို ျပသထားသည္ဲ့ အပိုင္းသို႔ အထက္ေအာက္ေရႊ႕ၾကည္ဲ့ (scroll) လိုပ္ပါ။
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3.

DeKalb ေကာင္တီ တင္ ရစ္ဝထ
ြဲ ားျခင္းျဖင္ဲ့ ေန႔စဥ္ ဂဏန္းစာရင္းမ ားကို ၾကည္ဲ့ရွဳပါ။

4.

အကယ္၍ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေဒတာအခ က္အလက္ကို သင္ ေတ႕ျမင္လိုပါက အထက္မွေအာက္သို႔ေလွ ာက သည္ဲ့ ျပကၡဒန္
မီြႏ ်ဴးေပၚတင္ လ ြႏွင္ဲ့ ေန႔စြဲကို သင္ ေျပာင္းလြဲေရးခ ယ္ျခင္း ျပဳလိုပ္ြႏိုင္သည္။

အသိုငး္ အဝိုငး္ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ
ရက္ေၾကရာသီ PTA ၏ Dekalb ေကာင္စီ နည္းပညာဆိုင္ျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာ သင္ယူမႈ အစည္းအေဝးြႏွင္ဲ့ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီး ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမ
(Principal Town Hall) သို႔ တက္ေရာက္လာသူတိုင္းအား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သင္၏ ထင္ျမင္ခ က္မ ားြႏွင္ဲ့
ပင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈမ ားအတက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ြႏိုင္ပါ၊ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ားြႏွင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားအား မည္ကဲ့သ
ြဲ ႔ို အြႏၲကင္းစာ
ထားရွြႏိုင္ရန္ြႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး အစီအမံမ ားကို ေဝမွ ရန္အတက္ နည္းပညာဆိုင္ျဖင္ဲ့ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈမ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ပို၍
ဆက္လက္ျပဳလိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေကာ္မရွင္နာ Ms. Amanee Salahuddin ြႏွင္ဲ့ Flat Rock
မူလတန္းေက ာင္းမွ သူမ၏ ပထမတန္း ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသား မ ားတို႔အား မမတို႔၏ အလိုပ္ႀကဳးစားမႈအတက္ြႏွင္ဲ့
ကတကဝတ္လိုပ္ေဆာင္မႈ မ ားအတက္ အထူးေက းဇူးတင္ရွပါသည္။
စာရင္းစစ္ ဘ႑ာေရးဆင
ို ရ
္ ာ အစီရင္ခံစာမ ား
ခရိုင္မွ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး 2018 ြႏွင္ဲ့ 2019 အတက္ စာရင္းစစ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ ားကို လက္ခံရရွသည္ဲ့
အေၾကာင္းအား ေဝမွ ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္ ဝမ္းသာအားရပါသည္။ ခရိုင္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ ားြႏွင္ဲ့ပတ္သက္၍ သန္႔ရွင္းၿပီး
ျပဳျပင္ခ က္မရွသည္ဲ့ ထင္ျမင္ခ က္မ ားျဖင္ဲ့ အစီရင္ခံစာမ ားကို ေဝမွ ခြဲဲ့ပါသည္။ ခရိုင္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသို႔ ပင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈရွေစရန္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အတင္းေရး စာရင္းစစ္ ြႏွင္ဲ့ အစီရင္ခံျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားအား တိုးတက္ ေကာင္းမန္ေစေရးအတက္ ဆက္လက္
လိုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ကၽြႏ္ပ
ို ္ြႏွင္ဲ့ BOE တို႔အေနျဖင္ဲ့ မရွမျဖစ္ ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္သားရန္ ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပိုစ
ံ ံ
ေအာက္တိုဘာလ 9-30 ရက္၊ 2020 ခိုြႏွစ္
တိုးခ ႕ြဲ ထားသည္

မဘမ ား/အိုပ္ထန္းသူမ ား အေနျဖင္ဲ့ မမတ႔၏
ို ကေလးတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ ြႏွစသ
္ က္ေသာ ေရးခ ယ္မမ
ႈ ား ျပဳလိုပြႏ
္ ိုင္ရန္ ျပန္သားရန္
ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပိုစ
ံ အ
ံ ား ေအာက္တိုဘာလ 9 ရက္ ြႏွင္ဲ့ ေအာက္တိုဘာလ 21 ရက္ ေန႔မ ား၌ ျဖန္႕ေဝေပးခြဲဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
အဆင္ဲ့ III စတင္မည္ဲ့ မည္သည္ဲ့အခါတင္မဆို ေနအမ္၌ နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ၾကားမႈ ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သားမည္ဲ့
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ စီစဥ္ရန္ ြႏွင္ဲ့ စာသင္ခန္းမ ားထြဲတင္ ြႏွစ္မ ဳးစပ္ ေလဲ့လာသင္ၾကားျခင္း ကာလအတင္း၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ေဝးကာေနျခင္း သတ္မွတ္ခ က္မ ားျဖင္ဲ့ လိုပ္ေဆာင္ြႏိုင္ရန္ တံို႔ျပန္ေျဖၾကားခ က္မ ားသည္ ေဒသခံေက ာင္းမ ားအား ေက ာင္းသားမ ားကို
အဖ႕ြဲ ငယ္မ ားျဖင္ဲ့ စီစဥ္ဖ႕ြဲ ထားျခင္းကို ျပဳလိုပ္ေစြႏိုင္ပါမည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ထပ္တန္း ဘာသာစကား 15 မ ဳးျဖင္ဲ့လည္း ရရွြႏိုင္ေသာ
ျပန္သားရန္ ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပံိုစံအား ျဖည္ဲ့စက္ရန္ ေက းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင္ဲ့ခ္တင္ ြႏွပ္ပါ။

BURMESE
လင္ဲ့ခ္ - https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
မသားစိုမ ားစာတို႔အေနျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ COVID-19 တံို႔ျပန္ေဆာင္ရက္မႈ မ ားြႏွင္ဲ့ ေက ာင္းမ ား ျပန္ဖင္ဲ့ျခင္း အေၾကာင္းြႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး
ေနာက္ဆံိုး အခ က္အလက္မ ားကို မည္သည္ဲ့ေနရာ၌ မမတို႔ ရယူြႏိုင္မည္ကို ေမးခန္းရွမည္မွာ ကၽြႏ္ိုပ္ သပါသည္။
ေနာက္ဆံိုးရသတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔မွ ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ ားျဖင္ဲ့ စီစဥ္ေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဲ့
ဤအရင္းအျမစ္အား ျပန္လည္သံိုးသပ္ၾကည္ဲ့ရွဳရန္ ေသခ ာပါေစ။ မခင္ဘာသာစကားအသံိုးျပဳေသာ အဂၤလပ္ဘာသာစကား
မဟိုတ္ေသာ မဘမ ားအတက္ ဆက္သယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ေရးခ ယ္မႈမ ားြႏွင္ဲ့ ဦးစားေပးေသာ ဘာသာစကားအား
ေရးခ ယ္ြႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္း မက္ေဆဲ့ဂ ာ (School Messenger) ကရယာထြဲတင္လည္း ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။
ကေလးမ ားအတက္ ခ န္ပယ
ီ ံသစ္မ ား
ယခိုအပတ္ထတ
ြဲ င္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ြႏွင္ဲ့ပါဝင္လာသူ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ (လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဦးစီးခ ဳပ္ အရာရွ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဦးစီးခ ဳပ္ အရာရွ ြႏွင္ဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း လိုပ္ပိုင္ခင္ဲ့ေပးျခင္း၊ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလြဲျခင္း ြႏွင္ဲ့ မတ္ဖက္ျခင္း ဒိုတယႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး မ ားကို
ႀကဳဆိုပါသည္။ မမတို႔သည္ ၿပီးခြဲဲ့သည္ဲ့ ေအာက္တိုဘာလ 15 ရက္ေန႔က မမတို႔၏ အဖြဲ႕မ ား ထံသို႔ တရားဝင္မတ္ဆက္ေပးခြဲဲ့ၿပီး
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ြႏွင္ဲ့အတူ ေရွ႕ဆက္ြႏွင္ဲ့ အထက္သို႔ လက္တြဲေဆာင္ရက္သားရန္ စတ္ထက္သန္တက္ၾကပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား
Au’Niyah သည္ ေလာေလာဆယ္တင္ Miller Grove’s Culinary အြႏိုပညာ အစီအစဥ္၏ အစတ္အပိုင္းတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ DeKalb
ေကာင္တီ ရန္ပံိုေငရွာ ညစာစားပြဲတင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ၿပီးခြဲဲ့သည္ဲ့ အပတ္က သူမအား သူမ၏ နည္းျပ ြႏွင္ဲ့ Georgia ၏ ဧည္ဲ့ဝတ္ျပဳျခင္း
ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (HEFG) တို႔မွ ေရးခ ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သ
ြဲ ည္။ DCSD ကိုေကာင္းမန္မာကိုယ္စားျပဳခြဲဲ့ၿပီး Culinary
အြႏိုပညာအစီအစဥ္ထြဲ တင္ဆက္လက္ၿပီးထူးခၽန္စာပါဝင္ခြဲဲ့သည္ဲ့Au’Niyahအားေက းဇူးတင္ပါသည္။ လိုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ ား။
ၿပီးခြဲဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလ 14 ရက္က ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ 10 တန္း ြႏွင္ဲ့ 11 တန္း ေက ာင္းသားမ ားမွ PSAT/NMSQT စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခင္ဲ့
ရရွခြဲဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပလိုပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရက္မႈတစ္ခိုျဖစ္ဖို႔ရန္အတက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လာေသာ
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၊ ေက ာင္းေခါင္းေဆာင္မ ား ြႏွင္ဲ့ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူမ ား အားလံိုးတို႔ကို ေက းဇူးတင္ပါသည္။
အမည္စာရင္းသင္းထားသည္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးတို႔အား ပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းစီစဥ္ေပးၿပီး ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းစီ၌
ေက ာင္းသားမ ားအား ႀကဳ၊ပို႔ရာတင္ လံိုၿခံဳအြႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း ေသခ ာေအာင္ျပဳလိုပ္ေပးသည္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန
ကိုလည္း ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ ဒိုတယအႀကမ္ PSAT/NMSQT စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရက္မႈအား အမည္စာရင္း သင္းထားသည္ဲ့
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ လာမည္ဲ့ ေအာက္တိုဘာလ 29 ရက္ေန႔၌ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ၿပီး လံိုၿခံဳအြႏၲရာယ္ကင္းေသာ
ဒိုတယအႀကမ္ PSAT/NMSQT စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရက္မႈသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။

BURMESE
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေျပာင္းလြဲေနေသာ ေက ာင္းစာသင္ြႏွစ္သို႔ လမ္းညႊန္သား သည္ျဖစ္သည္ဲ့အေလ ာက္ သင္၏ ဆက္လက္ သည္းခံမႈြႏွင္ဲ့
ရည္မန္မႈ အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အမွန္တကယ္ ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ စဥ္ၿမြဲမျပတ္ကဲ့ြဲသို႔ပင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ား၏
လံိုၿခံဳအြႏၲရာယ္ကင္းမႈြႏွင္ဲ့ ပညာေရးထူးခၽန္မႈအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အျပည္ဲ့အဝ ကတကဝတ္ျပဳသူအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဆြဲပါ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris

