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Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ ေက ာင္း မ သားစို မ ားသ ို႔၊ မ ဂၤလာပါ။ 

 

ၿပီးခြဲဲ့ သည္ဲ့ တနလၤာေန႔တ င ္DeKalb ေကာင္တီ ပ ညာေရးဘို တ္အ ဖ ြဲ႕ (BOE) ထံသ ို႔ ေနာက္ဆံို းသတင္းအခ က္အလ က္မ ားက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္  

တင္ျပခြဲဲ့ ပါသည္ ။ ဤေဆ းေြႏ းပ ြဲ တ င ္မ က္ြႏွာခ င္းဆ ို င ္ေလဲ့လာသင္ ယူျခင္းသ ို႔ျပ န္သ ာ းရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အစီအစဥ္ထြဲတ င္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔  

မည္သည္ဲ့ေ နရာ၌ ရွ ေနသည္ ြႏွင္ဲ့ ပ တ္သက္ၿပီး အဓ ကအာရံိုစ ိုက္ ေ ဆ းေြႏ းခြဲဲ့သည္ ။ 

 

အစည္းအေဝ း၌ DeKalb ေကာင္တီ အသ ိုင္းအဝ ို င္ းထြဲ COVID-19 ကူးစ က္ပ ံ႕ြႏွံ႕မႈ က ဆင္းမႈမွာ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝ န္ထမ္ း မ ား၊ 

ပညာသင္ၾကာ းေ ပး သူမ ား ြႏွင္ဲ့ ပ ညာသင္ဆိုရ သမူ ားတ ို႔အတ က ္မ က္ြွႏာခ င္ းဆ ိုင္ သင္ၾကား ပ ို႔ခ မႈ သ ို႔ ျပန္သ ာ းရန္ လံိုေလာက္ သည္ဲ့  

အာမခံခ က ္မရွ သည္ဲ့အေၾကာင္ း BOE သ ို႔ ကၽ ြႏ္ို ပ္ တင္ျပခြဲဲ့ ပါသည္ ။ လ န္ခြဲဲ့သည္ဲ့ လ အနည္းငယ္က ခ ရ ိုင္မ ွစ ဥ္ဆက္ မျ ပတ္  

ဆက္သ ယ္ မႈမ ား ျပဳလိုပ္ခြဲဲ့ သည္ဲ့အ တ ိုင္း ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ျပန္လည္ ဖ င္ဲ့ျခ င္း အစီအစဥ္ထြဲတ င ္ေနာက္အဆင္ဲ့ သ ို႔ ေျပာင္ းေရႊ႕ရ န ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  

မိုခ လ ိုအပ္ေ သာ စံသတ္မွ တ ္ခ က္တစ္ခိုမွာ အသ ိုင္ း အဝ ိုင္းထြဲတ င ္ပ မ္းမွ  14-ရက္၌ လူ 100,000 တ င္ ကူးစ က္ပ ံ႕ြႏွံ႕မႈ အဆင္ဲ့ အခို 100 

ေအာက္ က သင္ဲ့ သည္။ ထ ပ္မံ၍ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ာ းြႏွင္ဲ့ ဝ န္ထမ္းမ ားတ ို႔၏ လံိုၿခံဳအြၲႏရာယ္ ကင္းေ ရးသည္  ထ ပ္တန္းျဖ စ္ေၾ ကာင္း 

ေသခ ာေစ ရန္မွ ဘယ္ေသာအခါ မွ   ေဝးက ာမ သ ားပါ ။ 

 

ေက ာင္းမ ွဆံိုးျ ဖ တ္ခ က္ခ ျ ခင္း ဆ ို င္ရာ အခ က္အ လက္မ ား အတ က ္CDC ၏ ထိုတ္ျပန္ခ က ္အညႊ န္းမ ား 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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အ ည ႊနး္မ ား 
ေက ာ င္းမ ာ းထြဲတ င္ 

ကူးစက္မ ႈ၏ အြႏၲရ ာယ္ 

အန မ ္ဲ့ဆံိုး၌ရွ ျခင ္ း 

ေက ာ င္းမ ာ းထြဲတ င္ 

ကူးစက္မ ႈ၏ အြႏၲရ ာယ္ 

အန မ ္ဲ့ဆံိုး၌ရွ ျခင ္ း 

ေက ာ င္းမ ာ းထြဲတ င္ 

ကူးစက္မ ႈအြႏၲရ ာယ္ 

မျပင ္းထန္ျခင ္း 

ေက ာ င္းမ ာ းထြဲတ င္ 

ကူးစက္မ ႈအြႏၲရ ာယ္ 

ပ ို၍ျမင္ဲ့ျခင ္း 

ေက ာ င္းမ ာ းထြဲတ င္ 

ကူးစက္မ ႈအြႏၲရ ာယ္ 

အျမင္ဲ့ဆံိုးျဖစ္ျခ င္း 

လ န္ခြဲဲ့သည္ဲ့ 14 ရက္ အ တ င္း၌ လူ 100,000 

လွ င္ အသစ္ေ သာက ူးစ က္မႈျဖစ ္သူ 

အေရ အတ က္ * 

<5 5 မ ွ<20 20 မ ွ<50 50 မ ွ< 200 >200 

လ န္ခြဲဲ့ေသာ 14 ရက္အ တ င္း၌ RT-PCR 

စစ ္ေဆးမ ႈမွ ပ ိုးေတ  ႕ရွ သ ည္ဲ့ ရာ ခ ိုင ္ြႏႈန ္း ** 
<3% 3% မ ွ<5% 5% မ ွ<8% 8% မ ွ< 10% >10% 

သက္သာ ေစ ျခင္း မဟာ ဗ ်ဴဟာ အဓ ကအခ  က္ 5 

ခ က္က ို အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ ဆာင ္ရန ္  

ေက ာ င္း၏ လိုပ္ေ ဆာင ္ မႈစ  မ္းရ ည္ - 

• ြႏွာ ေခ ါင္းစည္းမ ာ းအား 

တစ္သမ တ္တ ည္းြႏွင္ဲ့ မွ န္ကန ္စ ာ 

အသံိုးျပဳတပ ္ ဆင္ျခင ္း 

• လူမႈဆက ္ဆံေရ း 

အက ာအေ ဝးျခာ းေနျခင ္း အား  ျဖစ္ြႏ  ိုင္သမ ွ  

အမ ားဆံိုးအ ထ  ျပဳလိုပ္ျ ခင ္း 

• လက္သန ္႕စ င္ေ ရး ြႏ ွင္ဲ့ 

အသက္ရွ်ဴလမ ္းေ ၾကာင္း 

က င္ဲ့ဝ တ္ထံိုးတမ္းမ  ား 

• သန္႔ရ ွင္းေရ း ြႏွင ္ဲ့ ပ ိုးသ တ္ျခင္း 

• ေဒသဆ ိုင ္ရာ က န္းမာ ေ ရးဌာန ျဖင္ ဲ့အတ ူ

ပူးေပ ါင္းေဆာ င္ရ  က္ျခင ္း  

ေဖ ာ္ထိုတ ္အကြဲျဖတ္စီမ ံ ျ ခင ္း ဆက္သ ယ္မႈ 

မဟာ ဗ ်ဴဟာ 5 

ခ က္လံိုးအား 

မွန ္ကန္စ  ာြႏွင ္ဲ့ 

တစ္သမ တ္တ ည္း 

အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ

ဆာင ္ခြဲဲ့သည္   

မ ဟာ ဗ ်ဴဟာ 5 

ခ က္လံိုးအား မွန ္ကန္စ  ာ 

အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ

ဆာင ္ခြဲဲ့သည္ သ ို႔ေသာ ္ 

တစ္သမ တ္တ ည္း 

မဟိုတ္ပ ါ   

မဟာ ဗ ်ဴဟာ 3-4 

ခ က္လံ ိုးအထ  

မွန ္ကန္စ  ာြႏွင ္ဲ့ 

တစ္သမ တ္တ ည္း 

အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ

ဆာင ္ခြဲဲ့သည္ 

မဟာ ဗ ်ဴဟာ 1-2 

ခ က္လံိုးအထ  

မွန ္ကန္စ  ာြႏွင ္ဲ့ 

တစ္သမ တ္တ ည္း 

အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ

ဆာင ္ခြဲဲ့သည္   

မဟာ ဗ ်ဴဟာ တစ္ခ ိုက ိုမွ  

အေကာ င္အထ ည္ေဖ ာ္ေ

ဆာင ္ခြဲဲ့ျခင ္း မရ ွ ပါ    

*လ န္ခြဲဲ့သည္ဲ့ 14 ရကအ္တ င္း၌ လ ူ100,000 လွ င ္အသစ္ေသာ ကူး စက္မႈ အေရအတ က္သည္ လ န္ခြဲဲ့ၿပီးေသာ 14 ရက္က ေကာငတ္ီအတ င္း (သ ို႔မဟိုတ ္အျခားေသာ အသ ိုငး္အဝ ိုင္း 

အမ  ဳး အစား) ရွ  အသစ္ေသာ ကးူ စက္မႈ အေရအတ က္က  ို ေကာငတ္ီအတ ငး္ (သ ို႔မဟိုတ ္အျခားေသာ အသ ိုငး္အဝ ိုင္း အမ  ဳး အစား)ရွ  လ ူဦးေရြွႏင္ဲ့စား ၿပီးေနာက္ 100,000 ျဖင္ဲ့ 

ေျမႇာက္ၿပီး  ထပ္ေပါင္းထည္ဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အသစ္ျပင္ ဆင္ထားသည္ဲ့ ယ ခို လမ္းညႊ န္ခ က္အ ား ျပန္လည္ သံိုးသပ္ရန္ ြႏွင္ဲ့ ကူ းစ က္မႈမ ားျ ပားသ ည္ဲ့ကာလ၌ လံိုၿခံဳ ေသာ  

ေက ာင္းစီမံလည္ ပတ္မႈအတ က္ အေကာင္းဆံိုးေ သာ အေလဲ့အက င္ဲ့မ ားအား ေဖာ္ေဆာ င္ရန ္DCSD COVID-19 ေဆးကို သမႈဆ ိုင္ရာ 

အႀကံျပဳသူြွႏင္ဲ့ ကၽ ြႏ္ိုပ ္ဆ က္လက္ေတ ႕ဆံိုသ ာ းမ ည္  ျဖစ္ပါသ ည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ သည္ ေ က ာင္းျပ န္လည္ဖ င္ဲ့ျခင္းမ ား မျ ပဳလို ပ္မီွ 

သန္႔ရွင္းမႈအတ က ္ြႏွင္ဲ့ HVAC စ နစ္မ ားအတ က္ စ နစ္က ေသာ သေဘာတူညီခ က္ မူၾ ကမ္းမ ာ း ေနရာ တက ရွ ေၾ ကာင္း ေသခ ာေစ ရန္ 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ထ န္း သ မ္းေ ရး ြႏွ င္ဲ့ အေထာက္အကူေ ပ း အဖ ြဲ႕တ ို႔ြႏငွ္ဲ့ တ က္ၾက စ ာ လို ပ္က ို င္ေဆာင္ရ က ္ေနပါသည္။ 

 

DeKalb ေကာင္တီ ြႏွင္ဲ့ Georgia အတ က ္လက္ရွ  လားရာအခ က္ အလက္မ ားက ို ေ စာင္ဲ့ၾကည္ဲ့မွ တ္သားရန္ COVID-19 ျပန္ဖ င္ဲ့ျ ခင္း 

အထူးလိုပ္ငန္းအ ဖ ြဲ႕မွ GDPH ၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္က ို ညေ န 3:00 နာရီေနာက္ ပ ိုင္း၌ ေန႔စ ဥ ္ၾကည္ဲ့ရွဳစစ္ေဆးမႈျပဳ လိုပ္ပါသည္။ ခရ ို င္အေနျဖ င္ဲ့ 

GDPH မွ တင္ျပ ထားသည္ဲ့ အခ က္အလက္မ ားအ ေပၚ ယူဆျခ င္း သ ို႔မဟိုတ္ တ က္ ခ က္ျခင္ းမ ား မျပဳ လိုပ္ပါ။ အက ယ္ ၍ 

သတင္ းအခ က္ အလက္မ ားက ို သင္ ရယူလ ိုပါက  ေအာက္ပါ အဆင္ဲ့မ ားက ို လ ို က္နာ ပါ - 

 

1. လက္ရွ  သ တင္း အခ က္အလက္မ ားက ို သင္ ၾကည္ဲ့ ရွဳလ ိုပါက ည ေန 3:00 နာရီ ေနာက္ပ ိုင္း၌ https://dph.georgia.gov/covid-

19-daily-status-report တ င္ ေန႔ စဥ္ လည္ပ တ္ၾက ည္ဲ့ရွဳပါ။ 

2. Georgia ၏ ေျမ ပံိုက ို ျပသ ထားသ ည္ဲ့ အပ ိုင္းသ ို႔ အ ထက္ေအာက္ေ ရႊ ႕ၾကည္ဲ့ (scroll) လိုပ္ပါ။ 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. DeKalb ေကာင္တီ တ င္ ရစ္ဝြဲထာ းျခင္ းျဖင္ဲ့ ေန႔စ ဥ ္ဂဏန္းစာရင္းမ ာ း က ို ၾကည္ဲ့ရွဳပါ ။ 

4. အကယ္၍ သမ ို င္းဆ ိုင္ရာ ေဒတာ အခ က္အလက္က ို သင္ ေ တ ႕ျမင္ လ ိုပါက အထက္မွေအာက္သ ို႔ေ လွ ာက သည္ဲ့ ျပကၡဒ န ္

မီြႏ ်ဴးေပၚတ င ္လ ြႏွင္ဲ့ ေန႔ စ ြဲက ို သင္ ေျပာင္း လြဲေရ းခ ယ္ျခင္း ျပဳလိုပ္ြႏ ိုင္သည္။ 

 

အသ  ိုငး္အဝ  ိုငး္ ထ  ေတ ႕ခ  တ ္ဆက္မ ႈ 

ရ က္ေၾက ရာသီ PTA ၏ Dekalb ေကာင္စ ီနည္ းပည ာဆ ိုင္ျဖင္ဲ့ ေ လဲ့လ ာ သင္ယူမႈ အစ ည္းအေဝး ြႏွင္ဲ့  ေ က ာင္းအိုပ္ႀကီး ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ 

(Principal Town Hall) သ ို႔ တ က္ ေရာက္လာသူ တ ို င္းအား  ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သ င္၏ ထင္ျမ င္ခ က္ မ ားြႏွင္ဲ့ 

ပ င္ဲ့လင္ းျမ င္သာမႈ မ ားအတ က္ တ န္ ဖ ိုး မျဖ တ္ြႏ ိုင္ ပါ၊ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ာ းြႏွင္ဲ့  ေ က ာင္းသားမ ာ းအား မည္ကြဲဲ့သ ို႔ အြႏၲ ကင္းစ ာ 

ထားရွ ြႏ ို င္ရန္ ြႏွင္ဲ့ပ တ္သက္ၿပီး အစီ အမံမ ားက ို ေဝမွ ရန္အတ က္ န ည္းပညာဆ ိုင္ျဖ င္ဲ့ ထ ေတ ႕ခ  တ္ဆက္မႈ မ ားက ို ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔ ပ ို၍ 

ဆက္လက္ျပဳလို ပ္သ ားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထ ို႔အျပ င ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေကာ္မရွင္နာ Ms. Amanee Salahuddin ြႏွင္ဲ့ Flat Rock 

မူလတန္းေ က ာင္ းမွ သူမ၏ ပထမ တန္း ပ ညာသင္ ဆိုရေက ာင္ းသား မ ားတ ို႔အား မ မ တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက ဳ း စားမႈအတ က္ ြႏွင္ဲ့ 

ကတ ကဝတ္လို ပ္ ေဆာင္မႈ မ ားအ တ က ္အထူးေက းဇူးတင္ရွ ပါသည္။ 

 

စာ ရင္းစစ ္ဘ႑ာေ ရးဆ  ိုငရ္ာ အစရီ ငခ္ ံစာမ ား 

ခရ ိုင္မွ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ ဘ႑ာေရး 2018 ြႏွင္ဲ့ 2019 အတ က ္စာရင္ းစ စ္ ဘ႑ာေရးဆ ို င္ရာ အစီရင္ခံ စာ မ ားက ို လက္ခံရရွ သည္ဲ့ 

အေၾကာင္းအား ေဝမွ ရန ္ကၽ ြႏ္ိုပ္ ဝမ္းသာအား ရပါ သည္။  ခရ ို င္၏ ဘ႑ာေရးဆ ို င္ရာ လႈပ္ရွားမႈ မ ားြႏွ င္ဲ့ပတ္သက္၍ သ န္႔ရွင္းၿပီး 

ျပဳျပင္ခ က္မရွ သ ည္ဲ့ ထင္ျမ င္ခ က္ မ ားျဖင္ဲ့ အစီ ရင္ခံ စာမ ားက ို  ေဝမွ ခြဲဲ့ ပါသည္။ ခ ရ ိုင္၏ ဘ႑ာေရးဆ ို င္ရာ သ ို႔ ပ င္ဲ့လင္ းျမ င္ သာမႈရွ ေစရန ္

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အတ င္းေရး စာရင္ းစ စ္ ြႏွင္ဲ့ အစီရင္ ခံျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားအာ း တ ိုးတက္ ေ ကာင္းမ န္ေစ ေရး အတ က္ ဆက္လ က ္

လိုပ္ေဆာ င္ရန္မွာ ကၽ ြႏ္ိုပ္ြွႏင္ဲ့ BOE တ ို႔အေနျဖ င္ဲ့ မရွ မ ျဖစ ္ဦးစားေ ပးခ က္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

 
 

 မ  ဘမ ာ း/အ ိုပ ္ထ  န ္းသ ူမ ား အေ နျဖင္ဲ့ မ  မ  တ  ို႔၏ က ေလးတစဥ္ ီးခ ငး္စအီတ  က ္ြႏွစသ္က္ေသာ  ေ ရ းခ ယ ္မ ႈမ ာ း ျပဳ လ ိုပြ္ႏ ိုင္ရန ္ျ ပန္သ ား ရန ္
ရ ညရ္  ယခ္ က ္  ေ ဖာက္ပ ံိုစအံား   ေအာက္တ ိုဘာလ 9 ရက္ ြႏွင္ဲ့ ေအာ က္တ ိုဘာလ 21 ရက္ ေန႔ မ ား၌ ျဖ န္႕ေဝေပးခြဲဲ့ၿပီ း ျဖ စ္ပါသည္ ။ 

အဆင္ဲ့ III စတင္ မည္ဲ့ မည္သည္ဲ့ အခါတ င္မဆ ို ေနအ  မ္၌ နည္း ပညာ ဆ ိုင္ရာျဖင္ဲ့  ေလဲ့ လာသင္ၾကာ းမႈ ဆက္လက္လိုပ္ေ ဆာင္သ ားမည္ဲ့  

ေက ာင္းသားမ ားအတ က ္စီစဥ္ ရန္ ြႏွင္ဲ့ စာသင္ ခန္း မ  ားထြဲတ င္ ြႏွ စ္မ  ဳး စပ္ ေလဲ့ လာသင္ၾ ကားျခင္ း ကာလအတ င္း၌ လူမႈေရးဆ ိုင္ရာ 

ေဝးက ာ ေနျခ င္း သတ္မွတ္ခ က္မ ားျဖင္ဲ့ လို ပ္ေဆာ င္ြႏ ိုင္ရန္ တံို႔ျပ န္ေျ ဖၾကားခ က္မ ား သည္ ေဒသခံ ေ က ာင္းမ ားအား ေ က ာင္းသားမ ား က ို 

အဖ ြဲ႕ငယ္မ ားျဖ င္ဲ့ စီစဥ္ဖ ြဲ႕ထား ျခင္ း က ို ျပဳလိုပ္ေစြႏ ို င္ ပါမည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ထ ပ္တန္း ဘာ သာစကား 15 မ  ဳ းျဖင္ဲ့ လည္း ရ ရွ ြႏ ိုင္ ေသာ  

ျပန္သ ားရန္ ရည္ ရ ယ္ခ က ္ ေဖာက္ ပံိုစံအား ျဖည္ဲ့စ က္ ရန္ ေက းဇူးျ ပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင္ဲ့ခ္တ င္ ြႏွ ပ္ပါ။ 

ျပနသ္ ားရန ္ရည ရ္ ယ ခ္ က  ္ ေဖာကပ္ ံိုစ ံ
ေ အာ ကတ္  ိုဘာလ 9-30 ရက္၊ 2020 ခ ိုြႏွစ္ 
တို းခ ြဲ႕ထ ားသည္ 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/


BURMESE 

လင္ဲ့ခ ္-  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

မ သားစို မ ားစ ာတ ို႔ အေနျဖင္ဲ့ ကၽ ြႏ္ိုပ္ တ ို႔၏ COVID-19 တံို႔ျပန္ေ ဆာင္ရ က္မႈ မ ားြႏွ င္ဲ့  ေက ာင္းမ ား ျပ န္ဖ င္ဲ့ျ ခ င္း အေၾကာင္ းြႏွင္ဲ့ ပတ္သက္ၿပီး 

ေနာက္ဆံို း အခ က္အလက္မ ားက ို မည္သည္ဲ့ ေနရာ၌ မ မ တ ို႔ ရယူြႏ ိုင္မည္ က ို ေမး ခ န္းရွ မည္မွာ ကၽ ြႏ္ို ပ ္သ ပါသည္ ။ 

ေနာက္ဆံို းရသတင္းအခ က္အလက္မ ား က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔မွ က ြဲျပား ေ သာ နည္းလ မ္းမ ားျဖင္ဲ့ စီစဥ္ေပးေၾ ကာင္း ေဖာ္ျ ပထာ းသည္ဲ့ 

ဤအရင္းအျမ စ္ အား  ျပန္လည္ သံို းသပ္ၾ ကည္ဲ့ရွဳရန္ ေသခ ာပါေ စ။ မ ခ င္ဘာသာစကာ း အသံိုးျပဳေ သာ အဂၤလ ပ္ဘာ သာစကား 

မဟိုတ္ေသာ မ ဘမ ားအတ က္ ဆက္သ ယ္ မႈဆ ို င္ ရာ ဘာသာျပန္ဆ ိုျခင္း ေရ းခ ယ္မႈမ ားြွႏင္ဲ့ ဦးစာ းေ ပးေသာ ဘာ သာစကားအား 

ေရ းခ ယ္ြႏ ိုင္ ရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္း မက္ေ ဆဲ့ဂ ာ (School Messenger) က ရ ယာ ထြဲတ င္လည္း က မ္းလွမ္းေ ပးပါ သ ည္။ 

 

က ေလးမ ာ းအတ က ္ခ န္ပယီ ံသစမ္ ား 

ယခိုအပတ္ ထြဲတ င ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ြွႏင္ဲ့ ပါဝင္လာသူ ကၽ ြႏ္ိုပ္ တ ို႔၏ အဖ ြဲ႕ဝင္သစ ္(လိုပ္ငန္း လည္ ပတ္မႈ ဦ းစီးခ ဳပ္ အရာရွ ၊ ဘ႑ာေရးဆ ိုင္ရာ 

ဦးစီ းခ ဳပ္ အရာရွ  ြႏွင္ဲ့ အသ ိုင္းအ ဝ ိုင္း လိုပ္ပ ို င္ခ င္ဲ့ ေပးျ ခင္း၊ ဆန္းသစ္ေျ ပာင္းလြဲျ ခင္း ြႏွင္ဲ့ မ တ္ဖက္ျ ခင္း ဒိုတ ယႀကီ းၾကပ္ သူ ဌ ာနမွ်ဴး မ ားက ို 

ႀက ဳဆ ိုပါသည္။ မ မ တ ို႔သည္ ၿ ပီးခြဲဲ့ သည္ဲ့ ေအာက္တ ို ဘာလ 15 ရက္ေ န႔က မ မ တ ို႔၏ အဖ ြဲ႕မ ား ထံသ ို႔ တ ရားဝင္မ တ္ဆ က္ ေပးခြဲဲ့ ၿပီး 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ြႏွင္ဲ့အ တူ ေရွ႕ဆက္ ြႏွင္ဲ့ အထက္သ ို႔ လ က္ တ ြဲေဆာင္ ရ က္သ ားရန ္စ တ္ထက္သန္တက္ၾက ပါ သည္။ 

 

ကၽ  ြ္ႏိုပ ္တ  ို႔၏ ပညာသ ငဆ္ ိုရေက ာ ငး္ သားမ ား 

Au’ Niyah သည္ ေလာေလာဆ ယ္ တ င္ Miller Grov e’ s Culinary အြႏိုပညာ အစီအစ ဥ္၏ အစ တ္အပ ိုင္ းတစ္ခို ျဖစ္ ပါသည္။ DeKalb 

ေကာင္တီ ရ န္ပံိုေ င ရွာ ညစာစားပ ြဲ တ င ္ပူးေပါင္ းပါဝင္ရန္ ၿပီ းခြဲဲ့သ ည္ဲ့ အပတ္က သူမအ ား သူမ၏ နည္ းျပ ြႏွင္ဲ့ Georgia ၏ ဧည္ဲ့ဝတ္ျ ပဳျခင္း 

ပညာေရး ေဖာင္ ေဒးရွင္း (HEFG) တ ို႔မွ ေရ းခ ယ္တ င္ေျမာက္ ခြဲဲ့သည္။ DCSD က ိုေကာင္းမ န္ မ ာက ိုယ္စားျပဳခြဲဲ့ၿပီ း Culinary 

အြႏိုပညာအစီအစဥ္ထြဲ တ င္ဆက္ လက္ၿပီ းထူးခၽ န္စ ာပါဝင္ခြဲဲ့သည္ဲ့ Au’ Niyah အားေက းဇူးတင္ပါသည္ ။ လိုပ္ေဆာ င္မႈ န ည္းလမ္းမ ား။ 

 

ၿပီးခြဲဲ့ ေသာ ေအာက္တ ိုဘာလ 14 ရက္က ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ 10 တန္း ြႏွင္ဲ့ 11 တန္း ေက ာင္ းသားမ ားမ ွPSAT/NMSQT စာေမးပ ြဲ ေျဖဆ ို ခ င္ဲ့ 

ရရွ ခြဲဲ့ေၾ ကာင္း ေျပ ာျပလ ိုပါသည္ ။ ေ အာင္ျမင္ေသာ စီ မံခန္႔ခ ြဲေဆာင္ရ က္မႈတစ္ခိုျဖစ္ဖ ို႔ရန္အတ က္ ပူးေပါ င္းပါဝင္ လာေသ ာ 

ပညာသင္ဆို ရေက ာင္းသားမ ား၊  ေက ာင္းေခါင္းေ ဆာင္မ ား ြႏွင္ဲ့ စာေမးပ ြဲ စစ္ေ ဆးသူ မ ား အားလံိုး တ ို႔ က ို ေက း ဇူးတ င္ပါ သည္။ 

အမည္စာရင္းသ င္းထား သည္ဲ့ ေ က ာင္းသားမ ား အားလံိုးတ ို႔အား ပ ို႔ေဆာင္ေ ရး လ မ္းေၾ ကာင္းစီ စဥ္ေ ပးၿပီ း  ေက ာင္ းတ စ္ေက ာင္ းစီ၌ 

ေက ာင္းသားမ ားအာ း ႀက ဳ၊ပ ို႔ရာတ င ္လံိုၿခံဳအြၲႏရာ ယ္ ကင္းေ ၾကာင္း ေ သခ ာေအာင္ျပဳ လိုပ္ေပးသည္ဲ့ က ၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ သ ယ္ ယူပ ို႔ေဆာ င္ေရ းဌ ာန 

က ိုလည္း ေက း ဇူးတင္လ ိုပါ သည္။ ဒိုတ ယအႀက မ္ PSAT/NMSQT စီမံခန္႔ခ ြဲ ေဆာင္ရ က္မႈအား အမည္ စာရင္း သ င္းထား သည္ဲ့ 

ေက ာင္းသားမ ားအတ က ္လာမည္ဲ့  ေအာက္တ ိုဘာ လ 29 ရက္ေန႔ ၌ ျ ပဳလိုပ္မည္ ျဖစ္ ပါ သည္။  ေအာင္ျမ င္ၿပီး လံို ၿခံဳအြႏၲရာ ယ္ကင္ းေသာ 

ဒိုတ ယအႀက မ ္PSAT/NMSQT စီမံခန္႔ခ ြဲ ေဆာင္ရ က္မႈသ ို႔ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔  ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါ သည္ ။ 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf


BURMESE 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေျပာ င္းလြဲေ နေသာ ေ က ာင္းစာသင္ြႏွစ္သ ို႔ လမ္း ညႊန္သ ာ း သည္ျဖ စ္သည္ဲ့ အေလ ာက္ သင္၏ ဆက္လက္ သည္းခံ မႈြွႏင္ဲ့ 

ရည္မ န္မႈ အ တ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ အမွ န္ တကယ ္ေ က းဇူ း တင္ရွ ပါ သည္။ စ ဥ္ၿမြဲမျ ပတ္ကြဲဲ့ သ ို႔ပင္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပ ညာသင္ဆိုေ က ာင္းသားမ ား၏ 

လံိုၿခံဳအြၲႏရာယ္ ကင္းမႈ ြႏွင္ဲ့ ပညာ ေရးထူ းခၽ န္ မႈအ တ က္ ကၽ ြႏ္ို ပ ္အျပည္ဲ့အဝ ကတ ကဝတ္ျပဳ သူအျဖ စ္ ဆက္လ က္ရပ္ တည္ေနဆြဲပါ။ 

 

သင္၏ #1 အား ေပးသူ 

 

Cheryl Watson-Harris 


