BURMESE
အတြဲ 10
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ။
လာမည့္ တနလၤာေန႔တင္ ေက ာင္းသ႔ျို ပန္တက္ေရာက္ျခင္း အစီအစဥ္ အတက္ ေနာက္အဆင့္မ ားကို ေဆးေႏးမည့္
DCSD ၏ ဘိုတအ
္ စည္းအေဝးသို႔ ကၽႏ္ိုပ္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာေရး ေအာင္ျမင္မအ
ႈ တက္
ပင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ အစည္းအေဝးမွ စတ္ဝင္စား
ဖယ္အေကာင္းဆံိုးျဖစ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကို သင္တို႔ႏွင့္ ကၽႏ္ိုပ္ မွ ေဝမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္
ဘိုတ္အစည္းအေဝးပက
ြဲ ို DeKalb ေက ာင္းမ ား TV (DSTV)၊ DeKalb ေကာင္တအ
ီ တင္းရွ ရိုပသ
္ ံလင
ို ္း 24 တင္ သင္
ၾကည့္ရွ ႏိုင္သည္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဤေနရာတင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းသ႔ို ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ဦးတည္သားသည္ျဖစ္သည့္ အေလ ာက္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာရွငမ
္ ား ႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ ား တ႔၏
ို လံိုၿခံ အႏၲရာယ္ကင္းေရးထက္ အေရးႀကီးသည့္အရာ ကၽႏ္ိုပ္၌ မရွေၾကာင္း ေက းဇးျပ ၍
သမွတေ
္ ပးပါ။ ၎သည္ ကၽႏ္ိုပ၏
္ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးခ က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခို ကၽႏ္ိုပတ
္ ို႔၏ “သစ္လင္ေသာ ပံိုမန
ွ ္”
ေလ့လာသင္ယမႈ နည္းလမ္း ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနသည့္အေလ ာက္ ခံႏိုင္ရည္ရရန္
ွ အတက္ ဆက္လက္ၿပီး
အေကာင္းဆံိုးႀက းစားၾကပါရန္လည္း အားလံိုးအား ကၽႏ္ိုပ္ သတေပးလိုပါသည္။ တစ္ခ န္က Helen Keller
ေျပာခြဲ့သည္မွာ “ကမ႓ႀကီးဟာ ဆင္းရြဲဒိုကၡေတနြဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနေပမယ့္လည္း ၎မွာ ေက ာ္လႊားျခင္း ေတနြဲ႔လည္း
ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။” ကးစက္ေရာဂါကပ္ကာလႏွင့္ ဖစီးမႈ တစ္ေလွ ာက္လိုးံ တင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ခင
ို မ
္ ာအားေကာင္းရန္
DCSD ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ႔အ
ို ား ခ ီးက းၾသဘာေပးလိုပါသည္။

ဌာနဆင
ို ရ
္ ာ ႏွင့္ ကင္းဆင္းထြဲရွ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရံိုးခန္းသ႔ို လည္ပတ္မခ
ႈ ရီးစဥ္
Dr. Linda Frazer ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရံိုးခန္းရွ ဌာနဆင
ို ရ
္ ာအမ းမ းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွ းမ ားတ႔အ
ို ား ေက းဇးတင္ပါသည္။
ၾကာသပေတးေန႔၌ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရင
ို အ
္ တက္ ေအာက္ပါမ ားအပါအဝင္ မမတ႔ို ပံပ
့ းို စီစဥ္ေပးသည့္
လိုပ္ယန္းေဆာင္ရက္မႈ အေျခခံလအ
ို ပ္ ခ က္မ ားႏွင့္ ကညီပပ
ံ့ ိုးမႈမ ားအေၾကာင္းကို မမတ႔ထ
ို ံမွ ကၽႏ္ိုပ္ ေလ့လာသရွ
ခြဲ့ပါသည္ 

ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ဆန္းသစ္ေသာ ေလ့လာသင္ယမႈ အခင့္အေရးမ ားကို

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ ား။


သိုေတသနျပ ခ က္ ႏွင့္ အကြဲျဖတ္မႈ မ ားမွ အခ က္အလက္မ ားကို အသံိုးျပ ၿပီး ေက ာင္းမ ား မည္သည့္ေနရာ ႏွင့္

မည္ကသ
ြဲ့ ႔ို တိုးတက္ေကာင္း မန္ေအာင္ျပ လိုပရ
္ န္ ချြဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း။


စမ္းေဆာင္မႈ ေမွ ာ္လင့္ထားခ က္မ ားအား ပမ
ို ေ
ို ကာင္းမန္စာ ခ န္ညရန္
ႇ
ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္

ဆရာ၊မမ ားတ႔ႏ
ို ွင့အ
္ တ ပးေပါင္းေဆာင္ရက္ျခင္း။

BURMESE
ကၽႏ္ိုပ္အား Charter ေက ာင္း ေခါင္းေဆာင္မ ားႏွင့ေ
္ တ႕ဆံိုေစခြဲသ
့ ည့္ DeKalb နည္းပညာဆိုငရ
္ ာႏွင့္
ပတ္ဝန္းက င္ထန္းသမ္းေရးဆင
ို ္ရာ အကယ္ဒမီေက ာင္း (DATE) ၌ရွေသာ အံအ
့ ားသင့္ဖယ္ရာအဖ႕ြဲ သ႔လ
ို ည္း ကၽႏ္ိုပ္
ေက းဇးတင္ရပါသည္
ွ
။ ကၽႏ္ိုပတ
္ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအတက္ စတ္လပ
ႈ ရ
္ ွားဖယ္ရာ ေကာင္းေသာ
အရာမ ားကို စီစဥ္ေပးခြဲသ
့ ည့္အေၾကာင္းမ ားကပ
ို ါ ေလ့လာသရွခြဲ့ရေသာ “ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေတ႕ဆံိုျခင္း ႏွင့္
ႏႈတ္ဆက္ျခင္း” ၌ တက္ေရာက္လာသမ ားအားလံိုးတို႔ႏွင့္ စကားေျပာဆရ
ို ာတင္လည္း ကၽႏ္ိုပ္
ႏွစ္သက္ဝမ္းသာပါသည္။ Chater ေက ာင္းမ ားႏွင့္ DeKalb ႏိုင္ငံတကာ ေက ာင္းသား စင္တာ တ႔အ
ို ၾကား
မတ္ဖက္မႈသည္လည္း အတိုယထိုကေ
္ သာအရာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽႏ္ိုပ္ ေျပာလပ
ို ါသည္။ အဆိုပါ မတ္ဖက္မမ
ႈ ားေၾကာင့္
ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အဂၤလပ္ဘာသာေလ့လာသ (ELL) မ ားစာတ႔သ
ို ည္ တိုးတက္မမ
ႈ ား ျပ လိုပႏ
္ ိုင္ကို ကၽႏ္ိုပ္
ဂိုဏ္ယပါသည္။ နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယမႈ အေတ႕အႀကံ အေပၚ သင္၏ ဆက္လက္ အႀကံျပ ခ က္မ ားအတက္
ေက းဇးတင္ပါသည္။ ဤအႀကံျပ ခ က္မ ားသည္ အျမင့္သို႔ေရာက္ရွရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တးို တက္မႈ ျပ လိုပ္ရန္
ကၽႏ္ိုပ္အတက္ႏွင့္ DCSD ၌ရွေသာ ကၽႏ္ိုပ္တ႔အ
ို ားလံိုးအတက္ မိုခ လအ
ို ပ္သည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၏ ေအာင္ျမင္မရ
ႈ ရွရန္ သင္၏ ကတကဝတ္ႏွင့္ စးစက
ို ္ႏွစ္ျမႇ ပ္ထားမႈအတက္
ေက းဇးတင္ပါသည္။
DCSD မ ား ေပ ာ္ရႊငေ
္ သာ အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ။
သင္၏ #1 အားေပးသ
Mrs. Cheryl Watson-Harris ၊ ၾကီးၾကပ္သဌာနမွ း

