
BURMESE 

 

အတ ြဲ 16 

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 

 

သင့္အတ က ္အလိုပ္ျဖစ္ထ န္းေသာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ခြဲ့ပါလ မ့္မည္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း၏ ဘဝအေပၚ 

COVID-19 ၏ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနစဥ္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ ို႔၏  

က န္းမာေရးြႏ င့္ ေဘးကင္းလံိုးၿခံဳေရးအတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ကတ ကဝတ္မ ာ ပဓါနက ဆြဲျဖစ္ပါသည္။ 

 

ၿပီးခြဲ့သည့္ ရက္သတၲပတ္အနည္းငယ္တ င ္ကၽ ြ္ႏိုပ္အသ ေပးခြဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတ ိုင္း ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ျပန္လည္-ဖ င့္လ စ္ျခင္း 

အစီအစဥ္မ ာ အျပာင္းအလြဲမရ  ဘြဲ တစ္သမတ္တည္း တည္ရ  ဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေဒတာ-ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က ္ 

ခ ဥ္းကပ္နည္းမ လည္း ေက ာင္းသ ို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းအတ က္ ဖ င့္လ စ္ျခင္း မျပဳရန ္ေက ာင္းမ ားပ တ္ထားရန္ စသည္မ ားက ို 

ျပဳလိုပ္ြႏ ိုင္ခြဲ့သည္၊ သ ို႔ျဖစ္၍ ယခို ေရာဂါက းစက္မႈအမ ားအျပားျဖစ္ပ ားေနစဥ္အတ င္း၌ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတ က္ 

ထပ္မံၿပီး ႀက ဳတင္ခန္႔မ န္းခ က္မ ား မျပဳလိုပ္ြႏ ိုင္ပါ။ မေသခ ာမေရရာျဖစ္သည့္ ဤအခ  န္ခါတ င္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရ 

ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင္ ့ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအေျခအေနသ ို႔ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔  

ျပန္မေရာက္ေသးသည့္အခ  န္ အထ  ပညာေလ့လာသင္ယ ျခင္း၌ ဆက္လက္အာရံိုစ ိုက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။   ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  

ေက ာင္းသားမ ား မ မ တ ို႔၏ ပညာေရး ေအာငျ္မင္ေရးအတ က္ အာရံိုစ ိုက္ေနၾကသလ ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  

ခရ ိုင္ေခါင္းေဆာင္မ ားသည္လည္း အေရးေပၚႀက ဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ သယ္ယ ပ ို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈဆ ိုင္ရာ  

လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ ေနာက္ထပ္ေသာအရာမ ားစ ာြႏ င္ ့ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖ င္ ့လ စ္ြႏ ိုင္ေရးအတ က္ ျပင္ဆင္မႈမ ားက ို  

ႀက ဳးစားလိုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါသည္။ ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္းြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံိုးရ  

သတင္းခ က္အလက္မ ားက ိုရယ ရန္ ေက းဇ းျပဳ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င ္

ဆက္လက္ၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳပါ။ 

 

အသ ိုငး္အဝ ိုငး္အတ င္း က းစကပ္ ႕ံြႏ ံ႕မႈအဆင့္မ ားမ ာ Georgia ျပညသ္ ႕က န္းမာေရး ဌာန (GDPH) ၏ တ က္ခ က္မႈအရ  

ြႏ စ္ပတတ္ာအတ င္း၌ ေနထ ိုငသ္  100,000 လ  င ္က းစက္မႈ 100 စအံမ တ၏္ "မ ာျပားေသာ ပ ႕ံြႏ ံ႕မႈ" အထကသ္ ို႔ ဆက္လက ္ 

ျမင့္တကေ္နပါသည္။  ယေန႔အခ  နအ္ထ  DeKalb ေကာငတ္ ီ၌ အေရအတ က ္198 ရ  ေၾကာငး္ GDPH  

မ အစရီင္ခတံငျ္ပထားပါသည။္  DeKalb ေကာင္တီ အတ င္း၌ က းစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕မႈအဆင့္မ ားြႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံိုးရ 

အခ က္အလက္မ ားသ ရ  ရန္အတ က္ ေက းဇ းျပဳ၍ - https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report တ င္ 

ဆက္လက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ ဳပါ။ ဤအေရအတ က္မ ား ျမႇင့္တက္လာသည္မ ာ အလ န္စ ိုးရ မ္ဖ ယ္ရာျဖစ္သျဖင့္  

ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေရး ြႏ င့္ တားဆီးေရး စင္တာ (CDC) အရ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္မ ား အခ  ဳ႕က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  

မ သားစိုမ ားြႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ားအား ရ င္းရ င္းလင္းလင္း သ ရ  ေၾကာင္း ေသခ ာေစလ ိုပါသည္။ 

 

2019 က ိုရ ိုနာဗ ိုင္းရပ္ ေရာဂါပ ိုးအေၾကာင္း အခ က္အလက္မ ားက ို သ ရ  ထားျခင္း 

• ေရာဂါပ ိုးမ ားသည္ လ မ  ဳး သ ို႔မဟိုတ ္လ မ  ဳးစို မေရ းဘြဲ မည္သ က ိုမဆ ို ဖ ားနာေစြႏ ိုင္သည္။ 

o COVID-19 အား ေၾကာက္ရ ံ႕ျခင္းြႏ င္ ့စ ိုးရ မ္ျခင္းမ ားသည္ လ အမ ားတ ို႔အား ဗ ိုင္းရပ္ပ ိုးက းစက္ေစြႏ ိုင္သည့္ 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov


BURMESE 

အြႏၲရာယ ္မရ  ေသာသ မ ားက ိုပင္လ  င္ ေရ ာင္ရ ားရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ျငင္းပယ္ရန္မ ား ျဖစ္ေစြႏ ိုင္သည္။ 

• လ အမ ားစိုအတ က ္COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ဗ ိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္စ ာ ဖ ားနာမႈ ခ က္ခ င္းျဖစ္သည့္ အြႏၲရာယ ္ 

နည္းသည္ဟို ယ ဆပါသည္။ 

o အခ  ဳ႕ေသာသ မ ားသည ္COVID-19 မ  ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ ား ပ ိုျဖစ္သည့္အြႏၲရာယ္ တ ိုးပ ားလာြႏ ိုင္ၿပီး 

မ မ တ ို႔က ိုယ္မ မ အား ကာက ယ္ေစာင့္ေရ ာက္ရန္ အစီအမံမ ား ျပဳလိုပ္ထားသင့္သည္။ 

o ေရာဂါေျခခ ဳပ္မႈကာလ ျပဳလိုပ္ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေသာသ  သ ို႔မဟိုတ္ သီးသန္႔ခ ြဲေနျခင္းမ  ျပန္လာေသာသ  

တစ္စံိုတစ္ဦးသည္ အျခားသ မ ားသ ို႔ က းစက္မႈျဖစ္ေစြႏ ိုင္သည့္ အြႏၲရာယ္ မရ  ပါ။ 

• သင့္က ိုယ္တ ိုင္အားြႏ င္ ့အျခားေသာသ မ ားအား က န္းမာေနေစရန္ သင္က ညီျပဳလိုပ္ြႏ ိုင္သည့္ ရ ိုးရ င္းေသာအရာမ ား 

ရ  ပါသည္။ 

o သင့္လက္မ ားက ို အထ းသျဖင္ ့ြႏ ပ္ေခ းညႇစ္ၿပီးေနာက္၊ ေခ ာင္းဆ ိုး သ ို႔မဟိုတ္ ြႏ ာေခ ၊ သန္႔စင္ခန္းသံိုးၿပီး 

သည့္ေနာက ္ြႏ င့္ အစားအစာမစားမ  ီသ ို႔မဟိုတ ္မျပင္ဆင္မ ီမ ားတ င ္ေရြႏ င့္ ဆပ္ျပာျဖင္ ့စကၠန္႔ 20 ၾကာ 

မၾကာခဏ ေဆးပါ။ 

o မေဆးေၾကာေသာလက္ျဖင္ ့မ က္လံိုး၊ ြႏ ာေခါင္း ြႏ င့္  ပါးစပ္တ ို႔က ို ထ ေတ ႕ျခင္းမ  ေရ ာင္ၾကဥ္ပါ။ 

o သင္ ဖ ားနာမက န္းျဖစ္ေနခ  န္တ င္ ေနအ မ္၌သာ ေနထ ိုင္ပါ။ 

o ေခ ာင္းဆ ိုးသည့္အခါ၊ ြႏ ာေခ သည့္အခါတ ို႔တ င ္တစ္ရ ရးစကၠရျဖင့္  ဖံိုးအိုပ္ပါ။ ၿပီးလ  င္ တစ္ရ ရးက ို 

အမ ႈက္ေတာင္းထြဲသ ို႔ ထည့္ပါ။ 

ဤက းစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕မႈတစ္ေလ  ာက္သ ို႔ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ႀကံဳေတ ႕ျဖတ္သန္းေနစဥ္ အဆ ိုပါ အခ က္အကလ္မ ားက ို ေက းဇ းျပဳ၍ အမ တ္ရပါ။ 

ဘဝထြဲ၌ တစေ္န႔တာ (A Day in The Life) 

ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ြႏ ိုင္ရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ျပင္ဆင္မႈမ ား ဆက္လက္ ျပဳလိုပ္ေနသည့္အေလ ာက္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ စီနီယာ 

အစ ိုးရအဖ ြဲ႕ဝင္မ ား ြႏ င့္ ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ဝင္မ ား အခ  ဳ႕တ ို႔သည္ ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္စဥ္က “A Day in The Life” ခရီးစဥ္အတ င္း၌ 

ေက ာင္းသ ို႔ျပန္သ ားရန္ အစီအစဥ္က ို ေလ့လာရန္အတ က ္DCSD သံိုးေက ာင္းသ ို႔ အလည္အပတ္သ ားေရာက္ခြဲ့ ပါသည္။  

ဤခရီးစဥ္သည္ အစ ိုးရအဖ ြဲ႕ဝင္မ ားအား ေက ာင္း၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း စည္းမ ဥ္းမ ား/ေလ့က င့္မႈမ ား၊ စာသင္ခန္းထြဲရ   

ေက ာင္းသားမ ား၊ ေက ာင္းသား က းေျပာင္းမႈ၊ ေန႔လယ္စာြႏ င့္ ေက ာင္းမ ထ က္ခ ာျခင္း စသည္မ ားက ို ေလ့လာခ င့္ရရ  ေစခြဲ့သည္။  

ဤခရီးစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတ က္ စီစဥ္ေဆာင္ရ က္ေပးေသာ Canby Lane မ လတန္းေက ာင္း၊ Chapel Hill  

အလယ္တန္းေက ာင္း ြႏ င့္ Tucker အထက္တန္းေက ာင္း တ ို႔မ  ဝန္ထမ္းမ ားအား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 

 

လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပရ္ ားေဆာငရ္ က္မႈ အပတစ္ဥ ္2020 

ြႏ ိုဝင္ဘာလ 9-13 ရက္သတၲပတ္တ င ္“DeKalb ေက ာင္းမ ား၌ လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရ က္မႈ အပတ္စဥ္  

2020” က ို ခရ ိုင္ထြဲတ င ္ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရ က္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပတ္ၾကာ အျဖစ္အပ က္တ င ္ေန႔စဥ ္လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ 

အေရးပါမႈ ေက ာင္းအေျချပဳသင္ၾကားပ ို႔ခ မႈဆ ိုင္ရာလႈပ္ရ ားမႈမ ား၊ သမ ိုင္းဝင္လ မည္း ေကာလ ပ္မ ားြႏ င့္တကၠသ ိုလ္မ ား (HBCUs)  

၏ လ မႈေရးမီဒီယာ အခမ္းအနားက င္းပျခင္း အပါအဝင္ DeKalb ေကာင္တီအတ င္းရ   လ မည္းမ ား ပ ိုင္ဆ ိုင္သည့္ 

စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမ ားအား က င္းပျခင္း၊ “ My Brother's Keeper” Kickoff ၊ ကၽ ြႏ္ိုပ္၏ အမည္းေရာင္သည္ လ ပေသာ  

စည္းလိုံးညီီၫ တ္မႈ ေန႔” ြႏ င္ ့ေက ာင္းသား-ဦးေဆာင္ေသာ ေဆ းေြႏ းမႈ ပယ္နယ္တစ္ခို စသည္ ့အစီအစဥ္မ ားပါဝင္ပါသည္။ 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov


BURMESE 

 

“DeKalb ေက ာင္းမ ား၌ လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရ က္မႈ အပတ္စဥ္ 2020” ၏ ပန္းတ ိုင္မ ာ  

လ မ  ဳးေရးတရားမ  တမႈက စၥ၌ စ တ္ပါဝင္စားမႈ ရ  ေစရန္ ေက ာင္းအသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားထြဲရ   အသက္အရ ယ္မ ားအားလံိုးအတ က ္

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးပါသည္ ့ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈအား ေရာင္ဟပ္ ေစရန ္ြႏ င့္ ရ ိုးသားေသာ  

စကားစျမည္ေျပာဆ ိုျခင္းအား တက္ၾက မႈရ  ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

DCSD သည္ ေထ ျပားေသာ ခရ ိုင္ေက ာင္းျဖစ္ၿပီး လ ပေသာ ေထ ျပားမႈအမ  ဳးမ  ဳးအား နည္းလမ္းမ  ဳးစံိုျဖင့္ ဆင္ြႏႊြဲပါသည္။ DeKalb 

ေက ာင္းမ ား၌ လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရ က္မႈ အပတ္စဥ္ 2020 က ိုျပဳလိုပ္ျခင္းအားျဖင္ ့ 

ကၽ ြႏို္ပ္တ ို႔၏အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲတ င္ လ မ  ဳးေရးဆ ိုင္ရာြႏ င့္ လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ ဆန္႔က င္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆ ိုလာ သည့္အခါ 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲရ  ေသာေက ာင္းသားမ ားအတ က္  ေကာင္းမ န္ေသာ ပံိုရ ပ္မ ားက ို အသ အမ တ္ျပဳေစရန္  

အခ င့္အလမ္းမ ားေပးပါသည္။ 

 

အသ ိုငး္အဝ ိုငး္ ထ ေတ ႕ခ  တ္ဆက္မႈ 

Rotary Club of Stone Mountain အတြက ္ဧည့္ေဟာေျပာသူအျဖစ္ စကာားေျပာခြင့္ရရ ွိသည့္အတြက္ ကၽြြႏ္ုပ္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ 
မွိမွိတွို႔သည္ ယခုြႏ စ္၌ ကမ႓ာေပၚတြင္ ပထမဥ ားဆံုားေသာ ြႏ စ္မ ွိမားစပ္ (Hybrid) Rotary Club ျဖစ္လာသည္။ ြႏ စ္မ ွိမားစပ္ 

ဆွိုသည္မ ာ အဘယ္သွို႔နည္ား။ ရွိုားရွိုားေလားပါ - မွိမွိတွို႔သည္ အဖြြဲ႕ဝင္မ ာားအာား အစည္ားအေဝားသွို႔ လူကွိုယ္တွိုင္ျဖင္ ့တက္ေရာက္ျခင္ား 

သွို႔မဟုတ္ တွိုက္ရွိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစ အစဥ္ ထြဲတြင ္ပါဝင္ျခင္ား ျဖင့္ တစ္ပတ္စ  ေရြားခ ယ္ခြင့္ေပားပါသည္။ 

 

ယမန္ေန႔ညတ င္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေဒသႀကီး ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ (Region Town Halls) ြႏ င္ ့ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ ဘ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ (Parent  

Town Hall) သ ို႔ တက္ေရာက္လာခြဲ့သ အေယာက္စီတ ိုင္းတ ို႔အား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေဒသြႏ င့္ ခရ ိုင္မ ားအား 

ဦးေဆာင္ဦးရ က္ျပဳသည့္ အဖ ြဲ႕ႀကီးရ  ၿပီး မ မ တ ို႔၏ ႀက ဳးစားအားထိုတ္မႈမ ားအားလံိုးအတ က္ အထ းတန္ဖ ိုးထားပါသည္။ အားလံိုးတ ို႔၏ 

အႀကံဉာဏ္ျဖည့္သ င္းမႈမ ားက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ဆက္လက ္ဂရိုျပဳမ တ္ခ က္ခ မည္ျဖစ္ကာ ယမန္ေန႔ညက ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမအစီအစဥ္သ ို႔ 

သင္ မတက္ေရာက္ျဖစ္ခြဲ့ပါက ေက းဇ းျပဳ၍ ဤေနရာတ င ္ြႏ  ပ္ပါ https://youtu.be/0mC36NaRKVQ။ 

 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ခရ ိုင္အား ခ ိုင္ခံ့ေသာ ေက းရ ာတစ္ခိုျဖစ္ေအာင္ သင္ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည္မ ားအားလံိုးအတ က္ 

ေက းဇ းတင္ပါသည္၊ သင့္အတ က ္ေပ ာ္ရႊင္ဖ ယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္ရက္ျဖစ္ပါေစဟို ဆြႏၵျပဳလ ိုက္ပါသည္။ 

 

သင္၏ #1 အားေပးသ  

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

