BURMESE

အတြဲ 16
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။

သင့္အတက္ အလိုပ္ျဖစ္ထန္းေသာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ခြဲ့ပါလမ့္မည္ဟို ေမ ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဘဝအေပၚ
COVID-19 ၏ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနစဥ္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားြႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔၏
က န္းမာေရးြႏင့္ ေဘးကင္းလံိုးၿခံဳေရးအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ကတကဝတ္မာ ပဓါနက ဆြဲျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခြဲ့သည့္ ရက္သတၲပတ္အနည္းငယ္တင္ ကၽြႏ္ိုပ္အသေပးခြဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ျပန္လည္-ဖင့္လစ္ျခင္း
အစီအစဥ္မာ အျပာင္းအလြဲမရဘြဲ တစ္သမတ္တည္း တည္ရဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေဒတာ-ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္
ခ ဥ္းကပ္နည္းမလည္း ေက ာင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းအတက္ ဖင့္လစ္ျခင္း မျပဳရန္ ေက ာင္းမ ားပတ္ထားရန္ စသည္မ ားကို
ျပဳလိုပ္ြႏိုင္ခြဲ့သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ယခို ေရာဂါကးစက္မႈအမ ားအျပားျဖစ္ပားေနစဥ္အတင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အသိုင္းအဝိုင္းအတက္
ထပ္မံၿပီး ႀကဳတင္ခန္႔မန္းခ က္မ ား မျပဳလိုပ္ြႏိုင္ပါ။ မေသခ ာမေရရာျဖစ္သည့္ ဤအခ န္ခါတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရ
ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာ မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ မႈအေျခအေနသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔
ျပန္မေရာက္ေသးသည့္အခ န္ အထ ပညာေလ့လာသင္ယျခင္း၌ ဆက္လက္အာရံိုစိုက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းသားမ ား မမတို႔၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္ေရးအတက္ အာရံိုစိုက္ေနၾကသလို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ခရိုင္ေခါင္းေဆာင္မ ားသည္လည္း အေရးေပၚႀကဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ သယ္ယပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ ေနာက္ထပ္ေသာအရာမ ားစာြႏင့္ ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖင့္ လစ္ြႏိုင္ေရးအတက္ ျပင္ဆင္မႈမ ားကို
ႀကဳးစားလိုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါသည္။ ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖင့္လစ္ျခင္းြႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံိုးရ
သတင္းခ က္အလက္မ ားကိုရယရန္ ေက းဇးျပဳ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ ဝဘ္ဆိုဒ္တင္
ဆက္လက္ၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္ရဳပါ။

အသိုငး္ အဝိုငး္ အတင္း ကးစက္ပ ႕ံ ြႏံ႕မႈအဆင့္မ ားမာ Georgia ျပည္သ႕က န္းမာေရး ဌာန (GDPH) ၏ တက္ခ က္မအ
ႈ ရ
ြႏစ္ပတ္တာအတင္း၌ ေနထင
ို သ
္ 100,000 လ င္ ကးစက္မႈ 100 စံအမတ္၏ "မ ာျပားေသာ ပ ႕ံ ြႏံ႕မႈ" အထက္သ႔ို ဆက္လက္
ျမင့္တက္ေနပါသည္။ ယေန႔အခ န္အထ DeKalb ေကာင္တီ ၌ အေရအတက္ 198 ရေၾကာင္း GDPH
မအစီရင္ခတ
ံ င္ျပထားပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ အတင္း၌ ကးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈအဆင့္မ ားြႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံိုးရ
အခ က္အလက္မ ားသရရန္အတက္ ေက းဇးျပဳ၍ - https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report တင္
ဆက္လက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရဳပါ။ ဤအေရအတက္မ ား ျမႇင့္တက္လာသည္မာ အလန္စိုးရမ္ဖယ္ရာျဖစ္သျဖင့္
ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရး ြႏင့္ တားဆီးေရး စင္တာ (CDC) အရ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္မ ား အခ ဳ႕ကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
မသားစိုမ ားြႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ားအား ရင္းရင္းလင္းလင္း သရေၾကာင္း ေသခ ာေစလိုပါသည္။

2019 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ ေရာဂါပိုးအေၾကာင္း အခ က္အလက္မ ားကို သရထားျခင္း

•

ေရာဂါပိုးမ ားသည္ လမ ဳး သို႔မဟိုတ္ လမ ဳးစို မေရးဘြဲ မည္သကိုမဆို ဖ ားနာေစြႏိုင္သည္။

o

COVID-19 အား ေၾကာက္ရံ႕ျခင္းြႏင့္ စိုးရမ္ျခင္းမ ားသည္ လအမ ားတို႔အား ဗိုင္းရပ္ပိုးကးစက္ေစြႏိုင္သည့္

BURMESE

အြႏၲရာယ္ မရေသာသမ ားကိုပင္လ င္ ေရာင္ရားရန္ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းပယ္ရန္မ ား ျဖစ္ေစြႏိုင္သည္။

•

လအမ ားစိုအတက္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္စာ ဖ ားနာမႈ ခ က္ခ င္းျဖစ္သည့္ အြႏၲရာယ္
နည္းသည္ဟို ယဆပါသည္။

o

အခ ဳ႕ေသာသမ ားသည္ COVID-19 မ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ ား ပိုျဖစ္သည့္အြႏၲရာယ္ တိုးပားလာြႏိုင္ၿပီး
မမတက
ို႔ ိုယ္မမအား ကာကယ္ေစာင့္ေရာက္ရန္ အစီအမံမ ား ျပဳလိုပ္ထားသင့္သည္။

o

ေရာဂါေျခခ ဳပ္မႈကာလ ျပဳလိုပ္ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေသာသ သို႔မဟိုတ္ သီးသန္႔ခြဲေနျခင္းမ ျပန္လာေသာသ
တစ္စံိုတစ္ဦးသည္ အျခားသမ ားသို႔ ကးစက္မႈျဖစ္ေစြႏိုင္သည့္ အြႏၲရာယ္ မရပါ။

•

သင့္ကိုယ္တိုင္အားြႏင့္ အျခားေသာသမ ားအား က န္းမာေနေစရန္ သင္ကညီျပဳလိုပ္ြႏိုင္သည့္ ရိုးရင္းေသာအရာမ ား
ရပါသည္။

o

သင့္လက္မ ားကို အထးသျဖင့္ ြႏပ္ေခ းညႇစ္ၿပီးေနာက္၊ ေခ ာင္းဆိုး သို႔မဟိုတ္ ြႏာေခ ၊ သန္႔စင္ခန္းသံိုးၿပီး
သည့္ေနာက္ ြႏင့္ အစားအစာမစားမီ သို႔မဟိုတ္ မျပင္ဆင္မီမ ားတင္ ေရြႏင့္ ဆပ္ျပာျဖင့္ စကၠန္႔ 20 ၾကာ
မၾကာခဏ ေဆးပါ။

o

မေဆးေၾကာေသာလက္ျဖင့္ မ က္လံိုး၊ ြႏာေခါင္း ြႏင့္ ပါးစပ္တို႔ကို ထေတ႕ျခင္းမ ေရာင္ၾကဥ္ပါ။

o

သင္ ဖ ားနာမက န္းျဖစ္ေနခ န္တင္ ေနအမ္၌သာ ေနထိုင္ပါ။

o

ေခ ာင္းဆိုးသည့္အခါ၊ ြႏာေခ သည့္အခါတို႔တင္ တစ္ရရးစကၠရျဖင့္ ဖံိုးအိုပ္ပါ။ ၿပီးလ င္ တစ္ရရးကို
အမႈက္ေတာင္းထြဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဤကးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈတစ္ေလ ာက္သို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ႀကံဳေတ႕ျဖတ္သန္းေနစဥ္ အဆိုပါ အခ က္အကလ္မ ားကို ေက းဇးျပဳ၍ အမတ္ရပါ။
ဘဝထြဲ၌ တစ္ေန႔တာ (A Day in The Life)
ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖင့္လစ္ြႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ျပင္ဆင္မႈမ ား ဆက္လက္ ျပဳလိုပ္ေနသည့္အေလ ာက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ စီနီယာ
အစိုးရအဖ႕ြဲ ဝင္မ ား ြႏင့္ ဘိုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ ား အခ ဳ႕တို႔သည္ ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္စဥ္က “A Day in The Life” ခရီးစဥ္အတင္း၌
ေက ာင္းသို႔ျပန္သားရန္ အစီအစဥ္ကို ေလ့လာရန္အတက္ DCSD သံိုးေက ာင္းသို႔ အလည္အပတ္သားေရာက္ခ့ြဲ ပါသည္။
ဤခရီးစဥ္သည္ အစိုးရအဖ႕ြဲ ဝင္မ ားအား ေက ာင္း၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း စည္းမ ဥ္းမ ား/ေလ့က င့္မႈမ ား၊ စာသင္ခန္းထြဲရ
ေက ာင္းသားမ ား၊ ေက ာင္းသား ကးေျပာင္းမႈ၊ ေန႔လယ္စာြႏင့္ ေက ာင္းမထက္ခာျခင္း စသည္မ ားကို ေလ့လာခင့္ရရေစခြဲ့သည္။
ဤခရီးစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတက္ စီစဥ္ေဆာင္ရက္ေပးေသာ Canby Lane မလတန္းေက ာင္း၊ Chapel Hill
အလယ္တန္းေက ာင္း ြႏင့္ Tucker အထက္တန္းေက ာင္း တို႔မ ဝန္ထမ္းမ ားအား ေက းဇးတင္ပါသည္။

လမည္းတ႔၏
ို ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပရ
္ ားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္ 2020
ြႏိုဝင္ဘာလ 9-13 ရက္သတၲပတ္တင္ “DeKalb ေက ာင္းမ ား၌ လမည္းတို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္
2020” ကို ခရိုင္ထတ
ြဲ င္ ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပတ္ၾကာ အျဖစ္အပ က္တင္ ေန႔စဥ္ လမည္းတို႔၏ ဘဝ
အေရးပါမႈ ေက ာင္းအေျချပဳသင္ၾကားပို႔ခ မႈဆိုင္ရာလႈပ္ရားမႈမ ား၊ သမိုင္းဝင္လမည္း ေကာလပ္မ ားြႏင့္တကၠသိုလ္မ ား (HBCUs)
၏ လမႈေရးမီဒီယာ အခမ္းအနားက င္းပျခင္း အပါအဝင္ DeKalb ေကာင္တီအတင္းရ လမည္းမ ား ပိုင္ဆိုင္သည့္
စီးပားေရးလိုပ္ငန္းမ ားအား က င္းပျခင္း၊ “ My Brother's Keeper” Kickoff ၊ ကၽြႏ္ိုပ္၏ အမည္းေရာင္သည္ လပေသာ
စည္းလိုံးညီီၫတ္မႈ ေန႔” ြႏင့္ ေက ာင္းသား-ဦးေဆာင္ေသာ ေဆးေြႏးမႈ ပယ္နယ္တစ္ခို စသည့္ အစီအစဥ္မ ားပါဝင္ပါသည္။

BURMESE

“DeKalb ေက ာင္းမ ား၌ လမည္းတို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္ 2020” ၏ ပန္းတိုင္မာ
လမ ဳးေရးတရားမ တမႈကစၥ၌ စတ္ပါဝင္စားမႈ ရေစရန္ ေက ာင္းအသိုင္းအဝိုင္းမ ားထြဲရ အသက္အရယ္မ ားအားလံိုးအတက္
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးပါသည့္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈအား ေရာင္ဟပ္ ေစရန္ ြႏင့္ ရိုးသားေသာ
စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းအား တက္ၾကမႈရရန္ ျဖစ္ပါသည္။

DCSD သည္ ေထျပားေသာ ခရိုင္ေက ာင္းျဖစ္ၿပီး လပေသာ ေထျပားမႈအမ ဳးမ ဳးအား နည္းလမ္းမ ဳးစံိုျဖင့္ ဆင္ြႏႊြဲပါသည္။ DeKalb
ေက ာင္းမ ား၌ လမည္းတို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္ 2020 ကိုျပဳလိုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ကၽြႏို္ပ္တို႔၏အသိုင္းအဝိုင္းထြဲတင္ လမ ဳးေရးဆိုင္ရာြႏင့္ လမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္႔က င္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုလာ သည့္အခါ
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အသိုင္းအဝိုင္းထြဲရေသာေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေကာင္းမန္ေသာ ပံိုရပ္မ ားကို အသအမတ္ျပဳေစရန္
အခင့္အလမ္းမ ားေပးပါသည္။

အသိုငး္ အဝိုငး္ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ
Rotary Club of Stone Mountain အတြက္ ဧည့္ေဟာေျပာသူအျဖစ္ စကာားေျပာခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ကၽြြႏ္ုပ္ ဂုဏ္ယူပါသည္။
မွိမွိတွို႔သည္ ယခုြႏစ္၌ ကမ႓ာေပၚတြင္ ပထမဥားဆံုားေသာ ြႏစ္မ ွိမားစပ္ (Hybrid) Rotary Club ျဖစ္လာသည္။ ြႏစ္မ ွိမားစပ္
ဆွိုသည္မာ အဘယ္သွို႔နည္ား။ ရွိုားရွိုားေလားပါ - မွိမွိတွို႔သည္ အဖြြဲ႕ဝင္မ ာားအာား အစည္ားအေဝားသွို႔ လူကွိုယ္တွိုင္ျဖင့္ တက္ေရာက္ျခင္ား
သွို႔မဟုတ္ တွိုက္ရွိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစအစဥ္ ထြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္ား ျဖင့္ တစ္ပတ္စ ေရြားခ ယ္ခြင့္ေပားပါသည္။

ယမန္ေန႔ညတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေဒသႀကီး ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမ (Region Town Halls) ြႏင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မဘ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမ (Parent
Town Hall) သို႔ တက္ေရာက္လာခြဲ့သအေယာက္စီတိုင္းတို႔အား ေက းဇးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေဒသြႏင့္ ခရိုင္မ ားအား
ဦးေဆာင္ဦးရက္ျပဳသည့္ အဖြဲ႕ႀကီးရၿပီး မမတို႔၏ ႀကဳးစားအားထိုတ္မႈမ ားအားလံိုးအတက္ အထးတန္ဖိုးထားပါသည္။ အားလံိုးတို႔၏
အႀကံဉာဏ္ျဖည့္သင္းမႈမ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ဆက္လက္ ဂရိုျပဳမတ္ခ က္ခ မည္ျဖစ္ကာ ယမန္ေန႔ညက ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမအစီအစဥ္သို႔
သင္ မတက္ေရာက္ျဖစ္ခ့ြဲပါက ေက းဇးျပဳ၍ ဤေနရာတင္ ြႏပ္ပါ https://youtu.be/0mC36NaRKVQ။

ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္အား ခိုင္ခံ့ေသာ ေက းရာတစ္ခိုျဖစ္ေအာင္ သင္ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရက္ခ့ြဲသည္မ ားအားလံိုးအတက္
ေက းဇးတင္ပါသည္၊ သင့္အတက္ ေပ ာ္ရႊင္ဖယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္ရက္ျဖစ္ပါေစဟို ဆြႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

သင္၏ #1 အားေပးသ
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