
BURMESE 

 
အတ ြဲ 17 

 

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

 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားသ ို႔ သင္၏ ထားရ  ေသာ ကတ ကဝတ္ြႏ င့္ စ းစ ိုက္ြႏ စ္ျမႇဳပ္မႈမ ားအတ က္  

ေက းဇ းတင္ရ  ပါသည္။ ယမန္ေန႔ကဆ ိုလ  င္ ခရ ိုင္ေက ာင္းြႏ င့္အတ  ကၽ ြႏ္ိုပ္ ရက ္100 ရ  ေနခြဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး DeKalb  

ေကာ္တီခရ ိုင္ေက ာင္းအတ က္ ႀကီးၾကပ္သ ဌာနမ  းအျဖစ္ ဂိုဏ္ယ ပါသည္။ လ န္ခြဲ့ေသာလအနည္းငယ္မ ားအတ င္း၌ အတ င္းပ ိုင္းရ    
ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ခ စ္ခင္လ စ ာေသာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအေၾကာင္းမ ားြႏ င့္ ခရ ိုင္တစ္ဝန္းလံိုးတ င္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံိုး၌ 

ေရာဂါကပ္ဆ ိုက္မႈကာလတစ္ေလ  ာက္ ဦးေဆာင္မႈြႏ င့္  လမ္းျပမႈျပဳခြဲ့သည့္ အျပင္ပ ိုင္းရ   ပါဝင္ေဆာင္ရ က္သ မ ားအားလံိုးတ ို႔၏  

အေၾကာင္းမ ားက ို ေလ့လာသင္ယ ရန္ ြႏ  မ့္ခ မႈမ ားစ ာျဖင့္ြႏ င့္ ဉာဏ္အလင္းမ ားရရ  ခြဲ့ပါသည္။  

 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ေလ့လာသ မ ားအတ က္ ပညာေရး ထ းခၽ န္ ေအာင္ျမငေ္စရန္ ြႏႈ းဆ ေပးသည့္ DCSD ၏ ရ ပါရံိုအေပၚ 

တည္ေဆာက္ထား ေသာ ကၽ ြႏ္ိုပ္၏ သတ္မ တ ္အားသာခ က္မ ားြႏ င့္ အခ င့္အလမ္းမ ားက ို မ  ေဝရန္ ေမ  ာ္လင့္ပါသည္၊ 

သ ို႔မ သာလ  င္ လ ပမႈမ ားစ ာျဖင့္ ေထ ျပားေသာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအားလံိုးအထြဲရ   လ ပၿပီး ေတာက္ပေသာ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  

ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ အစ မ္းပကားသ ို႔ ျပည့္ဝစ ာ ဆ တ္ခ းရရ  ြႏ ိုင္ရန္ Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း 

ဘ ြဲ႕ရေက ာင္းသားမ ား အတ က ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရ ပါရံိုက ို ျဖည့္စ က္ေပးြႏ ိုငမ္ည္ျဖစပ္ါသည္။  

 

ဤရပ္ရ ာထြဲတ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္အား တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းအျဖစ္ ပါဝငခ္ င့္ေပးသည္မကဘြဲ အ့ံၾသဖ ယ္ခ န္ပီယံမ ားြႏ င့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔အား  

လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ေအာင္ျမငမ္ႈ ြႏ င့္ သာလ န္ထ းကြဲမႈ အတ ိုင္း ေရ ႕ဆက္ၿပီး ဆက္လက္ခ ီတက္သ ားေစေသာ အစ မ္းထက္သည့္  

ဤခရ ိုငမ္  သာတ ညီမ  သ ရြဲေကာင္းမ ား တ ို႔ြႏ င့္အတ  အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ အခ င့္ေပးသည့္အတ က္ DCSD အား  

မ ားစ ာေက းဇ းတင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား ရယ ရန္ၾကီးၾကပ္သ ဌာနမ  း၏ ေကာ္နာ (Superintendent’s 

Corner) တ င္ ေက းဇ းျပဳ၍ လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳပါ။ 

 

သင္ သ ရ  ခြဲ့ၿပီးသည့္အတ ိုင္း ျပန္သ ားရန္ ရည္ရ ယ္ခ က္  ေဖာက္ပံိုစံအား ေအာက္တ ိုဘာလ 9 ရက္ေန႔က  

လံႈ႕ေဆာ္ရန္ ေအာင္ျမင္ရန္ သာလ န္ထ းကြဲရန္ 

“ဒီရပ္ရ ာထြဲမ ာ ကၽ ြ္ႏိုပ္အား တစစ္ တတ္စပ္ ိုငး္အျဖစ ္ 
ပါဝင္ခ င့္ေပးသညမ္ကဘြဲ အံၾ့သဖ ယ္ခ န္ပယီမံ ားြႏ င့္  
ဒဤီခရ ိုငမ္ ရ  တြဲ ့သာတ ညီမ  သ ရြဲေကာငး္ေတ  ြႏ  င့္အတ   
အလိုပလ္ိုပက္ ိုငခ္ င့္ေပးတြဲအ့တ က ္DCSD က ို မ ားစ ာ  
ေက းဇ းတငပ္ါတယ။္” 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 
ႀကီးၾကပ္သ ဌာနမ  း 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/


BURMESE 

 

ျဖန္႕ေဝေပးခြဲ့သည့္ေနာက္ ေနာကဆ္ံိုးသတ္မ တ္ရက္က ို ြႏ ိုဝင္ဘာလ 30 ရက္၊ 2020 ခိုြႏ စ္ သ ို႔ တ ိုးခ ြဲ႕သတ္မ တ္ေပးခြဲ့သည္။ 

ဤေဖာငပ္ံိုစံက ို ျဖည့္စ က္ျခင္းအားျဖင့္ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသ မ ားသည္ မ မ တ ို႔ ကေလးတစ္ဦးစီအတ က ္ဦးစားေပးြႏ စ္သက္ေသာ 

ေရ းခ ယ္မႈက ို မ မ တ ို႔ ေရ းခ ယ္မႈျပဳလိုပ္ြႏ ိုင္ပါသည္။ မ သားစိုမ ားအေနျဖင့္ ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေမာ္ဒယ္သ ို႔ ျပန္လည္သင္ၾကားမႈျပဳလ ိုသည္ 

သ ို႔မဟိုတ္ အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္ ၌သာ ဆက္လက္တည္ရ  လ ိုသည္ ြႏ င့္ပတ္သက္သည့္ေၾကာင္း  

အခ က္အလက္အား ရယ စိုေဆာင္းရန္အတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ေက ာင္းမ  ျပန္သ ားရန္ ရည္ရ ယ္ခ က္ ေဖာက္ပံိုစံမ  ျပည့္စံိုေသာ 

အခ က္အလက္မ ားက ို အသံိုးျပဳပါသည္။ 

 

ြႏ စမ္  ဳ းစပ ္ေလလ့ာသငၾ္ကားမႈ (မ ကြ္ႏ ာခ ငး္ဆ ိုငျ္ဖင့္ ြႏ င့္ အေဝးသင/္ေဝးက ာရာမ  ေလလ့ာသငၾ္ကားမႈ အား ေပါငး္စပျ္ခငး္ - 

▪ ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈသည္ မ မ တ ို႔၏ ကေလးမ ားက ို မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ ေက ာင္းတ င္း  

ပတ္ဝန္းက င္ထြဲတ င္ အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမႈျဖင့္  ေရာေြႏ ာသည့္ ေလ့လာသင္ယ မႈသ ို႔ 

ျပန္လည္ပ ို႔ေဆာင္ရန္ သက္ေသာင့္သက္သာရ  ေသာ မ သားစိုမ ားအတ က္ ဒီဇ ိုင္းျပဳလိုပ္ထားသည္။ 

 

အေဝးသင/္ေဝးက ာရာမ  ေလလ့ာသငၾ္ကားမႈ ေမာ္ဒယ ္- 

▪ အေဝးသင္/ေဝးက ာရာမ  ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္က ို မ မ တ ို႔၏  ကေလးမ ားအား ဤအခ  န္၌  

မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္နည္းလမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက ာင္းသ ို႔ျပန္သ ားေစရန္  သက္ေသာင့္သက္သာမႈ  မရ  ေသာ မ သားစိုမ ား အတ က္ 

ဒီဇ ိုင္းျပဳလိုပ္ထားသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းမ  စီစဥ္ေပးသည့္ နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမ ေန 

ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းနည္းလမ္းက ို ဆက္လက္ ေလ့လာသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သင့္ကေလးေရာက္ရ  လာသည့္အခါ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာပတ္ဝန္းက င္ တစ္ခိုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ြႏ င့္ ေဝးက ာရာမ  

သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ရန္အတ က္ လံိုေလာက္ျပည့္စံိုစ ာ ျပင္ဆငမ္ႈျပဳရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ိုပေက ာင္းမ ား၌ 

တက္ေရာက္ၾကေသာ ကေလးအေယာက္တ ိုင္းစီ အတ က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ ေဖာင္ပံိုစံက ို မ ဘမ ားအားလံိုး တင္သ င္းရန္ 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ သင့္ကေလးအတ က္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ မရရ  ခြဲ့ပါက သင့္ကေလးသည္  

ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈသ ို႔ ျပန္သ ားသည္ဟို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ယ ဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ ေဖာင္ပံိုစံသည္  

လာမည့္ ြႏ ိုဝင္ဘာလ 30 ရက္၊ 2020 ခိုြႏ စ္ တ င္ ပ တ္သ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ျပဳလိုပ္ရန္ ေက းဇ းျပဳ၍  

ဤေနရာတ င္ ြႏ  ပ္ပါ -  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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COVID-19 ေနာကဆ္ံိုးရသတငး္အခ ကအ္လကမ္ ား 

 

အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတ င္း က းစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕မႈအဆင့္မ ားမ ာ Georgia ျပည္သ ႕က န္းမာေရး ဌာန (Georgia Department of Public  

Health (GDPH)) ၏ တ က္ခ က္မႈအရ ြႏ စ္ပတ္တာအတ င္း၌ ေနထ ိုင္သ  100,000 လ  င္ က းစက္မႈ 100 စံအမ တ္၏ 

"မ ာျပားေသာ ပ ံ႕ြႏ ံ႕မႈ" အထက္သ ို႔ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ အတ က ္ယမန္ေန႔အထ  GDPH မ   

တင္ျပထားသည့္ အေရအတ က္မ ာ 270 ျဖစ္သည္။ 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 င ္ဆက္လက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ ဳပါ။ ဤအေရအတ က္ ျမႇင့္တက္မႈသည္ အလ န္စ ိုးရ မ္ဖ ယ္ရာအျဖစ္ တည္ရ  ေန ဆြဲျဖစ္ကာ  

ခရ ိုင္မ  ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈဆ ိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားြႏ င့္ အေရးႀကီး ခ က္မ ားက ို ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေရး ြႏ င့္ တားဆီးေရး စင္တာ  

(CDC) အရ ဆက္လက္ေဝမ  သ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထ ိုမ တ္ခ က္အတ က္ ဆရာမ ားြႏ င့္ တီးဝ ိုင္းေက ာင္းသားမ ားမ   

က းစက္ပ ံ႕မႈကာလအတ င္း၌ အြႏၲရာယ္ကင္းစ ာ ေနထ ိုင္ရန္ ျမႇင့္တင္ေရးျပဳလိုပ္ေသာ ေတးဂီတဗ ီဒီယ ို Wave Them Bows တ င္  

ေက းဇ းျပဳ၍ ၾကည့္ရ ဳပါ။ 

 

CDC အရ ြႏ ာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္မ ားျဖစ္ပါသည္ - 

အျခားသ မ ားအနီးအနား၌ ရ  ေနသည့္အခါ သင့္ ပါးစပ္ြႏ င့္ ြႏ ာေခါင္းက ို ဖံိုးကာပါ 

• သင္ မဖ ားမနာပါေသာ္လည္း COVID-19 အား အျခားသ မ ားသ ို႔ သင္ က းစက္မႈျဖစ္ေစြႏ ိုင္ပါသည္။ 

• ြႏ ာေခါင္းစည္း၏ ဆ ိုလ ိုရင္းမ ာ သင္၌ က းစက္မႈျဖစ္ခြဲေ့သာ္ အျခားသ မ ားသ ို႔ က းစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕မႈ မျဖစ္ေစရန္ ကာက ယ္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

• လ တ ိုင္းက အမ ားျပည္သ မ ားရ  ရာေနရာမ ား ြႏ င့္ သင္၏အ မ္ေထာင္မ သားစို ထြဲတ င္ ေနထ ိုင္သ  မဟိုတ္ေသာ  

ျပနသ္ ားရန ္ရညရ္ ယခ္ က ္ေဖာကပ္ံိုစ ံ
ေအာကတ္ ိုဘာလ 9 ရက္ - ြႏ ိုဝငဘ္ာလ 30 ရက္၊ 2020  
တ ိုးခ ြဲ႕ထားသည ္

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


BURMESE 

 

အျခားသ မ ားအနီးအနားတ င္ ရ  ေနသည့္အခါ၊ အထ းသျဖင့္ အျခားသ မ  လ မႈေရး အလ မ္းေဝးက ာေနျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္  

အခက္အခြဲျဖစ္သည့္အခါတ င္ ြႏ ာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

o အသက္ 2 ြႏ စ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ ား၊ အသက္ရ   အခက္အခြဲျဖစသ္  မည္သ မဆ ို သ ို႔မဟိုတ္ သတ လစ္ျခင္း၊  

မသန္မစ မ္းျဖစျ္ခင္း သ ို႔မဟိုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က ညီမႈမပါဘြဲ ြႏ ာေခါင္းစည္းအား ဖယ္ရ ားရန္ မစ မ္းေဆာင္ြႏ ိုင္သ  တ ို႔သည ္ 

ြႏ ာေခါင္းစည္း မတပ္ဆင္သင့္ပါ။ 

• က န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာက္သ  အလိုပ္သမားမ ားအတ က္ ရည္ရ ယ္သတ္မ တ္ထားသည့္ ြႏ ာေခါင္းစည္းအား အသံိုး မျပဳ  

ပါြႏ င့္။ ေလာေလာဆယ္တ င္ ခ ြဲစ တ္မႈဆ ိုင္ရာ ြႏ ာေခါင္းစည္းမ ားြႏ င့္ N95 အသက္ရ  က ရ ယာမ ားသည္  

က န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာက္သ  အလိုပ္သမားမ ား ြႏ င့္ ပထမဆံိုး တံို႔ျပန္ေဆာင္ရ က္သ မ ား အတ က္ လ ာထားသင့္ပါသည္။ 

• သင္က ိုယ္တ ိုင္ြႏ င့္ အျခားသ မ ားအၾကားတ င္ 6 ေပ အက ာအေဝး၌ ဆက္လက္ျခားေနပါ။ ြႏ ာေခါင္းစည္းသည္ လ မႈေရး  

ေဝးက ာလ မ္းမႈအတ က္ အစားထ ိုးျခင္း မဟိုတ္ပါ။ 

 

လ မညး္တ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပရ္ ားေဆာငရ္ ကမ္ႈ အပတစ္ဥ ္2020 

 

ခရ ိုင္အတ င္း လ မည္းတ ို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရ က္မႈ အပတ္စဥ္ 2020 သည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခို ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။ 

ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေဟာေျပာသ မ ားျဖစ္ေသာ DeKalb ေကာင္တ ီမ  Sheriff Melody Maddox အပါအဝင္ Stewart Foundation မ  Hank 

Stewart ၊ Georgia ျပည္နယ္တကသၠ ိုလ္မ  Dr. Thomas McBryde ၊ Dr. Ghody Muhammad  ြႏ င့္ ေက ာင္းပညာေရးမ  Dr. Haggen 

တ ို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈြႏ င့္ အစ မ္းထက္ေသာ တင္ျပမႈမ ားအတ က ္ကၽ ြ္ႏိုပ္ အမ န္တကယ္ ေက းဇ းတင္ရ  ပါသည္။ 

ဤလႈပ္ရ ားဖ ယ္ေကာင္းေသာ ရက္သတၳပတ္က ို လ ြဲေခ ာ္သ ားသည္ ့ေက ာင္းသားမ ားြႏ င့္ မ သားစိုမ ားအတ က ္မၾကာမ ီတ င္ ေဝမ  ရန္ 

ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၌ ဗ ီဒီယ ို ရ  ပါသည္။ ေက းဇ းျပဳ၍ YouTube ေပၚရ   @dekalbschools တ င္ လည္ပတၾ္ကည့္ရ ဳပါ။ 

 
BLM ရက္သတၠပတက္ာလအတ င္း၌ လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ မမ  တမႈအေၾကာင္းြႏ င့္ ကမ႓ာြႏ င့္ မ မ တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအား မည္ကြဲ့သ ို႔ 

အက  ဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းအား မ မ တ ို႔ အဆင္သင့္ြႏ င့္ စဥ္းစဥ္းစားစားျဖင့္ ေျပာဆ ိုသည့္ အလ န္ထ းခၽ န္ထက္ျမက္ေသာ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသား မ ားအား ကၽ ြ္ႏိုပ္ အလ န္အ့ံအားသင့္မ ပါသည္။ ကမ႓ာႀကီးစည္းလံိုးညီညႊတ္မႈရ  ေစရန္အတ က္ 

ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ားမ  အေမ အြႏ စ္တစ္ခိုဖန္တီးရန္အစီအစဥ္ြႏ င့္ မ မ တ ို႔၏ ကတ သစၥာစကားမ ားက ို ၾကားရျခင္းအတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ 

DEKALB ေကာငတ္အီတ ငး္ 
COVID-19 ေရာဂါျဖစပ္ ားမႈမ ား 



BURMESE 

 

ေပ ာ္ရႊင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ BLM ရက္သတၠပတ္ျဖစ္ရန္ ႀက ဳးစားလိုပ္ေဆာင္ေပးခြဲသ့ည့္ DCSD ပညာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ြႏ င့္ 

ခရ ိုင္ေခါင္းေဆာင္မ ားအား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ လ ပေသာ ေထ ျပားသည့္ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား 

စ မ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ဤလႈပ္ရ ားမႈက ို ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ိုပ ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။  My Brother’s Keeper 

အေရာင္အေသ းေၾကာင္ ့ေတ ႔ႀကံဳရသည့္ စ ြဲၿမြဲေသာ အခ င့္အလမ္း က ာဟခ က္မ ားက ို ေျဖရ င္းေပးရန္ ေယာက ္ားေလးမ ားြႏ င့္ 

လ ငယ္မ ားအား မ မ တ ို႔အစ မ္းပကားသ ို႔ ျပည့္ဝစ ာ ေရာက္ရ  ေၾကာင္းေသခ ာမႈရ  ေစေအာင္ မ မ တ ို႔၏ အမ  ဳးသားေရး စဦးေဆာင္ရ က္လႈပ္ရ ားမႈ 

ြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားက ို ေက းဇ းျပဳ၍ ဆက္လက္ ေစာင့္ေမ  ာ္သ ားပါ။ DCSD ၏ ရည္မ န္းခ က္ပန္းတ ိုင္မ ာ  

DCSD ေက ာင္း 137 ေက ာင္းမ ား၌ အခန္းႀကီးမ ားက ို ထ ေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အသ ိုငး္အဝ ိုငး္ ထ ေတ ႕ခ  တဆ္ကမ္ႈ 

ယခိုအပတ္ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမသ ို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ သကဆ္ ိုင္သ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္သ မ ား ျဖစ္ေသာ ဗဟ ိုရံိုး၊ 

ဘတ္စကားေမာင္းသ မ ား ြႏ င့္ ေက ာင္းအေျချပဳ အလိုပ္သမားမ ား တ ို႔အား ေက ားဇ းတင္ပါသည္။ ဤစကားဝ ိုင္းမ ားသည္  

ေက ာငး္ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ရန္ ြႏ င့္ လံိုၿခံဳစ ာ လိုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ ားတ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔အတ က ္အေရးႀကီးပါသည္။ 

 

ယခိုအပတ္တ င္ အ့ံၾသဖ ယ္ေသာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားြႏ င့္ မ ဘမ ားအား ဂိုဏ္ျပဳခြဲ့ၿပီး ပညာေပးျခင္းမ ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။ 

နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ အခ က္အလက္အပ ိုင္းမ ားြႏ င့္အတ  ဒီဂ စ္တယ္ အရင္းအျမစ္မ ား၊ ေရာင္းခ သ မ ား ြႏ င့္ ေနာက္ထပ္ေသာ  အရာမ ားက ို  

နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ မ ဘြႏ င့္ မ သားစို ညီလာခံအစည္းအေဝးပ ြဲ၌ စီစဥ္ေပးအပ္ခြဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္သည့္အတ က္ 

ေက းဇ းတင္ပါသည္၊ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား ပ့ံပ ိုးက ညီရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ား အားေပးမႈက ထ ပ္တန္း 

ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ေၾကာင္း သ ရ  ေစလ ိုပါသည္။ နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ မ ဘြႏ င့္ မ သားစို စ မ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ညီလာခံ ြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး 

ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား သ ရ  ရန္အတ က ္ေက းဇ းျပဳ၍ ေအာက္တ င္ၾကည့္ရ ဳပါ။ 

 

ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ခရ ိုင္သည ္တ ိုးတက္မႈရ  ေသာခရစ္ဒစ္ စံြႏႈန္းက ို ရရ  ေၾကာင္း ြႏ င့္ ဤသ ို႔ျဖစ္လာရန္ စ းစ ိုက္ြႏ စ္ျမႇဳပ္မႈျဖင့္ြႏ င့္  

ႀက ဳးပမ္းမႈမ ားျဖင့္ ေဆာင္ရ က္ခြဲ့ၾကေသာ ဝန္ထန္းမ ားအား ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ တန္ဖ ိုးထားေၾကာင္း အားရဝမ္းေျမာက္စ ာ  ေဝမ  လ ိုက္ပါသည္။ 

ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ သတင္းေကာင္းမ ားက ို ဖတ္ရ ဳရန္ ဤေနရာတ င္ လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳပါ - DCSD သည္ Moody’s  Investors Services ထံမ  

တ ိုးတက္မႈရ  ေသာ စံြႏႈန္းသတ္မ တ္ ကက္ ို လက္ခံရရ  ပါသည္။ 

 
 ေဆာငး္ဥ းအားလပ္ရက္ျဖစ္ေစဖ ို႔ DCSD မ သားစိုအတြက ္ဆိုမြန္ေကာငး္ေတာငး္အပ္ပါသည္၊ ထ ို႔ျပင္ ေက ာငး္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မမႈွႏင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံိုးရသတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ၾကည့္႐မရန္ ေက းဇ းျပဳၿပ း ကြၽႈႏိုပ္္တ ို႔၏ ၀က္္္ဆ ိုဒ ္
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/  သ ို႔ ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐မေပးပါ။ 
 
သင္၏ #1 အားေပးသ  
 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

