BURMESE
အတြဲ 17
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။

ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားသို႔ သင္၏ ထားရေသာ ကတကဝတ္ြႏင့္ စးစိုက္ြႏစ္ျမႇဳပ္မႈမ ားအတက္
ေက းဇးတင္ရပါသည္။ ယမန္ေန႔ကဆိုလ င္ ခရိုင္ေက ာင္းြႏင့္အတ ကၽြႏ္ိုပ္ ရက္ 100 ရေနခြဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး DeKalb
ေကာ္တီခရိုင္ေက ာင္းအတက္ ႀကီးၾကပ္သဌာနမ းအျဖစ္ ဂိုဏ္ယပါသည္။ လန္ခြဲ့ေသာလအနည္းငယ္မ ားအတင္း၌ အတင္းပိုင္းရ
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ခ စ္ခင္လစာေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအေၾကာင္းမ ားြႏင့္ ခရိုင္တစ္ဝန္းလံိုးတင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းလံိုး၌
ေရာဂါကပ္ဆိုက္မႈကာလတစ္ေလ ာက္ ဦးေဆာင္မႈြႏင့္ လမ္းျပမႈျပဳခြဲ့သည့္ အျပင္ပိုင္းရ ပါဝင္ေဆာင္ရက္သမ ားအားလံိုးတို႔၏
အေၾကာင္းမ ားကို ေလ့လာသင္ယရန္ ြႏမ့္ခ မႈမ ားစာျဖင့္ြႏင့္ ဉာဏ္အလင္းမ ားရရခြဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အသိုင္းအဝိုင္း ေလ့လာသမ ားအတက္ ပညာေရး ထးခၽန္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ြႏႈးဆေပးသည့္ DCSD ၏ ရပါရံိုအေပၚ
တည္ေဆာက္ထား ေသာ ကၽြႏ္ိုပ္၏ သတ္မတ္ အားသာခ က္မ ားြႏင့္ အခင့္အလမ္းမ ားကို မ ေဝရန္ ေမ ာ္လင့္ပါသည္၊
သို႔မသာလ င္ လပမႈမ ားစာျဖင့္ ေထျပားေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားအားလံိုးအထြဲရ လပၿပီး ေတာက္ပေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတို႔၏ အစမ္းပကားသို႔ ျပည့္ဝစာ ဆတ္ခးရရြႏိုင္ရန္ Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း
ဘြဲ႕ရေက ာင္းသားမ ား အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ရပါရံိုကို ျဖည့္စက္ေပးြႏိုငမ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤရပ္ရာထြဲတင္ ကၽြႏ္ိုပ္အား တစ္စတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ခင့္ေပးသည္မကဘြဲ အံ့ၾသဖယ္ခ န္ပီယံမ ားြႏင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အား
လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ြႏင့္ သာလန္ထးကြဲမႈ အတင
ို ္း ေရ႕ဆက္ၿပီး ဆက္လက္ခ ီတက္သားေစေသာ အစမ္းထက္သည့္
ဤခရိုငမ
္ သာတညီမ သရြဲေကာင္းမ ား တို႔ြႏင့္အတ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ အခင့္ေပးသည့္အတက္ DCSD အား
မ ားစာေက းဇးတင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား ရယရန္ၾကီးၾကပ္သဌာနမ း၏ ေကာ္နာ (Superintendent’s
Corner) တင္ ေက းဇးျပဳ၍ လည္ပတ္ၾကည့္ရဳပါ။

လံႈ႕ေဆာ္ရန္ ေအာင္ျမင္ရန္ သာလန္ထးကြဲရန္

“ဒီရပ္ရာထြဲမာ ကၽြႏ္ိုပ္အား တစ္စတ္တစ္ပင
ို း္ အျဖစ္
ပါဝင္ခင့္ေပးသည္မကဘြဲ အံၾ့ သဖယ္ခ န္ပယ
ီ မ
ံ ားြႏင့္
ဒီဤခရိုငမ
္ ရတြဲ့ သာတညီမ သရြဲေကာင္းေတ ြႏင့္အတ
အလိုပလ
္ ပ
ို က
္ ိုငခ
္ င့္ေပးတြဲအ
့ တက္ DCSD ကို မ ားစာ
ေက းဇးတင္ပါတယ္။”
Mrs. Cheryl Watson-Harris
ႀကီးၾကပ္သဌာနမ း

သင္ သရခြဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ျပန္သားရန္ ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပံိုစံအား ေအာက္တိုဘာလ 9 ရက္ေန႔က

BURMESE
ျဖန္႕ေဝေပးခြဲ့သည့္ေနာက္ ေနာက္ဆံိုးသတ္မတ္ရက္ကို ြႏိုဝင္ဘာလ 30 ရက္၊ 2020 ခိုြႏစ္ သို႔ တိုးခ ြဲ႕သတ္မတ္ေပးခြဲ့သည္။
ဤေဖာင္ပိုစ
ံ ံကို ျဖည့္စက္ျခင္းအားျဖင့္ မဘမ ား/အိုပ္ထန္းသမ ားသည္ မမတို႔ ကေလးတစ္ဦးစီအတက္ ဦးစားေပးြႏစ္သက္ေသာ
ေရးခ ယ္မႈကို မမတို႔ ေရးခ ယ္မႈျပဳလိုပ္ြႏိုင္ပါသည္။ မသားစိုမ ားအေနျဖင့္ ြႏစ္မ ဳးစပ္ ေမာ္ဒယ္သို႔ ျပန္လည္သင္ၾကားမႈျပဳလိုသည္
သို႔မဟိုတ္ အေဝးသင္/ေဝးကာရာမ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္ ၌သာ ဆက္လက္တည္ရလိုသည္ ြႏင့္ပတ္သက္သည့္ေၾကာင္း
အခ က္အလက္အား ရယစိုေဆာင္းရန္အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ေ
ို က ာင္းမ ျပန္သားရန္ ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပိုစ
ံ ံမ ျပည့္စံိုေသာ
အခ က္အလက္မ ားကို အသံိုးျပဳပါသည္။

ြႏစ္မ ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ (မ က္ြႏာခ င္းဆင
ို ျ္ ဖင့္ ြႏင့္ အေဝးသင္/ေဝးကာရာမ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ အား ေပါင္းစပ္ျခင္း ▪

ြႏစ္မ ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈသည္ မမတို႔၏ ကေလးမ ားကို မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ ေက ာင္းတင္း

ပတ္ဝန္းက င္ထတ
ြဲ င္ အေဝးသင္/ေဝးကာရာမ ေလ့လာသင္ၾကားမႈျဖင့္ ေရာေြႏာသည့္ ေလ့လာသင္ယမႈသို႔
ျပန္လည္ပ႔ေ
ို ဆာင္ရန္ သက္ေသာင့္သက္သာရေသာ မသားစိုမ ားအတက္ ဒီဇိုင္းျပဳလိုပ္ထားသည္။

အေဝးသင္/ေဝးကာရာမ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္ ▪

အေဝးသင္/ေဝးကာရာမ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ေမာ္ဒယ္ကို မမတို႔၏ ကေလးမ ားအား ဤအခ န္၌

မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္နည္းလမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက ာင္းသို႔ျပန္သားေစရန္ သက္ေသာင့္သက္သာမႈ မရေသာ မသားစိုမ ား အတက္
ဒီဇိုင္းျပဳလိုပ္ထားသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းမ စီစဥ္ေပးသည့္ နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမေန
ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းနည္းလမ္းကို ဆက္လက္ ေလ့လာသားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးေရာက္ရလာသည့္အခါ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာပတ္ဝန္းက င္ တစ္ခိုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ြႏင့္ ေဝးကာရာမ
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈအား ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ရန္အတက္ လံိုေလာက္ျပည့္စံိုစာ ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တိုပေက ာင္းမ ား၌
တက္ေရာက္ၾကေသာ ကေလးအေယာက္တိုင္းစီ အတက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ ေဖာင္ပံိုစံကို မဘမ ားအားလံိုး တင္သင္းရန္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးအတက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ မရရခြဲ့ပါက သင့္ကေလးသည္
ြႏစ္မ ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈသ႔ို ျပန္သားသည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ယဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ ေဖာင္ပိုစ
ံ ံသည္
လာမည့္ ြႏိုဝင္ဘာလ 30 ရက္၊ 2020 ခိုြႏစ္ တင္ ပတ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္ျပဳလိုပ္ရန္ ေက းဇးျပဳ၍
ဤေနရာတင္ ြႏပ္ပါ - https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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ျပန္သားရန္ ရည္ရယ္ခ က္ ေဖာက္ပိုစ
ံ ံ
ေအာက္တိုဘာလ 9 ရက္ - ြႏိုဝင္ဘာလ 30 ရက္၊ 2020
တိုးခ ႕ြဲ ထားသည္

COVID-19 ေနာက္ဆိုးံ ရသတင္းအခ က္အလက္မ ား

အသိုင္းအဝိုင္းအတင္း ကးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈအဆင့္မ ားမာ Georgia ျပည္သ႕က န္းမာေရး ဌာန (Georgia Department of Public
Health (GDPH)) ၏ တက္ခ က္မႈအရ ြႏစ္ပတ္တာအတင္း၌ ေနထင
ို ္သ 100,000 လ င္ ကးစက္မႈ 100 စံအမတ္၏
"မ ာျပားေသာ ပ ံ႕ြႏံ႕မႈ" အထက္သို႔ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ အတက္ ယမန္ေန႔အထ GDPH မ
တင္ျပထားသည့္ အေရအတက္မာ 270 ျဖစ္သည္။ DeKalb ေကာင္တီ အတင္း၌ ကးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈအဆင့္မ ားြႏင့္ပတ္သက္သည့္
ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားသရရန္အတက္ ေက းဇးျပဳ၍ - https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
တင္ ဆက္လက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရဳပါ။ ဤအေရအတက္ ျမႇင့္တက္မႈသည္ အလန္စိုးရမ္ဖယ္ရာအျဖစ္ တည္ရေန ဆြဲျဖစ္ကာ
ခရိုင္မ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားြႏင့္ အေရးႀကီး ခ က္မ ားကို ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရး ြႏင့္ တားဆီးေရး စင္တာ
(CDC) အရ ဆက္လက္ေဝမ သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထမ
ို တ္ခ က္အတက္ ဆရာမ ားြႏင့္ တီးဝိုင္းေက ာင္းသားမ ားမ
ကးစက္ပ ံ႕မႈကာလအတင္း၌ အြႏၲရာယ္ကင္းစာ ေနထိုင္ရန္ ျမႇင့တ
္ င္ေရးျပဳလိုပ္ေသာ ေတးဂီတဗီဒီယို Wave Them Bows တင္
ေက းဇးျပဳ၍ ၾကည့္ရဳပါ။

CDC အရ ြႏာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္မ ားျဖစ္ပါသည္ အျခားသမ ားအနီးအနား၌ ရေနသည့္အခါ သင့္ ပါးစပ္ြႏင့္ ြႏာေခါင္းကို ဖံိုးကာပါ
•

သင္ မဖ ားမနာပါေသာ္လည္း COVID-19 အား အျခားသမ ားသို႔ သင္ ကးစက္မႈျဖစ္ေစြႏိုင္ပါသည္။

•

ြႏာေခါင္းစည္း၏ ဆိုလိုရင္းမာ သင္၌ ကးစက္မႈျဖစ္ခေ
ြဲ့ သာ္ အျခားသမ ားသို႔ ကးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈ မျဖစ္ေစရန္ ကာကယ္ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
•

လတိုင္းက အမ ားျပည္သမ ားရရာေနရာမ ား ြႏင့္ သင္၏အမ္ေထာင္မသားစို ထြဲတင္ ေနထိုင္သ မဟိုတ္ေသာ

BURMESE
အျခားသမ ားအနီးအနားတင္ ရေနသည့္အခါ၊ အထးသျဖင့္ အျခားသမ လမႈေရး အလမ္းေဝးကာေနျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္
အခက္အခြဲျဖစ္သည့္အခါတင္ ြႏာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္သင့္ပါသည္။
o

အသက္ 2 ြႏစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ ား၊ အသက္ရ အခက္အခြဲျဖစ္သ မည္သမဆို သို႔မဟိုတ္ သတလစ္ျခင္း၊

မသန္မစမ္းျဖစ္ျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကညီမႈမပါဘြဲ ြႏာေခါင္းစည္းအား ဖယ္ရားရန္ မစမ္းေဆာင္ြႏိုင္သ တို႔သည္
ြႏာေခါင္းစည္း မတပ္ဆင္သင့္ပါ။
•

က န္းမာေရးေစာင့္ေရာက္သ အလိုပ္သမားမ ားအတက္ ရည္ရယ္သတ္မတ္ထားသည့္ ြႏာေခါင္းစည္းအား အသံိုး မျပဳ

ပါြႏင့္။ ေလာေလာဆယ္တင္ ခစ
ြဲ တ္မႈဆိုင္ရာ ြႏာေခါင္းစည္းမ ားြႏင့္ N95 အသက္ရ ကရယာမ ားသည္
က န္းမာေရးေစာင့္ေရာက္သ အလိုပ္သမားမ ား ြႏင့္ ပထမဆံိုး တံို႔ျပန္ေဆာင္ရက္သမ ား အတက္ လ ာထားသင့္ပါသည္။
•

သင္ကယ
ို ္တိုင္ြႏင့္ အျခားသမ ားအၾကားတင္ 6 ေပ အကာအေဝး၌ ဆက္လက္ျခားေနပါ။ ြႏာေခါင္းစည္းသည္ လမႈေရး

ေဝးကာလမ္းမႈအတက္ အစားထိုးျခင္း မဟိုတ္ပါ။

DEKALB ေကာင္တအ
ီ တင္း
COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပားမႈမ ား

လမည္းတ႔၏
ို ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပရ
္ ားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္ 2020

ခရိုင္အတင္း လမည္းတို႔၏ ဘဝ အေရးပါမႈ လႈပ္ရားေဆာင္ရက္မႈ အပတ္စဥ္ 2020 သည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခို ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေဟာေျပာသမ ားျဖစ္ေသာ DeKalb ေကာင္တီ မ Sheriff Melody Maddox အပါအဝင္ Stewart Foundation မ Hank
Stewart ၊ Georgia ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မ Dr. Thomas McBryde ၊ Dr. Ghody Muhammad ြႏင့္ ေက ာင္းပညာေရးမ Dr. Haggen
တို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈြႏင့္ အစမ္းထက္ေသာ တင္ျပမႈမ ားအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အမန္တကယ္ ေက းဇးတင္ရပါသည္။
ဤလႈပ္ရားဖယ္ေကာင္းေသာ ရက္သတၳပတ္ကို လေ
ြဲ ခ ာ္သားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားြႏင့္ မသားစိုမ ားအတက္ မၾကာမီတင္ ေဝမ ရန္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၌ ဗီဒီယို ရပါသည္။ ေက းဇးျပဳ၍ YouTube ေပၚရ @dekalbschools တင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရဳပါ။
BLM ရက္သတၠပတ္ကာလအတင္း၌ လမႈေရးဆိုင္ရာ မမ တမႈအေၾကာင္းြႏင့္ ကမ႓ာြႏင့္ မမတို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားအား မည္ကြဲ့သ႔ို
အက ဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းအား မမတို႔ အဆင္သင့္ြႏင့္ စဥ္းစဥ္းစားစားျဖင့္ ေျပာဆိုသည့္ အလန္ထးခၽန္ထက္ျမက္ေသာ
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသား မ ားအား ကၽြႏ္ိုပ္ အလန္အံ့အားသင့္မပါသည္။ ကမ႓ာႀကီးစည္းလံိုးညီညႊတ္မႈရေစရန္အတက္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ေက ာင္းသားမ ားမ အေမအြႏစ္တစ္ခိုဖန္တီးရန္အစီအစဥ္ြႏင့္ မမတို႔၏ ကတသစၥာစကားမ ားကို ၾကားရျခင္းအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္

BURMESE
ေပ ာ္ရႊင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ BLM ရက္သတၠပတ္ျဖစ္ရန္ ႀကဳးစားလိုပေ
္ ဆာင္ေပးခြဲသ
့ ည့္ DCSD ပညာေရး ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ြႏင့္
ခရိုင္ေခါင္းေဆာင္မ ားအား ေက းဇးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ လပေသာ ေထျပားသည့္ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား
စမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ဤလႈပ္ရားမႈကို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တပ
ို ေမ ာ္လင့္ပါသည္။ My Brother’s Keeper
အေရာင္အေသးေၾကာင့္ ေတ႔ႀကံဳရသည့္ စၿြဲ မြဲေသာ အခင့္အလမ္း ကာဟခ က္မ ားကို ေျဖရင္းေပးရန္ ေယာက ္ားေလးမ ားြႏင့္
လငယ္မ ားအား မမတို႔အစမ္းပကားသို႔ ျပည့္ဝစာ ေရာက္ရေၾကာင္းေသခ ာမႈရေစေအာင္ မမတို႔၏ အမ ဳးသားေရး စဦးေဆာင္ရက္လႈပ္ရားမႈ
ြႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကို ေက းဇးျပဳ၍ ဆက္လက္ ေစာင့္ေမ ာ္သားပါ။ DCSD ၏ ရည္မန္းခ က္ပန္းတိုင္မာ
DCSD ေက ာင္း 137 ေက ာင္းမ ား၌ အခန္းႀကီးမ ားကို ထေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အသင
ို း္ အဝင
ို း္ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ
ယခိုအပတ္ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို သက္ဆိုင္သပါဝင္ေဆာင္ရက္သမ ား ျဖစ္ေသာ ဗဟိုရံိုး၊
ဘတ္စကားေမာင္းသမ ား ြႏင့္ ေက ာင္းအေျချပဳ အလိုပ္သမားမ ား တို႔အား ေက ားဇးတင္ပါသည္။ ဤစကားဝိုင္းမ ားသည္
ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လစ္ရန္ ြႏင့္ လံိုၿခံဳစာ လိုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ ားတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အတက္ အေရးႀကီးပါသည္။

ယခိုအပတ္တင္ အံ့ၾသဖယ္ေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မသားစိုမ ားြႏင့္ မဘမ ားအား ဂိုဏ္ျပဳခြဲ့ၿပီး ပညာေပးျခင္းမ ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။
နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္ အခ က္အလက္အပိုင္းမ ားြႏင့္အတ ဒီဂ စ္တယ္ အရင္းအျမစ္မ ား၊ ေရာင္းခ သမ ား ြႏင့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အရာမ ားကို
နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္ မဘြႏင့္ မသားစို ညီလာခံအစည္းအေဝးပ၌
ြဲ စီစဥ္ေပးအပ္ခြဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္သည့္အတက္
ေက းဇးတင္ပါသည္၊ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား ပံပ
့ ိုးကညီရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို မသားစိုမ ား အားေပးမႈက ထပ္တန္း
ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ေၾကာင္း သရေစလိုပါသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္ မဘြႏင့္ မသားစို စမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ညီလာခံ ြႏင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား သရရန္အတက္ ေက းဇးျပဳ၍ ေအာက္တင္ၾကည့္ရဳပါ။

ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ခရိုင္သည္ တိုးတက္မႈရေသာခရစ္ဒစ္ စံြႏႈန္းကို ရရေၾကာင္း ြႏင့္ ဤသို႔ျဖစ္လာရန္ စးစိုက္ြႏစ္ျမႇဳပ္မႈျဖင့္ြႏင့္
ႀကဳးပမ္းမႈမ ားျဖင့္ ေဆာင္ရက္ခြဲ့ၾကေသာ ဝန္ထန္းမ ားအား ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း အားရဝမ္းေျမာက္စာ ေဝမ လိုက္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ သတင္းေကာင္းမ ားကို ဖတ္ရဳရန္ ဤေနရာတင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရဳပါ - DCSD သည္ Moody’s Investors Services ထံမ
တိုးတက္မႈရေသာ စံြႏႈန္းသတ္မတ္ က္ကို လက္ခံရရပါသည္။
ေဆာင္းဥးအားလပ္ရက္ျဖစ္ေစဖို႔ DCSD မသားစိုအတြက္ ဆိုမန
ြ ေ
္ ကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္၊ ထို႔ျပင္ ေက ာင္းျပန္လည္ဖင
ြ ့္လွစ္မမႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆိုးံ ရသတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ၾကည့္႐မရန္ ေက းဇးျပဳၿပး ကြၽႈႏိုပ
္ ္တို႔၏ ၀က္္္ဆဒ
ို ္
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ သ႔ို ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ေ
မ ပးပါ။
သင္၏ #1 အားေပးသ
Cheryl Watson-Harris

