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အတ ြဲ 8 
 

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

 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက ာင္းသားမ ား ေအာင္ျမင္မႈအတ က္ စိုေပါင္းလ က္ ဝ ိုင္းဝန္းရင္းြီွႏးျမႇဳပ္ြႏွံမႈျပဳသည့္ ခရ ိုင္ ဝန္ထမ္းမ ားြႏွင့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းတ ို႔၏ 

အစ တ္အပ ိုင္းထြဲတ င္ ပါဝင္ခ င့္ရသည့္အတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ အထ းေက းဇ းတင္ရွ ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) 

တစ္ေလွ ာက္လံိုးသ ို႔ ကၽ ြႏ္ိုပ္ လည္ပတ္သ ားစဥ္ မည္သည္ ့နယ္ေျမ၌မဆ ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင့္ 

ခ စ္ျခင္းေမတ ာ၊ စ တ္ဓါတ္တက ္ၾက မႈမ ားက ို ျပသၿပီး ယံိုၾကည္ခ က ္သံန္န ဋ္ဌာန္ ထားရွ ၾကသည္က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္ ေတ ႕ရွ ရပါသည္။ 

ယခိုရာသီအခ  န္ခါမွာလည္း ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ဆက္လက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္လွမ္းြႏ ိုင္မည္မွာ ကၽ ြႏ္ိုပ္ သံသယ မရွ ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ 

ဤခရ ိုင္သည္ ႀကီးမားေသာ မ သားစိုႀကီးတစ္ခို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အတ တက ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထေျမာကၿ္ပီး 
အထ းသာလ န္ေကာင္းမ န္စ ာ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေဆာင္ရ က္ြႏ ိုင္သည္။ 
 

နယေ္ျမ VII သ ို႔ က ငး္ဆငး္ျခငး္ 
 

လိုပ္ငန္းက င္းဆင္းေန႔၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မွာ ေဒသ ႀကီးၾကပ္သ ဌာနမွ းမ ားြႏွင့္အတ  အခ  န္ေပးၿပီး မ မ တ ို႔၏ က ိုယ္ေတ ႕ အလိုပ္မ ားက ို 

ၾကည့္ရွဳရန္ ျဖစပ္ါသည္။ ၎သည္ ဗဟ ိုရံိုးဌာနမွ လ ိုအပ္ခ က္တစ္စံိုတစ္ရာမ ားက ို မည္ကြဲသ့ ို႔ ျဖည့္စ က္ ေပးရန္ ြွႏင့္ တ ိုးတက္မႈမ ားျဖင့္ 

မည္ကြဲ့သ ို႔ ပံ့ပ ိုးက ညီေပးရန္  အကြဲျဖတ္ ခ င့္တ က္မႈျပဳလိုပ္ရန္အတ က္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခိုအပတ္တ င္ Dr. Rodney Swanson နွင့္ 

နယ္ေျမ VII ထြဲရွ  သ ၏ အ့ံအားသင့္ေသာအဖ ြဲ႕ြွႏင့္အတ  McNair အထက္တန္းေက ာင္း ြႏွင့္ Cedar Grove အထက္တန္းေက ာင္း 

အစိုအေဝးမ ားသ ို႔ ေပ ာ္ရႊင္စ ာ လည္ပတ္ေရာက္ရွ ခြဲပ့ါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးကၽ မ္းက င္သ  လ စ မ္းေကာင္းမ ားအခ  ဳ႕ြႏွင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္  

ေတ ႕ဆံိုခြဲ့သည္။ နယ္ေျမထြဲတ င္ “ကတ ျပဳခ က္၌” ရွ ေနေသာ ေက ာင္းမ ားအခ  ဳ႕ရွ ပါသည္၊ သ ို႔ေသာ္လည္း ဤအတ က္ မ မ တ ို႔၌ 

မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာငမ္ ားရွ ၿပီး အဆ ိုပါေက ာင္းမ ားသည္ တ ိုးတက္ရာသ ို႔ ရွ ေနပါသည္။ မ မ တ ို႔၏ 

ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား ြႏွင့္ တစ္ဦးက ိုတစ္ဦး ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳ ၾကသည့္ပံိုက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္ ြႏွစ္သက္သည္။ “မဆိုတ္မနစ္ေသာ” 

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ခက္ခြဲေသာ အလိုပ္ျဖစ္ပါသည္၊ သ ို႔ေသာ ္ဤေခါင္းေဆာင္မ ားသည္ တစ္ဦးြႏွင့္တစ္ဦး လက္တ ြဲဆိုပ္က ိုင္ၿပီး  

အားလံိုး၏ထ းခၽ န္ေျပာငေ္ျမာက္ရာသ ို႔ ခ ီတက္ေနပါသည္။ သခ ၤာြႏွင့္ သ ပၸံတ င္ အေၾကာင္းအရာ ကၽ မ္းက င္ပ ိုင္ေစရန္ 

မ မ တ ို႔၏ေက ာင္းသား မ ားအား က ညီေပးေနေသာ ဆရာမ ားတ ို႔၏ နည္းပညာျဖင့္ အေဝးမွေန ေလ့လာသင္ယ ျခင္း အတန္းမ ားသ ို႔ 

လည္ပတ္ေနစဥ္အတ င္း၌ အတိုယ ထ ိုက္ေသာ ပညာေရးျဖင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား ပံ့ပ ိုးစီဥ္ေပးေနသည္က ို 

ေတ ႕ရွ ရသည့္အခါ ကၽ ြႏ္ိုပ္စ တ္ထက္သန္တက္ၾက ခြဲ့ပါသည္။ နယ္ေျမ VII ၏ ေဆာင္ပိုဒ္မွာ ေက ာင္းသားတ ို႔၏ တ ိုးတက္မႈက ို ျမႇင့္တင္ရန္ 

“ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ သင္ၾကား၊ ေလလ့ာ၊ ဦးေဆာင္ ၿပီး အမႈထမ္းေဆာင္ေပးသည့္ ေနရာ၌ - ေအာင္ျမငမ္ႈက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက ာက္ဆ းခ ထားသည္။” 

နယ္ေျမ VII အား မ မ တ ို႔၏ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာငျ္မငမ္ႈမ ားအတ က္ ဂိုဏ္ယ ပါသည္၊ ႀကီးက ယ္ေသာ အလိုပ္အား 

ဆက္လက္ထ န္းသ မ္းထားပါ။ 

 

Narvie J. Harris မ လတနး္ အဓ ကေက ာငး္ (Elementary Theme School) 

 

• ေခါင္းစဥ္ I တစ္သမတ္တည္းေသာ တ ိုးတက္မႈမ ားက ို ြႏွစ္ြႏွစ္ေက ာ္ ျပဳလိုပ္ေနသည့္ ခ ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေက ာင္းမ ား 

• Double-digit CCRPI တ ိုးတက္မႈ 

 

Kelley Lake Elementary School 

 

• Double-digit CCRPI တ ိုးတက္မႈ/Beating the Odds ေက ာင္း 
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• Beating the Odds ေက ာင္း 

 

Robert Shaw မ လတနး္ အဓ ကေက ာငး္ 

 

• Title I ေအာင္ျမင္ေက ာ္ၾကားေသာ ေက ာင္းမ ား 

 

Cedar Grove အထကတ္နး္ေက ာငး္ 

 

• ေဘာလံိုးၿပ ဳင္ပ ြဲ ျပည္နယ္ ခ န္ပီယံေက ာင္းမ ား (2018 ြႏွင့္ 2019) 

• National BETA Club ဂိုဏ္ထ းေက ာင္း 

 

ၾကယ္ 4 လံိုး အဆင့္သတမ္တွျ္ခငး္ခရံေသာ ေက ာငး္မ ား 

 

• Cedar Groves မ လတန္းေက ာင္း 

• Kelley Lake မ လတန္းေက ာင္း 

• Obama Magnet 

 

Barack H. Obama သ ပၸံ ြႏွင့္ စကမ္ႈနညး္ပညာဆ ိုငရ္ာ မ လတနး္ မဂၢနကေ္က ာငး္ 

 

• Johnathan Hines, မ ႀက ဳေက ာင္း ဆရာ၊ တစ္ြႏွစ္တာ၏ တစ္ြႏ ိုင္ငံလံိုးဆ ိုင္ရာ အေကာင္းဆံိုးဆရာဆို 

• Spanish Immersion အစီအစဥ ္

 

 

သငရ္ ိုးညႊနး္တမး္ြႏွင့္ ညႊနၾ္ကားခ ကမ္ ား (C&I) ဌာနဆ ိုငရ္ာသ ို႔ လညပ္တမ္ႈခရးီစဥ ္

 

Stacy Stepney ြႏွင့္ သင္ရ ိုးညႊန္းတမ္းြႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ား အဖ ြဲ႕အား Fernbank သ ပၸံ စင္တာ သ ို႔ မ မ တ ို႔၏ မယံိုြႏ ိုင္ေလာက္ေသာ 

ခရီးစဥ္ အတ က ္အထ းေက းဇ းတင္ရွ ပါသည္။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈအတ က္ C&I ၏ အဖ ြဲ႕လ ိုက္ပ းေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈ ြွႏင့္ 

စ တ္အားထက္သန္မႈ မ ားက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္ အလ န္ သေဘာက ပါသည္။ မ မ တ ို႔သည္ ခရ ိုင္-တစ္ဝန္း STEM ြႏွင့္ STEM 

အစီအစဥ္မ ားအပါအဝင္အတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ားက ို ျမင့္ရာသ ို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ ခ ိုငမ္ာေသာ အျမင္မ ားရွ ပါသည္။ 

ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ားက ို ကမ္းလွမ္းရန္မ ားစ ာ ရွ ပါသည္၊ Fernbank သ ပၸံ စင္တာမွ ပံ့ပ ိုးစီစဥ္ေပးလ ိုက္သည့္ အံၾသဖ ယ္ရာ 

အခ င့္အလမ္းမ ားက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ DCSD အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားက ရယ အသံိုးခ ပါလ မ့္မည္ဟို ကၽ ြႏ္ိုပ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 

ေက းဇ းျပဳ၍http://www.fernbank.edu/သ ို႔လည္ပတ္ၾကည့္ရွဳပါ။ 

http://www.fernbank.edu/
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ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔မ သားစိုမ ားအတ က္ အျခားေသာ ႀကီးမားသည့္ အရင္းအျမစ္မွာ ဘက္စံို ေသာ ပံ့ပ ိုးမႈ စနစ္ (MTSS) ျဖစပ္ါသည္။  ပညာေရး၊ 

လ မႈေရး ြႏွင့္ စ တ္ခံစားမႈဆ ိုင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈြွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ ေက းဇ းျပဳ၍ 

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play တ င္ၾကည့္ရွဳပါ။ 

 

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္၌ အစာအဟာရဓါတ္ဝန္ေဆာင္မႈတ င္ ကံမေကာင္းေသာအျဖစ္ အပ က ္ျဖစ္ခြဲ့ၿပီး ညံ့ဖ င္းေသာ 

အစားအစာအရည္အေသ းြႏွင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ႀကံဳေတ ႕ ခြဲ့ရပါသည္။ ခရ ိုင္မွ ေတာင္းပန္မႈျပဳလိုပ္ခြဲၿ့ပီး 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင့္ 

မ သားစိုမ ားအား ထပ္မံ၍ ကၽ ြႏ္ိုပ္ ေတာင္းပန္လ ိုပါသည္။ Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မွ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရ 

ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ စံြႏႈန္းြႏွင့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားျဖင့္ ဆက္လက္ ကတ ျပဳ လိုပ္ေဆာင္သ ားပါမည္။ သတ ေပးခ က္တစ္ခိုအေနျဖင့္ 

DCSD ေက ာင္းမ ားအားလံိုးအတ က္ ေန႔လယ္စာက ို တနလၤာေန႔၊ ဗိုဒၶဟ းေန႔ ြႏွင့္ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက ္11:00 နာရီမွ ေန႔လယ္ခင္း 1:00  

နာရီအထ  ရရွ ြႏ ိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ DCSD ၏ အစာအဟာရဓါတ္ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င္ ေက းဇ းျပဳ၍ 

လည္ပတ္ၾကည့္ရွဳပါ။ သင့္အနီးအနားရွ  အခမြဲ့ေသာ အစားအစာ အရင္းအျမစ္ေနရာအားရွာေဖ ရန္ DCSD အစားအစာ 

ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ ားေျမပံို https://bit.ly/3j9nlwfတ င္ ြွႏ ပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သင္ စ းစမ္းေလ့လာြႏ ိုငသ္ည္။ 

 

ေက ာင္းဖ င့္ရက္၏ သံိုးပတ္တာအတ င္းသ ို႔ ေရာက္ရွ ၿပီျဖစ္သည့္အေလ ာက္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏွင့္ 

အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားတ ို႔ြႏွင့္ ေတ ႕ဆံိုေဆ းေြႏ းမႈက ို ဆက္လက္ျပဳလိုပ္သ ားလ ိုပါသည္။ NAACP DeKalb ေကာင္တီ၊ Dr. Morley ြႏွင့္တက  

Courageous Conversation အဖ ြဲ႕ ြႏွင့္ Mrs. Vickie Turner ြွႏင့္အတ  Town Hall ၊ ြႏွင့္ So သ ို႔ ေက းဇ းတင္ရွ ပါသည္။ 

ယခိုအပတ္အတ က္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားြႏွင့္ အစ မ္းထက္ေသာ ေဆ းေြႏ းမႈမ ားအတ က္ DeKalb အသ ိုင္းအဝ ိုင္း 

အႀကံျပဳေထာက္ခံသ မ ားအား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ ေပ ာ္ရႊင္ဖ ယ္ေသာ အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ၊ အဖ ြဲ႕လ ိုက္ပ းေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈသည္ 

အ ပ္မက္တစ္ခိုအား ျဖစ္ေျမာက္ျဖစေ္ပၚလာေစၾကာင္း ြွႏင့္ DeKalb ေကာင္တ ီခရ ိုင္တ င္ အတ တက ေဆာင္ရ က္ျခင္းက 

ပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေၾကာင္း အမွတ္ရ ေစလ ိုပါသည္။ 

 

သင္၏ #1 အားေပးသ  

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris ၊ ၾကီးၾကပ္သ ဌာနမွ း

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/
https://bit.ly/3j9nlwf

