BURMESE
အတြဲ 9
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ထသ
ြဲ ို႔ သင္ ေကာင္းမန္စာ အေျခတက ျဖစ္လမ့္မည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ခရိုင္ထတ
ြဲ င္
အ့ၾသဖယ္ေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ ား ႏွင့္ စဦးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရက္မမ
ႈ ား မ ားစာရွပါသည္၊ သင့္အား ႀကီးမားေသာ
၎အရင္းအျမစ္မ ားကို ကၽႏ္ိုပ္၏ အပတ္စဥ္ သတင္းလႊာထြဲတင္ ကၽႏ္ိုပ္ မွ ေဝလိုပါသည္။ ဤသတင္းလႊာကို သင့္ DeKalb ေကာင္တီ
ခရိုင္ေက ာင္း (DCSD) မသားစို ႏွင့မ
္ တ္ေဆမ ားတို႔ႏွင့္ မွ ေဝျခင္းျပဳလိုပ္ၿပီး မမတ႔အ
ို ား မွာယူၾကရန္ အားေပး တိုက္တန္းပါ - သင္၏
ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ းထမွ အမွာစကား

နယ္ေျမ VI သ႔ို ကင္းဆင္းျခင္း
ကၽႏ္ိုပ္၏ ကင္းဆင္းခရီးအတက္ အေတာ္ပင္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ခြဲ့သည္။ လည္ပတ္မႈတစ္ခိုစီတိုင္း၌ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတက္ စတ္အားထက္သန္စာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔က ကၽႏ္ိုပ္အား ဝမ္းသာစာျဖင့္ လႈက္လစ
ွြဲ ာ
ႏွင့္ ႀကဳဆိုၾကပါသည္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ ဗိုဒၶဟူးေန႔က အလိုပ္ကင္းဆင္းေန႔မွာ Mrs. Pamela Benford ႏွင့္အတူ နယ္ေျမ VI သို႔ျဖစ္ပါသည္။
နယ္ေျမ VI ၏ ထိုးတမ္းစဥ္လာျဖင့္မဟိုတ္ေသာ ေက ာင္း သိုးေနရာသို႔ သားေရာက္ လည္ပတ္ခြဲ့ၿပီး Columbia အစိုအေဝး၊ Towers
အစိုအေဝး ႏွင့္ ထိုးတမ္းစဥ္လာျဖင့္ မဟိုတ္ေသာ ထိုေက ာင္းေနရာမ ား၌ပင္ နယ္ေျမ VI ေက ာင္းအိုပ္ 16 ဦးတို႔ႏွင့္ ကၽႏ္ိုပ္
ေတ႕ဆိုခြဲပ
့ ါသည္။ နယ္ေျမ VI အစိုးရဌာန (Micro-Cabine အဖ႕ြဲ ႏွင့္လည္း ကၽႏ္ိုပ္ေတ႕ဆိုခြဲ့ပါသည္။ ကတျပဳလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားႏွင့္
အ့ဖယ္ေသာ အလိုပ္မ ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့သည့္ Mrs. Benford ႏွင့္ နယ္ေျမ VI တို႔အား အထူးေက းဇူးတင္ပါသည္။
နယ္ေျမ VI ခ န္ပီယမ ားလည္း မမတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ ေရာက္ရွေနၾကၿပီး ဤသည္မာွ ဆင္ႏႊြဲရန္ တစ္ခ ဳ႕ေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ ားျဖစ္ပါသည္ -

•

ပညာရွငမ
္ ား

o

ၿပီးခြဲ့သည့္ CCRPI အစီရင္ခစာမ ားထြဲတင္ 85% ေသာ နယ္ေျမ VI ေက ာင္းမ ား တိုးတက္မႈရွျခင္း

o

နယ္ေျမ VI က ေက ာင္း 3 မွ မတို႔၏ စိုစိုေပါင္း CCRPI ရမွတ္တင္ double-digit မွာ တိုးတက္မႈရွေၾကာင္း
ျပသျခင္း - Canby Lane မူလတန္းေက ာင္း၊ Rowland မူလတန္းေက ာင္း ႏွင့္ Columbia မူလတန္းေက ာင္း

o

နယ္ေျမ VI ေက ာင္း 5 ေက ာင္း “Beat the Odds” - Canby Lane မူလတန္းေက ာင္း၊ Columbia
အလယ္တန္းေက ာင္း၊ Peachcrest မူလတန္းေက ာင္း၊ Rowland မူလတန္းေက ာင္း၊ Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (6 တန္း သခ ၤာ) ေက ာင္းမွ ထူးခၽန္ေက ာင္းသားမ ား 24.7% မွ 75% အထ
တိုးျမႇင့လ
္ ာခြဲ့ၿပီး ၾကယ္ 5 လိုး စႏႈန္းအဆင့္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အသအမွတ္ျပဳခရသည့္ေက ာင္း

•

ကရယာ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း - ကရယာမ ား ေတာင္းဆိုခြဲ့သည့္ အတန္း 1-12 တန္းအထရွ 98% ေသာ ေက ာင္းသားမ ားက
၎တို႔အား လက္ခရရွခြဲ့ၿပီး

•

မသားစိုသ႔ို ကမ္းလင့္ေထာက္ကျူ ခင္း - Several Region နယ္ေျမ VI ရွ ေက ာင္းမ ားစာတို႔မွ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမရွသည့္ မသားစိုမ ား ထသို႔ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ကရယာမ ားႏွင့္/သို႔မဟိုတ္ သင္ၾကား
ပို႔ခ မႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ ားကို ျဖန္႔ျဖ းပ႔ေ
ို ဆာင္ေပးခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

BURMESE
ဘ႑ာေရးဆင
ို ရ
္ ာဌာနခသ
ြဲ ႔ို လည္ပတ္မခ
ႈ ရီးစဥ္ - ပန္းတင
ို ္ III ဝန္ထမ္း ထရာက္မႈ
ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား၊ ေပးရန္ဘဏ္စာရင္း၊ စာရင္းကိုင္ ႏွင့္ ၿမဳ႕ေတာ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ ား၊ ရသိုးေငစာရင္းႏွင့္ ခတ
ြဲ မ္း၊
အႏၲရာယ္ စီမမႈ ႏွင့္ ေက ာင္း အစာအဟာရဓါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးဌာန ဆိုင္ရာသ႔ို
ကၽႏ္ိုပ္သားေရာက္လည္ပတ္ခင့္ရခြဲ့ပါသည္။ ဤဌာနခသ
ြဲ ည္ ေက ာင္းသားေအာင္ျမင္မႈ အရင္းအျမစ္မ ားႏွင့ခ
္ န္ညႇသည့္အခါ ႏွင့္
အေကာင္းဆိုးေသာ အက ဳးထေရာက္မႈျဖင့္ စီမလည္ပတ္သည့္အခါ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္မွ ဘ႑ာေရးဆိုငရ
္ ာ တာဝန္ရွျခင္း၊ တာဝန္ခမႈ ႏွင့္
ဝယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ တို႔၏ အဓကေသာ့ခ က္ျဖစ္ပါသည္။
Ms. Masana Mailliard အား သူမ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအတက္ ႏွင့္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရး အရာရွခ ဳပ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ချြဲ့ ခင္း အတက္ ကၽႏ္ိုပ္ ခ ီးက းပါသည္။ COVID-19 ပတ္ျခင္း တစ္ေလွ ာက္လိုး၌ ဘ႑ာေရးအတက္
အလိုပ္လပ
ို ္ေဆာင္ခြဲ့ သည္မွာ မလယ္ကူလွပါ၊ မမတို႔၏ အလိုပ္ႀကဳးစားအားထိုတ္မႈအတက္ ကၽႏ္ိုပ္ အလန္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ရသိုးေငစာရင္း ဖ႕ၿဖဳးမႈ ၿခဳငိုသိုးသပ္ခ က္အက ဥ္းႏွင့္ သိုည-အေျချပဳ ရသိုးေင စာရင္းကို အသိုးျပဳသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ တစ္ခိုအား
စီမေဆာင္ရက္ရန္ အစီအစဥ္မ ားကို ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရက္ေပးခြဲ့သည့္ အဖ႕ြဲ တို႔ႏွင့္ ေတ႕ဆိုရန္ ကၽႏ္ိုပ္ ဝမ္းသာပါသည္။
သင္တို႔အမ ားစို မွာ အလိုပ္သမားေန႔ ေရာက္ရွမည့္ ရက္သတၲပတ္အား လပ္ရက္ကို ေစာင့္ေမွ ာ္ေနမည္မွာ ေသခ ာပါသည္၊
သင့္မသားစိုမ ားေပ ာ္ရႊင္မႈ အတက္ သင္ အခ န္ယူမည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အလိုပ္သမားေန႔
အစာအဟာရဓါတ္ဆိုင္ရာ အခ န္ဇယား အခ က္အလက္ ႏွင့္ curbside ေကာက္ယူရန္ အစားအစာ ေဘးကင္းလိုၿခဳမႈ
အခ က္အလက္မ ားအတက္ ေက းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တင္ ၾကည့္ရွဳပါ။ ထို႔အျပင္ လူမႈေရးမီဒီယာေပၚတင္ သင္၏ ေပးပ႔ေ
ို သာ ဓါတ္ပိုမ ားႏွင့္
တို႔ျပန္ခ က္မ ားအေပၚ ကၽႏ္ိုပ္ ေပ ာ္ရႊင္ပါသည္၊ သင္၏ ေပ ာ္ရႊင္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္အေဝးမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ေနရာမ ား ႏွင့္
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာရွင္မ ားကို တစ္ေလွ ာက္လိုး ပ့ပိုးကူညီလာသည့္ ခ ီးက းဖယ္ေသာ မသားစိုမ ား၊ မဘမ ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္သူမ ား
တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ျဖန္႔ခ ီေစလိုပါသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္အေဝးမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ အားလိုးတို႔၏ ပါဝင္မႈကို
လိုအပ္ၿပီး အားလိုးတို႔၏ လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့မႈအတက္ ကၽႏ္ိုပ္ အလန္ ဝမ္းသာပါသည္။ ေပ ာ္ရႊင္ေသာ အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Mrs. Cheryl Watson-Harris ၊ ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ း

