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အတ ြဲ 18 

Dekalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုငေ္က ာငး္ မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
လူတ ိုင္း ေကာငး္မ နေ္သာ အားလပရ္ကခ္  န္ ျဖစ္ပါလ မ့္မည္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ ယခိုုႏ စ္တ င္ မ ားစ ာေသာ  
ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားတ ို႔အတ က္ အေျခေနအမ   းမ   းျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္းဘြဲ ဤရာသကီာလအတ င္း  
ေပ ာ္ရႊငဝ္မ္းေျမာက္ဖ ယ္ရာတစစ္ံိုတစ္ခိုက ိုေတာ့ ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔ ေတ ႕ရ  ရပါလ မ့္မည္ဟို ကၽ ု္ႏိုပ္ယံိုၾကည္မ ပါသည္။ 
ယခိုအခ  နက္ာလအတ င္းတ င္ ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔၏ ရပရ္ ာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း စာနယဇ္ငး္အတ က္ အားေပးကူညီၾကေသာ 
ကၽ ု္ႏိုပ္၏ အံ့ၾသဖ ယ ္ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ဝငမ္ ား၊ ပညာသငဆ္ိုရေက ာင္းသားမ ား၊ ဝနထ္မ္းမ ား၊ အိုပခ္  ပ္ေရးမ  းမ ား၊ 
ပညာေပးမ ား ုႏ င္ ့ေရ ႕တန္း အလိုပသ္မားမ ားတ ို႔အား အထူးေက းဇူးတငပ္ါသည္။ 
 
ခရ ိုင္ေခါင္းေဆာင္မ ား၊ ေက ာငး္အိုပ္မ ား၊ ဆရာမ ား ုႏ င္ ့ပညာသငဆ္ိုရေက ာင္းသားမ ား အတ က ္မ က္ုႏ ာခ င္းဆ ိုင္  
ျပန္လညတ္ကေ္ရာက္ျခငး္ သတင္းုႏ င့္ပတသ္က္ၿပီး ၾကားသ ရန္အတ က္ လာမည့္တနလၤာေန႔၊ ဒီဇငဘ္ာလ 7 
ရကေ္န႔၊ ဘိုတအ္စည္းအေဝးပ ြဲထြဲသ ို႔ ပါဝငရ္န္ ေက းဇးူျပ ၍ မေမ့ေလ ာ့ပါုႏ င့္။ ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔မ  အသ ိုင္းအဝ ိုငး္၏  
ပါဝငသ္ကဆ္ ိုငသ္ူမ ားအေနျဖင့္ 2021 အတ က္ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ ရက္တ င္ ျပငဆ္ငမ္ႈမ ားျပ လိုပု္ႏ ိုင္ရန္ ုႏ င္ ့
ေက ာင္းမ ားျပနလ္ည္ဖ င့္လ စ္ရန္အတ က္ DeKalb ေက ာင္းမ ားမ  အသင့္ျဖစ္ေနရန ္
ဤအေသးစ တအ္ခ က္အလကမ္ ားက အေထာက္အကူျဖစေ္စပါလ မ့္မည္။ ဘိုတ္အစည္းအေဝးပ ြဲက ို DeKalb 
ေကာင္တအီတ င္းရ   ရိုပ္ျမင္သံၾကားထိုတလ္ႊင့္လ ိုင္း 24 သ ို႔မဟိုတ္ DeKalb ေက ာင္းမ ား၏ TV တ င ္အ နလ္ ိုင္း ျဖင္ ့
သင္ ရ  စားုႏ ိုင္ပါသည္။ ေနာကမ္ ၾကည့္ရ  လ ို၍ ေတာင္းဆ ိုလာသည့္အေပၚတ င္လည္း ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔ ဗ ီဒီယ ို  
ထားရ  ပါသည္။ 
 
ကၽ ု္ႏိုပ္၏ ရက္ 100 အစီအစဥ္ ုႏ င့္ DCSD ၏ အားသာခ ကမ္ ား၊ အခ င့္အေရးမ ား ုႏ င္ ့အေမ ခံ 
ကတ ကဝတ္မ ားအပါအဝငက္ ို မၾကာမတီ င ္ကၽ ု္ႏိုပ္ေဝမ  သ ားမည္ျဖစပ္ါသည္။ ပညာေရးဆ ိုငရ္ာ  
ထူးခၽ နမ္ႈရရ  ရနအ္တ က္ ကၽ ု္ႏိုပတ္ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ေခါင္းေဆာငမ္ ားအား ုႏႈ းဆ မႈရ  ေစရန္ DCSD ၏ ရိုပါရံိုအေပၚ  
ဆကလ္ကတ္ည္ေဆာကသ္ ားရန္ ုႏ င့္ ကၽ ု္ႏိုပ္၏ ေတ ႕ရ  ခ ကမ္ ားက ို ေဝမ  ရန ္စ တလ္ႈပရ္ ားမ ပါသည္။ 
 
COVID-19 ေနာကဆ္ံိုး အေျခအေန 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတ င္း ကူးစက္ပ ံ႕ုႏ ံ႕မႈအဆင့္မ ားမ ာ Georgia ျပည္သ႕ူက န္းမာေရး ဌာန (GDPH) ၏  
တ ကခ္ ကမ္ႈအရ ုႏ စ္ပတ္တာအတ င္း၌ ေနထ ိုငသ္ူ 100,000 လ  င္ ကူးစကမ္ႈ 100 စံအမ တ္၏   "မ ာျပားေသာ  
ပ ံ႕ုႏ ံ႕မႈ" အထက္သ ို႔ ဆကလ္က္ ျမင့္တကေ္နပါသည္။  ယေန႔အခ  န္အထ  DeKalb ေကာငတ္ ီ၌ အေရအတ က္ 323  
ရ  ေၾကာင္း GDPH မ အစီရင္ခတံင္ျပထားပါသည။္ DeKalb ေကာင္တီ အတ င္း၌ 
ကူးစက္ပ ႕ံုႏ ံ႕မႈအဆင့္မ ားုႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလကမ္ ားသ ရ  ရနအ္တ က္ ေက းဇူးျပ ၍ - 
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report  တ င္ ဆကလ္က္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ  ပါ။ 
ျမင့္တက္ေနေသာ ဤအေရအတ ကမ္ ားအေပၚ ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔ စ ိုးရ မ္မကင္း ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ မ ကု္ႏ ာခ င္းဆ ိုင္  
သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအတ က္ ကၽ ု္ႏိုပတ္ ို႔ ျပင္ဆငမ္ႈမ ား ဆကလ္ကလ္ိုပေ္ဆာငသ္ ားမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔၏ 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားုႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ ားသည္လည္း လံိုၿခံ အုႏၲရာယ္ ကင္းေသာ ေက ာင္းျပနဖ္ င့္ျခငအ္တ က္  
ျပင္ဆင္မႈမ ားျပ လိုပထ္ားေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ရ ငး္လင္းသည့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ ေရးအစအီမံမ ား  
ျမႇင့္တင္ျခင္းမ ားျပ လိုပသ္ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေမရ ကန္ျပည္ေထာင္စိုုႏ ိုင္ငံတစ္ဝန္းလံိုး၌ ေရာဂါျဖစပ္ ားမႈ ဆကလ္က္ တ ိုးပ ားလာသည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္  
အားလပ္ရက္မ ားက င္းပရန္ အလံိုၿခံ ဆံိုးေသာ နည္းလမ္းမ ာ သငု္ႏ င့္အတေူန႔စဥ္ေနထ ိုင္ေသာသမူ ားုႏ င့္ ေနအ မ္၌ 
က င္းပျပ လိုပ္ျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ သငု္ႏ င့္အတူ မေနထ ိုငေ္သာ မ သားစိုုႏ င့္ မ တေ္ဆ မ ားတ ို႔ုႏ င့္အတူ  
မ တဆ္ံိုေပါင္းသင္းျခင္းက COVID-19 သ ို႔မဟိုတ္ တိုပ္ေက း ကူးသက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ပ ံ႕ုႏ ံ႔မႈ အခ င့္အလမ္းမ ားက ို  
တ ိုးပ ားေစုႏ ိုင္ပါသည္။ 
 
အားလပ္ရက္ ရာသီအတ င္း၌ မည္ကြဲ့သ ို႔ ေဘးကင္းလံိုၿခံ စ ာေနထ ိုင္ရန္ CDC မ အခ က္အလက္မ ားအခ   ႕က ို 
ဤေနရာတ င္ ုႏ  ပ္ပါ။ 

 
အသ ိုငး္အဝ ိုငး္ ထ ေတ ႕ခ  တဆ္ကမ္ႈ ုႏ င့္ မ သားစို လိုပပ္ ိုငခ္ င့္ 
အမ   းသား မ သားစို ထ ေတ ႕ခ  တ္ဆက္မႈ အား အသ အမ တ္ျပ ျခင္း ုႏ င္ ့ဂိုဏ္ျပ ျခင္းလက ို ုႏ ိုဝငဘ္ာလ 21 ရကေ္န႔၌ 
နည္းပညာျဖင့္ မ ဘုႏ င့္ မ သားစို လိုပ္ပ ိုင္ခ င့္ ည ႇုႏႈ င္းေဆ းေုႏ းပ ြဲက ို ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔ ျပ လိုပခ္ြဲ့ပါသည္။ ဤည ႇုႏႈ င္းေဆ းေုႏ းပ ြဲသည္  
မ သားစိုမ ားအား နည္းပညာျဖင့္ အခ က္အ လက္မ ားအျပင ္ဒဂီ စ္တယ္ အရငး္အျမစ္မ ားုႏ င့္ ပံိုက ေဈးသည္မ ားက ိုပါ  
အသ ေပးပါသည္။ ည ႇုႏႈ င္းေဆ းေုႏ းပ ြဲသ ို႔ တကေ္ရာက္လာၾကသူအေယာက္စတီ ိုင္းအား ေက းဇူးတင္ရ  သလ ို  
မ ဘအႀကံေပးေကာငစ္ီ (PAC) အား ယခိုအပတ္ က င္းပမႈအတ က္ ေက းဇူးတငပ္ါသည္။  ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈသည ္ 
ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔၏ ရပရ္ ာခ ိုင္မာမႈအား ဆကလ္ကတ္ည္တံ့သ ားေစပါသည္။ လာမည္ ့ဒီဇငဘ္ာလ၌ ေနာက္ထပေ္သာ  
ေက ာင္းအိုပ၊္ ဝန္ထမ္း ုႏ င္ ့မ သားစို ၿမ  ႕ေတာ္ခန္းမမ ားအတ က္ ေက းဇူးျပ ၍ ဆကလ္ကပ္ါဝင္ေပးပါ။ Microsoft Live 
လႈပရ္ ားေဆာငရ္ ကမ္ႈမ ား သ ို႔ မည္ကြဲ့သ ို႔ ဝငေ္ရာက္အသံိုးျပ ျခင္းုႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ က္မ ားက ို သင္ သ ရ  လ ိုပါက 
ေက းဇးူျပ ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/ တ င္ 
ဝငေ္ရာက္ၾကည့္ရ  ပါ။ 
 
ယမန္ေန႔က Latino American Association Latin Fever လႈပ္ရ ားေဆာငရ္ က္မႈ၌ ကၽ ု္ႏိုပ္ ေပ ာ္ရႊင္ေသာအခ  န္ ျဖစခ္ြဲ့ၿပီး  
ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔၏ အႀကံျပ ေကာ္မတအီဖ ြဲ႕ဝင ္ျဖစသ္ ူCEO အားလည္း ေက းဇးူတင္ပါသည္။ Latino American Association  
အေနျဖင့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲတ င္ သာလ န္ႀကီးစ ာေသာအလိုပက္ ို ေဆာငရ္ ကခ္ြဲ့ၿပီး သင့္အား ေက းဇးူတင္ရ  ပါသည္။ 
 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းုႏ င့္ ရပ္ရ ာတစခ္ိုအေနျဖင္ ့ဤအေျခအေနထြဲတ င ္ ကၽ ု္ႏိုပ္တ ို႔သည္အတတူက  တစ္လံိုးတစဝ္တည္း  
ျဖစ္ပါသည္။ ေက းဇူးျပ ၍ သင၏္ က န္းမာေကာင္းမ န္မ န္ုႏ င့္ က န္းမာေရးက ို ဂရိုစ ိုကပ္ါ၊ DCSD အေနျဖင့္လည္း 
ဆကလ္က၍္ ပ ိုမ ို ခ ိုငမ္ာလာၿပီး ေကာင္းမ နလ္ာရန္ အားေပးပါ။ 
 
သင္၏ #1 အားေပးသ ူ
 
Cheryl Watson-Harris 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/

