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အတြဲ 18
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ။
လူတင
ို ္း ေကာင္းမန္ေသာ အားလပ္ရက္ခ န္ ျဖစ္ပါလမ့္မည္ဟို ေမ ာ္လင့္ပါသည္။ ယခိုုႏစ္တင္ မ ားစာေသာ
ကၽုႏ္ိုပ္တ႔၏
ို မသားစိုမ ားတ႔အ
ို တက္ အေျခေနအမ းမ းျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္းဘြဲ ဤရာသီကာလအတင္း
ေပ ာ္ရႊငဝ
္ မ္းေျမာက္ဖယ္ရာတစ္စိုတ
ံ စ္ခက
ို ိုေတာ့ ကၽုႏ္ိုပ္တ႔ို ေတ႕ရရပါလမ့္မည္ဟို ကၽုႏ္ိုပ္ယိုၾံ ကည္မပါသည္။
ယခိုအခ န္ကာလအတင္းတင္ ကၽုႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရပ္ရာအသိုင္းအဝင
ို ္း စာနယ္ဇင္းအတက္ အားေပးကူညီၾကေသာ
ကၽုႏ္ိုပ္၏ အံ့ၾသဖယ္ ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ဝင္မ ား၊ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား၊ အိုပခ
္ ပ္ေရးမ းမ ား၊
ပညာေပးမ ား ုႏင့္ ေရ႕တန္း အလိုပသ
္ မားမ ားတ႔အ
ို ား အထူးေက းဇူးတင္ပါသည္။
ခရင
ို ္ေခါင္းေဆာင္မ ား၊ ေက ာင္းအိုပ္မ ား၊ ဆရာမ ား ုႏင့္ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား အတက္ မ က္ုႏာခ င္းဆိုင္
ျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္း သတင္းုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကားသရန္အတက္ လာမည့္တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 7
ရက္ေန႔၊ ဘိုတအ
္ စည္းအေဝးပထ
ြဲ ြဲသ႔ို ပါဝင္ရန္ ေက းဇူးျပ ၍ မေမ့ေလ ာ့ပါုႏင့္။ ကၽုႏ္ိုပ္တ႔မ
ို အသိုင္းအဝိုငး္ ၏
ပါဝင္သက္ဆင
ို သ
္ ူမ ားအေနျဖင့္ 2021 အတက္ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ ရက္တင္ ျပင္ဆင္မႈမ ားျပ လိုပုႏ
္ ိုင္ရန္ ုႏင့္
ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖင့္လစ္ရန္အတက္ DeKalb ေက ာင္းမ ားမ အသင့္ျဖစ္ေနရန္
ဤအေသးစတ္အခ က္အလက္မ ားက အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလမ့္မည္။ ဘိုတ္အစည္းအေဝးပက
ြဲ ို DeKalb
ေကာင္တအ
ီ တင္းရ ရိုပ္ျမင္သံၾကားထိုတလ
္ ႊင့လ
္ ိုင္း 24 သ႔မ
ို ဟိုတ္ DeKalb ေက ာင္းမ ား၏ TV တင္ အန္လိုင္း ျဖင့္
သင္ ရ စားုႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္မၾကည့္ရ လို၍ ေတာင္းဆိုလာသည့္အေပၚတင္လည္း ကၽုႏ္ိုပ္တ႔ို ဗီဒီယို
ထားရပါသည္။
ကၽုႏ္ိုပ္၏ ရက္ 100 အစီအစဥ္ ုႏင့္ DCSD ၏ အားသာခ က္မ ား၊ အခင့္အေရးမ ား ုႏင့္ အေမခံ
ကတကဝတ္မ ားအပါအဝင္ကို မၾကာမီတင္ ကၽုႏ္ိုပ္ေဝမ သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုငရ
္ ာ
ထူးခၽန္မႈရရရန္အတက္ ကၽုႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို အသိုင္းအဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ ားအား ုႏႈးဆမႈရေစရန္ DCSD ၏ ရိုပါရံိုအေပၚ
ဆက္လက္တည္ေဆာက္သားရန္ ုႏင့္ ကၽုႏ္ိုပ္၏ ေတ႕ရခ က္မ ားကို ေဝမ ရန္ စတ္လႈပရ
္ ားမပါသည္။
COVID-19 ေနာက္ဆိုးံ အေျခအေန
အသိုင္းအဝင
ို ္းအတင္း ကူးစက္ပ ံ႕ုႏံ႕မႈအဆင့္မ ားမာ Georgia ျပည္သ႕ူ က န္းမာေရး ဌာန (GDPH) ၏
တက္ခ က္မႈအရ ုႏစ္ပတ္တာအတင္း၌ ေနထိုငသ
္ ူ 100,000 လ င္ ကူးစက္မႈ 100 စံအမတ္၏ "မ ာျပားေသာ
ပ ံ႕ုႏံ႕မႈ" အထက္သ႔ို ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါသည္။ ယေန႔အခ န္အထ DeKalb ေကာင္တီ ၌ အေရအတက္ 323
ရေၾကာင္း GDPH မအစီရင္ခတ
ံ င္ျပထားပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ အတင္း၌
ကူးစက္ပ ႕ံ ုႏံ႕မႈအဆင့္မ ားုႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆိုးံ ရ အခ က္အလက္မ ားသရရန္အတက္ ေက းဇူးျပ ၍ https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report တင္ ဆက္လက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ ပါ။
ျမင့္တက္ေနေသာ ဤအေရအတက္မ ားအေပၚ ကၽုႏ္ိုပ္တ႔ို စိုးရမ္မကင္း ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ မ က္ုႏာခ င္းဆိုင္
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈအတက္ ကၽုႏ္ိုပတ
္ ႔ို ျပင္ဆင္မႈမ ား ဆက္လက္လိုပေ
္ ဆာင္သားမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽုႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
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ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ားုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ားသည္လည္း လံိုၿခံ အုႏၲရာယ္ ကင္းေသာ ေက ာင္းျပန္ဖင့္ျခင္အတက္
ျပင္ဆင္မမ
ႈ ားျပ လိုပထ
္ ားေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ရင္းလင္းသည့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ ေရးအစီအမံမ ား
ျမႇင့တ
္ င္ျခင္းမ ားျပ လိုပသ
္ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေမရကန္ျပည္ေထာင္စုႏ
ို ိုင္ငံတစ္ဝန္းလံိုး၌ ေရာဂါျဖစ္ပားမႈ ဆက္လက္ တိုးပားလာသည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္
အားလပ္ရက္မ ားက င္းပရန္ အလံိုၿခံ ဆံိုးေသာ နည္းလမ္းမာ သင္ုႏင့္အတူေန႔စဥ္ေနထင
ို ္ေသာသူမ ားုႏင့္ ေနအမ္၌
က င္းပျပ လိုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ုႏင့္အတူ မေနထိုငေ
္ သာ မသားစိုုႏင့္ မတ္ေဆမ ားတ႔ုႏ
ို င့္အတူ
မတ္ဆိုေ
ံ ပါင္းသင္းျခင္းက COVID-19 သ႔မ
ို ဟိုတ္ တိုပ္ေကး ကူးသက္မႈ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပ ံ႕ုႏံ႔မႈ အခင့္အလမ္းမ ားကို
တိုးပားေစုႏိုင္ပါသည္။
အားလပ္ရက္ ရာသီအတင္း၌ မည္က့သ
ြဲ ႔ို ေဘးကင္းလံိုၿခံ စာေနထင
ို ္ရန္ CDC မအခ က္အလက္မ ားအခ ႕ကို
ဤေနရာတင္ ုႏပ္ပါ။
အသင
ို း္ အဝင
ို း္ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ ုႏင့္ မသားစို လိုပပ
္ င
ို ခ
္ င့္
အမ းသား မသားစို ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ အား အသအမတ္ျပ ျခင္း ုႏင့္ ဂိုဏ္ျပ ျခင္းလကို ုႏိုဝင္ဘာလ 21 ရက္ေန႔၌
နည္းပညာျဖင့္ မဘုႏင့္ မသားစို လိုပ္ပင
ို ္ခင့္ ညႇုႏင္
ႈ းေဆးေုႏးပက
ြဲ ို ကၽုႏ္ိုပ္တ႔ို ျပ လိုပခ
္ ြဲ့ပါသည္။ ဤညႇုႏင္
ႈ းေဆးေုႏးပသ
ြဲ ည္
မသားစိုမ ားအား နည္းပညာျဖင့္ အခ က္အ လက္မ ားအျပင္ ဒီဂ စ္တယ္ အရင္းအျမစ္မ ားုႏင့္ ပံိုက ေဈးသည္မ ားကိုပါ
အသေပးပါသည္။ ညႇုႏင္
ႈ းေဆးေုႏးပသ
ြဲ ႔ို တက္ေရာက္လာၾကသူအေယာက္စတ
ီ ိုင္းအား ေက းဇူးတင္ရသလို
မဘအႀကံေပးေကာင္စီ (PAC) အား ယခိုအပတ္ က င္းပမႈအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မသ
ႈ ည္
ကၽုႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရပ္ရာခင
ို ္မာမႈအား ဆက္လက္တည္တံ့သားေစပါသည္။ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ေနာက္ထပ္ေသာ
ေက ာင္းအိုပ၊္ ဝန္ထမ္း ုႏင့္ မသားစို ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမမ ားအတက္ ေက းဇူးျပ ၍ ဆက္လက္ပါဝင္ေပးပါ။ Microsoft Live
လႈပရ
္ ားေဆာင္ရက္မႈမ ား သ႔ို မည္ကြဲ့သ႔ို ဝင္ေရာက္အသံိုးျပ ျခင္းုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ က္မ ားကို သင္ သရလိုပါက
ေက းဇူးျပ ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/ တင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရ ပါ။
ယမန္ေန႔က Latino American Association Latin Fever လႈပ္ရားေဆာင္ရက္မႈ၌ ကၽုႏ္ိုပ္ ေပ ာ္ရင
ႊ ္ေသာအခ န္ ျဖစ္ခြဲ့ၿပီး
ကၽုႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အႀကံျပ ေကာ္မတီအဖ႕ြဲ ဝင္ ျဖစ္သူ CEO အားလည္း ေက းဇူးတင္ပါသည္။ Latino American Association
အေနျဖင့္ အသင
ို ္းအဝင
ို ္းထြဲတင္ သာလန္ႀကီးစာေသာအလိုပက
္ ို ေဆာင္ရက္ခြဲ့ၿပီး သင့္အား ေက းဇူးတင္ရပါသည္။
အသိုင္းအဝင
ို ္းုႏင့္ ရပ္ရာတစ္ခအ
ို ေနျဖင့္ ဤအေျခအေနထြဲတင္ ကၽုႏ္ိုပ္တ႔သ
ို ည္အတူတက တစ္လိုးံ တစ္ဝတည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေက းဇူးျပ ၍ သင္၏ က န္းမာေကာင္းမန္မန္ုႏင့္ က န္းမာေရးကို ဂရိုစိုကပ
္ ါ၊ DCSD အေနျဖင့္လည္း
ဆက္လက္၍ ပမ
ို ို ခိုငမ
္ ာလာၿပီး ေကာင္းမန္လာရန္ အားေပးပါ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris

