BURMESE
အတြဲ 11
9/18/2020
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။

တနလၤာေန႔မွ ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ေတ႕ဆံိုေဆးေႏးပသ
ြဲ ို႔ တက္ေရာက္ခြဲဲ့သူ တစ္္ီးတစ္ေယာက္စီတိုင္းအား ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ ား အားလံိုးထံမွ တံို႔ျပန္မွတ္ခ က္မ ား ႏွင္ဲ့ ထည္ဲ့သင္းပါ၀င္မႈမ ားအား အစ္္ဆိုသလို က ႏ္ိုပ္တို႔ ေက းဇူးတင္၊
တန္ဖိုးထားပါသည္။ တစ္ၾကမ္တစ္ခါမွ မၾကံဳေတ႕ ဖူးသည္ဲ့ ဤသို႔ေသာ ကာလအတင္းတင္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင္ဲ့
၀န္ထမ္းမ ား အားလံိုးအတက္ အေကာင္းဆံိုး ေရွးရႈကာ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ား အားလံိုးအား က ႏ္ိုပ္တို႔ ခ မွတ္ပါသည္။ DCSD ကိုယ္စား
က ႏ္ိုပ္ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင္ဲ့ ၀န္ထမ္းမ ား အားလံိုး၏ လံိုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး ႏွင္ဲ့ က န္းမာေရးသည္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏
ထပ္တန္း ္ီးစားေပး ေဆာင္ရက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသေပးလိုပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔ ေက ာင္းခရိုင္တင္ လွပေသာ မတူကျြဲ ပားမႈမ ား
ရွျပီး၊ က ႏ္ိုပ္တို႔သည္ က ႏို္ပ္တို႔၏ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္း အားလံိုးႏွင္ဲ့အတူ က င္းပဆင္ႏႊြဲမႈ ျပဳပါသည္။ အတူတကအားျဖင္ဲ့ က ႏ္ိုပ္တို႔သည္
ပိုမိုေကာင္းမန္စာ ေဆာင္ရက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က ႏ္ိုပ္တို႔ အသအမွတ္ျပဳပါသည္။

က ႏ္ိုပ္၏ ျပန္လည္တက္ေရာက္မႈ အစီအစ္္အတင္း၌ မွ ေ၀ထားသည္ဲ့အတိုင္းပင္ DCSD သည္ အ၀းသင္ သင္ယူေလဲ့လာျခင္းအားျဖင္ဲ့
ေက ာင္းပညာသင္ႏွစ္အး စတင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ COVID-19 ကူးစက္ပ ံ႕ ႏွံ႔ႏိုင္ေျခမ ားသည္ 14 ရက္တာ ကာလတစ္ခိုအတင္း အသင္ဲ့အတင္ဲ့
သို႔မဟိုတ္ အနည္းဆံိုးျဖစ္သားသည္ဲ့ အေျခအေန – ဆိုလိုသည္မွာ လူ္ီးေရ 100,000 လွ င္ အမႈ 100 ေအာက္ ေလ ာဲ့နည္းသားသည္ဲ့
အေျခအေန မွသာလွ င္ ပညာသင္မ ားသည္ မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ သင္ယူေလဲ့လာမႈသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က ႏို္ပ္တို႔
အစီအစ္္၏ အဆင္ဲ့ ႏွစ္ စီမံေဆာင္ရက္မႈအတင္း၌ အားကစား ႏွင္ဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရက္မႈမ ားကို မမဆႏၵ
ပါ၀င္ေဆာင္ရက္ႏိုင္ျခင္းႏွင္ဲ့အတူ ဗာက ်ဴရယ္ပံိုရပ္ေယာင္နည္းလမ္း သင္ယူေလဲ့လာမႈ ပတ္၀န္းက င္တစ္ခအ
ို တင္း က ႏ္ိုပ္တို႔၏
ပညာသင္မ ားအား တက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈသို႔ အႏၱရာယ္ကင္းစာ
ျပန္လည္တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ႏွင္ဲ့ တစ္ျပဳင္နက္ က ႏို္ပ္တို႔အေနႏွင္ဲ့ ေထာက္ပံဲ့ခ က္မ ား ျပဳလိုပ္ေပးသားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ဤသ႔အ
ို ားျဖင္ဲ့
မဘမ ား ႏွင္ဲ့ မသားစိုမ ားတို႔သည္ ဗာက ်ဴရယ္ပံိုရပ္ေယာင္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ပတ္၀န္းက င္အတင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရက္ျခင္း ျပဳ၊မျပဳ
ေရးခ ယ္ခင္ဲ့ရွမည္ ျဖစ္သည္။
COVID-19 ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ အၾကံေပး ေကာ္မတီ ႏွငဲ့္ အာရံိုျပဳ အိုပစ
္ မ
ို ား
က ႏ္ိုပ္တို႔သည္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ မဘ၊ ဆရာ ႏွင္ဲ့ ေက ာင္းအိုပ္တို႔ပါ၀င္ေသာ အာရံိုျပဳ အိုပ္စိုမ ားထံမွ ရွာေဖေတ႕ ရွခ က္မ ား စိုေဆာင္းသည္ဲ့
လိုပ္ငန္းစ္္တစ္ခိုအတင္း ရွေနပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔အေနႏွင္ဲ့ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ DCSD COVID-19 အင္အားတပ္စိုထံမွ ေနာက္ဆိုးံ ရ
သတင္းအခ က္အလက္မ ား၊ မၾကာေသးခင္ကေဆာင္ရက္သည္ဲ့ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ မဘစစ္တမ္းမွ ေဒတာအခ က္အလက္မ ား၊ ႏွင္ဲ့ DeKalb
ေကာင္တီ က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ ႏွငဲ့္ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရးႏွငဲ့္ ကာကယ္ေရး စင္တာမ ား (CDC) တို႔အပါအ၀င္ က န္ိုပ္တို႔၏
က န္းမာေရးဆိုင္ရာ လက္တြဲပါတနာမ ားတို႔ထံမွ အၾကံေပးခ က္မ ား အစရွသည္တို႔ကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံဲ့ေပးသားမည္ ျဖစ္သည္။
COVID-19 ဆင
ို ရ
္ ာ လက္ရွ ေရပန္းစားေနသည္ဲ့ ေဒတာအခ က္အလက္မ ား
DCSD COVID-19 ေက ာင္းျပန္လည္ဖင္ဲ့လွစ္ေရး အင္အားတပ္စိုသည္ DeKalb ေကာင္တီ ႏွင္ဲ့ Georgia အတက္ လက္ရွ
ေရပန္းစားေနေသာ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားကို ေစာင္ဲ့ၾကပ္ၾကည္ဲ့ရရ
ႈ န္အတက္ငွာ ေန႔ခင္း 3:00 ေနာက္ပိုင္းတင္ GDPH
၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား ေန႔စ္္ ၾကည္ဲ့ရႈစစ္ေဆးသားမည္ ျဖစ္သည္။ ခရိုင္အေနျဖင္ဲ့ GDPH မွ တင္ျပထားသည္ဲ့ အခ က္အလက္မ ားအေပၚ
ယူဆျခင္း သို႔မဟိုတ္ တက္ခ က္ျခင္းမ ား မျပဳလိုပ္ပါ။

BURMESE
အကယ္၍ အခ က္အလက္မ ားအား သင္ ၀င္ေရာက္ရယူလိုပါက ေဆာင္ရက္ႏိုင္သည္ဲ့ အဆင္ဲ့မ ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ 1. လက္ရွ သတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ၾကည္ဲ့ရႈရန္ငွာ https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report သို႔ ေန႔ခင္း
3:00 ေနာက္ပိုင္းတင္ ေန႔စ္္ ၀င္ေရာက္ၾကည္ဲ့ရႈႏိုင္ပါသည္။
2. Georgia ၏ ေျမပံိုကို ျပသထားသည္ဲ့ အပိုင္းသို႔ အထက္ေအာက္ေရႊ႕ၾကည္ဲ့ (scroll) လိုပ္ပါ။

3. DeKalb ေကာင္တီ တင္ ရစ္ဝြဲထားျခင္းျဖင္ဲ့ ေန႔စ္္ ဂဏန္းစာရင္းမ ားကို ၾကည္ဲ့ရွဳပါ။

BURMESE
4. အကယ္၍ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေဒတာအခ က္အလက္ကို သင္ ေတ႕ျမင္လိုပါက အထက္မွေအာက္သို႔ေလွ ာက သည္ဲ့ ျပကၡဒန္
မီႏ ်ဴးေပၚတင္ လ ႏွငဲ့္ ေန႔စက
ြဲ ို သင္ ေျပာင္းလြဲေရးခ ယ္ျခင္း ျပဳလိုပ္ႏိုငသ
္ ည္။

ေဒသ IV ႏွငဲ့အ
္ တူ လက္ေတ႕ ကင္းဆင္းလည္ပတ္မႈ
ေဒသ IV သို႔ က ႏ္ိုပ္ ကင္းဆင္းလည္ပတ္သည္ဲ့ ဤရက္သတၱပတ္အတင္း က ႏ္ိုပ္အား လက္ခံၾကဳဆိုေပးခြဲဲ့ၾကသည္ဲ့
ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ား၊ ပညာသင္မ ား ႏွင္ဲ့ ၀န္ထမ္းမ ား အားလံိုးကို က ႏ္ိုပ္ ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ ဗိုဒၶဟူးေန႔က ေဒသဆိုင္ရာ
ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး Dr. Michelle Jones သည္ Clarkston ၊ Stone Mountain ႏွင္ဲ့ Beyond အိုပ္စိုမ ားတစ္ေလွ ာက္
ကားစီးနင္းေလဲ့လာရန္ က ႏ္ိုပ္အား ဧည္ဲ့ခံေပးခြဲပ
ဲ့ ါသည္။ Dr. Jones ႏွငဲ့္ က ႏ္ိုပ္သည္ New Indian Creek Elementary
မူလတန္းေက ာင္း၊ Rockbridge Elementary မူလတန္းေက ာင္းမ ားသို႔ ေလဲ့လာလည္ပတ္ခြဲဲ့ျပီး၊ DCSD ေက ာင္း ႏွင္ဲ့ Microcabinet
ေခါင္းေဆာင္မ ားအား ေတ႕ဆံိုရန္ငာွ DeKalb Early College Academy (DECA) သို႔ ေနာက္ဆံိုး ၀င္ေရာက္ခြဲဲ့ပါသည္။ လွပလွေသာ
စံိုလင္ကြဲျပားမႈမ ားႏွငဲ့အ
္ တူ ဤတမူထူးျခားလွေသာ ကာလအတင္း က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္မ ားအတက္ ဗာက ်ဴရယ္ပံိုရပ္ေယာင္
သင္ယူေလဲ့လာမႈ ပတ္၀န္းက င္အား တိုးျမွင္ဲ့ေဆာင္ရက္ရန္ငွာ ေဒသ IV ၏ နည္းလမ္းအမ ဳးမ ဳးျဖင္ဲ့ ၾကဳးပမ္းအားထိုတ္မႈမ ားကို က ႏ္ိုပ္
သင္ယူ၊ ေလဲ့လာေတ႕ ရွခြဲဲ့ရပါသည္။
ထူးခ န္ေသာ ေအာင္ျမင္ေဆာင္ရက္ႏိုင္မႈအခ ဳ႕ တင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္ -

•

ေဒသ IV ၏ စာသင္ေက ာင္းမ ား တစ္ဆယ္ဲ့တစ္ေက ာင္းသည္ ပညာေရး အေကာင္းဆံိုးျဖစ္မႈ အဆင္ဲ့သတ္မွတ္ခ က္မ ားတင္
ၾကယ္ပင္ဲ့ 4- သို႔မဟိုတ္ 5-ပင္ဲ့အထအား ေအာင္ျမင္ရယူႏိုင္ခြဲဲ့သည္။

•

2019 တင္ Indian Creek Elementary မူလတန္းေက ာင္း၊ Rockbridge Elementary မူလတန္းေက ာင္း၊ DeKalb Early
College Academy (DECA) ၊ ႏွင္ဲ့ DeKalb School of the Arts (DSA) ေက ာင္းမ ားတို႔သည္ ဂိုဏ္သကၡာၾကီးမားလွသည္ဲ့
GOSA တစ္ခိုတည္းေသာ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း တာ၀န္ခံယူမႈ စနစ္ (SSAS) ဆိုအား အႏိုင္ရရွခြဲဲ့ပါသည္။

•

ေဒသခံစာသင္ေက ာင္း ႏွစ္ေက ာင္း ျဖစ္သည္ဲ့ Stone Mountain Middle School အလယ္တန္းေက ာင္း ႏွင္ဲ့ Champion
Theme Middle School အလယ္တန္းေက ာင္းတို႔သည္ STEM အသအမွတ္ျပဳခ က္ရ စာသင္ေက ာင္းမ ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ သခ ၤာ
ႏွငဲ့္ သပၸံ ဘာသာရပ္မ ားအေပၚ ၎တို႔၏ ပညာသင္မ ား ႏွင္ဲ့ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ားတို႔သည္ စတ္အားထက္သန္၊
ျမတ္ႏိုးမႈရွၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

က ႏို္ပ္တို႔၏ ေဒသ IV မွ ပညာသင္မ ား ေအာင္ျမင္စမ္းေဆာင္ေနလ က္ရွသည္ဲ့ အရာမ ား အားလံိုးကို က ႏ္ိုပ္ အလန္ပင္
စတ္လႈပ္ရွားမျပီး၊ ဤႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတင္ သင္တို႔ႏွင္ဲ့အတူ ပိုမို ခ တ္ဆက္ေဆာင္ရက္သားႏိုင္ရန္ က ႏို္ပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့လ က္ရွပါသည္။

BURMESE
CARES အတ္္ပေဒ တရားစြဲဆမ
ို တ
ႈ င္ ေအာင္ျမင္မရ
ႈ ရွျခင္း
မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ေသာ Columbia ခရိုင္အတက္ U.S. ခရိုင္တရားရံိုးတင္ အမ ားျပည္သူပိုင္ေက ာင္းမ ားအတက္ ဖယ္ဒရယ္
အေရးေပၚ ပဲ့ံပိုးေထာက္ပံဲ့မႈမ ားႏွင္ဲ့ပတ္သက္ျပီး ္ပေဒႏွင္ဲ့မညီေသာ သတ္မွတ္ခ က္မ ား ခ မွတ္ထားသည္ဲ့ စည္းမ ္္းမ ားကို က ႏို္ပ္တို႔
ပယ္ဖ က္ႏိုင္ခြဲဲ့ျခင္းႏွင္ဲ့အတူ DCSD သည္ ဤရက္သတၱပတ္၌ သသာစာ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူႏိုင္ခြဲဲ့ေၾကာင္း က ႏ္ိုပ္တို႔ အသေပး၊
ဆင္ႏႊြဲေအာင္ပခ
ြဲ ံလိုပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္မ ားထံမွ ေဒၚလာသန္းႏွငဲ့ခ
္ ီ တန္ဖိုးရွသည္ဲ့ ဖယ္ဒရယ္ COVID-19
ပံဲ့ပိုးေထာက္ပံဲ့မႈမ ားအား ယူဖယ္ပစ္ႏိုင္ေျခရွေသာ ဤစည္းမ ္္းကို DCSD မွ စန္ေခၚပယ္ဖ က္ခြဲဲ့သည္ဲ့ ဤေခါင္းေဆာင္မႈက႑အတက္
က ႏ္ိုပ္တို႔ ဂိုဏ္ယူမပါသည္။
တစ္ၾကမ္တစ္ခါမွ မၾကံဳေတ႕ ဖူးသည္ဲ့ ဤကာလအတင္း DCSD အတက္ က ႏို္ပ္တို႔ ဆက္လက္ ပြဲဲ့ကိုင္ေဆာင္ရက္ေနစ္္ သင္၏
ပံဲ့ပိုးေထာက္ပံဲ့မႈမ ားအတက္ သင္ဲ့အား ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔ အားလံိုး အတူတက
ေအာင္ျမင္ေဆာင္ရက္သားႏိုင္သည္ဲ့အတက္ က ႏ္ိုပ္ အလန္ပင္ ဂိုဏ္ယူမပါသည္။ အရာအားလံိုးထက္ဆိုင္လွ င္ DCSD ပညာသင္မ ား
အားလံိုးအတက္ အေကာင္းဆံိုးေသာ ပညာေရးအား အႏၱရာယ္ကင္းစာ ေထာက္ပံဲ့ေပးသားရန္ က န္ိုပ္၏ ကတက၀တ္ျပဳခ က္မွာ
ဆက္လက္ျပီး မေျပာင္းမလြဲ တည္ရွေနေၾကာင္းကို ေက းဇူးျပဳျပီး သရွထားေစလိုပါသည္။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris

