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Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
ဗာက ်ဴရယ္ပိုရ
ံ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လာမႈျပဳေသာ ဤရာသီ ႏွင့္ အဆံိုးသတ္ စာသင္ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ႏိုင္ေရးငွာ
စီစဥ္လ က္ရွေသာ ဤကာလအတင္း “ဤအမႈတင္ က ႏ္ိုပ္တို႔အားလံိုး အတူတက ရွေနၾကပါသည္” ဟူေသာ ေဆာင္ပိုဒ္အား မၾကာခဏ
က ႏ္ိုပ္တို႔ ၾကားရေလ့ရွျပီး၊ ၎သည္ DCSD အတက္ စစ္မွန္ေသာ စကားစိုတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း က ႏ္ိုပ္ ေတ႕ ရွရပါသည္။ က န္ိုပ္တို႔၏
ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္းမွ လက္တေ
ြဲ ဖာ္မ ားႏွင့္အတူ လိုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက္ျခင္းသည္ က ႏ္ိုပ္တို႔ တစ္ဦးစီ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရက္ေနလ က္ရွေသာ
ၾကီးက ယ္ခမ္းနားသည့္အရာမ ားကို ေအာင္ျမင္စာ ေဆာင္ရက္ႏိုင္ျခင္း၏ အဓက အေျခခံအခ က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ DCSD
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖ႕ြဲ သည္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္း ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မႈမ ား ဖံ႕ ျဖဳးတိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ ပန္းတိုင္ႏွင့္အတူ
က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ ားႏွင့္ ညွႏႈင္းေဆာင္ရက္ကာ ၎တ႔ထ
ို ံမွ တံို႔ျပန္မွတ္ခ က္မ ား ရယူရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရက္လ က္ရွပါသည္။
ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္း ပါ၀င္သက္ဆိုင္သမ
ူ ားျဖင့္ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရက္မႈမ ားထြဲတင္မွ အေကာင္းဆံိုးေသာ ဥပမာတစ္ခိုမွာ Principals Advisory
Council (အဓကက သူမ ား အၾကံေပး ေကာင္စီ ၊ PAC) ပင္ ျဖစ္သည္။ PAC တင္ မဘမ ား၊ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္
ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္း အဖ႕ြဲ ၀င္မ ားတို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎တ႔၏
ို ၾကဳးပမ္းအားထိုတ္မႈမ ားအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အပါအ၀င္ ေက ာင္းသားမ ား၏
ေအာင္ျမင္စမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရက္ခ က္မ ားအား တိုးတက္လာေစရန္ငွာ အၾကံဥာဏ္မ ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈမ ား
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခြဲ့သည္ 1.

ျပႆနာကစၥရပ္မ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေက ာင္းတစ္၀ွမ္းမွ ရႈေထာင့္အျမင္အား ထန္းသမ္းမႈျပဳျခင္း။

2.

စာသင္ေက ာင္း ႏွင့္ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္းအၾကား ခ တ္ဆက္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရက္ျခင္း။

3.

ေက ာင္းအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္း မဘမ ား ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ ားတို႔၏ ညွႏႈင္းပါ၀င္ေဆာင္ရက္မႈအား
တိုက္တန္းအားေပးျခင္း။

4.

ပင့္လင္းျမင္သာမႈရွေသာ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ ား ႏွင့္ မွ ေ၀အသံိုးျပဳေသာ အေကာင္းဆံိုး အေလ့အက င့္မ ားတို႔မွတစ္ဆင့္
ေက ာင္းသားမ ား၏ ေအာင္ျမင္စမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရက္ခ က္မ ားတို႔ တိုးတက္လာေစရန္ လိုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက္ျခင္း

က ႏ္ိုပ္တို႔၏ အသစ္ ေရးခ ယ္ခံရေသာ PAC အဖ႕ြဲ ၀င္မ ားအား ဂိုဏ္ျပဳပါသည္။ ေနာက္ဆိုးံ ရသတင္းအခ က္အလက္မ ား ႏွင့္
ဆက္လက္ေရးေကာက္ပြဲ အခ က္အလက္မ ားတ႔အ
ို တက္ ေက းဇူးျပဳျပီး PAC ၀က္ဘဆ
္ ိုဒ္ အား ၾကည့္ရႈေပးပါ။
ေနာက္လာမည့္အပတ္တင္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ Principal's Advisory Council (အဓကက သူမ ား အၾကံေပး ေကာင္စ)ီ အာရံိုျပဳအိုပ္စိုအား
စီစဥ္ေဆာင္ရက္သားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္မၾကာမီလာမည့္ အနာဂါတ္တင္ က ႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာ၊ဆရာမမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္ မသားစို
အၾကံေပး အိုပ္စိုမ ားအတက္လည္း ေဆးေႏးမႈမ ား စီစဥ္ေဆာင္ရက္သားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ Superintendent Advisory Council
(ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး အၾကံေပး ေကာင္စီ၊ SCAC) အား ျပဳလိုပ္ေပးသည့္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ေဒသခံ စီးပားေရးလိုပ္ငန္း အဖ႕ြဲ အစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ ားအားလည္း အသအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဤေကာင္စီမ ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရက္မႈတ႔သ
ို ည္
က ႏို္ပ္တို႔ ခရိုင္၏ ပန္းတိုင္မ ားအား ေအာင္ျမင္ရယူႏိုင္ရန္အတက္ငွာ အေရးၾကီးလွေသာ တန္ဖိုးရွသည့္ ထည့္သင္းပါ၀င္မႈမ ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရက္ေပးၾကသူ အမ ားအျပား ႏွင့္ က ႏို္ပ္တို႔ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္းအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ငွာ ၎တို႔၏
စတ္အားထက္သန္မႈတ႔အ
ို တက္ က ႏ္ိုပ္ စစ္မွန္စာပင္ ေက းဖူးတင္ရွပါသည္။
မ က္ႏွာခ င္းဆင
ို ္ သင္ယမ
ူ ႈ စာသင္ေက ာင္းမ ားအား ျပန္လည္ဖင့္လစ
ွ ျ္ ခင္း
DCSD COVID-19 ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လွစ္ေရး အင္အားတပ္စိုသည္ က ႏ္ိုပ္တို႔ DCSD မသားစိုမ ားသာမက က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ား
ႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ ားတို႔၏ လိုအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ စိုးရမ္ပူပန္မႈမ ားတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမန္စာ နားလည္သရွႏိုင္ရန္အတက္ငွာ ဆက္လက္ျပီး
အာရံိုျပဳ အိုပ္စိုမ ားကို စီမံေဆာင္ရက္သားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအာရံိုျပဳ အိုပ္စိုမ ားထံမွ စိုေဆာင္းရရွသည့္ တံို႔ျပန္မွတ္ခ က္မ ားသည္
ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လွစ္ေရးအစီအစဥ္အား က ႏ္ိုပ္တို႔ စီစစ္ေဆာင္ရက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးသားမည္ ျဖစ္သည္။
ဤေဆးေႏးခ က္မ ားတင္ ပါ၀င္ရန္ငွာ သင္၏ အလိုပ္မ ားလွသည့္ အခ န္ဇယားအတင္းမွ အခ န္ဖြဲ့ေပးသည့္အတက္ သင့္အား အထူး
ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကက္သည္ DCSD စာသင္ေက ာင္းမ ား ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လစ
ွ ္ေရးကို ေဖာ္ျပထားသည္။

BURMESE
ထပ္မံအသေပးရမည္ဆိုလွ င္ COVID-19 ကူးစက္ပ ႕ံ ႏွံ႔ႏိုင္ေျခမ ားသည္ 14 ရက္တာ ကာလတစ္ခိုအတင္း အသင့္အတင့္ သို႔မဟိုတ္
အနည္းဆံိုးျဖစ္သားသည့္ အေျခအေန – ဆိုလိုသည္မွာ လူဦးေရ 100,000 လွ င္ အမႈ 100 ေအာက္ ေလ ာ့နည္းသားသည့္ အခါမွသာလွ င္
ပညာသင္မ ားသည္ မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ သင္ယူေလ့လာမႈသ႔ို ျပန္လည္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
COVID-19 ဆင
ို ရ
္ ာ လက္ရွ ေရပန္းစားေနသည့္ ေဒတာအခ က္အလက္မ ား
သတေပးလိုသည္မွာ DCSD COVID-19 ေက ာင္းျပန္လည္ဖင့္လွစ္ေရး အင္အားတပ္စိုသည္ DeKalb ေကာင္တီ ႏွင့္ Georgia အတက္ လက္ရွ
ေရပန္းစားေနေသာ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္အတက္ငွာ ေန႔ခင္း 3:00 ေနာက္ပိုင္းတင္ GDPH ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား
ေန႔စဥ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးလ က္ ရွပါသည္။ ေနာက္ဆိုးံ ရ သတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ၾကည့္ရႈရန္အတက္ငွာ ေက းဇူးျပဳျပီး
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report သ႔ို ေန႔ခင္း 3:00 ေနာက္ပိုင္းတင္ ေန႔စဥ္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ပါ။
သတင္းေကာင္း
DeKalb Early Learning Academy (DECA) ကြဲ့သ႔ပ
ို င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျပာေရာင္ဖြဲျပား စာသင္ေက ာင္း တစ္ေက ာင္းအျဖစ္ မၾကာေသးခင္က
အမည္ျပဳျခင္းခံရေသာ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမမ ား ႏွင့္ စာသင္ေက ာင္းမ ားအတက္ က ႏို္ပ္ ဂိုဏ္ယူမပါသည္။ ဤသည္မွာ အလန္
ဂိုဏ္ယူဖယ္ရာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအသအမွတ္ျပဳမႈသည္ စာသင္ေက ာင္း၏ အလံိုးစံိုေသာ ပညာေရး ေဆာင္ရက္ခ က္ သ႔မ
ို ဟိုတ္
ေက ာင္းသား အိုပ္စိုခမ
ြဲ ားအၾကား ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ ကာဟခ က္မ ား နည္းပါးသည့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔အေပၚတင္ အေျခခံထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ Dr. Michelle Jones ၊ ေက ာင္းအိုပ္ Edward Conner ၊ DECA ၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္အတူ အေရးအၾကီးဆံိုးအေနႏွင့္ ဤအေကာင္းဆံိုး
ေအာင္ျမင္မႈအား ရယူေပးခြဲ့ၾကသည့္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအား က ႏို္ပ္ ဂိုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ
သတင္းေကာင္းမ ားအတက္ က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ ပံိုျပင္မ ား အား ေသခ ာေပါက္ ၾကည့္ရႈေပးပါ။
Lakeside Cluster Summit ထပ္သီးေဆးေႏးပ၌
ြဲ က ႏ္ိုပ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ျြဲ ပီး၊ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈအား က ႏို္ပ္ အမွန္တကယ္ပင္
တန္ဖိုးထား၊ ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ၀င္ Ms. Allyson Gevertz (ခရိုင္ 4) ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး II Mr. Trenton Arnold
ႏွင့္ ဤကာလအတင္း က ႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမမ ား ႏွင့္ ပညာသင္မ ားတို႔အတက္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ ား မည္သို႔ ျပဳလိုပ္ေပးခြဲ့ေၾကာင္း
မွ ေ၀ေပးခြဲ့သည့္ ေက ာင္းအိုပ္မ ား အစရွသည္တ႔က
ို ို အထူး ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ ဗာက ်ဴရယ္ပိုရ
ံ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေတ႕ ဆံိုခြဲ့ေသာ
က ႏ္ိုပ္တို႔၏ Student Advisory Committee (ေက ာင္းသား အၾကံေပး ေကာ္မတီ) အားလည္း ေက းဇူးတင္ရွျပီး၊ က ႏို္ပ္တို႔ ပညာသင္မ ား၏
တမူထူးျခားေသာ ေဆာင္ရက္ခ က္မ ားအား ေတ႕ ျမင္ႏိုင္ရန္ က ႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္လ က္ရွပါသည္။
ဤဖအားမ ားလွေသာ ကာလအတင္း၊ အထူးသျဖင့္ က ႏ္ိုပ္တို႔ အနီးအနားတင္ မျငမ္သက္မႈမ ား ႏွင့္ လူမႈေရး တရားမမွ တမႈမ ားတ႔အ
ို ား ေတ႕
ရွရတတ္သည့္ ဤကာလအတင္းတင္ ဆက္လက္ျပီး ၾကံ႕ ၾကံ႕ခံျဖတ္ေက ာ္သားရန္ က ႏ္ိုပ္တို႔ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္းမွ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းအား က ႏ္ိုပ္ သတေပးလိုပါသည္။ မ ဳးႏယ္၊ မတူကျြဲ ပားမႈ ႏွင့္ အလံိုးစံိုပါ၀င္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခက္ခေ
ြဲ သာ္လည္း
မရွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဤေဆးေႏးမႈမ ားတစ္ေလွ ာက္ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ မသားစိုမ ားအား ကူညီ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ငွာ DCSD
အၾကံေပးအတိုင္ပင္ခံမ ား၊ ၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ားတို႔သည္ အစဥ္ အသင့္ရွေနၾကေၾကာင္း ေက းဇူးျပဳျပီး သရွထားေစလိုပါသည္။
ကယ္လန္သူ John Lewis မွ မွ ေ၀ေျပာၾကားခြဲ့သည္မွာ “က ႏ္ိုပ္တို႔ရ႕ြဲ လူမႈအဖ႕ြဲ အစည္းအတင္း ျခားနားခ က္တစ္ခိုကို ျပဳလိုပ္ဖို႔ငွာ စတ္ပိုင္းခ ၊
သံဓဌာန္ခ မွတ္ထားသူေတရြဲ႕ စမ္းအားကိုမည္သည့္အရာမွ ရပ္တန္႔ႏိုင္ျခင္း မရွပါဘူး။” အတူတကေဆာင္ရက္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွ ကမၻာ ႏွင့္
အနာဂါတ္အတက္ ျခားနားခ က္တစ္ခို ျပဳလိုပ္ရန္ငွာ က ႏို္တို႔၏ လူငယ္ပညာသင္မ ားအတက္ ကရယာမ ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ားတို႔ကို က ႏ္ိုပ္တို႔
ေထာက္ပံ့ေပးသားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က ႏို္ပ္ အၾကင္းမြဲ့ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ဤေက းရာအား ပိုမို သန္မာေစျပီး၊ သင္၏ ထည့္သင္းပါ၀င္မႈမ ား
ေထာက္ပံ့ေပးကာ ေက ာင္းသားမ ား ဗာက ်ဴရယ္ပိုရ
ံ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စာ ေဆာင္ရက္ႏိုင္ေစဖို႔ ပံ့ပိုးေပးသည့္အတက္ သင့္အား
ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris

