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Dekalb ေကာင္တ ီခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
ဗာက ်ဴ ရယ္ပံိုရ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ယူေလ့လ ာမႈျပဳေသာ ဤရာသီ ႏွင့္ အဆံိုးသတ္ စာသင္ေက ာင္းမ ား ျပန္လည ္ဖ င့္လွစ္ႏ ိုင္ေရးငွာ 
စီစဥ္လ က ္ရွ ေသာ ဤက ာလအတ င္း “ ဤအမႈတ င္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔အားလံိုး အတူတ က  ရွ ေနၾကပါသည”္  ဟူေသာ ေဆာင္ပိုဒ ္အား မၾကာခဏ 
က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ ၾကားရေလ့ရွ ျပီး၊ ၎သည ္ DCSD အတ က္ စစ္မွန္ေသာ စကားစိုတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း က  ႏ္ိုပ္ ေတ ႕ ရွ ရပါသည ္။ က  န္ိုပ္တ ို႔၏ 
ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္းအတ င္းမွ လက ္တ ြဲေဖာ္မ ားႏွင့္အတူ လိုပ္က ိုင္ေဆာင္ရ က္ျခင္းသည္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ တစ္ဦးစီ ေန႔စ ဥ္ ေဆာင္ရ က္ေနလ က ္ရွ ေသာ 
ၾကီးက ယ္ခမ္းနားသည့္အရာမ ားက ို ေအာင္ျမင္စ ာ ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ျခင္း၏ အ ဓ က အေျခခံအခ က္ပင္ ျဖစ္ပါသည ္။ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ DCSD 
ေခါင္းေဆာင္မႈအဖ ြဲ႕ သည ္က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္းအတ င္း ဆက ္သ ယ္ေဆာင္ရ က္မႈမ ား ဖ ံ႕ ျဖ ဳးတ ိုးတကေ္စရန္ဟူေသာ ပန္းတ ိုင္ႏွင့္အတူ 
က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပါ၀င္သကဆ္ ိုင္သူမ ားႏွင့္ ညွ ႏ ႈင္းေဆာင္ရ က္ကာ ၎တ ို႔ထံမ ွတံို႔ျပန္မွတ္ခ က္မ ား ရယူရန္ ဆက ္လက္  ေဆာင္ရ က္လ က္ရွ ပါသည္။ 
 
ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္း ပါ၀င္သက ္ဆ ိုင္သမူ ားျဖင့္ လက ္တ ြဲေဆာင္ရ က္မႈမ ားထြဲတ င္မွ အေကာင္းဆံိုးေသာ ဥပမာတစ္ခိုမွာ Principals Advisory 
Council (အဓ ကက  သူမ ား အၾကံေပး ေကာင္စီ ၊ PAC) ပင္ ျဖစ္သည ္။ PAC တ င္ မ ဘမ ား၊ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္ 
ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္း အဖ ြဲ႕ ၀င္မ ားတ ို႔ ပါ၀င္သည ္။ ၎တ ို႔၏ ၾက ဳးပမ္းအားထိုတ္မႈမ ားအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတ ို႔အပါအ၀င္ ေက ာင္းသားမ ား၏  
ေအာင္ျမင္စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္မႈ ႏွ င့္ ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားအား တ ိုးတက္လ ာေစရန္ငွာ အၾကံဥာဏ္မ ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရ က္မႈမ ား  
ေထာက္ပံ့ေပးႏ ိုင္ခြဲ့သည ္- 
 

1. ျပႆနာက စၥရပ္မ ားႏွင့္ပတ္သ က္ျပီး ေက ာင္းတစ္၀ွမ္းမွ ရႈေထာင့္အျမင္အ ား ထ န္းသ မ္းမႈျပဳျခင္း။ 
2. စာသင္ေက ာင္း ႏွင့္ ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစ ည္းအၾကား ခ  တ္ဆ က္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရ က္ျခင္း။ 
3. ေက ာင္းအဖ ြဲ႕ အစည္းအတ င္း မ ဘမ ား ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္သက ္ဆ ိုင္သူမ ားတ ို႔၏ ညွ ႏ ႈင္းပါ၀င္ေဆာင္ရ က္မႈအား 

တ ိုက ္တ န္းအားေပးျခင္း။ 
4. ပ င့္လင္းျမင္သာမႈရွ ေသာ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ ား ႏွင့္ မွ ေ၀အသံိုးျပဳေသာ အေကာင္းဆံိုး အေလ့အက င့္မ ားတ ို႔မွတစ္ဆင့္ 

ေက ာင္းသားမ ား၏  ေအာင္ျမင္စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားတ ို႔ တ ိုးတက္လ ာေစရန္ လိုပ္က ိုင္ေဆာင္ရ က္ျခင္း 
 
က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသစ ္ေရ းခ ယ္ခံရေသာ PAC အဖ ြဲ႕ ၀င္မ ားအား ဂိုဏ္ျပဳပါသည္။  ေနာက္ဆံိုးရသတ င္းအခ က္အလက္မ ား ႏွင့္ 
ဆက ္လက ္ေရ းေကာက္ပ ြဲ အခ က္အလက္မ ားတ ို႔အတ က္  ေက းဇူးျပဳျပီး PAC ၀က္ဘဆ္ ိုဒ ္ အား ၾကည့္ရႈေပးပါ။ 
 
ေနာက္လ ာမည့္အပတ္တ  င္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ Principal's Advisory Council (အဓ ကက  သူမ ား အၾကံေပး ေကာင္စီ) အာရံိုျပဳအိုပ္စိုအား 
စီစဥ္ေဆာင္ရ က္သ ားမည္ ျဖစ္ပါသည။္  ေနာက္မၾကာမီလာမည့္ အနာဂါတ္တ  င္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမမ ား၊ ေက ာငး္သားမ ား ႏွင့္ မ သားစို 
အၾကံေပး အိုပ္စိုမ ားအတ က္လည ္း ေဆ းေႏ းမႈမ ား စီစဥ္ေဆာင္ရ က္သ ားမ ည္  ျဖစ္ပါသည ္။ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ Superintendent Advisory Council 
(ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး အၾကံေပး ေကာင္စီ၊ SCAC) အား ျပဳလိုပ္ေပးသည့္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ေဒသခ ံစီးပ ားေရးလိုပ္ငန္း အဖ ြဲ႕ အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္မ ားအားလည္း အသ အမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလ ိုပါသည။္ ဤေကာင္စီမ ား ႏွင့္ ၎တ ို႔၏ လကတ္ ြဲေဆာင္ရ က္မႈတ ို႔သည ္ 
က  ႏို္ပ္တ ို႔ ခရ ိုင္၏ ပန္းတ ိုင္မ ားအား ေအာင္ျမင္ရယူႏ ိုင္ရန္အတ က္ငွာ အေရ းၾကီးလွေသာ တန္ဖ ိုးရွ သည ့္ ထည ့္သ င္းပါ၀င္မႈမ ားက ို  
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည ္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရ က္ေပးၾကသူ အမ ားအျပား ႏွင့္ က  ႏို္ပ္တ ို႔ ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္းအား ၀န္ေဆ ာင္မႈေပးရန္ငွာ ၎တ ို႔၏ 
စ တ္အားထက ္သန္မႈတ ို႔အတ က္ က  ႏ္ိုပ္ စစ္မွန္စ ာပင္ ေက းဖူးတင္ရွ ပါသည ္ ။ 
 
မ ကႏွ္ာခ ငး္ဆ  ိုင ္သငယ္မူ ႈ စာသငေ္က ာငး္မ ားအား  ျ ပနလ္ည ဖ္ င ့္လစွျ္ခငး္ 
 
DCSD COVID-19 ေက ာင္းျပန္လညဖ္ င့္လွစ္ေရး အင္အားတပ္စိုသည ္က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ DCSD မ သားစိုမ ားသာမက က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ား 
ႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ ားတ ို႔၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ စ ိုးရ မ္ပူပန္မႈမ ားတ ို႔က ို ပ ိုမ ို ေကာင္းမ န္စ ာ နားလည္သ ရွ ႏ ိုင္ရန္အတ က္ငွာ ဆက ္လက္ျပီး 
အာရံိုျပဳ အိုပ္စိုမ ားက ို စီမံေဆာင္ရ က္သ ားမည္  ျဖစ္ပါသည ္။ ဤအာရံိုျပဳ အိုပ္စိုမ ားထံမွ စိုေဆာင္းရရွ သည ္ ့တံို႔ျပန္မွတ္ခ က္မ ားသည ္  
ေက ာ င္းျပန္လည ္ဖ င့္လွစ္ေရးအစီအစဥ္အား က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ စီစစ္ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးသ ားမည္  ျဖစ္သည ္။ 
ဤေဆ းေႏ းခ က္မ ားတ င္ ပါ၀င္ရန္ငွာ သင္၏ အလိုပ္မ ားလွသည့္ အခ  န္ဇ ယားအတ င္းမွ အခ  န္ဖြဲ့ေပးသည့္အတ က ္သင့္အား အထူး  
ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားက က္သည္ DCSD စာသငေ္က ာင္းမ ား ေက ာင္းျပန္လည ္ဖ င့္လစ္ွေရးက ို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/principal-advisory-councils/
https://www.dekalbschoolsga.org/principal-advisory-councils/


BURMESE 

ထပ္မံအသ ေပးရမည္ဆ  ိုလွ င ္COVID-19 ကူးစက္ပ ႕ံ ႏံွ႔ႏ ိုင္ေျခမ ားသည္ 14 ရက္တ ာ ကာလတ စ္ခိုအတ င္း အသင့္အတင္ ့သ ို႔မဟိုတ္ 
အနည္းဆံိုးျဖစ္သ ားသည ္ ့အေျခအေ န – ဆ ိုလ  ိုသည ္မွာ လူဦးေရ 100,000 လွ င ္အမႈ 100 ေအာက္ ေလ ာ့နညး္သ ားသည့္ အခါမွသာလွ င္ 
ပညာသ င္မ ားသည္ မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင ္သင္ယူေလ့လ ာမႈသ ို႔  ျပန္လည ္ တကေ္ရာက္ႏ ိုင္မည္  ျဖစ္သည ္။ 
 
COVID-19 ဆ  ိုငရ္ာ လက ရ္ ွ  ေရပနး္စားေနသည ့္  ေဒ တာအခ ကအ္လက မ္ ား  
 
သတ  ေပးလ ိုသည ္မွာ DCSD COVID-19 ေက ာင္းျပန္လည ္ဖ င့္လွစ္ေရး အင္ အားတပ္စိုသည ္ DeKalb ေကာင္တ ီႏွင့္ Georgia အတ က္ လက ္ရွ  
ေရပန္းစားေနေသာ ေဒ တာအခ က္အလက္မ ားက ို  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္အတ က္ငွာ ေန႔ခင္း 3:00 ေနာက္ပ ိုင္းတ င္ GDPH ၀က္ဘ ္ဆ ိုဒ ္အား  
ေန႔စဥ္ ၾကည ့္ရႈစစ္ေဆးလ က္ ရွ ပါသည ္။  ေနာက္ဆံိုးရ သတ င္းအခ က္အလက္မ ားအား ၾကည ့္ရႈရန္အတ က္ငွာ ေက းဇူးျပဳျပီး 
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report သ ို႔ ေန႔ခင္း 3:00 ေနာက္ပ ိုင္းတ င္ ေန႔စဥ္ ၀င္ေရာ က္ၾကည ့္ပါ။ 
 
သတ ငး္ေကာငး္ 
 
DeK alb Ear ly Lear n in g A c adem y (DEC A ) ကြဲ့သ ို႔ပင္ ႏ ိုင္ငံေတာ္၏  အျပာေရာင္ဖြဲျပား စာသင္ေက ာင္း တစ္ေက ာင္းအျဖစ္ မၾကာေသးခင္က 
အမည္ျပဳျခင္းခံရေသာ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ဆရာ၊ဆရာမမ ား ႏွင့္ စာသင္ေက ာင္းမ ားအတ က္ က  ႏို္ပ္ ဂိုဏ္ယူမ ပါသ ည္။  ဤသ ည္မွာ အလ န္ 
ဂိုဏ္ယူဖ ယ္ရာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။  ဤအသ အမွတ္ျပဳမႈသည ္ စာသင္ေက ာင္း၏  အလံိုးစံိုေသာ ပညာေရး ေဆာင္ရ က္ခ က္ သ ို႔မဟိုတ ္ 
ေက ာင္းသား အိုပ္စိုခ ြဲမ ားအၾကား ေအာင္ျမင္မႈဆ ိုင္ရာ က ာဟခ က္မ ား နည္းပါးသည့္ တ ိုးတက္မႈအေျခအေနတ ို႔အေပၚ တ င္ အေျခခံထားျခင္း 
ျဖစ္သည ္။ Dr . M ic h elle J on es  ၊ ေက ာင္းအိုပ္ Edw ar d C on n er  ၊ DECA  ၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္အတူ အေရးအၾကီးဆံိုးအေနႏွင့္ ဤအေကာင္းဆံိုး 
ေအာင္ျမင္မႈအား ရယူေပးခြဲ့ၾကသ ည့္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ေက ာင္းသားမ ားအား က  ႏို္ပ္ ဂိုဏ္ျပဳအပ္ပါသည ္။  ေနာက္ထပ္ေသာ 
သတ င္းေကာင္းမ ားအတ က္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ၀က္ဘ ္ ပံိုျပင္မ ား  အား ေသခ ာေပါက္ ၾကည့္ရႈေပးပါ။ 
 
Lakes ide C lu s t er  S um m it  ထ ပသ္ီးေဆ းေႏ းပ ြဲ၌ က  ႏ္ိုပ္ ပါ၀င္တက ္ေရာ က္ခြဲ့ျပီး၊ ၎တ ို႔၏  ပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈအား က  ႏို္ပ္ အမွန္တက ယ္ပင္ 
တန္ဖ ိုးထား၊ ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည ။္ ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ၀င္ M s . A llys on  Gever t z ( ခရ ိုင္ 4 ) ၊ ေဒ သဆ  ိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး II M r . Tr en t o n  A rn o ld 
ႏွင့္ ဤက ာလအတ င္း က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  ဆရာ၊ဆရာမမ ား ႏွင့္ ပညာသ င္မ ားတ ို႔အတ က္ ပ့ံပ ိုးေထာက္ပံ့မႈမ ား မညသ္ ို႔ ျပဳလိုပ္ေပးခြဲ့ေၾကာင္း 
မွ ေ၀ေပးခြဲ့သည့္ ေက ာင္းအိုပ္မ ား အ စရွ သည ္တ ို႔က ို အထူး ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည ္။ ဗာက ်ဴ ရယ္ပံိုရ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေတ ႕  ဆံိုခြဲ့ေသာ 
က  ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  St u dent  A dvis or y C om m it t ee ( ေက ာင္းသား အၾကံေပး ေကာ္မတီ) အားလည္း ေက းဇူးတင္ရွ ျပီး၊ က  ႏို္ပ္တ ို႔ ပညာသ င္မ ား၏  
တမူထူးျခားေသာ ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားအား ေတ ႕  ျမင္ႏ ိုင္ရန္ က  ႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္ လင့္လ က္ရွ ပါသည။္ 
 
ဤဖ အားမ ားလွေသာ ကာလအတ င္း၊ အထူးသျဖင့္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ အနီးအနား တ င္ မျင မ္သက ္မႈမ ား ႏွင့္ လူမႈေရး တရားမမွ တမႈမ ားတ ို႔အား ေတ ႕  
ရွ ရတတ ္သည ့္ ဤက ာလအတ င္းတ င္ ဆက ္လက ္ျပီး ၾက႕ံ  ၾကံ႕ ခံျဖတ္ေက ာ္သ ားရန္ က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕ အစည္းအ တ င္းမွ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတ ိုင္းအား က  ႏ္ိုပ္ သ တ ေပးလ ိုပါသည ္။ မ  ဳးႏ ယ္၊ မတူက  ြဲျပားမႈ ႏွင့္ အလံိုးစံိုပါ၀င္မႈတ ို႔ႏွင့္ပ တ္သ က္ျပီး ခက္ခြဲေသာ္လည ္း 
မရွ မျဖစ္လ ိုအပ္သည ့္ ဤေဆ းေႏ းမႈမ ားတစ္ေလွ ာက ္ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္ ၎တ ို႔၏  မ သားစိုမ ားအား ကူည ီ လမ္းညႊန္ေပးႏ ိုင္ရန္ငွာ DC S D 
အၾကံေပးအတ ိုင္ပင္ခံမ ား၊ ၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ ားတ ို႔သည ္ အစဥ္ အသင့္ရွ ေနၾကေၾကာင္း ေက း ဇူးျပဳျပီး သ ရွ ထားေစလ ိုပါသည္။   
 
က ယ္လ န္သူ Joh n  Lew is  မွ မွ ေ၀ေျပာၾကားခြဲ့သည္မွာ “က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ရြဲ႕  လူမႈအဖ ြဲ႕ အစည္းအတ င္း ျခားနားခ က္တ စ္ခိုက ို ျပဳလိုပ္ဖ ို႔ငွာ စ တ္ပ ို င္းခ ၊ 
သံဓ ဌာန္ခ မွတ္ထားသူေတ ရြဲ႕ စ မ္းအားက ိုမည္သည ့္အရာမွ  ရပ္တန္႔ႏ ိုင္ျခင္ း မရွ ပါဘူး။” အတူတ က ေဆာင္ရ က္ျခင္းအားျဖင့္ လက ္ရွ  ကမၻာ ႏွင့္ 
အနာဂါတ္အတ က္ ျခားနားခ က္တ စ္ခို ျပဳလိုပ္ရန္ငွာ က  ႏို္တ ို႔၏  လူငယ္ပညာသင္မ ားအတ က္ က ရ ယာမ ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ားတ ို႔က ို က  ႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ေထာက္ပံ့ေပးသ ားႏ ိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာငး္ က  ႏို္ပ္ အၾက င္းမြဲ့ ယံိုၾကည ္ပါသည ္။ ဤေက းရ ာအား ပ ိုမ ို သန္မာေစျပီး၊ သင္၏  ထည ့္သ င္းပါ၀င္မႈမ ား 
ေထာက္ပံ့ေပးကာ ေက ာင္းသားမ ား ဗာက ်ဴ ရယ္ပံိုရ ပ္ေယာင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စ ာ ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ေစဖ ို႔ ပ့ံ ပ ိုးေပးသည့္အတ က္ သင့္အား 
ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည ္။ 
 
သင္၏  # 1  အားေပးသ ူ
 
Cheryl Watson-Harris 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://www.dekalbschoolsga.org/news/

