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အတ ြဲ 20 

Dekalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုငေ္က ာငး္ မ သားစိုမ  ားသ ို႔၊ မဂ ၤလာပါ။ 

 

ေပ  ာ္ရႊငဖ္ ယ္ မဂၤလာာွႏစ္သစ္ပ ါ။ 2021 ခိုာႏွစ္သစ္တစ္ဖန္ျပနစ္ာႏ ိုင္သည့္အတ က ္ကၽ ာ္ႏိုပ္ စ တလ္ႈပ္ရ ွားမ ပ ါသည္။  
ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုငး္ ပါဝင္သမူ ားအားလံိုးအား 2020 ခိုာွႏစ္ထြဲတ င္ သင၏္ ဒဏ္ခာံႏ ိုင္ရည္၊ အလိုပ္ႀက  းစားမႈ၊  
စ တရ္ွည္မႈာွႏင့္ ရြဲရင ့္မႈတ ို႔အတ က ္ေက းဇူးတင္ပ ါသည္။ မႀကံ စဖးူေသာ အခ  နမ္ ားၾကားထြဲတ င္ပင ္
ယခိုေက ာင္းစာသငာွ္ႏစ္ၿပီးဆံိုးရန္ အခ င့္အလမ္းက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္ေစာင့္ေမ ွ ာ္လင့္ပါသည္။ 

 

ပညာေရးသမ ိုငး္ထြဲတ င္ ယခငက္ မညသ္ည့္အခါမ ွမျပ လိုပခ္ြဲ့ဖူးသည့္အရာမ ား အတ က္  
တာဝန္ယေူဆာင္ရ  က္ေပးခ ြဲသ့ည္ ့ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝနထ္မ္းမ ားက ိုလည္း ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေက းဇူးတငရ္ွ သလ ို ထ ို႔အတ က္ 
ခရ  ိုင္မလွည္း ေက းဇူးတငရ္ွ ပ ါသည္။ ယခိုအပတ္ထြဲမွာပင ္ေက ာင္းမ ားသ ို႔က င္းဆင္းလညပ္တ္ၾကည့္ရွ ခြဲစ့ဥ္တိုန္းက  
ေ က ာင္းသ ို႔ျပနလ္ာာႏ ိုင္သည့္ ဆရာ၊မမ  ားစ ာတ ို႔က ို  ေတ ႕ရ ွ ခြဲသ့ည့္တ က္ ကၽ ာ္ႏိုပ္ အလ နဝ္မ ္းသာမ ပါသည္။  
မ ားေသာအားျဖင ့္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအေပၚ ကတ ကဝတ္ထားရွ ျခင္းာႏွင့္ 
အေဆာက္အအဦးသ ို႔ျပနလ္ာျခင္း၏ စ တလ္ႈပရ္ွားဖ  ယ္ရာမ ားက ို ထိုတ္ေဖာ္ေျပာျပခြဲ့ၾကပါသည္။ 
ကၽ ာ္ႏိုပ္၏လညပ္တ္မႈအတ ငး္၌ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရ ာ ဆ ိုငး္ဘိုတမ္ ား၊ လက္သန္႔စင ္ေဆးစကထ္ားရွ ရ ာေနရ ာမ ား  
ာွႏင့္ အ န္လ ို္င္းဗ  ဒီီအ ို ဝန္ထမ္း အစည္းအေဝ းပ ြဲမ ား စသည္မ ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္ေလလ့ာခ င္ ့ရရ ွ ခြဲသ့ည္။ ေပ ါင္းစပ ္  
ေလလ့ာသငယ္မူႈသ ို႕ ကၽ ာ္ႏိုပတ္ ို႔ ေရ႕ွဆက္ေဆာင္ရ  က္သ ားေနစဥ္ သင္၏ စ ိုးရ မမ္ႈမ  ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ ္
အမွတထ္ားေၾကာင္း  ေက းဇူးျပ ၍ သ မတွ္ေပးပါ။ စ နေ္ခ ၚမႈမ  ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေလ ွာ့မထားလ ိုပါ၊ သ ို႔ေသာ္ သင္၏ 
ႀက  းပမ္းမႈက ကၽ ာ္ႏိုပ္အား အားတကေ္းပ ါသည္။ 

အဆငသ္င ့္ရ ွ မ ႈအား တညေ္ဆာကျ္ခင း္ 

မ က္ာွႏာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအတ က္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ ၿပီး က န္းမာေသာ ပတဝ္န ္းက ငရ္ွ ဖ ို႔ရန ္မွာ ကၽ ာ္ႏိုပတ္ ို႔၏ 
ထ ပဆ္ံိုး ဦးစ ားေပ းခ က္ျဖစ္ပ ါသည္။ အေဆာက္အအံိုတ ိုင္း ာွႏင္ ့ေက ာင္းက ဝန္ထမ္းမ  ား ာွႏင့္  ေက ာင္းသားမ ားအား  
ေဘးကင္းလံိုၿခံ သည့္  ေလ့လ ာမႈပတ္ဝန္းက ငထ္ြဲသ ို႔ ျပန ္လာရန္ အဆင္သင့္ျဖစ  ္ေၾကာင္းေသခ ာေစရန္အလ ို႔ငွါ 
လိုပင္န ္းလည္ပတ္မႈအဖ ြဲ႕မွ အေဆာက္အဦးအဆငသ္င့္ရွ မႈ စံခ   နစ္ံာႏ ႈန္းျဖင့္  ေဆာင္ရ  ကေ္နပါသည္။ DCSD ေက ာင္း  
အဆငသ္င့္ရွ မႈတ င္ ပါဝငသ္ည့္ စစ ္ေဆးမႈ  ေသာ့ခ ကမ္ ားမွာ ေအာကပ္ါအတ ိုငး္ျဖစ ္သည္ - 

• တစက္ ိုေရ ကာက ယေ္ရ း က ရ ယာ (PPE) ာွႏင္ ့တစက္ ိုယေ္ရ သန္႔ရွင ္းေရ း အသံိုးပစၥည္းမ ား 
• သန္႔ရွင ္းေရ း အသံိုးပစၥည္းမ ားအား ျဖန ္႔ေဝ ျခငး္ ာွႏင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ ား 
• လူမႈေရ း အလမွ္းေဝးက ာ ထ ိုင္ျခင္း ာွႏင့္ ၾကားျခားထားျခင္း စစီဥ္မ ႈ 
• ေ ရ ရရွ အသံိုးျပ မႈ 
• ေရပ ိုကမ္ ား ာွႏင္ ့HVAC စနစမ္ ား 
• COVID-19 ေက ာင္း ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရာ ဆ ိုင္းဘိုတ္မ ား 
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ေက ာင္းမ  ား ျပန္လညဖ္ င့္လွစ္ျခင ္းအတ က္ DCSD မ ွ အသငရ္ွ ေနၿပီျဖစသ္လ ို DCSD အေဆာက္အအံိုမ ားလည္း  
ႀက  တင္ျပင္ဆငမ္ႈ 75% ၌ ရွ ၿပီျဖစပ္ါသည္။ အေဆာက္အဦးမ  ား အဆင္သင့္ရွ မ ႈအတ က္  
လိုပင္န ္းေဆာငရ္ ကလ္ ကရ္ွ  ေနၿပီး ခရ  ိုင္မ ွ အေဆာကအ္ဦးျဖတ္သန္းသ ားလာျခင ္းတ င္ ဥးီစီး ေဆာင္ရ  က္မႈ  
ဆကလ္က္ျပ လိုပသ္ ားမည္ျဖစ္သလ ို မ ကာွ္ႏာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈသ ို႔ ဝန ္ထမ္းမ  ားာွႏင့္  ေက ာင္းသူ၊သားမ ား  
ျပန ္သ ားၿပီး သည့္ေနာက္ လိုပရ္ ိုးလိုပ္စဥ္အသစ္မ  ားာွႏင့္  ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရ ာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္န ည္းမ ားတ ငလ္ည္း   
ေစ ာင့္ၾကည့္စစေ္ဆးသ ားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

ာွႏစ္သစက္ူးမတ ိုင္မ ွတီ င္  ေဖ ာ္ျပထားခ ြဲသ့ည့္အတ ိုင္း ေရ ာဂါျဖစမ္ႈာႏ ႈန္းမ  ားာွႏင့္  ေက ာင္းမ ားအတ င္း၌ COVID-19 
၏ကူးစက္မႈ အာၲႏရာယ္အား ေလ ာ့နည္းသ ား ေစရန္ ေသာခ့ က္က သည့္  ထ န္းခ  ပ္ေလွ ာခ့ ေရ း နည္းဗ ်ဴဟာ  
ငါးခ ကက္ ို  ေက ာင္းအေန ျဖင္ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုပေ္ဆာငာ္ႏ ိုင္စ  မး္ အပါအဝင္ CDC မ ွ 
ေန ာက္ဆံိုးရလမ္းညႊနခ္ က္အေပၚတ င ္အေျခခ၍ံ သ ပၸံပညာသည ္တ ိုးတက္ေျပာင ္းလြဲလာခြဲ့ၿပးီျဖစ ္ပါသည္။ 
အဆ ိုပါနည္းဗ ်ဴဟာမ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုပေ္ဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယခို ကူးစက္မႈကာလအတ င္း၌ 
ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝနထ္မ္းမ ားာွႏင့္ ပညာသငဆ္ိုရ  ေက ာင္းသားမ ားတ ို႔၏  ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအား ေသခ ာမႈရွ ေစာႏ ိုင္မ ည့္ 
ေ သာခ့ က္  ျဖစပ္ါလ မ့္မည္။ 

ထ  နး္ခ  ပေ္လ  ွာခ့ ေရ း နညး္ဗ ်ဴဟာမ ား 

 

စာသင္ေက ာငး္အတ င္း COVID-19 ျဖင ့္ ထ ေတ ႕ ၊ ကူးစက္ာႏ ိုင္ေ ျခ  ပမာဏအား ဆက္လက္ ေလွ ာ့ခ သ ားရနင္ွာ  
CDC ၏ ေသာခ့ က္က သည္ ့ထ န္းခ  ပ္ေလွ ာခ့ ေရ း နည္းဗ ်ဴဟာ  ငါးခ က္မာွ - 

• ာွႏာေခ ါင္းစည္းမ ားအား တစသ္မတတ္ည္းာွႏင္ ့မွနက္နစ္ ာ အသံိုးျပ တပ္ဆင္ျခင္း 
• လူမႈဆကဆ္ံေရး အက ာအေဝးျခားေနျခင ္းအား ျဖစ ္ာႏ ိုင္သမွ  အမ ားဆံိုးအထ  ျပ လိုပ္ျခငး္ 
• လကေ္ဆးျခင္း 
• သန္႔ရွင ္းေရ း ာွႏင္ ့ပ ိုးသတသ္န္႔စင ္ျခင္း 
• DeKalb က န္းမာေရ းဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ာႏွင ့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ပ ိုးေတ ႕လနူာျဖင့္  ထ ေတ ႕ဆကဆ္ံမႈရွ ခ ြဲသ့ူမ ားအား  
ေျခရာခံျခင္း 

အဆ ိုပါ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသငဆ္ိုရေက ာင္းသား မ ားအား ယခိုပင ္ ေလက့ င့္လိုပ္ေဆာင္ၾကရန္  
ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ အားေပး တ ိုကတ္ န္းပါသည္၊ သ ို႔မသွာလွ င္  ျပနဝ္င္ေရာက္ျခင္းစတငသ္ည့္အခါ 
ာွႏာေခ ါင္းစည္းတပဆ္င္ျခင္း၊ လူမႈဆကဆ္ံေရး  အက ာအေဝးျခားေန ျခင္း ာွႏင့္ လကေ္ဆးျခင ္းမ ားတ ို႔ာွႏင့္ 
အကၽ မ္းတဝင္ရ ွ မည္ျဖစ ္ၿပီး ပငက္ ိုယစ္ရ  ိုက္ သဖ ယပ္ါေသာအက င့္  ျဖစ ္လာပါမည္။ 

CDC မ ွ  ေဖ ာ္ျပခ က္အရ လကေ္ဆးျခင္းသည ္ပ ိုးမ ႊားမ ားပ ံ႕ာႏွံ႕မႈအား ရပတ္န္႔ေစရန္ ာွႏင့္ COVID-19  
ဗ ိုင ္းရပပ္ ိုးမ  ားကူးစက္ပ ႕ံာႏွံ႕အာၲႏရာယ္အား  ေလ ာ့နည္းေစရန ္အေရးႀကးီေသာေၾကာင့္ လကမ္ ားက ို  
ဆပ္ျပာာွႏင့္ေရျဖင့္ အနည္းဆံိုး 20 စကနၠ္႔ ၾကာေဆ းျခင ္း သ ို႔မဟိုတ္  ေရာႏွင့္ ဆပ္ျပာအသင့္မရ ွ ခြဲပ့ါက  
အရက္ျပန္အနည္းဆံိုး 60% ပါဝငသ္ည့္ လကသ္န္႔စငေ္ဆးရည ္အသံိုးျပ ျခင ္း တ ို႔က နာမက န္းျဖစ္ျခင္းက ို  
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ျဖစ ္ေပၚေစာႏ ိုငသ္ည့္ ပ ိုးမ ႊား ပ ႕ံာံွႏ႕ျခင္းအား ေလွ ာ့ခ ေစ ပါသည္။  ေရ ောႏ းာွႏင့္ ေရ ေအး ာွႏစ္မ    းစလံိုးသည ္ 
သင့္လကေ္ပ ၚမ ွပ ိုးမ ႊားမ ားဖယရ္ွားေပးသည့္ အေရအတ က္မာွ အတတူူျဖစပ္ါသည္။   

 

COVID-19 ၏ ကူးစက္ပ ႕ံာႏွံ႕မႈအား ထ န္းခ   ပေ္လွ ာခ့ ရ န ္ ေဘးကင္းလိုံၿခံ မႈဆ ိုငရ္ာ  
လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားအားလံိုးသည ္ေရာဂ ါထ န္းခ   ပေ္ရ းာွႏင့္ကာက  ယေ္ရ း စင္တာမ ား (Centers for Disease  
Control and Prevention (CDC)) ာွႏင့္ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရ း ဘိုတအ္ဖ ြဲ႕မွ  ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ 
က န္းမာေရး လမ္းညႊနခ္ ကမ္ ားာွႏင့္အည ီျဖစ ္ပါသည။္  သင့္ေလ ာ္ေသာ လက္ေဆးျခင္းာွႏင့္ပတသ္ကသ္ည္ ့
ေန ာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ားအတ က္  ေက းဇူးျပ ၍ CDC ဝဘ္ဆ ို္တ င္ ဝငေ္ရာက္ၾကည့္ရွ ပါ၊ COVID-19  
လိုပင္န ္းလည္ပတ္ေဆာငရ္ ကမ္ႈ ဆက္စပ္ လမ္းညႊနခ္ က္အတ ကက္ ိုမူ  ေက းဇူးျပ ၍ 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/ ဝင ္ေရာက္ၾကည့္ရွ ပါ။ 

အလ ိုပသ္မားမ ားာွႏင ့္ အလ ိုပ ္တာဝနမ္ ား အလညွ ့္က ေျပ ာငး္ျခ ငး္ 
 

အလိုပသ္မားမ ားသည ္မ မ တ ို႔၏မ သားစိုမ ားအတ က္ အေကာင္းဆံိုးလိုပေ္ဆာင္  ေန ၾကၿပီး မ မ  တ ို႔၏သိုခသည ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားာွႏင့္ ခရ  ိုင္တ ို႔အား ေထာကက္ူျပ ရန္ မရ ွ မျဖစ္လ ိုအပ္ေ ၾကာင္းက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔နားလညပ္ါသည္။ 
ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ၀နထ္မ္းတစခ္   ႕မွ မ မ  တ ို႔၏ အခက္အခ ြဲ ေတာင္းဆ ိုမႈက ို တင္သ င္းၾကသည္၊ ၎တ ို႔သည ္အေဆာက္အအံို 
သ ို႔မဟိုတ ္ သင၏္ သတမ္ွတအ္လိုပ္အခ  နဇ္ယားသ ို႔ ျပန ္သ ားျခင္းျဖင့္ သငေ္တ ႕ႀကံ ာႏ ိုင္သည့္ သငမ္ွ တင္ျပသည္ ့
စ ိုးရ  မ္မ ႈမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ျပႆနာမ ား ျဖစပ္ါသည္။  အလိုပသ္မားမ  ားအားလံိုးသည္ အခကအ္ခြဲက ို ေတာင္းဆ ိုာႏ ိုင္သည္။  
သ ို႔ေသာ္လည္း အလိုပ္ တာဝနမ္ ား အလွည့္က ေျပာင ္းျခင္း (AWA) သည ္အလိုပသ္မားမ ား အားလံိုးအတ က္ တူညမီည ္ 
မဟိုတ္ပါ။ AWA သည ္အလိုပသ္မား၏ အေျခခံ တာဝနဝ္တရၲားမ ား အေပ ၚတ င္ အေျခခသံည္။ အကယ၍္  
အလိုပသ္မား၏ အလိုပက္ မ က္ာွႏာခ င္းဆ ိုငလ္ိုပရ္န ္လ ိုအပသ္ည္ဆ ို ပါက အေဝးမွ အလိုပလ္ိုပ္ျခင္းအား မတ ိုးခ ြဲ႕သင့္ပါ။ 
အလိုပ္ အခ  န္ ဇယား ခ  န္ညႇ ျခင ္း သ ို႔မဟိုတ္ အလိုပ္  ေနရာ/ဧရ  ယာ အလညွ့္က ေျပာင္းျခင္း ကြဲသ့ ို႔ေသာ  
က ြဲျပားျခားနားသည့္  ေရ  းခ ယမ္ႈတစ္ခ ိုက ို စဥ္းစားသင့္သည္။ 
 
အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ အလိုပသ္မားမ ားသည ္အရညအ္ေသ းျပည့္ မီာႏ ိုင္ၿပီး ေနရာထ ိုင္ခင္းအတ က္  
မသန္မစ မ္း ျဖစသ္ည္ ့အေမရ  ကနသ္ားမ ား အတ္ဥပေဒ (ADA) ေအာက္၌ ေလွ ာက္ထားာႏ ိုင္သည္။   
ေဆးကိုသမႈအေျခအေန ရွ ၿပီး ADA ေနရာထ ိုင္ခင္းအတ က္ အရည္အေသ းျပည့္မီမ ႈရွ သညဟ္ို ယံိုၾကည္သည္ ့
အလိုပသ္မားမ ားသည ္လိုပ္ငနး္စဥ ္အား စတငရ္န ္ADA ေလွ ာက္လႊာက ို  ျဖည့္စ က္ၿပီး ေဆးကိုသမႈ  
ေထာက္ခခံ က္ျဖင ့္အတူ  ေပးပ  ို႔ရပ ါမည္။  လသူားအရင ္းအျမစ္မ  ားမွ  ေလွ ာက္လႊာတင္သည္ ့လိုပင္န ္းစဥ ္ ကာလ  
တစေ္လွ ာကလ္ံိုး၌ တံို႔ျပန္ေဆာငရ္ ကရ္န္ ကတ ကဝတ္ျပ ထားၿပီး အတည္ျပ ခ င့္ျပ ခ ကရ္ရ ွ ၿပဆီ ိုပါက 
သင့္ေလ ာ္သည့္အစီအစဥတ္စ္ခ ို  ျပ လိုပ္စတင္မ ည္ျဖစ္သည္။ 
 
စ ိုးရ  မ္မ ႈမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ေမးခ  န္းမ ား ရွ ခြဲ့ပါက သင့္အား ခ ကခ္ င္း ႀကီးၾကပ္မ ႈျပ သူထံ အသ ေပးပ ါ။ အကယ၍္ သင္ ခ ကခ္ င္း  
ျပန ္မလာာႏ ိုငခ္ြဲ့ပါက ခက္ခြဲေသာ ဆံိုးျဖတ္ခ  ကတ္စခ္ိုျဖစေ္ၾကာင္း ကၽ ာ္ႏိုပ္ နားလည္ပါသည္။ အကယ၍္ ယာယီ အခက္အခြဲ  
ေတာင္းဆ ိုမႈက ို သင္ တငသ္ င္းခြဲ့သညဆ္ ိုပါက သင္၏ စ ိုးရ  မ္မ ႈမ ားက ို  ျပန္လည္သံိုးသပ္မ ႈျပ လိုပေ္ပ းခြဲၿ့ပီးျဖစ္ေ ၾကာင္း ာွႏင္ ့
ခရ  ိုင္မ ွ စဥ ္းစားသံိုးသပ္ေပးခြဲ့ၿပးီျဖစ ္ေၾကာင္း  ေက းဇူးျပ ၿပီး စ တ္ခ ပါ။  အခက္အခြဲေတာင္းဆ ိုမႈ  ေလွ ာကလ္ႊာမ ား အားလံိုးက ို 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html%C2%A0


BURMESE 

ျပန ္လညသ္ံိုးသပ္ျခင္း  ျပ လိုပေ္ပးမ ည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရလီ 2 ရက္၊ 2021 ခိုာႏွစ္အထ ၊ 30-ရက္ ကာလအတ က္  
ဂိုဏ္ျပ ေပးသ ားမည္ျဖစသ္ည္။ ေဖ ာင္ပ ံိုစံမ  ားသည ္အလိုပသ္မား ေပ ၚတယလ္္ (Employee Portal) ေအာကရ္ွ  လူသား  
အရင္းအျမစမ္ ား ဌာနဆ ိုငရ္ာ အရင္းအျမစမ္ ား စာမ  က္ာွႏာ ေအာကတ္ င္ ရယူာႏ ိုင္ပ ါသည္။ ဤမႀကံ စဖူးေသာ  
အခ  နမ္ ားတ င္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ ေလွ ာက္လမွ္းေနစဥ ္သင္၏ အလိုပ္ႀက  းစားမႈ ာွႏင္ ့ဒဏ္ခံာႏ ိုင္ရညမ္ႈမ  ားအတ က္ ထပမ္ံ၍  
ေက းဇးူတင္ရ ွ ပါသည္။ 
 

DCSD မ  သားစ ိုမ ား 
 

ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားအေနျဖင္ ့ျပန ္လညဝ္ငေ္ရ ာက္ျခင္းက မ မ တ ို႔အတ က္ မနွ္ေသာ ဆံိုးျဖတ္မ ႈ ဟိုတ္၊မဟိုတ္  
ဆံိုးျဖတ္ေ နသျဖင ့္ အေရးႀကးီသည္ ့အေဝးမေွန လကေ္တ ႕  ေလလ့ာသငယ္မူႈ၊ သယ္ယပူ ို႔ေဆာင္ျခင္း၊  
ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆ ိုင္ရ ာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္န ည္းမ ား ာွႏင့္  ေနာကထ္ပေ္သာ အရာမ ားတ ို႔အတ က္ ျပနလ္ည္ဖ င့္လွစ္ျခင္း ဆ ိုဒ္ ္
တ င ္ ေက းဇးူျပ ၍ ဆက္လက္ၿပးီ လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ။ အေဝးမွေန အသ ိုင္းအဝ ိုင ္း အျမင္ျဖည့္သ င္းမႈ  
အစည္းအေဝ းအတ က္ ဇနန္ဝ ါရီလ 11 ရက္၊ 2021 ခိုာႏွစ္၊ နနံက္ 11:30 နာရ ီက ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဘိုတ္အဖ ြဲ႕  
အစည္းအေဝ းက ိုလည္း ၾကည့္ရွ ပါရန္ ကၽ ာ္ႏိုပ္ တ ိုကတ္ န္းာႏႈ းေဆာ္ အပ္ပါသည္။  မ က္ာွႏာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈ  
ာွႏင့္ပ တသ္ကသ္ည့္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆံိုးအခ ကအ္လကမ္ ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ိုပ  ေပးအပ္သ ားပါမည။္ 
ဤအစည္းအေဝးက ို DeKalb ေကာင္တအီတ င္းရ ွ  ရံိုျမင ္သံၾကားလ ိုငး္ 24 ေပ ၚတ င္ သ ို႔မဟိုတ ္DSTV အ နလ္ ိုင္း ေပၚတ င ္ 
သင္ ရွ စားာႏ ိုင္ပ ါသည္။ 
 
စေနေန႔၊ ဇန ္နဝါရီလ 9 ရကေ္န႔တ င္  ေက ာင္း အရင္းအျမစ ္ အရာရွ ေန႔က ို  ျပ လိုပ္က င္းပခြဲသ့ည္။ ကၽ ာ္ႏိုပတ္ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝနထ္မး္မ ား၊ မ သားစိုမ  ား ာွႏင္ ့အသ ိုင္းအဝ ိုငး္ တ ို႔၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအတ က္ ကတ ကဝတ္ျပ  
ေဆာင္ရ  ကခ္ြဲသ့ည့္ ကၽ ာႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္း အရင ္းအျမစ္ အရာရွ မ  ားက ို  ေက းဇူးတင္လ ိုပါသည္။ 
 
ေန ာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ာႏ ိုင္င ံ၏ ပါလီမန္ တ ိုက္ခ ိုက္ခရံခ   နတ္ င္ မ ားစ ာေသာ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသငဆ္ိုရေက ာင္းသားမ ား၊ 
ဝနထ္မ္းမ ား ာွႏင္ ့မ သားစ ိုမ ားတ ို႔သည ္ယခိုအပတ္ မၿင မသ္က္မႈမ ားက ို မ က္ျမငက္ ိုယေ္တ ႕ ႀကံ ခြဲ့ၾကရပါသည္။ 
ဤပံိုရ ပ ္မ ားသည္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ငယရ္ ယေ္သာ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသား မ ားအတ က္ ပပူငစ္ရ ာမ ားာွႏင့္ 
ေၾကာက္လန္႔စရ ာမ ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤအခ  န္က ို အသံိုးျပ လ က္ သေဘာထားက ြဲလ ြဲမႈအမ   းမ   းာွႏင့္ပ တသ္က၍္  
အျပ သေဘာေဆာင္ၿပးီ ဂရ ိုစ ိုက္တတ္ေသာေျပာဆ ိုမ ႈမ ားက ို နားေထာင္ကာ  ျပ လိုပ္ၾကပါစ ို႔။ 2020 စ နေ္ခ ၚမႈမ ားက ို  
ေတ ႕ႀကံ လာခြဲ့ၿပီးသည့္ေနာကတ္ င္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားသည ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ကူညီအားေပ းမႈက ို လ ိုအပ္ၿပီး  
စ ိုးရ  မ္မ ႈမ ားာွႏင့္ အေတ းအေခၚမ ား ေဝမွ ေျပာဆ ိုရန ္လံိုၿခံ သည့္ေနရာက ို လ ိုအပ္သည္။ 
 
ေတာက္ပေသာ 2021 ခိုာႏွစ ္သ ို႔ ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေမ ွ ာ္လင့္ၿပီး ခ ိုင ္ခေံသာ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ရပ္ရ  ာေလးအား အထကသ္ ို႔ ျမင ့္တကရ္န ္  
အားေပးတ ိုကတ္ န္းပါသည္။ 
 
သင္၏ #1 အားေပ းသ ူ
 
Cheryl Watson-Harris 
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