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အတြဲ 20
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ။
ေပ ာ္ရႊငဖ
္ ယ္ မဂၤလာာႏွစ္သစ္ပါ။ 2021 ခိုာႏွစ္သစ္တစ္ဖန္ျပန္စာႏိုင္သည့္အတက္ ကၽာႏ္ိုပ္ စတ္လပ
ႈ ္ရွားမပါသည္။
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အသိုင္းအဝိုငး္ ပါဝင္သမ
ူ ားအားလံိုးအား 2020 ခိုာႏွစ္ထတ
ြဲ င္ သင္၏ ဒဏ္ခာႏ
ံ ိုင္ရည္၊ အလိုပ္ႀက းစားမႈ၊
စတ္ရွည္မာႏ
ႈ ွင့္ ရြဲရင့္မႈတ႔အ
ို တက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ မႀကံ စဖူးေသာ အခ န္မ ားၾကားထြဲတင္ပင္
ယခိုေက ာင္းစာသင္ာႏွစ္ၿပီးဆံိုးရန္ အခင့္အလမ္းကို ကၽာႏ္ိုပ္ေစာင့္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
ပညာေရးသမင
ို း္ ထြဲတင္ ယခင္က မည္သည့္အခါမွ မျပ လိုပခ
္ ြဲ့ဖူးသည့္အရာမ ား အတက္
တာဝန္ယေ
ူ ဆာင္ရက္ေပးခြဲသ
့ ည့္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဝန္ထမ္းမ ားကလ
ို ည္း ကၽာႏ္ိုပ္ ေက းဇူးတင္ရွသလို ထ႔အ
ို တက္
ခရင
ို ္မလ
ွ ည္း ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ ယခိုအပတ္ထမ
ြဲ ွာပင္ ေက ာင္းမ ားသ႔က
ို င္းဆင္းလည္ပတ္ၾကည့္ရွ ခြဲစ
့ ဥ္တန
ို ္းက
ေက ာင္းသ႔ျို ပန္လာာႏိုင္သည့္ ဆရာ၊မမ ားစာတ႔က
ို ို ေတ႕ရွခြဲသ
့ ည့္တက္ ကၽာႏ္ိုပ္ အလန္ဝမ္းသာမပါသည္။
မ ားေသာအားျဖင့္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအေပၚ ကတကဝတ္ထားရွျခင္းာႏွင့္
အေဆာက္အအဦးသ႔ျို ပန္လာျခင္း၏ စတ္လႈပရ
္ ွားဖယ္ရာမ ားကို ထိုတ္ေဖာ္ေျပာျပခြဲ့ၾကပါသည္။
ကၽာႏ္ိုပ္၏လည္ပတ္မႈအတင္း၌ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆင
ို ္ရာ ဆိုငး္ ဘိုတမ
္ ား၊ လက္သန္႔စင္ေဆးစက္ထားရွရာေနရာမ ား
ာႏွင့္ အန္လ္င
ို ္းဗဒ
ီ ီအို ဝန္ထမ္း အစည္းအေဝးပမ
ြဲ ား စသည္မ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္ေလ့လာခင့္ ရရွခြဲသ
့ ည္။ ေပါင္းစပ္
ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈသ႕ို ကၽာႏ္ိုပတ
္ ႔ို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရက္သားေနစဥ္ သင္၏ စိုးရမ္မႈမ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္
အမွတထ
္ ားေၾကာင္း ေက းဇူးျပ ၍ သမွတ္ေပးပါ။ စန္ေခၚမႈမ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္ ေလွ ာ့မထားလပ
ို ါ၊ သ႔ေ
ို သာ္ သင္၏
ႀက းပမ္းမႈက ကၽာႏ္ိုပ္အား အားတက္ေးပါသည္။
အဆင္သင့္ရမႈ
ွ အား တည္ေဆာက္ျခင္း
မ က္ာႏွာခ င္းဆင
ို ္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈအတက္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ ၿပီး က န္းမာေသာ ပတ္ဝန္းက င္ရဖ
ွ ႔ရ
ို န္မွာ ကၽာႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို
ထပ္ဆိုးံ ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံိုတိုင္း ာႏွင့္ ေက ာင္းက ဝန္ထမ္းမ ား ာႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားအား
ေဘးကင္းလံိုၿခံ သည့္ ေလ့လာမႈပတ္ဝန္းက င္ထြဲသ႔ို ျပန္လာရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေၾကာင္းေသခ ာေစရန္အလ႔င
ို ွါ
လိုပင
္ န္းလည္ပတ္မႈအဖ႕ြဲ မွ အေဆာက္အဦးအဆင္သင့္ရမႈ
ွ စံခ န္စံာႏန
ႈ ္းျဖင့္ ေဆာင္ရက္ေနပါသည္။ DCSD ေက ာင္း
အဆင္သင့္ရမႈ
ွ တင္ ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးမႈ ေသာ့ခ က္မ ားမွာ ေအာက္ပါအတင
ို း္ ျဖစ္သည္ •

တစ္ကိုေရ ကာကယ္ေရး ကရယာ (PPE) ာႏွင့္ တစ္ကိုယေ
္ ရ သန္႔ရွင္းေရး အသံိုးပစၥည္းမ ား

•

သန္ရ
႔ ွင္းေရး အသံိုးပစၥည္းမ ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း ာႏွင့္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ ား

•

လူမေ
ႈ ရး အလွမ္းေဝးကာ ထင
ို ္ျခင္း ာႏွင့္ ၾကားျခားထားျခင္း စီစဥ္မႈ

•

ေရ ရရွအသံိုးျပ မႈ

•

ေရပိုကမ
္ ား ာႏွင့္ HVAC စနစ္မ ား

•

COVID-19 ေက ာင္း ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆင
ို ္ရာ ဆိုင္းဘိုတ္မ ား
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ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ျခင္းအတက္ DCSD မွ အသင္ရွေနၿပီျဖစ္သလို DCSD အေဆာက္အအံိုမ ားလည္း
ႀက တင္ျပင္ဆင္မႈ 75% ၌ ရွၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦးမ ား အဆင္သင့္ရွမႈအတက္
လိုပင
္ န္းေဆာင္ရက္လ က္ရွ ေနၿပီး ခရင
ို ္မွ အေဆာက္အဦးျဖတ္သန္းသားလာျခင္းတင္ ဦးစီး ေဆာင္ရက္မႈ
ဆက္လက္ျပ လိုပသ
္ ားမည္ျဖစ္သလို မ က္ာႏွာခ င္းဆင
ို ္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈသ႔ို ဝန္ထမ္းမ ားာႏွင့္ ေက ာင္းသူ၊သားမ ား
ျပန္သားၿပီး သည့္ေနာက္ လိုပရ
္ ိုးလိုပ္စဥ္အသစ္မ ားာႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆင
ို ္ရာ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပ္နည္းမ ားတင္လည္း
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ာႏွစ္သစ္ကူးမတင
ို ္မတ
ွီ င္ ေဖာ္ျပထားခြဲသ
့ ည့္အတိုင္း ေရာဂါျဖစ္မႈာႏန
ႈ ္းမ ားာႏွင့္ ေက ာင္းမ ားအတင္း၌ COVID-19
၏ကူးစက္မႈ အာႏၲရာယ္အား ေလ ာ့နည္းသား ေစရန္ ေသာ့ခ က္က သည့္ ထန္းခ ပ္ေလွ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာ
ငါးခ က္ကို ေက ာင္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုပေ
္ ဆာင္ာႏိုင္စမ္း အပါအဝင္ CDC မွ
ေနာက္ဆိုးံ ရလမ္းညႊနခ
္ က္အေပၚတင္ အေျခခံ၍ သပၸံပညာသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလြဲလာခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါနည္းဗ ်ဴဟာမ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုပေ
္ ဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယခို ကူးစက္မက
ႈ ာလအတင္း၌
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဝန္ထမ္းမ ားာႏွင့္ ပညာသင္ဆိုရ ေက ာင္းသားမ ားတ႔၏
ို ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအား ေသခ ာမႈရွေစာႏိုင္မည့္
ေသာ့ခ က္ ျဖစ္ပါလမ့္မည္။
ထန္းခ ပ္ေလွ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာမ ား

စာသင္ေက ာင္းအတင္း COVID-19 ျဖင့္ ထေတ႕ ၊ ကူးစက္ာႏိုင္ေျခ ပမာဏအား ဆက္လက္ ေလွ ာ့ခ သားရန္ငွာ
CDC ၏ ေသာ့ခ က္က သည့္ ထန္းခ ပ္ေလွ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာ ငါးခ က္မာွ •

ာႏွာေခါင္းစည္းမ ားအား တစ္သမတ္တည္းာႏွင့္ မွနက
္ န္စာ အသံိုးျပ တပ္ဆင္ျခင္း

•

လူမဆ
ႈ က္ဆံေရး အကာအေဝးျခားေနျခင္းအား ျဖစ္ာႏိုင္သမွ အမ ားဆံိုးအထ ျပ လိုပ္ျခင္း

•

လက္ေဆးျခင္း

•

သန္႔ရွင္းေရး ာႏွင့္ ပိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္း

•

DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ ာႏွင့အ
္ တူ ပူးေပါင္း၍ ပးို ေတ႕လူနာျဖင့္ ထေတ႕ဆက္ဆံမရ
ႈ ွခြဲသ
့ ူမ ားအား

ေျခရာခံျခင္း
အဆိုပါ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသား မ ားအား ယခိုပင္ ေလ့က င့္လိုပ္ေဆာင္ၾကရန္
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို အားေပး တိုကတ
္ န္းပါသည္၊ သ႔မ
ို သ
ွ ာလွ င္ ျပန္ဝင္ေရာက္ျခင္းစတင္သည့္အခါ
ာႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ လူမဆ
ႈ က္ဆံေရး အကာအေဝးျခားေနျခင္း ာႏွင့္ လက္ေဆးျခင္းမ ားတ႔ာႏ
ို ွင့္
အကၽမ္းတဝင္ရမည္
ွ
ျဖစ္ၿပီး ပင္ကိုယစ
္ ရက
ို ္ သဖယ္ပါေသာအက င့္ ျဖစ္လာပါမည္။
CDC မွ ေဖာ္ျပခ က္အရ လက္ေဆးျခင္းသည္ ပိုးမႊားမ ားပ ံ႕ာႏွံ႕မႈအား ရပ္တန္႔ေစရန္ ာႏွင့္ COVID-19
ဗိုင္းရပ္ပိုးမ ားကူးစက္ပ ႕ံ ာႏွံ႕အာႏၲရာယ္အား ေလ ာ့နည္းေစရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ လက္မ ားကို
ဆပ္ျပာာႏွင့္ေရျဖင့္ အနည္းဆံိုး 20 စကၠန႔္ ၾကာေဆးျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေရာႏွင့္ ဆပ္ျပာအသင့္မရွခြဲပ
့ ါက
အရက္ျပန္အနည္းဆံိုး 60% ပါဝင္သည့္ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ အသံိုးျပ ျခင္း တ႔က
ို နာမက န္းျဖစ္ျခင္းကို
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ျဖစ္ေပၚေစာႏိုငသ
္ ည့္ ပိုးမႊား ပ ႕ံ ာႏွံ႕ျခင္းအား ေလွ ာ့ခ ေစ ပါသည္။ ေရောႏးာႏွင့္ ေရေအး ာႏွစ္မ းစလံိုးသည္
သင့္လက္ေပၚမွ ပိုးမႊားမ ားဖယ္ရွားေပးသည့္ အေရအတက္မာွ အတူတူျဖစ္ပါသည္။

COVID-19 ၏ ကူးစက္ပ ႕ံ ာႏွံ႕မႈအား ထန္းခ ပ္ေလွ ာ့ခ ရန္ ေဘးကင္းလိုံၿခံ မႈဆိုငရ
္ ာ
လိုပထ
္ ိုးံ လိုပ္နည္းမ ားအားလံိုးသည္ ေရာဂါထန္းခ ပ္ေရးာႏွင့္ကာကယ္ေရး စင္တာမ ား (Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)) ာႏွင့္ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရး ဘိုတအ
္ ဖ႕ြဲ မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္
က န္းမာေရး လမ္းညႊနခ
္ က္မ ားာႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေလ ာ္ေသာ လက္ေဆးျခင္းာႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္
ေနာက္ထပ္အခ က္အလက္မ ားအတက္ ေက းဇူးျပ ၍ CDC ဝဘ္ဆ္တ
ို င္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွ ပါ၊ COVID-19
လိုပင
္ န္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက္မႈ ဆက္စပ္ လမ္းညႊနခ
္ က္အတက္ကိုမူ ေက းဇူးျပ ၍
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွ ပါ။
အလိုပသ
္ မားမ ားာႏွင့္ အလိုပ္ တာဝန္မ ား အလွည့က
္ ေျပာင္းျခင္း
အလိုပသ
္ မားမ ားသည္ မမတ႔၏
ို မသားစိုမ ားအတက္ အေကာင္းဆံိုးလိုပေ
္ ဆာင္ ေနၾကၿပီး မမတ႔၏
ို သိုခသည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ားာႏွင့္ ခရင
ို ္တ႔အ
ို ား ေထာက္ကူျပ ရန္ မရွမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ကၽာႏ္ိုပ္တ႔န
ို ားလည္ပါသည္။
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ၀န္ထမ္းတစ္ခ ႕မွ မမတ႔၏
ို အခက္အခြဲ ေတာင္းဆိုမက
ႈ ို တင္သင္းၾကသည္၊ ၎တ႔သ
ို ည္ အေဆာက္အအံို
သ႔မ
ို ဟိုတ္ သင္၏ သတ္မွတအ
္ လိုပ္အခ န္ဇယားသ႔ို ျပန္သားျခင္းျဖင့္ သင္ေတ႕ႀကံ ာႏိုင္သည့္ သင္မွ တင္ျပသည့္
စိုးရမ္မမ
ႈ ား သ႔မ
ို ဟိုတ္ ျပႆနာမ ား ျဖစ္ပါသည္။ အလိုပသ
္ မားမ ားအားလံိုးသည္ အခက္အခြဲကို ေတာင္းဆိုာႏိုင္သည္။
သ႔ေ
ို သာ္လည္း အလိုပ္ တာဝန္မ ား အလွည့က
္ ေျပာင္းျခင္း (AWA) သည္ အလိုပသ
္ မားမ ား အားလံိုးအတက္ တူညမ
ီ ည္
မဟိုတ္ပါ။ AWA သည္ အလိုပသ
္ မား၏ အေျခခံ တာဝန္ဝတၲရားမ ား အေပၚတင္ အေျခခံသည္။ အကယ္၍
အလိုပသ
္ မား၏ အလိုပက
္ မ က္ာႏွာခ င္းဆိုငလ
္ ိုပရ
္ န္ လိုအပ္သည္ဆို ပါက အေဝးမွ အလိုပလ
္ ိုပ္ျခင္းအား မတိုးခ ြဲ႕သင့္ပါ။
အလိုပ္ အခ န္ ဇယား ခ န္ညျခင္
ႇ း သ႔မ
ို ဟိုတ္ အလိုပ္ ေနရာ/ဧရယာ အလွည့္က ေျပာင္းျခင္း ကြဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
ကျြဲ ပားျခားနားသည့္ ေရးခ ယ္မႈတစ္ခက
ို ို စဥ္းစားသင့္သည္။
အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာ အလိုပသ
္ မားမ ားသည္ အရည္အေသးျပည့္ မီာႏိုင္ၿပီး ေနရာထင
ို ္ခင္းအတက္
မသန္မစမ္းျဖစ္သည့္ အေမရကန္သားမ ား အတ္ဥပေဒ (ADA) ေအာက္၌ ေလွ ာက္ထားာႏိုင္သည္။
ေဆးကိုသမႈအေျခအေန ရွၿပီး ADA ေနရာထင
ို ္ခင္းအတက္ အရည္အေသးျပည့္မီမႈရသည္
ွ
ဟို ယံိုၾကည္သည့္
အလိုပသ
္ မားမ ားသည္ လိုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ရန္ ADA ေလွ ာက္လႊာကို ျဖည့္စက္ၿပီး ေဆးကိုသမႈ
ေထာက္ခခ
ံ က္ျဖင့္အတူ ေပးပ႔ရ
ို ပါမည္။ လူသားအရင္းအျမစ္မ ားမွ ေလွ ာက္လႊာတင္သည့္ လိုပင
္ န္းစဥ္ ကာလ
တစ္ေလွ ာက္လိုးံ ၌ တံို႔ျပန္ေဆာင္ရက္ရန္ ကတကဝတ္ျပ ထားၿပီး အတည္ျပ ခင့္ျပ ခ က္ရရွၿပီဆိုပါက
သင့္ေလ ာ္သည့္အစီအစဥ္တစ္ခို ျပ လိုပ္စတင္မည္ျဖစ္သည္။
စိုးရမ္မမ
ႈ ား သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေမးခန္းမ ား ရွခြဲ့ပါက သင့္အား ခ က္ခ င္း ႀကီးၾကပ္မႈျပ သူထံ အသေပးပါ။ အကယ္၍ သင္ ခ က္ခ င္း
ျပန္မလာာႏိုငခ
္ ြဲ့ပါက ခက္ခေ
ြဲ သာ ဆံိုးျဖတ္ခ က္တစ္ခိုျဖစ္ေၾကာင္း ကၽာႏ္ိုပ္ နားလည္ပါသည္။ အကယ္၍ ယာယီ အခက္အခြဲ
ေတာင္းဆိုမက
ႈ ို သင္ တင္သင္းခြဲ့သည္ဆိုပါက သင္၏ စိုးရမ္မမ
ႈ ားကို ျပန္လည္သိုးံ သပ္မႈျပ လိုပေ
္ ပးခြဲၿ့ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း ာႏွင့္
ခရင
ို ္မွ စဥ္းစားသံိုးသပ္ေပးခြဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေက းဇူးျပ ၿပီး စတ္ခ ပါ။ အခက္အခြဲေတာင္းဆိုမႈ ေလွ ာက္လႊာမ ား အားလံိုးကို

BURMESE
ျပန္လည္သိုးံ သပ္ျခင္း ျပ လိုပေ
္ ပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ 2 ရက္၊ 2021 ခိုာႏွစ္အထ၊ 30-ရက္ ကာလအတက္
ဂိုဏ္ျပ ေပးသားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာင္ပိုစ
ံ ံမ ားသည္ အလိုပသ
္ မား ေပၚတယ္လ္ (Employee Portal) ေအာက္ရွ လူသား
အရင္းအျမစ္မ ား ဌာနဆိုငရ
္ ာ အရင္းအျမစ္မ ား စာမ က္ာႏွာ ေအာက္တင္ ရယူာႏိုင္ပါသည္။ ဤမႀကံ စဖူးေသာ
အခ န္မ ားတင္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို ေလွ ာက္လမ
ွ ္းေနစဥ္ သင္၏ အလိုပ္ႀက းစားမႈ ာႏွင့္ ဒဏ္ခံာႏိုင္ရည္မႈမ ားအတက္ ထပ္မံ၍
ေက းဇူးတင္ရပါသည္
ွ
။
DCSD မသားစိုမ ား
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို မသားစိုမ ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းက မမတ႔အ
ို တက္ မွန္ေသာ ဆံိုးျဖတ္မႈ ဟိုတ္၊မဟိုတ္
ဆံိုးျဖတ္ေနသျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ အေဝးမွေန လက္ေတ႕ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ၊ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္း၊
ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈဆင
ို ္ရာ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပ္နည္းမ ား ာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အရာမ ားတ႔အ
ို တက္ ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ျခင္း ဆဒ
ို ္
တင္ ေက းဇူးျပ ၍ ဆက္လက္ၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ။ အေဝးမွေန အသင
ို ္းအဝိုင္း အျမင္ျဖည့္သင္းမႈ
အစည္းအေဝးအတက္ ဇန္နဝါရီလ 11 ရက္၊ 2021 ခိုာႏွစ္၊ နံနက္ 11:30 နာရီ က ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဘိုတ္အဖ႕ြဲ
အစည္းအေဝးကိုလည္း ၾကည့္ရွ ပါရန္ ကၽာႏ္ိုပ္ တိုကတ
္ န္းာႏႈးေဆာ္ အပ္ပါသည္။ မ က္ာႏွာခ င္းဆင
ို ္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ
ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ဆိုးံ အခ က္အလက္မ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္တိုပ ေပးအပ္သားပါမည္။
ဤအစည္းအေဝးကို DeKalb ေကာင္တအ
ီ တင္းရွ ရံိုျမင္သံၾကားလိုငး္ 24 ေပၚတင္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ DSTV အန္လင
ို ္း ေပၚတင္
သင္ ရွ စားာႏိုင္ပါသည္။
စေနေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 9 ရက္ေန႔တင္ ေက ာင္း အရင္းအျမစ္ အရာရွေန႔ကို ျပ လိုပ္က င္းပခြဲသ
့ ည္။ ကၽာႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို
ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား၊ မသားစိုမ ား ာႏွင့္ အသိုင္းအဝိုငး္ တ႔၏
ို ေဘးကင္းလံိုၿခံ မႈအတက္ ကတကဝတ္ျပ
ေဆာင္ရက္ခသ
ြဲ့ ည့္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္း အရင္းအျမစ္ အရာရွမ ားကို ေက းဇူးတင္လပ
ို ါသည္။
ေနာက္ဆိုးံ အေနျဖင့္ ာႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္ တက
ို ္ခက
ို ္ခရ
ံ ခ န္တင္ မ ားစာေသာ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၊
ဝန္ထမ္းမ ား ာႏွင့္ မသားစိုမ ားတ႔သ
ို ည္ ယခိုအပတ္ မၿငမ္သက္မမ
ႈ ားကို မ က္ျမင္ကိုယေ
္ တ႕ ႀကံ ခြဲ့ၾကရပါသည္။
ဤပံိုရပ္မ ားသည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ငယ္ရယ္ေသာ ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသား မ ားအတက္ ပူပင္စရာမ ားာႏွင့္
ေၾကာက္လန္႔စရာမ ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤအခ န္ကို အသံိုးျပ လ က္ သေဘာထားကလ
ြဲ မ
ြဲ ႈအမ းမ းာႏွင့္ပတ္သက္၍
အျပ သေဘာေဆာင္ၿပီး ဂရိုစက
ို ္တတ္ေသာေျပာဆိုမမ
ႈ ားကို နားေထာင္ကာ ျပ လိုပ္ၾကပါစ႔။ို 2020 စန္ေခၚမႈမ ားကို
ေတ႕ႀကံ လာခြဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တင္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားသည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ကူညီအားေပးမႈကို လအ
ို ပ္ၿပီး
စိုးရမ္မမ
ႈ ားာႏွင့္ အေတးအေခၚမ ား ေဝမွ ေျပာဆရ
ို န္ လံိုၿခံ သည့္ေနရာကို လိုအပ္သည္။
ေတာက္ပေသာ 2021 ခိုာႏွစ္ သ႔ို ကၽာႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ၿပီး ခိုင္ခေ
ံ သာ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရပ္ရာေလးအား အထက္သ႔ို ျမင့္တက္ရန္
အားေပးတက
ို တ
္ န္းပါသည္။
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