BURMESE

အတြဲ 21
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
2021 ၏ လဝက္သို႔ ေက ာ္လန္ေရာက္ရရခြဲဲ့ၿပီျဖစ္သည္မာရ မယံိုႏိုင္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ မအံဲ့ၾသဘြဲမျဖစ္သည္ဲ့အရာမရာ
ကၽႏ္ိုပ္တို႔ေကာင္တီမရ ႀကံဳေတ႕ရသည္ဲ့ အရာမ ားအေပၚ Martin Luther King, Jr. ကြဲဲ့သို႔ ပင္ ရည္မရန္းခ က္ႏရငဲ့္
စတ္အားထက္သန္မႈမ ားစာျဖင္ဲ့ ရင္္ိုင္ျဖတ္သန္းခြဲဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းဝင္ Dr. Martin Luther King, Jr. ေန႔ ႏရင္ဲ့
က မ္းသစၥာက န္္ိုအခမ္းအနား ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္းတ႔ႏ
ို ရင္ဲ့ ျပည္ဲ့ႏရက္သည္ဲ့ ရက္သတၲပတ္ကို က င္းပၿပီးသည္ဲ့ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ပထမ္ံိုးေသာ လူငယ္ ကဗ ာ္ိုရရင္ Amanda Gorman မရ “The Hill We Climb (ငါတ႕ို တက္သည့္ ေတာင္ကန
ို း္ )” ကဗ ာကို
ရတ္္ိုခြဲဲ့ပါသည္။ အစမ္းထက္ေသာ ဤကဗ ာသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔အား ျဖစ္ပ က္ေနသည္ဲ့အရာအားလံိုး ဘယ္လိုပံိုစံ ျဖစ္ေနပါေစ
သို႔မဟိုတ္ ယင္းတို႕အေပၚဘယ္လိုခံစားေနရပါေစ ေမရ ာ္လင္ဲ့ခ က္မရတ္ေက ာက္ ႏရင္ဲ့ တိုးတက္မႈသည္ အၿမြဲတမ္း
ေပၚေပါက္လာသည္ ္ိုသည္ဲ့အေၾကာင္းကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔အားလံိုးအား သတေပးပါသည္။
ကၽႏ္ိုပ္ႏရငဲ့အ
္ တူ ္က္လက္ေနထိုင္အသက္ရရင္မႈနည္းလမ္းမ ားကို ရရာေဖကာ အသက္၀၀ရရွဴၿပီး ထိုေမရ ာ္လင္ဲ့ခ က္ေက ာက္အ ေပၚ
အလင္းေရာင္ ထန္းလင္းေစႏိုင္ရန္အတက္ ေမရ ာ္လင္ဲ့ထားခ က္မ ားႏရင္ဲ့ စတ္အားထက္သန္မႈမ ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္သားရန္ ကၽႏ္ိုပ္ အားေပးႏႈးေ္ာ္အပ္ပါသည္။
သင္သရရခြဲဲ့သည္ဲ့အတိုင္း ဇန္နဝါရီလ 11 ရက္ေန႔က Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္းမ ား (DCSD) ၏
ျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္းအစီအစဥ္ ေနာက္္ံိုး သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ပညာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ အစည္းအေဝးအတင္း၌
ကၽႏ္ိုပ္တို႔ တင္ျပခြဲဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမရီက တင္ျပခြဲဲ့သည္ဲ့အတိုင္း COVID-19 ၏ ကူးစက္မႈပမာဏႏရင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ေကာင္တီ၏
ျမင္ဲ့မားေသာ ကူးစက္မႈႏႈန္းေၾကာင္ဲ့ ဇန္နဝါရီလ 19 ရက္တင္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ က္ႏရာခ င္း္ိုင္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈသို႔
ျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္းကို ျပဳလိုပ္မည္ မဟိုတ္ေၾကာင္း ဂရိုတစ္စိုက္ ္ံိုးျဖတ္ခ က္မ ားျပဳလိုပ္ခြဲဲ့သည္။
ေက ာင္းသားမ ားႏရင္ဲ့ ဝန္ထမ္းမ ား လူကိုယ္တိုင္ျဖင္ဲ့ သင္ၾကားပို႔ခ မႈသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအတက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဲ့ ေန႔ရက္ကို
မသားစိုမ ားအား ႏရစ္ပတ္ႀကဳတင္ အသေပးျခင္း ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံိုးအား ကၽႏ္ိုပ္ စတ္ခ မႈရရေစလိုပါသည္။
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အေ္ာက္အဦးမ ားႏရင္ဲ့ အဖ႕ြဲ မ ားက ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေလရ ာဲ့ခ ေရး နည္းဗ ွဴဟာမ ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ျခင္းႏရငဲ့္ စာသင္ခန္းသို႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ႏရင္ဲ့တစ္ၿပဳင္လ က္ အေ္ာက္အဦးမ ား
အားလံိုးတင္ ေက ာင္းသားမ ားႏရင္ဲ့ ဝန္ထမ္းမ ားအားလက္ခံရန္ အ္င္သင္ဲ့ ရရေၾကာင္း ေသခ ာမႈရရေစျခင္းအတက္ ္က္လက္
အာရံိုစိုက္ ေ္ာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အ္ိုပါ နည္းဗ ွဴးဟာမ ားကိုဤေနရာတင္ ထပ္မဖ
ံ တ္ရရဳႏိုင္ပါသည္။ အမရတ္ရရန္ သင္၏ စိုေပါင္း ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အစမ္းကိုန္ ပထမဦးစားေပးခ က္ ျဖစ္ပါသည္။
DCSD မသားစိုမ ား
မၾကာေသးမရီက ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဝးမရေန နည္းပညာ္ိုင္ရာျဖင္ဲ့ ျပဳလိုပ္ေသာ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးတင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ၿပီး
ၾကည္ဲ့ရရဳၾကသည္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ မဘမ ားႏရင္ဲ့ ္ရာ၊မမ ားတို႔ အားလံိုးအား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ခရိုင္ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္း
အစီအစဥ္ႏရင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေသးစတ္အခ က္အလက္မ ားကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔တင္ျပခြဲဲ့သည္ဲ့အေပၚ သင္၏ တံို႔ျပန္ေ္ာင္ရက္မႈမ ားႏရင္ဲ့
သတထားမႈမ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ေက းဇူးတင္ရရပါသည္။ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးကို သင္လြဲသားခြဲဲ့ပါက ေဖာ္ျပပါသို႔ ေက းဇူးျပဳ၍

BURMESE
ဝင္ေရာက္ ၾကည္ဲ့ရရဳပါ -

အဂၤလပ္ဘာသာ- https://fb.watch/39hp97Mz96/
စပန္ဘာသာ - https://youtu.be/um9m5rDShPY

ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးပအ
ြဲ တင္း၌ ကၽႏ္ိုပ္ ေဖာ္ျပခြဲဲ့သည္ဲ့အတိုင္း လူကိုယ္တိုင္ျဖင္ဲ့ တက္ေရာက္ေလဲ့လာသင္ယူမႈအတက္
အေ္ာက္အဦးမ ား အ္င္သင္ဲ့ျဖစ္ရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ လိုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈ ဝန္ထမ္းမ ားႏရင္ဲ့ ေက ာင္းအိုပ္မ ားတို႔ကက
လိုပ္ငန္းေ္ာင္ရက္လ က္ရရေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ ျပဳလိုပ္ေလဲ့က င္ဲ့ေ္ာင္ရက္ရန္မ ားကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔ေ္ာင္ရက္ေနၾကၿပီး
ဧရယာတစ္ခိုစမ
ီ ားတင္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေ္ာင္ရက္မႈမ ားကို အကြဲခတ္သံိုးသပ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ၿပီး လိုပ္ငန္းအစဥ္အလိုက္
ၿပီးစီးေအာင္ေ္ာင္ ရက္ေနပါသည္။
စာသင္ခန္းထြဲတင္ မ က္ႏရာခ င္း္ိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ မႈသို႔ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ျပန္မသားႏိုင္ေသးသည္ဲ့အခ န္တင္ ေက ာင္းအတင္း၌ COVID-19
အေၾကာင္း မတ္္က္ျခင္း ႏရင္ဲ့ ကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္အ္င္ဲ့အား ပိုၿပီး ေလ ာဲ့နည္းသား ေစရန္ CDC ၏ေသာဲ့ခ က္က သည္ဲ့
ထန္းခ ဳပ္ေလရ ာဲ့ခ ေရး နည္းဗ ွဴဟာ ငါးခ က္ကို ကၽႏ္ိုပ္တ႔အ
ို ေနျဖင္ဲ့ ္က္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုပ္ေ္ာင္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤနည္းဗ ွဴဟာမ ားမရာ -

•

ႏရာေခါင္းစည္းမ ားအား တစ္သမတ္တည္းႏရင္ဲ့ မရန္ကန္စာ အသံိုးျပဳတပ္္င္ျခင္း

•

လူမႈ္က္္ံေရး အကာအေဝးျခားေနျခင္းအား ျဖစ္ႏိုင္သမရ အမ ား္ံိုးအထ ျပဳလိုပ္ျခင္း

•

လက္ေ္းျခင္း

•

သန္႔ရရင္းေရး ႏရင္ဲ့ ပိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္း

•

DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ ႏရင္ဲ့အတူ ပူးေပါင္း၍ ပိုးေတ႕လူနာျဖင္ဲ့ ထေတ႕္က္္ံမႈရရခြဲဲ့သူမ ားအား ေျခရာခံျခင္း

အ္ိုပါနည္းဗ ွဴဟာမ ားျဖင္ဲ့အတူ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အလိုပ္သမားမ ားႏရင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ စာသင္ခန္းသို႔ျပန္သားရန္
ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈ၊ ေခ ာေမ႕မႈ ႏရင္ဲ့ ကာကယ္မႈ အတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ္က္လက္စီစဥ္ ေ္ာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ န္မ ားသည္ ေျပာင္းလြဲမႈမရရေသးဟို ကၽႏ္ိုပ္ခံစားေနရေသာ္လည္း ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ခ ီးက ွဴးေလာက္ေသာ အဖ႕ြဲ မ ား၊ ေခါင္းေ္ာင္မႈ၊
ဘိုတ္အဖ႕ြဲ မ ား ႏရင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား တစ္ဦးစီတို႔အေပၚ ကၽႏ္ိုပ္အျပည္ဲ့အဝ ယံိုၾကည္မႈ ရရၿပီး၊ သင္၏
ေျပာင္းလယ္ျပင္လယ္မႈရျခင္
ရ းႏရင္ဲ့ သေဘာေပါက္ လက္ခံႏိုင္ေသာစတ္သေဘာထားမ ားအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ဤအခ န္ခါမ ားသည္ ဖ႕ြဲ စည္းသတ္မရတ္ထားျခင္းမဟိုတ္သည္မရာ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အားလံိုး နားလည္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏
မသားစိုမ ားအတက္ အခ က္အလက္မ ားကို ပင္ဲ့ပင္ဲ့လင္းလင္း၊ တစ္သမတ္တည္းႏရင္ဲ့
ေနာက္္ံိုးရသတင္းမ ားလက္ခံသရရရန္လိုအပ္သည္ကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ Reopening Portal
(ေက ာင္းျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္း ေပၚတယ္လ)္ သည္ DCSD ၏ ျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္း အစီအစဥ္ ႏရငဲ့ပ
္ တ္သက္သည္ဲ့
ေနာက္္ံိုးရအခ က္အလက္မ ားအားလံိုးကို သရရရန္ သင္ဲ့အတက္ သားေရာက္ရရာေဖႏိုင္သည္ဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚတယ္လ္ေပၚတင္
ေၾကျငာခ က္မ ား၊ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈ္ိုင္ရာ လိုပ္ထိုးံ လိုပ္နည္းမ ား၊ သယ္ယူပို႔ေ္ာင္ေရး ေနာက္္ိုးံ ရသတင္းမ ား၊ အေဝးမရေန
နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္း ႏရင္ဲ့ အစာအဟာရ အပါအဝင္ အားလံိုးကို သင္ ရယူသရရမည္ျဖစ္သည္။
မသားစိုမ ားအားလံိုးတို႔အား ျပန္လည္ဖင္ဲ့လရစ္ျခင္း ္ိုဒ္ ကို အမရတ္အသားျပဳလိုပ္ထားရန္ ႏရငဲ့္ ေနာက္္ံိုးရသတင္းမ ားအတက္

BURMESE
မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ၾကည္ဲ့ရရဳရန္ ကၽႏ္ိုပ္ တိုက္တန္းႏႈးေ္ာ္အပ္ပါသည္။

သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ္င
ို ရ
္ ာ အခ န္ဇယားသည္ ဇန္နဝါရီလ 19 ရက္၊ 2021 ခိုႏရစတ
္ င္ စတင္ပါသည္
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ္ိုင္ရာ အခ န္ဇယားႏရငဲ့ပ
္ တ္သက္၍ သင္၏ တံို႔ျပန္ခ က္မ ား အတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ကူးေျပာင္းမႈကာလအတက္ ေက ာင္းအိုပ္မ ားႏရင္ဲ့ ဝန္ထမ္းမ ားအား ရရင္းလင္းခ က္မ ားကို အသေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယခိုအခ န္တင္ အေျခအေနအေပၚ ေျပာင္းလယ္ျပင္လယ္မႈရျခင္
ရ းက မရရမျဖစ္လိုအပ္သည္။
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း (DCSD) အေနျဖင္ဲ့ အေဝးမရ နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္း အခ န္ဇယားကို ဇန္နဝါရီလ 19
ရက္၊ 2021 ခိုႏရစ္တင္ အလိုက္သင္ဲ့ စတင္ပါသည္။ ပံိုမရန္ အတန္း စာသင္ခန္းသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းက ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုး
အတက္ အေျပာင္းအလြဲမရရေသာ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ္ိုင္ရာ အခ န္ကို ပိုမိုရရရေစ မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္အခ န္ဇယားသည္ အစားအစာ
(နံနက္စာ ႏရင္ဲ့ ေန႔လယ္စာ) ႏရင္ဲ့ စက္မႈနည္းပညာအား အနားေပးျခင္း မ ားကို သတ္မရတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အတန္းမ ားကို
တနလၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ ႏရငဲ့္ ေသာၾကာေန႔ မ ားတင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ္ရာ၊မမ ား ႏရင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ား
အားလံိုးတို႔သည္ ဗိုဒၶဟူးေန႔ကို တစ္ဦးခ င္း သို႔မဟိုတ္ အိုပ္စိုငယ္အလိုက္ ေက ာင္းသား-္ရာ အဖ႕ြဲ အေနအထားမ ားျဖင္ဲ့
ၾကားဝင္ေ္ာင္ရက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေျပလည္ေစရန္္က္သယ္ေ္ာင္ရက္ျခင္း ႏရင္ဲ့/သို႔မဟိုတ္ အရရန္တိုးျမႇငဲ့ျ္ ခင္း မ ားအတက္
အသံိုးျပဳပါမည္။
မူႀကဳေက ာင္းအတက္မရလြဲ၍ ေအာက္ပါ အခ န္ဇယားသည္ ေက ာင္းသားမ ားမရ မမတို႔၏ ္ရာ၊မမ ားထံမရ တိုက္ရိုက္ လက္ခံရရရမည္ဲ့
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ အခ န္ အနည္း္ံိုး မနစ္ အေရအတက္မ ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသခံေက ာင္း ေခါင္းေ္ာင္မ ားႏရင္ဲ့
္ရာ၊မမ ားအေနျဖင္ဲ့ ေက ာင္းသား မ ားအား ကူညီပံဲ့ပိုးရန္ တစ္ၿပဳင္တည္း ေလဲ့လာသင္ယူမႈ အခ န္ကို လိုအပ္သလို တိုးခ ြဲ႕
ေျပာင္းလြဲႏိုင္သည္။ တစ္ၿပဳင္တည္း ေလဲ့လာသင္ယူမႈ အခ န္ကန္႔သတ္မႈေဘာင္အျပင္ တစ္ဦးခ င္း ႏရင္ဲ့ အိုပ္စိုအလိုက္
အမ္စာမ ားထြဲတင္ ္က္လက္ ပါဝင္လိုပ္ေ္ာင္သားမည္ ျဖစ္သည္။

အတန္းအ္င္ဲ့

တစ္ၿပဳင္တည္း အခ န္ကန္႔သတ္မေ
ႈ ဘာင္

မူႀကဳ

တစ္ေန႔လရ င္ DECAL တစ္ခို အတက္ 1 နာရီ မရ 1 ½ နာရီ DECAL

မူလတန းကျောင း

အတန္း K-2

သင္ရိုးတစ္ခိုလရ င္ အနည္း္ံိုး 15 မနစ္

မူလတန းကျောင း

သည္ 3-5 အတန္းအတက္ သင္ရိုးတစ္ခိုလရ င္ အနည္း္ံိုး 20 မနစ္

အလယ္တန္း

သည္ 6-8 အတန္းအတက္ သင္ရိုးတစ္ခိုလရ င္ အနည္း္ံိုး 30 မနစ္

အထက္တန္းေက ာင္း

သည္ 9-12 အတန္းအတက္ သင္ရိုးတစ္ခိုလရ င္ အနည္း္ံိုး 30 မနစ္

BURMESE

ဇန္နဝါရီလ အတက္ ေက ာင္းသား ျပကၡဒန္ အက ဥ္းခ ဳပ္
ဒိုတယႏရစ္ဝက္ စတင္ရန္အတက္ ျပင္္င္သည္ဲ့အေနျဖင္ဲ့ သင္ဲ့ကေလးႏရင္ဲ့အတူ ေက ာင္းသား ျပကၡဒန္ အက ဥ္းခ ဳပ္ကို ေက းဇူးျပဳ၍
ျပန္လည္သိုးံ သပ္ၾကညဲ့္ရရဳပါ။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ အေဝးမရ နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေက ာင္းတက္ေရာက္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ 19 ရက္၊ 2021
ခိုႏရစ္တင္ စတင္ပါမည္ ဗိုဒၶဟူးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 20 ရက္ ေန႔သည္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ အေဝးသင္ ေလဲ့လာသင္ယူမႈအျဖစ္
ေရး္ြဲသတ္မရတ္ထားသည္ကို ေက းဇူးျပဳ၍ မရတ္ခ က္ခ ပါ။

တနဂၤေႏေန႔

တနလၤာ

အဂၤါ

ဇန္နဝါရီ 2021
ဗိုဒၶဟးူ

ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္
အေ၀းမရ အေ၀းသင္

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္
ေနာက္္ံိုး စာေမးပြဲမ ား

ေနာက္္ံိုး စာေမးပြဲမ ား

Dr. Martin L. King,

ဒိုတယႏရစဝ
္ က္

Jr. အားလပ္ရက္ေန႔

(အခ န္ဇယားအျပည္ဲ့ စတင္သည္)
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ အေ၀းမရ

ေက ာင္းမ ားပတ္သည္

လတ္လပ္စာ

သင္ယူေလဲ့လာမႈေန႔ရက္
စာသင္ႏရစ္ပင
ို ္းစတ္ အ္ံိုးသတ္
လႈပ္ရရားေ္ာင္ရက္မမ
ႈ ား

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေနေန႔

္ရာ၊္ရာမ/၀န္ထမ္း ေက ာင္းမ ားပတ္သည္
အလိုပ္ရက္
ေက ာင္းမ ားပတ္သည္

ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္
အေ၀းမရ အေ၀းသင္

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္

အေ၀းသင္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ
ေန႔ရက္

ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္
အေ၀းမရ အေ၀းသင္

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

လတ္လပ္စာ

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

အေ၀းမရ အေ၀းသင္

သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္ သင္ယူေလဲ့လာမႈ ေန႔ရက္
~မရတ္ခ က္ - ဇန္န၀ါရီလ 19 ရက္၊ 2021 – ၀န္ထမ္းမ ား ႏရင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားသည္ Infinite Campus တင္ လႊငဲ့တ
္ င္ထားသည္ဲ့ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈ အခ န္ဇယားအား
လက
ို ္နာေ္ာင္ရက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
+မရတ္ခ က္ - ဇန္န၀ါရီလ 20 ရက္၊ 2021 – ေက ာင္းသားမ ားသည္ အေ၀းမရ အေ၀းသင္ သင္ယေ
ူ လဲ့လာမႈ ေန႔ရက္တင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကပါမည္။ ဤရက္အား
လတ္လပ္စာ သင္ယူေလဲ့လာမႈေန႔ရက္အျဖစ္ အသံိုးျပဳမည္ မဟိုတေ
္ ပ။

သင္ဲ့ကေလး၏ အခ န္ဇယား သို႔မဟိုတ္ ေက ာင္းသား ျပကၡဒန္ ႏရငဲ့ပ
္ တ္သက္၍ သင္ေမးျမန္းလိုသည္မ ားရရပါက ေက းဇူးျပဳ၍
သင္ဲ့ကေလး၏ေက ာင္းအိုပ္၊ ္ရာ၊မ(မ ား) သို႔မဟိုတ္ အႀကံေပးပိုဂဳလ္ထံသို႔ ္က္သယ္ပါ။

စာေမးပြဲစစ္ေ္းမႈ ေနာက္္ိုးံ ရသတင္း
ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရးႏရင္ဲ့ တား္ီးကာကယ္ေရး စင္တာမ ား (CDC)၊ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ႏရငဲ့္ Georgia ပညာေရး
ဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို လိုက္နာေစာင္ဲ့ထန္းလ က္ရရေနစဥ္ လက္ရရ ေရာဂါကူး စက္မႈ၏ရလဒ္အရ
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ေက ာင္းသားမ ားအား ္က္လက္ၿပီး ေဘးကင္း လံိုၿခံဳမႈႏရင္ဲ့ က န္းမာ ေစသည္ဲ့ နည္းလမ္းမ ားျဖင္ဲ့
အကြဲခတ္စစ္ေ္းမႈမ ားကို စီမံေ္ာင္ရက္သားျခင္းရရေၾကာင္း ခရိုင္မရ ေသခ ာမႈရရေစ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
Georgia ပညာေရး ဌာန (GaDOE) အရ ျပည္-ေထာက္ပထ
ံဲ့ ားေသာ အကြဲျဖတ္မမ
ႈ ားအားလံိုး၊ ACCESS ႏရငဲ့္ Georgia
သမင
ို း္ မရတတ
္ င
ို မ
္ ား အကြဲျဖတ္မႈ မ ားအပါအဝင္တ႔က
ို ို ဖယ္ဒရယ္အစးို ရ၏ လမ္းညႊနခ
္ က္မ ားအား လိုကန
္ ာေစာင္ဲ့ထန္းရန္
မ က္ႏရာခ င္း္င
ို ္ ပံိုစျံ ဖင္ဲ့ စီမေ
ံ ္ာင္ရက္သား သင္ဲ့သည္။ အကယ္၍ မဘမ ားအေနျဖင္ဲ့ မမတ႔၏
ို ကေလးအတက္ မ က္ႏရာခ င္း္င
ို ျ္ ဖင္ဲ့

BURMESE
စာေမးပြဲစစ္ေ္းမႈစက္ရင
ရ း္ မ ားထြဲတင္ မပါဝင္ရန္ ေရးခ ယ္ခပ
ြဲဲ့ ါက မပါဝင္ျခင္းေၾကာင္ဲ့ ထေရာက္ေသာ အက ဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ားကို
ေ္းေႏးရန္ သင္ဲ့ကေလး၏ ေက ာင္းသ႔ို ေက းဇူးျပဳၿပီး ္က္သယ္မျႈ ပဳပါ။
ေ္ာင္းရာသီခ န္ ပညာေရးတိုးတက္မႈအား တိုင္းတာစစစ္ျခင္း (MAP) စီမံေ္ာင္ရက္မႈကို ဇန္နဝါရီလ 4 ရက္- ေဖေဖၚဝါရီလ 26
ရက္၊ 2021 ခိုႏရစ္တင္ ျပဳလိုပ္သားပါမည္။ အေဝးသင္ သင္ၾကားေလဲ့လာမႈ ပတ္ဝန္းက င္ထတ
ြဲ င္ ရရေနေသာေၾကာင္ဲ့
ေက ာင္းသားမ ားသည္ MAP စစ္ေ္းမႈစာေမးပက
ြဲ ို ခရိုငမ
္ ရ-ေပးအပ္ထားသည္ဲ့ သို႔မဟိုတ္ ကိုယ္ပိုင္ စက္ကရယာအားျဖင္ဲ့ အေဝးမရ
နည္းပညာျဖင္ဲ့ စီမံေ္ာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေ္ာင္းရာသီ MAP အကြဲျဖတ္မႈ ၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင္ဲ့
ေက ာင္းသားမ ားသည္ MAP စာေမးပက
ြဲ ို နည္းလမ္းႏရစ္မ ဳးျဖင္ဲ့ ျပဳလိုပ္သား ပါမည္ - အေဝးမရ (သပၸံ ႏရင္ဲ့ ဘာသာစကား အသံိုးအႏႈန္း)
ႏရငဲ့္ မ က္ႏရာခ င္း္ိုင္ (သခ ၤာႏရင္ဲ့ စာဖတ္ျခင္း) အကယ္၍ မဘမ ားအေနျဖင္ဲ့ မမတ႔၏
ို ကေလးအတက္ မ က္ႏရာခ င္း္င
ို ျ္ ဖင္ဲ့
စာေမးပြဲစစ္ေ္းမႈစက္ရင
ရ း္ မ ားထြဲတင္ မပါဝင္ရန္ ေရးခ ယ္ခပ
ြဲဲ့ ါက ကေလးသည္ ယခိုအခ န္၌ အ္ပ
ို ါ အစတ္အပင
ို း္ မ ားကို ေျဖ္မ
ို ည္
မဟိုတပ
္ ါ။

ဝမ္းေျမာက္ဂဏ
ို ယ
္ ပ
ူ ါသည္။
ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို DCSD ဥကၠဌ + ဒို ဥကၠဌ

Dekalb ေကာင္တီ ပညာေရး ဘိုတ္အဖ႕ြဲ မရ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း အသစ္ ေရးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ဥကၠဌ
Mrs. Vickie B. Turner ႏရငဲ့္ ဒို ဥကၠဌ Mr. Diijon DaCosta တို႔အား ဝမ္းေျမာက္ဂဏ
ို ္ယူပါသည္။

Mrs. Turner သည္ Dekalb ေကာင္တီထြဲတင္အႏရစ္ 20 တာဝန္ထမ္းေ္ာင္ခြဲဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕ပညာေရးအတက္ 24 ႏရစ္
စူးစိုက္ႏရစ္ျမႇဳပ္ေ္ာင္ရက္ ခြဲဲ့သူျဖစ္သည္။ Mrs. Turner သည္ ခရိုင္ 5 တင္ 6 ႏရစ္ေက ာ္ တာဝန္ထမ္းေ္ာင္ခြဲဲ့ၿပီး သူမ၏
တာဝန္အသစ္ထတ
ြဲ င္ သူမ၏ အေတ႕အႀကံဳမ ားႏရင္ဲ့ စတ္အားထက္သန္မႈကို အသိုင္းအဝိုင္းထြဲႏရင္ဲ့ ပညာေရးထြဲတင္ အသံိုးျပဳရန္
စတ္ဓါတ္ျပင္းျပသူ ျဖစ္ပါသည္။

Mr. Diijon DaCosta သည္ 2018 ခိုႏရစ္၌ ခရိုင္ 6 တင္ တာဝန္မထမ္းေ္ာင္မရီ 2014 ခိုႏရစ္၌ DCSD တင္ ပညာေပးသူအျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေ္ာင္ခြဲဲ့သည္။ လူငယ္မ ားထြဲတင္ ေအာင္ျမင္ေသာပညာေရးတင္ အာရံိုစိုက္ထားသည္ဲ့ စတ္အားထက္သန္သည္ဲ့
ေခါင္းေ္ာင္တစ္ဦးအေနျဖင္ဲ့ မမ၏တာဝန္အသစ္ ထြဲတင္ ရရဳေထာင္ဲ့အသစ္မ ားျဖင္ဲ့ႏရငဲ့္ ပင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈမ ားျဖင္ဲ့ ပံဲ့ပိုးကမ္းလရမ္း
သားရန္ စတ္လႈပ္ရရားေနပါသည္။

ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ႏရင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားအား အျပဳသေဘာႏရင္ဲ့ တိုးတက္မႈသို႔ ဦးေ္ာင္သားမည္ဲ့ ထူးကြဲေသာ
ဤေခါင္းေ္ာင္ႏရစ္ဦး စလံိုးအတက္ ကၽႏ္ိုပ္ အလန္စတ္လႈပ္ရရားမပါသည္။

ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ဥကၠဌမရ ထက္ခာသားေသာ Mr. Marshall Orson ကိုလည္း သူ၏ ဝန္ေ္ာင္ေပးမႈမ ားႏရင္ဲ့ ေခါင္းေ္ာင္မႈအတက္ ကၽႏ္ိုပ္
ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။

BURMESE

ထို႔အျပင္ ဝမ္းေျမာက္ဂိုဏ္ျပဳလႊာကို ကၽႏ္ို္ပ္ ေပးပို႔ေနစဥ္ မမတ႔၏
ို ရာထူးမရ ျပန္လည္ေရးခ ယ္ခံရသည္ဲ့ DCSD ပညာေရး ဘိုတ္
အဖ႕ြဲ ဝင္မ ားကိုလည္း ဂိုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ခရိုင္သ႔ို သင္၏ကတကဝတ္ျပဳမႈ၊ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားႏရင္ဲ့
အလိုပ္သမားမ ားအတက္ သင္၏ စတ္အားထက္သန္မႈ ႏရင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္ကိုယ္တိုင္ ကိုသာမကဘြဲ သင္ႏရင္ဲ့အတူ ေန႔စဥ္
အလိုပ္လိုပ္ေ္ာင္သည္ဲ့ အဖ႕ြဲ အမ ဳးမ ဳး မ ားအား သင္၏္က္လက္ေသာ ကူညီေထာက္ခံမႈ အတက္ ကၽႏ္ိုပ္ကိုယ္တိုင္
ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ ဘိုတ္အဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးစီအား ၾကည္ဲ့ရရဳရန္ ေနရာတင္ လည္ပတ္ၾကည္ဲ့ရရဳပါ။

အခက္အခြဲ ေလရ ာက္လာႊ မ ား
DCSD ၏ အလိုပ္သမားမ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အေ္ာက္အဦးသို႔ ျပန္လာသည္ဲ့ အလိုပ္သမားတစ္ဦးစီအား ကၽႏ္ိုပ္တို႔
ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ သင္၏ က န္းမာေရးႏရငဲ့္ သာယာဝေျပာေရးသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္ႏရင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားအတက္သာလရ င္
မရရမျဖစ္လိုအပ္သည္သာမကဘြဲ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္မသားစိုမ ားအတက္လည္း မရရမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။
သင္ဲ့ထံမရ အခ က္အလက္မ ားကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ၾကားသရၿပီးသည္ဲ့ေနာက္ အခက္အခြဲေၾကာင္ဲ့ အျခား အလိုပ္ တာဝန္တစ္ခိုကို
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြဲဲ့သူမ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အသအမရတ္ျပဳလိုပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အခက္အခြဲ ေတာင္း္ိုမႈ အေ္ာက္အဦးသို႔ ျပန္သားရျခင္း သို႔မဟိုတ္ သင္ဲ့ အလိုပ္အခ န္ဇယား ႏရင္ဲ့ပတ္သက္သည္ဲ့ သင္၏ စိုးရမ္ပူပန္မမ
ႈ ားကို
မရတ္တမ္းတင္ရန္ ေနာက္္ိုးံ သတ္မရတ္ရက္မရာ ဇန္နဝါရီလ 8 ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ 2 ရက္၊ 2021 ခိုႏရစ္ အထ
ထိုတ္ေပးသားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ အခက္အခြဲ ေတာင္း္ိုမႈ အေၾကာင္းရင္းမရအပ ရက္-30 ေက းဇူးေတာ္ ကာလအတင္း၌ သင္၏ လိုအပ္ေသာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အစီအစဥ္မ ားကို လာမည္ဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလ 3 ရက္၊ 2021 ခိုႏရစ္ တင္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ ား ျပဳလိုပ္ရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏
ေမရ ာ္လင္ဲ့ခ က္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဖေဖၚဝါရီလ 3 ရက္ မတိုင္မရီ သင္၌ စိုးရမ္မႈ သို႔မဟိုတ္ အေျခအေန တစ္စံိုတစ္ခိုအား အစီရင္ခံတင္ျပရန္ရရခြဲဲ့ပါက
ေက းဇူးျပဳ၍ သင္၏ တိုက္ရိုက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမရွဴးထံသို႔ ္က္သယ္ပါ။
မႀကံဳစဖူးသည္ဲ့ဤသို႔ေသာ အခ န္ကာလမ ားအတင္း၌ သင္၏ အလိုပ္ ္က္လက္ႀကဳးစားမႈမ ားအားလံိုးအတက္ ထပ္မံ
ေက းဇူးတင္ရရပါသည္။
နဂံိုးအေနျဖင္ဲ့ သင္တို႔အားလံိုး၏ လံို႔လဝီရယရရမႈ၊ ခံႏိုင္ရည္ရရမႈ ႏရင္ဲ့ သည္းခံမႈတို႔အတက္ ကၽႏ္ိုပ္ အထူးေက းဇူးတင္ရရပါသည္။
ယခိုအပတ္ထြဲတင္ ကၽႏ္ိုပ္ႏရင္ဲ့ ေတ႕္ံိုခြဲဲ့သည္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသား အႀကံေပး ေကာ္မတီ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမရွဴး (SSAC) ႏရငဲ့္
ဧည္ဲ့ေဟာေျပာသူ German DuBois III သို႔လည္း ကၽႏ္ိုပ္ အထူးေက းဇူးတင္ရရပါသည္။ ေက ာင္းသား ကလပ္မ ား အတက္ ႏရင္ဲ့
အခ န္ဇယားအသစ္ျဖင္ဲ့ စခရင္ၾကည္ဲ့ခ န္ အတက္ တင္ျပခြဲဲ့သည္ဲ့ လမ္းညႊန္မႈ အေပၚအခ က္အ လက္မ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္
အသအမရတ္ျပဳပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အလန္ထက္ျမက္ေသာ ပညာသင္္ိုရေက ာင္းသားမ ားတို႔ႏရင္ဲ့ ပိုၿပီးေတ႕္ံိုရန္ ကၽႏ္ိုပ္
ေစာင္ဲ့ေမရ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္္ိုရေက ာင္းသားမ ားအတက္ သင္တ႔၏
ို အလိုပ္ႀကဳးစား လိုပ္ေ္ာင္မႈမ ားကို ကၽႏ္ိုပ္ စဥ္စားသည္ဲ့အခါ Martin
Luther King, Jr. ၏ ကိုးကားကို သတရမပါသည္ - “ဘဝ၏ အမ ား္ံိုး ္က္တိုက္ေတ႕ႀကံဳမႈ ႏရင္ဲ့ အေရးေပၚ ေမးခန္းမရာ ‘အျခားသူမ ားအတက္ သင္ ဘာေတလိုပ္ေပး ေနပါသလြဲ။’” သင္သည္ ကိုယ္က ဳးရရာျခင္းႏရငဲ့္ သနားၾကင္နာျခင္း၏အဓပၸာယ္ကို

BURMESE
ရရွဴရရဳက္လ က္ အသက္ရရင္ေနထိုင္ပါသည္။ တစ္ခ န္ၿပီးတစ္ခ န္၊ တစ္ႏရစ္ၿပီးတစ္ႏရစ္ သင္၏ ္က္လက္ ပါဝင္ရပ္တည္မႈ အတက္
ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသား၊သူမ ား၊ အိုပ္ခ ဳပ္ေရးမရွဴးမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား ႏရင္ဲ့ ခရိုင္မ ား ကိုလည္း
ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။
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