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DeKalb ေကာင္တ ခရင
ု ေ
္ က်ာင္ီး ျပန္လည္ဖြင့လ
္ စ္ျခင္ီးအာီး ေရႊ႕ဆင
ု ္ီးရန္
STONE MOUNTAIN၊ Ga. – DeKalb ေကာင္တ ခရုင္ေက်ာင္ီး (DCSD) သည္ ေက်ာင္ီးသု႔ျပန္သာြ ီးျခင္ီးအာီး အခ်န္ေရႊ႕ဆုင္ီးလုက္သည္။
ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးသည္ လာမည့္ ဇန္နဝါရလ 19 ရက္ေန႔တင
ြ ္ မ်က္ုႏာခ်င္ီးဆုင္ သင္ၾကာီးပု႔ခ်မႈသု႔ ျပန္သာြ ီးျခင္ီး ရမည္ မဟုတ္ပါ။
ဇန္နဝါရလအတြင္ီး ခရုင္ေက်ာင္ီး ျပန္လည္ဖြင့လ
္ စ္ျခင္ီး အစအစဥ္ုႏင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခ့သည့္ ဇန္နဝါရလ 11 ရက္၊ ပညာေရီး ဘုတ္အဖြ႕
အစည္ီးအေဝီးအတြင္ီး၌ ေနာက္ဆံုီးရအခ်က္အလက္မ်ာီးကု DCSD ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ ီး Cheryl Watson-Harris ုႏင့္ သူမ၏ အဖြ႕မ တင္ျပခပ
့ ါသည္။
အလြန္အေရီးပါေသာ COVID-19 အေျခအေန ုႏင့္ သင္ၾကာီးမႈုႏင့္ေလ့လာသင္ယူမႈတင
ြ ္ ေက်ာင္ီးပတ္ျခင္ီးမ်ာီးအေပၚ ဆံုီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးကု
ပု၍သတထာီးလ်က္ ျပဳလုပ္ခ့သည္။
ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအတြက္ ကုယ္တုင္ကုယ္ျဖင့္ သင္ၾကာီးပု႔ခ်မႈသု႔ ျပန္လည္သာြ ီးေရာက္ျခင္ီးျပဳလုပ္ုႏုင္မည့္ ေန႔စြကု မသာီးစုမ်ာီးအာီး ုႏစ္ပတ္ႀကဳတင္
အသေပီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရုင္အေနျဖင့္ ထန္ီးခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရီး နည္ီးဗ် ဟာမ်ာီးုႏင့္ ေက်ာင္ီး၏အဆင္သင့္ရမႈမ်ာီးကု အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆင္ရြက္ျခင္ီးတြင္ အာရံုစုက္လုပေ
္ ဆာင္သာြ ီးမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႕မ ေက်ာင္ီးအဆင္သင့္ရမႈအတြက္
အဓကက်ေသာ စစ္ေဆီးမႈမ်ာီးကု ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္ရက
ြ ္သြာီးမည္ျဖစ္သည္ -

•
•
•
•
•
•

တစ္ကုယ္ေရ ကာကြယ္ေရီး ကရယာ (PPE) ုႏင့္ တစ္ကုယ္ေရ သန္႔ရင္ီးေရီး အသံုီးပစၥည္ီးမ်ာီး
သန္႔ရင္ီးေရီး အသံုီးပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး ျဖန္႔ေဝျခင္ီး ုႏင့္ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမ်ာီး
လူမႈေရီး အလမ္ီးေဝီးကြာ ထုင္ျခင္ီး ုႏင့္ ၾကာီးျခာီးထာီးျခင္ီး စစဥ္မႈ
ေရ ရရအသံုီးျပဳမႈ
ေရပုက္မ်ာီး ုႏင့္ HVAC စနစ္မ်ာီး
COVID-19 ေက်ာင္ီး ေဘီးကင္ီးလံုၿခံဳမႈဆုင္ရာ ဆုင္ီးဘုတ္မ်ာီး

ဦးစာီးေပီးခ်က္မာ DCSD ေက်ာင္ီးအေဆာက္အဦးမ်ာီးထတြင္ ဝန္ထမ္ီးမ်ာီးုႏင့္ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ေဘီးကင္ီးလံုၿခံဳစြာ ေလ့လာသင္ယူုႏုင္ရန္ုႏင့္
ရင္သန္ုႏုင္ရန္ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ COVID-19 ၏ အုႏၲရာယ္အဆင့္အာီး ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရာဂါထန္ီးခ်ဳပ္ေရီးုႏင့္ကာကြယ္ေရီး
စင္တာ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထန္ီးခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်ေရီး နည္ီးဗ် ဟာ ငါီးခ်က္ကု လုက္နာျခင္ီးလည္ီး ပါဝင္ပါသည္ -

•
•
•
•
•

ုႏာေခါင္ီးစည္ီးမ်ာီးအာီး တစ္သမတ္တည္ီးုႏင့္ မန္ကန္စြာ အသံုီးျပဳတပ္ဆင္ျခင္ီး
လူမႈဆက္ဆေ
ံ ရီး အကြာအေဝီးျခာီးေနျခင္ီးအာီး ျဖစ္ုႏုင္သမ် အမ်ာီးဆံုီးအထ ျပဳလုပ္ျခင္ီး
လက္ေဆီးျခင္ီး
သန္႔ရင္ီးေရီး ုႏင့္ ပုီးသတ္သန္႔စင္ျခင္ီး
DeKalb က်န္ီးမာေရီးဘုတ္အဖြ႕ ုႏင့္အတူ ပူီးေပါင္ီး၍ ပုီးေတြ႕လူနာျဖင့္ ထေတြ႕ဆက္ဆံမႈရခ့သူမ်ာီးအာီး ေျခရာခံျခင္ီး
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ခရုင္အေနျဖင့္ မဘမ်ာီးအတြက္ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ ီး Watson-Harris ုႏင့္ လာမည့္ ဇန္နဝါရလ 14 ရက္၊ 2021 ခုုႏစ္၊ ညေန 6-7 နာရ အခ်န္တင
ြ ္
အေဝီးမေနလက္ေတြ႕က်ေသာခရင
ု ္ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္ီးမ အစည္ီးအေဝီးတစ္ရပ္ကု ျပဳလုပ္ေပီးသြာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္ီးျပန္လည္ဖြင့လ
္ စ္ေရီး အစအစဥ္ုႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး ရရရန္အတြက္
www.dekalbschoolsga.org/school-reopening သု႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
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