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DeKalb ေကာငတ္  ခရ ငုေ္က်ာငီ္း ျပနလ္ညဖ္ြင့္လ စျ္ခငီ္းအာီး ေရႊ႕ဆ ငု္ီးရန ္
 
STONE MOUNTAIN၊ Ga. – DeKalb ေကာင္တ  ခရ ုင္ေက်ာင္ီး (DCSD) သည္ ေက်ာင္ီးသ ု႔ျပန္သြာီးျခင္ီးအာီး အခ  ်န္ေရႊ႕ဆ ုင္ီးလ ုက္သည္။  
ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးသည္ လာမည့္ ဇန္နဝါရ လ 19 ရက္ေန႔တြင္ မ်က္ုႏ ာခ်င္ီးဆ ုင္ သင္ၾကာီးပ ု႔ခ်မႈသ ု႔ ျပန္သြာီးျခင္ီး ရ  မည္ မဟုတ္ပါ။ 
 
ဇန္နဝါရ လအတြင္ီး ခရ ုင္ေက်ာင္ီး ျပန္လည္ဖြင့္လ စ္ျခင္ီး အစ အစဥ္ုႏ င့္ပတ္သက္၍ ၿပ ီးခ ့သည့္ ဇန္နဝါရ လ 11 ရက္၊ ပညာေရီး ဘုတ္အဖြ ႕  
အစည္ီးအေဝီးအတြင္ီး၌ ေနာက္ဆုံီးရအခ်က္အလက္မ်ာီးက ု DCSD ႀက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး Cheryl Watson-Harris ုႏ င့္ သူမ၏ အဖြ ႕မ  တင္ျပခ ပ့ါသည္။ 
အလြန္အေရီးပါေသာ COVID-19 အေျခအေန ုႏ င့္ သင္ၾကာီးမႈုႏ င့္ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ ေက်ာင္ီးပ တ္ျခင္ီးမ်ာီးအေပၚ ဆံုီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးက ု  
ပ ု၍သတ ထာီးလ်က္ ျပဳလုပ္ခ ့သည္။ 
 
ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအတြက္ က ုယ္တ ုင္က ုယ္ျဖင့္ သင္ၾကာီးပ ု႔ခ်မႈသ ု႔ ျပနလ္ည္သြာီးေရာက္ျခင္ီးျပဳလုပ္ုႏ ုင္မည့္ ေန႔စြ က ု မ သာီးစုမ်ာီးအာီး ုႏ စ္ပတ္ႀက ဳတင္  
အသ ေပီးမည္ျဖစပ္ါသည္။ ခရ ုင္အေနျဖင့္ ထ န္ီးခ်ဳပ္ေလ ်ာ့ခ်ေရီး နည္ီးဗ် ဟာမ်ာီးုႏ င့္ ေက်ာင္ီး၏အဆင္သင့္ရ  မႈမ်ာီးက ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆင္ရြက္ျခင္ီးတြင္ အာရံုစ ုက္လုပေ္ဆာင္သြာီးမည္ျဖစ္သည္။  လုပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ ႕မ  ေက်ာင္ီးအဆင္သင့္ရ  မႈအတြက္  
အဓ ကက်ေသာ စစ္ေဆီးမႈမ်ာီးက ု ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္ရြက္သြာီးမည္ျဖစ္သည္ - 
 

• တစ္က ုယ္ေရ ကာကြယ္ေရီး က ရ ယာ (PPE) ုႏ င့္ တစ္က ုယ္ေရ သန္႔ရ င္ီးေရီး အသံုီးပစၥည္ီးမ်ာီး 
• သန္႔ရ င္ီးေရီး အသံုီးပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး ျဖန္႔ေဝျခင္ီး ုႏ င့္ လုပ္ထံုီးလုပ္နည္ီးမ်ာီး 
• လူမႈေရီး အလ မ္ီးေဝီးကြာ ထ ုင္ျခင္ီး ုႏ င့္ ၾကာီးျခာီးထာီးျခင္ီး စ စဥမ္ႈ 
• ေရ ရရ  အသံုီးျပဳမႈ 
• ေရပ ုက္မ်ာီး ုႏ င့္ HVAC စနစ္မ်ာီး 
• COVID-19 ေက်ာင္ီး ေဘီးကင္ီးလုံၿခံဳမႈဆ ုင္ရာ ဆ ုင္ီးဘုတ္မ်ာီး 

 
ဥ ီးစာီးေပီးခ်က္မ ာ DCSD ေက်ာင္ီးအေဆာက္အဥ ီးမ်ာီးထ တြင္ ဝန္ထမ္ီးမ်ာီးုႏ င့္ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ေဘီးကင္ီးလံုၿခံဳစြာ ေလ့လာသင္ယူုႏ ုင္ရန္ုႏ င့္ 
ရ င္သန္ုႏ ုင္ရန္ ေသခ်ာေစရနျ္ဖစပ္ါသည္။ ဤတြင္ COVID-19  ၏ အုႏၲရာယ္အဆင့္အာီး ထပ္မံေလ ်ာ့ခ်ရန္ ေရာဂါထ န္ီးခ်ဳပ္ေရီးုႏ င့္ကာကြယ္ေရီး 
စင္တာ၏ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထ န္ီးခ်ဳပ္ေလ ်ာ့ခ်ေရီး နည္ီးဗ် ဟာ ငါီးခ်က္က ု လ ုက္နာျခင္ီးလည္ီး ပါဝင္ပါသည္ - 
 

• ုႏ ာေခါင္ီးစည္ီးမ်ာီးအာီး တစ္သမတ္တည္ီးုႏ င့္ မ န္ကန္စြာ အသံုီးျပဳတပ္ဆင္ျခင္ီး 
• လူမႈဆက္ဆေံရီး အကြာအေဝီးျခာီးေနျခင္ီးအာီး ျဖစ္ုႏ ုင္သမ ် အမ်ာီးဆုံီးအထ  ျပဳလုပ္ျခင္ီး 
• လက္ေဆီးျခင္ီး 
• သန္႔ရ င္ီးေရီး ုႏ င့္ ပ ုီးသတ္သန္႔စင္ျခင္ီး 
• DeKalb က်န္ီးမာေရီးဘုတ္အဖြ ႕ ုႏ င့္အတူ ပူီးေပါင္ီး၍ ပ ုီးေတြ႕လူနာျဖင့္  ထ ေတြ႕ဆက္ဆံမႈရ  ခ ့သူမ်ာီးအာီး ေျခရာခံျခင္ီး 

Mrs. Vickie B. Turner, ဘုတ္အဖြ ႕ ဥကၠဌ 
Mr. Diijon DaCosta, ဒ-ု ဥကၠဌ  

Mrs. Anna Hill 
Mr. Marshall D. Orson 

Mrs. Deirdre Pierce 
Mrs. Allyson Gevertz 

Dr. Joyce Morley 
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ခရ ုင္အေနျဖင့္ မ ဘမ်ာီးအတြက ္ႀက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီး Watson-Harris ုႏ င့္ လာမည့္ ဇန္နဝါရ လ 14 ရက္၊ 2021 ခုုႏ စ္၊ ညေန 6-7 နာရ  အခ  ်န္တြင္ 
အေဝီးမ ေနလက္ေတြ႕က်ေသာခရ ငု္ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္ီးမ အစည္ီးအေဝီးတစ္ရပ္က ု ျပဳလုပ္ေပီးသြာီးမညျ္ဖစပ္ါသည္။   
 
ေက်ာင္ီးျပန္လည္ဖြင့္လ စ္ေရီး အစ အစဥ္ုႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး ရရ  ရန္အတြက္ 
www.dekalbschoolsga.org/school-reopening သ ု႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening

