
RMESEBU  

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
ကၽြန္မ မစၥစ ္ခ ယ္ရန္ ဝတ္စန-္ဟဲရစ္ (Mrs. Cheryl Watson-Harris) ပါ၊ DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္းရဲ႕ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ  းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင္တ ို႔အတါက္ ေကာင္းေသာ ႏ စ္သစ္ခ  န္ခါ ျဖစ္ပါလ မ့္မည္လ ို႔ ေမ  ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲကေလးေတြက ို ဦးေဆာင္လမ္းျပဖ ို႔ သင့္ရဲ႕ 
ဒဏ္ခခႏ ိုင္ရည္၊ အလိုပ္ႀက  းစားမႈ၊ စ တ္ရ ည္မႈႏ င့္ ရဲရင့္မႈေတြအတြက္ ေက းဇူးတင္ရ  ပါတယ္။   ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ ဝန္ထမ္းမ ား၊ ကေလးမ ားႏ င့္ 
သူတ ို႔ရဲ႕ မ သားစိုေတြရဲ႕ က န္းမာေရးႏ င့္ ေဘးကင္းလခိုၿခခ မႈဟာ ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ ထ ပ္တန္း ဦးစားေပးခ က္တစ္ခိုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရ  သြားမ ာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
ဇန္နဝါရီလ 11 ရက္၊ 2021 ခိုႏ စ္၊ မေန႔ညမ ာ ျပ လိုပ္သြားတဲ့ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြ႕ဲ အစည္းအေဝးအတြင္းမ ာ ေက ာင္းသားေတြအတြက္  
ေက ာင္းသ ို႔ ျပန္သြားျခင္းႏ င့္ပတ္သက္ၿပီးအခ  န္ ေႏ ာင့္ေႏ းေရႊ႕ဆ ိုင္းတဲ ့အေၾကာင္းက ို ကၽြန္မတင္ျပခဲ့ပါတယ္။  ယခင္က စီစဥ္ထားခဲ့တဲ့အတ ိုင္း  
လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ 19 ရက္ေန႔မ ာ ေက ာင္းသားေတြ မ က္ႏ ာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈသ ို႔ ျပန္သြားျခင္းက ို ျပ လိုပ္ေသးမ ာ မဟိုတ္ပါဘူး။ 
ဝန္ထမ္းေတြအေနန႔ဲ COVID 19 ကူးစက္မႈႏ င့္ အႏၲရာယ္ေတြက ို ကူညီေလ  ာ့ခ ဖ ို႔ CDC ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ က္ေတြျဖစ္တဲ့ ထ န္းခ  ပ္ေလ  ာ့ခ ေရး 
နည္းဗ  ဟာ နဲ႔  ေက ာင္းရဲ႕အဆင္သင့္ရ  မႈ ေတြအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆင္ရြက္သြားရာမ ာ ဆက္လက္ၿပီး 
အာရခိုစ ိုက္လိုပ္ေဆာင္သြားမ ာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ယခို ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ ဦးစားေပးခ က္ကေတာ့ အလ  င္ကလိုပ္သြားခဲ့တဲ့အတ ိုင္းပါဘဲ ေလးစားလ ိုက္နာမႈမ ာ ၾကင္နာစ တ္ထားဖ ို႔နဲ႕ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရ  ၿပီး စ တ္ရ ည္ဖ ို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေက ာင္းသားေတြအတြက္ ကၽြန္မတ ို႔ရဲ႕ေက ာင္းအေဆာက္အဦးေတြက ို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးဖ ို႔ အခ  န္ေနႏ ာင့္ေႏ း ေရႊ႕ဆ ိုင္းလ ိုက္တဲ့  
ဆခိုးျဖတ္ခ က္ဟာ ခက္ခတဲဲ့ဆခိုးျဖတ္ခ က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပန္ဖြင့္ႏ ိုင္ဖ ို႔အတြက္ ကၽြန္မတ ို႔ အစြမ္းအစရ  သမ   အားလခိုး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လ ို႔ 
သင္တ ို႔အား ကၽြန္မ အာမခခေျပာလ ိုပါတယ္။  ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ ဝန္ထမ္းမ ားႏ င့္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေဘးကင္းလခိုၿခခ မႈရ  တဲ့ ျပန္လည္ဖြင့္ျခင္း 
ရ  ေၾကာင္း ေသခ ာမ  ကၽြန္မတ ို႔ ဖြင့္လ စ္ျပ လိုပ္မ ာျဖစ္ပါတယ္။ ေသာ့ခ က္က သည့္ ထ န္းခ  ပ္ေလ  ာ့ခ ေရး နည္းဗ  ဟာက ို 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးဖ ို႔ျပ လိုပ္ႏ ိုင္တဲ့ အစြမ္းအစေတြအျပင္ ကူးစက္မႈႏႈန္းထားသည္လည္း ဆခိုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္းလိုပ္ငန္းစဥ္မ ာ 
ထည့္သြင္းသခိုးသပ္တဲ့ အျခားေသာ အညႊန္း တစ္ခို ျဖစ္ပါတယ္။ CDC မ  လမ္းညႊန္ခ က္အရ 10 % ႏ င္ ့ထ ိုထက္မ ားတဲ့ 
ေရာဂါျဖစ္တဲ့ႏႈႈန္းထားဟာ ကၽြန္မတ ို႔က ို အႏၲရာယ္ျမင့္မားတဲ့ ကူးစက္ပ ခ႕ႏ ခ႕အေျခအေနမ ာ ေရာက္ရ  ေနပါတယ္။ တနလၤာေန႔အထ  DeKalb မ ာ  
ေရာဂါျဖစ္တဲ့ႏႈန္းထားမ ာ 14.7% ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏ စ္ပတ္အတြင္းက ေက ာင္းေတြဆီအလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္တိုန္းက ေက ာင္းသ ို႔ျပန္လာႏ ိုင္တဲ့ ဆရာ၊မမ ားစြာက ို 
ေတြ႕ရ  ခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မ အရမ္းဝမ္းသာ မ ပါတယ္။ ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲေက ာင္းသားေတြအေပၚ ထားရ  တဲ့ သူတ ို႔ရဲ႕ကတ ကဝတ္ေတြက ို ေတြ႕ရ  ရၿပီး  
အေဆာက္အဦးသ ို႔ျပန္လာျခင္းအတြက္ စ တ္လႈပ္ရ ားမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။ DCSD အေပၚထားရ  တဲ ့
သူတ ို႔ရဲ႕ကတ ကဝတ္လိုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ မေဖာ္ျပႏ ိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ကၽြန္မ ေက းဇူးတင္လ ပါတယ္။  သည့္အျပင္ အခက္အခဲက ို  
ေလ  ာ့ထားရန္ ေလ  ာက္ထားၾကတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမမ ား နဲ႔ ေက ာင္းဝန္ထမ္းမ ားက ိုလည္း ကၽြန္မတ ို႔ ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပခ့သြားမ ာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
အနာဂါတ္ရ႕ဲ မ က္ႏ ာခ င္းဆ ိုင္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအတြက္ ကၽြန္မတ ို႔ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့တစ္ခ  န္တည္းမ ာဘဲ 
လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြ႕ဲမ လည္း ေက ာင္းအဆင္သင့္ရ  မႈအတြက္ အဓ ကက တဲ့ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမ ာျဖစ္ပါတယ္၊ ျပန္လည္သခိုးသပ္ျခင္းေတြထမဲ ာ - 
 
· တစ္က ိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး က ရ ယာ (PPE) ႏ င္ ့တစ္က ိုယ္ေရ သန္႔ရ င္းေရး အသခိုးပစၥည္းမ ား 
 
· သန္႔ရ င္းေရး အသခိုးပစၥည္းမ ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း ႏ င္ ့လိုပ္ထခိုးလိုပ္နည္းမ ား 
 
· လူမႈေရး အလ မ္းေဝးကြာ ထ ိုင္ျခင္း ႏ င့္ ၾကားျခားထားျခင္း စီစဥ္မႈ 
 
· ေရ ရရ  အသခိုးျပ မႈ 
 
· ေရပ ိုက္မ ား ႏ င္ ့HVAC စနစ္မ ား 
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· COVID-19 ေက ာင္း ေဘးကင္းလခိုၿခခ မႈဆ ိုင္ရာ ဆ ိုင္းဘိုတ္မ ား ပါဝင္ပါတယ္။ 
 
ေက ာင္းအေဆာက္အဦးေတြထမဲ ာ ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ ဝန္ထမ္းမ ားႏ င့္ေက ာင္းသားမ ား အားလခိုး ေဘးကင္းလခိုၿခခ စြာ ေလ့လာသင္ယူႏ ိုင္ဖ ို႔ႏ င့္ 
ရ င္သန္ႏ ိုင္ဖ ို႔ ကၽြန္မတ ို႔ ေသခ ာမႈရ  ေစလ ိုပါတယ္။  ဤတြင ္COVID-19  ၏ အႏၲရာယ္အဆင့္အား ထပ္မခေလ  ာ့ခ ရန္ CDC ရဲ႕  
ေသာ့ခ က္က သည့္ ထ န္းခ  ပ္ေလ  ာ့ခ ေရး နည္းဗ  ဟာ ငါးခ က္က ိုလည္း ေအာက္မ ာ ေဖာ္ျပတဲ့အတ ိုင္း လ ိုက္နာသြားမယ္ျဖစ္တယ္ - 
 
· ႏ ာေခါင္းစည္းမ ားအား တစ္သမတ္တည္းႏ င့္ မ န္ကန္စြာ အသခိုးျပ တပ္ဆင္ျခင္း 
 
· လူမႈဆက္ဆခေရး အကြာအေဝးျခားေနျခင္းအား ျဖစ္ႏ ိုင္သမ   အမ ားဆခိုးအထ  ျပ လိုပ္ျခင္း 
 
· လက္ေဆးျခင္း 
 
· သန္႔ရ င္းေရး ႏ င္ ့ပ ိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္း 
 
· DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖြ႕ဲ ႏ င့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ပ ိုးေတြ႕လူနာျဖင့္  ထ ေတြ႕ဆက္ဆခမႈရ  ခဲ့သူမ ားအား ေျခရာခချခင္း 
 
သင့္ရ႕ဲ ဆက္လက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကၽြန္မတ ို႔ ေက းဇူးတင္ပါတယ္။  COVID စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္းေတြက ို ကၽြန္မတ ို႔  
ဆက္လက္ေလ့လာရ ာေဖြသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စ တ္ဝင္စားသူမ ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးအခြင့္အလမ္းမ ားႏ င့္ပတ္သက္ၿပီးးေတာ့လည္း  
ကၽြန္မတ ို႔က ိုယ့္က ိုယ္က ို ပညာဆက္လက္သင္ယူသြားမ ာျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ 16 ရက္၊ ညေန 6 နာရီ အခ  န္မ ာ  
အေဝးမ ေနလက္ေတြ႕က ေသာခရ ိုင္ ၿမ  ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးသ ို႔လည္း ေက းဇူးျပ ၿပီး ကၽြန္မႏ င့္အတ ူတက္ေရာက္ပါဝင္ပါ။  ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲ 
ေနာက္ဆခိုးရ အခ က္အလက္ေတြက ို ကၽြန္မတ ို႔ရ႕ဲဝဘ္ဆ ိုဒ္ www.dekalbschoolsga.org မ ာ ရယူႏ ိုင္ပါတယ္။ 
 
တက္ၾကြတဲ့ဒီအသ ိုင္းအဝ ိုင္းရဲ႕ အစ တ္အပ ိုင္း ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ကၽြန္မ ဂိုဏ္ယူေနဆပဲါ။  ကၽြန္မတ ို႔ဟာ ကၽြန္မတ ို႕ရဲ႕ကေလးေတြအတြက္ 
မ န္ကန္တဲ့ဆခိုးျဖတ္ခ က္က ို ျပ လိုပ္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္လ ို႔ ကၽြန္မ ယခိုၾကည္တယ္။  ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရ  တတ္ျခင္း၊ စ တ္ရ ည္ျခင္း ႏ င္ ့
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