BURMESE
အတြဲ 23
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုအားလံိုးကို မဂၤလာပါ ဒီီ့အျပင္ ေပ ာ္ရႊင္ေသာ လူမည္းတို႔၏ သမိုင္း လ
လို႕နိုတ္ခန္းဆက္ပါရေစ။
ေက ာင္းေဆာင္ေနရာမ ားသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားအခ ်ိဳ႕အား ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာမ ား ြႏွင္ီ့
ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ဝင္မ ားအား ရံိုးခန္းြႏွင္ီ့ ေက ာင္းအေဆာက္အဦးသို႔ ျပန္လာျခင္းအတက္ ႀက်ိဳဆိုပါေၾကာင္း ြႏွင္ီ့ မမတို႔၏
အလိုပ္ႀက်ိဳးစားေဆာင္ရက္မမြႏွင္ီ့ အလိုပ္အေပၚ တစိုက္တမတ္လိုပ္ေဆာင္မမမ ားအတက္ ေက းဇူးတင္ရွပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ိုပ္ ထပ္မံ
ေဖာ္ျပလိုသည္။ ၿပီးခြဲီ့သည္ီ့ ဗိုဒၶဟူးေန႔ ကၽြႏ္ိုပ္၏ “ကင္းဆင္း ေန႔” ၌ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္း မ ားစာတို႔က အေဆာက္အဦးသို႔
ျပန္လာၾကသည္ကို ျမင္ေတ႕ရသည္ီ့အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အလန္ ဝမ္းေျမာက္ဂိုဏ္ယပ
ူ ါသည္။ လာမည္ီ့အပတ္မ ားထြဲတင္ မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္
သင္ၾကားပို႔ခ မမသို႔ ျပန္လာမည္ီ့ ေက ာင္းသားမ ားအား ႀက်ိဳဆိုရန္အတက္ ျပင္ဆင္မမမ ား အၿပီးသတ္ရန္ ြႏွင္ီ့ အေဆာက္အဦးမ ားသို႔
ျပန္လာရန္ အသင္ီ့ျဖစ္မမတို႔အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ားက တက္ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဆရာမ ားြႏွင္ီ့ ေက ာင္းသားမ ား ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳစာ ျပန္လာြႏိုင္ျခင္းအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ ားကို ျပင္ဆင္မမမ ားျပ်ိဳလိုပ္ခီ့ၿြဲ ပီး
ႀက်ိဳးစားလိုပ္ ေဆာင္ခြဲီ့ၾကေသာ ေက ာင္းအိုပ္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္ အထူးေက းဇူးတင္အသအမွတ္ ျပ်ိဳလိုပါသည္။
သပၸံပညာ ြႏွင္ီ့ ေရာဂါထန္းခ ်ိဳပ္ေရးစင္တာမ ား (CDC) မွ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား၏ ဦးေဆာင္မမတို႔အားျဖင္ီ့ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
လိုပ္နည္းကိုင္နည္းမ ားကို တစ္သမတ္တည္း လိုပ္ေဆာင္ခီ့ြဲပါသည္။ CDC အေနျဖင္ီ့ ေက ာင္းမ ားအား တတ္ြႏိုင္သမွ ျမန္ျမန္
ျပည္လည္ဖင္ီ့လွစ္ရန္ အႀကံျပ်ိဳေထာက္ခံပါသည္။ သပၸံပညာက ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ဘက္တင္ ရွေနပါသည္။ သူတ႕ို ၏ ေတ႕ရွခ က္မွာ “ေက ာင္းမွ
လူမမအသိုင္းအ၀န္းထြဲသို႕ ေရာဂါကူးစက္မမကို အရွန္တိုးျမႇင္ီ့ေစတယ္ဆိုတြဲီ့ အေထာက္အထားက မရွသေလာက္ နည္းပါး ပါတယ္”
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက ာင္းမ ားအား ပတ္ထားျခင္းသည္ “ေက ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရး တိုးတက္မမ၊ စတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက န္းမာေရး
ြႏွင္ီ့ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ ား ရရွျခင္းတို႔အား ဆိုးရားစာ ထခိုက္ေစြႏိုင္သည္။” ဟိုလည္း CDC မွ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
အသင
ို ္းအဝိုင္း ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမြႏွင္ီ့ က န္းမာေရးအား ဆက္လက္ ထန္းသမ္းထားရွရန္အတက္ အားလံိုး သတယီရယျဖင္ီ့ ေနထိုင္ရန္ြႏွင္ီ့
ကၽြႏ္ပ
ို ္တ၏
ို႔ အေဆာက္အဦးမ ားထြဲတင္ ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မမ အြႏၲရာယ္အား ေလွ ာီ့ခ ြႏိုင္မည္ီ့ ေရာဂါထန္းခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ေရး မဟာဗ ်ဴဟာမ ားကို
လိုက္နာ ေဆာင္ရက္ရန္ သတေပးလိုပါသည္။
‘DeKalb ကို ကၽြႏ္ိုပ္ ခ စ္တယ္’ ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းရင္းမ ားစာ ရွပါသည္ီ့ အထြဲတင္၊ အမ ားဆံိုးမွာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေက ာင္းဝန္ထမ္းမ ား၏ တစိုတ္တမတ္တာ၀န္ယူ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ေၾကာင္ီ့သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းအေဆာက္အဦးမ ားြႏွင္ီ့ ရံိုးမ ားသို႔ ျပန္သားရန္ သင္၏ ေရွ႕ဆက္ေလွ ာက္လွမ္းမမအတက္ြႏွင္ီ့ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းသားမ ားျပန္လာ ဖို႔ရန္ သင္၏ ေနာက္ဆိုးံ ျပင္ဆင္မမမ ား အတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သင္သည္ ကေလးမ ား၏ စစ္မွန္ေသာ
ခ န္ပီယံမ ား ျဖစ္ပါသည္။ ခက္ခြဲေသာ ယခိုလိုအခ န္ကာလအတင္း၌ က န္းမာႀကံ႕ခိုင္စာ ဆက္လက္ရွ ေနေပးသည္ီ့အတက္
ေက းဇူးတင္ပါသည္။

ကင္းဆင္းေန႔
ၿပီးခြဲီ့သည္ီ့ ေဖေဖၚဝါရီလ 3 ရက္ေန႔က Bob Mathis မူလတန္းေက ာင္း၊ Dresden မူလတန္းေက ာင္း၊ Idlewood မူလတန္းေက ာင္း၊
Rowland မူလတန္းေက ာင္း၊ Columbia အလယ္တန္းေက ာင္း ြႏွင္ီ့ Henderson အလယ္တန္းေက ာင္း တို႔၌ သင္ီ့တို႔မ က္ြႏွာေလးမ ားကို
ေတ႕ခြဲီ့ရသည္ီ့အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ ဝမ္းသာပီတျဖစ္ခြဲီ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာမ ား မမတို႔၏ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင္ီ့ စာသင္ၾကားသည္ီ့ အတန္းမ ားြႏွင္ီ့ ေက ာင္း၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမဆိုင္ရာ
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားကို လက္ေတ႕လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ားတို႔၌ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေလီ့လာခင္ီ့ရရွခြဲီ့သည္။ အလန္ တိုးတက္မမရွေသာ ေန႔တစ္ေန႔
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက ာင္းေျခာက္ေက ာင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ ား၊ ဆရာမ ား ြႏွင္ီ့ ဝန္ထမ္းမ ား တို႔၏ ဧည္ီ့ဝတ္ေက ပန္မမအတက္
ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။

BURMESE
ေဒသ ငါး မွ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး Dr. Triscilla Weaver ြႏွင္ီ့ Southwest DeKalb အထက္တန္းေက ာင္းမွ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီး Dr.
Thomas Glanton ြႏွင္ီ့ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔အားလည္း FOX 5 Atlanta ြႏွင္ီ့ WSB တို႔အား ေက ာင္းသို႔ အလည္အပတ္ ြႏွင္ီ့ ေက ာင္း၏
ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမဆိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားကို ျပသေပးခြဲီ့သည္ီ့အတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းေဆာင္ေနရာထြဲတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားြႏွင္ီ့ အလိုပ္သမားမ ား ရွေနစဥ္ မမတို႔အား ကၽြႏ္ိုပ္တ႔မ
ို ည္ကီ့ြဲသို႔
ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳစာ ထားရွရန္ ရည္ရယ္ထားေၾကာင္းကို သတင္းဌာနမ ားက ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ DCSD မသားစိုမ ားအား ရွင္းလင္းေသာ
အစီရင္ခံတင္ျပမမတစ္ခို ေပးပါလမ္ီ့မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေမွ ာ္လင္ီ့ပါသည္။
အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင္ီ့ ၿမ်ိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝး
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မသားစိုမ ားအေနျဖင္ီ့ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းက မမတို႔အတက္ မွန္ေသာ ဆံိုးျဖတ္မမ ဟိုတ္၊မဟိုတ္ ဆံိုးျဖတ္ေနသျဖင္ီ့
အေရးႀကီးသည္ီ့ အေဝးမွေန လက္ေတ႕ ေလီ့လာသင္ယူမမ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမဆိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ြႏွင္ီ့
ေနာက္ထပ္ေသာ အရာမ ားတအ
ို႔ တက္ ျပန္လည္ဖင္ီ့လွစ္ျခင္း ဆိုဒ္ တင္ ေက းဇူးျပ်ိဳ၍ ဆက္လက္ၿပီး လည္ပတ္ၾကည္ီ့ရွ်ိဳပါ။ လာမည္ီ့
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 11 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္၊ ညေန 6 နာရီ မွ 7 နာရီအထ၊ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင္ီ့ ၿမ်ိဳ႕ေတာ္ခန္းမ
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ျပ်ိဳလိုပ္က င္းပသားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတက္ ေက းဇူးျပ်ိဳ၍
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ ေနရာတင္ လည္ပတ္ၾကည္ီ့ရွ်ိဳပါ။
လာမည္ီ့ ေဖေဖၚဝါရီလ 8 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္၊ နံနက္ 11:30 နာရီ အခ န္တင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ပညာေရး ဘိုတ္ အဖြဲ႕၏ အေဝးမွေန
နည္းပညာျဖင္ီ့ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အႀကံေပး အစည္းအေဝးကိုလည္း ရွ်ိဳစားၾကပါရန္ တိုက္တန္းြႏမးေဆာ္အပ္ပါသည္။ မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္ရာ
သင္ၾကားပို႔ခ မမြႏွင္ီ့ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံိုးသတင္းမ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ စီစဥ္ေပးအပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစည္းအေဝးကို DeKalb
ေကာင္တီအတင္းရွ ရံိုျမင္သံၾကားလိုင္း 24 ေပၚတင္ သို႔မဟိုတ္ DSTV အန္လိုင္း ေပၚတင္ သင္ ရွ်ိဳစားြႏိုင္ပါသည္။
ထန္းခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာမ ား
စာသင္ေက ာင္းအတင္း COVID-19 ျဖင္ီ့ ထေတ႕ ၊ ကူးစက္ြႏိုင္ေျခ ပမာဏအား ဆက္လက္ ေလွ ာီ့ခ သားရန္ငွာ CDC ၏
ေသာီ့ခ က္က သည္ီ့ ထန္းခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာ ငါးခ က္မွာ -

•
•
•
•
•

ြႏွာေခါင္းစည္းမ ားအား တစ္သမတ္တည္းြႏွင္ီ့ မွန္ကန္စာ အသံိုးျပ်ိဳတပ္ဆင္ျခင္း
လူမမဆက္ဆံေရး အကာအေဝးျခားေနျခင္းအား ျဖစ္ြႏိုင္သမွ အမ ားဆံိုးအထ ျပ်ိဳလိုပ္ျခင္း
လက္ေဆးျခင္း
သန္႔ရွင္းေရး ြႏွင္ီ့ ပိုးသတ္သန္႔စင္ျခင္း
DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ ြႏွင္ီ့အတူ ပူးေပါင္း၍ ပိုးေတ႕လူနာျဖင္ီ့ ထေတ႕ဆက္ဆံမမရွခြဲီ့သူမ ားအား ေျခရာခံျခင္း

ေက ာင္းသားမ ညူအား အဆိုပါ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားကို ယခို ကတည္းကပင္ လိုက္နာေဆာင္ရက္ၾကရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ တိုက္တန္းအပ္ပါသည္၊
သို႔မွသာ ျပန္လာသည္ီ့အခါ ြႏွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္း၊ လူမမဆက္ဆံေရး အကာအေဝး ျခားေနျခင္း ြႏွင္ီ့ လက္ေဆးျခင္းမ ား တို႔ြႏွင္ီ့
အကၽမ္းတဝင္ရွမည္ျဖစ္ကာ ပင္ကိုယ္စရိုက္သဖယ္ပါေနေသာအက င္ီ့ ျဖစ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
CDC အရ လက္ေဆးျခင္းသည္ COVID-19 ဗိုင္းရတ္ ကူးစက္မမအြႏၲရာယ္ကို ေလ ာီ့နည္း ေစရန္ ြႏွင္ီ့ ေရာဂါပိုးမ ား ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မမအား
ရပ္တန္႔ေစ၇န္ အေရးႀကီးသည္ီ့ နည္းလမ္းျဖစ္သျဖင္ီ့ ေရြႏွင္ီ့ဆပ္ျပာျဖင္ီ့ အနည္းဆံိုး 20 စကၠန္႔ၾကာ လက္ေဆးျခင္း သို႔မဟိုတ္
ေရြႏွင္ီ့ဆပ္ျပာ အသင္ီ့ မရရွြႏိုင္ပါက အရက္ျပန္ အနည္းဆံိုး 60 ရာခိုင္ြႏမန္းပါဝင္သည္ီ့ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ျဖင္ီ့ လက္ေဆးျခင္း
တို႔သည္ ဖ ားနာမမကို ျဖစ္ေပၚေစြႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးမ ားအား ေလွ ာီ့ခ ြႏိုင္ပါသည္။ ေရေြႏးြႏွင္ီ့ ေရေအး ြႏွစ္မ ်ိဳးစလံိုးသည္ သင္ီ့လက္ေပၚမွ
ပိုးမႊားမ ားဖယ္ရွားေပးသည္ီ့ အေရအတက္မွာ အတူတူျဖစ္ပါသည္။
ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမဆိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားသည္ CDC ြႏွင္ီ့ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ မွ ျပ႒ာန္းထားသည္ီ့ COVID19 ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မမအား ထန္းခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ခ ရန္ က န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ က္မ ားြႏွင္ီ့ တန္းညႇထားသည္။ စနစ္တက လက္ေဆးျခင္းြႏွင္ီ့

BURMESE
ပတ္သက္သည္ီ့ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတက္ ေက းဇူးျပ်ိဳ၍ CDC ဝဘ္ဆိုဒ္ တင္ လည္ပတ္ၾကည္ီ့ရွ်ိဳပါ COVID-19
တိုက္ဖ က္ေရး ြႏွင္ီ့ဆက္စပ္သည္ီ့ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအတက္ ေက းဇူးျပ်ိဳ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/schoolreopening/safety-protocol/ တင္ လည္ပတ္ၾကည္ီ့ရွ်ိဳပါ။
ျပည္ီ့စိုေ
ံ သာ မဟာ အစီအစဥ္
ေက ာင္းြႏွင္ီ့ အိုပ္ခ ်ိဳပ္ေရး ပံီ့ပိုးမမအေဆာက္အအံိုမ ားအားလံိုးအား အကြဲျဖတ္ရန္၊ ထို႔အျပင္ ခရိုင္၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ
မစ္ရွင္ေထာက္ပံီ့ကူညီရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုကိုပါ အကြဲျဖတ္ရန္အတက္ DCSD မွ ျပည္ီ့စံိုေသာ မဟာ အစီအစဥ္ ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခီ့ပ
ြဲ ါသည္။ ေက ာင္းသားမ ား၊ မဘမ ား၊ အလိုပ္သမားမ ား ြႏွင္ီ့ အသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အဝင္မ ားအား ဝဘ္ဆိုဒ္
သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး THINK BIG စစ္တမ္းကို ျဖည္ီ့စက္ေပးရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အားေပးြႏမးေဆာ္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္ တင္ ျပည္ီ့စံိုေသာ မဟာ
အစီအစဥ္၏ အေသးစတ္အစီအစဥ္မ ား ြႏွင္ီ့ နည္းလမ္းမ ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီအစဥ္မ ား တိုးတက္လာသည္ြႏွင္ီ့အမွ
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အ လက္မ ားြႏွင္ီ့ စစ္တမ္းမ ားကို အမ ားျပည္သူ သရွရန္ ထပ္မံလိုပ္ေဆာင္သား မည္ျဖစ္ပါသည္။
မႀကံ်ိဳဖူးသည္ီ့ ဤသို႔ေသာအခ န္အတင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ လမ္းခရီးကို ရွာေဖ ေနစဥ္အခါတင္ သင္၏ စတ္ရွည္သည္းခံမမအတက္ ထပ္မံ
ေက းဇူးတင္လို ပါသည္။ အနာဂါတ္ကို မသျမင္ြႏိုင္ပါေသာ္လည္း ျပန္လည္ဖင္ီ့လွစ္ျခင္းၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ိုပ္ေတ႕ျမင္ခီ့ရ
ြဲ သည္ီ့ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ဆရာမ ားြႏွင္ီ့ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔၏ လိုပ္ေဆာင္မမက ကၽြႏ္ိုပ္အား စတ္ဓါတ္တက္ၾကေစပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အလိုပ္သမားမ ား၏
က န္းမာေရးြႏွင္ီ့ လံိုၿခံ်ိဳမမကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးခ က္အျဖစ္ ဆက္လက္ထန္းသမ္း ထားရွသားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏
ကူညီမမြႏွင္ီ့ ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးမမအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ေရွ႕သို႔ တက္လွမ္းလ က္။

သင္၏ #1 အားေပးသူ
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