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အတ ြဲ 23 
DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ ေက ာင္း မ သားစိုအား လံိုးက ို မဂၤလာပါ ဒီီ့ အျပင္ ေပ ာ္ရႊင္ ေ သာ လူမည္းတ ို႔ ၏ သမ ိုင္း လ  
လ ို႕နိုတ္ခ န္းဆက္ပါရေစ။ 
 
ေက ာင္းေဆာင္ေနရာမ ားသ ို႔ ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔၏ ေက ာင္ း သားအခ  ်ိဳ႕အာ း ျပန္လည္ လက္ခံ ရ န္  ျပင္ဆင္ေန စဥ္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ား ြႏွင္ီ့  
ဝန္ထမ္း အ ဖ ြဲ႕ဝင္ မ ားအား ရံိုးခ န္းြႏွ င္ီ့ ေက ာင္းအေ ဆ ာက္အဦးသ ို႔ ျပ န္ လာျခင္းအတ က္ ႀက ်ိဳဆ ိုပါေၾ ကာင္း ြႏွင္ီ့ မ မ တ ို႔၏  
အလိုပ္ႀက ်ိဳး စားေ ဆာင္ရ က္ မမြႏွင္ီ့ အလိုပ္အေပၚ တ စ ိုက္တမတ္လိုပ္ ေ ဆာင္မမမ ားအတ က္  ေက း ဇူးတ င္ရွ ပါေၾကာင္ း ကၽ ြႏ္ိုပ္ ထပ္မ ံ 
ေဖာ္ျပလ ို သည္။ ၿ ပီးခြဲီ့သ ည္ီ့ ဗိုဒၶဟူး ေန႔ ကၽ ြႏ္ို ပ္၏ “က င္းဆင္း ေန႔ ” ၌ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမ္း မ ားစ ာတ ို႔ က အေဆာက္အ ဦးသ ို႔  
ျပန္လာၾက သည္ က ို ျမင္ေတ ႕ရသ ည္ီ့အတ က္ ကၽ ြႏ္ို ပ ္အလ န ္ဝမ္းေျမ ာ က္ဂိုဏ္ယပူါသည္။ လာမည္ီ့အပ တ္မ ားထြဲ တ င ္မ က္ြွႏာခ င္ းဆ ိုင္  
သင္ၾကား ပ ို႔ခ မမ သ ို႔  ျပန္လာမည္ီ့ ေ က ာင္းသားမ ား အား ႀက ်ိဳဆ ိုရန္အ တ က ္ျပင္ ဆင္မမ မ  ား အၿပီးသတ္ရန္ ြႏွင္ီ့ အေဆာက္ အဦးမ ားသ ို႔  
ျပန္လာရ န္ အသ င္ီ့ျဖစ္မမ တ ို႔အတ က ္ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝ န္ထမ္းမ ားက တ က္ေရာက္ လာၾကၿပီျဖစ္ပါ သည္။ 
 
ဆရာမ ားြွႏ င္ီ့ ေ က ာင္းသားမ ား ေဘး ကင္း လံိုၿခံ်ိဳစ ာ  ျပန္လာြႏ ိုင္ျ ခင္း အတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အေဆာက္ အဦးမ ားက ို ျ ပင္ဆင္မမမ ာ းျပ်ိဳလို ပ္ ခြဲီ့ၿပီး  
ႀက ်ိဳးစားလိုပ္ ေ ဆ ာင္ခြဲီ့ၾကေသာ  ေ က ာင္းအိုပ္မ ား က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္ အထူးေ က းဇူ းတင္အသ အမွတ္ ျပ်ိဳလ ိုပါ သည္။ 
 
သ ပၸံပညာ ြႏွ င္ီ့ ေ ရာဂါထ န္းခ ်ိဳပ္ေ ရးစင္တာမ ား (CDC) မွ လမ္းညႊန္ ခ က္မ ား၏ ဦ းေဆာ င္မမတ ို႔အားျဖ င္ီ့ က ၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
လိုပ္နည္ းက ိုင္န ည္းမ ားက ို တစ္သမတ္တည္း လို ပ္ေဆာင္ခြဲီ့ ပါသည္။ CDC အေနျ ဖင္ီ့ ေက ာင္ းမ ားအာ း တတ္ြႏ ိုင္သ မွ ျမန္ျမ န္  
ျပည္လည္ဖ င္ီ့လွစ္ရန္ အႀကံျ ပ်ိဳေထာက္ခံပါသ ည္။ သ ပၸံပညာက ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ဘက္တ င္ ရွ ေနပါ သည္။ သူ တ ို႕ ၏ ေတ ႕ရွ ခ က္မွာ  “ေက ာင္ း မွ 
လူမမအသ ိုင္ းအ၀ န္းထြဲသ ို႕  ေရာဂါ ကူးစ က္မမက ို အရွ န္တ ိုးျ မႇင္ီ့ေ စတယ္ ဆ ိုတြဲီ့ အေထာက္ အထားက မရွ သ ေလာက ္နည္ းပါး ပါတယ”္  
ပင္ျဖစ္ ပါသည္ ။ ထ ို႔အျပင္ ေက ာ င္ းမ ားအား ပ တ္ထ ားျခင္း သည္ “ေ က ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရး တ ို းတ က္မမ၊ စ တ္ပ ိုင္းဆ ို င္ရာက န္ းမာေရ း  
ြႏွင္ီ့ လ ိုအပ္ေ သာ ဝန္ေဆာင္ မ ား ရ ရွ ျခင္းတ ို႔အား ဆ ို း ရ ားစ ာ ထ ခ ို က္ေစ ြႏ ိုင္သည္ ။ ” ဟိုလည္း CDC မွ ေဖာ္ျ ပထား ပါသည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
အသ ိုင္းအဝ ိုင္ း ေ ဘးက င္းလံိုၿခံ်ိဳမမြွႏ င္ီ့ က န္း မာေရးအ ား ဆက္လ က ္ထ န္းသ မ္းထားရွ ရန္ အတ က္ အားလံိုး သတ ယီရ ယျဖင္ီ့  ေနထ ိုင္ရန္ြႏွ င္ ီ့  
ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အေ ဆာက္အဦးမ ာ း ထြဲတ င္ ကူ းစက္ပ  ံ႕ြႏွံ႕မမ အြႏၲရာယ္အား ေလွ ာီ့ခ ြႏ ိုင္ မည္ီ့  ေရာဂါထ န္းခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ေ ရး မ ဟာဗ ်ဴဟာမ ားက ို 
လ ိုက္နာ ေဆာ င္ ရ က္ရန ္သတ ေ ပ းလ ိုပါသ ည္။ 
 
‘D eKalb က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္ ခ စ္တယ္’  ဆ ို သည္မွာ အေၾကာင္းရင္းမ ားစ ာ ရွ ပါသည္ီ့ အထြဲတ င္၊ အမ ားဆံိုးမွာ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
ေက ာင္းသားမ ားအတ က ္ေက ာင္ း ဝန္ထမ္းမ ား၏ တစ ိုတ္တမတ္တ ာ၀န္ယူ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းတ ို႕ေၾကာ င္ီ့သာ ျဖစ္ပါ သည္ ။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
ေက ာင္းအေ ဆာက္အဦးမ ားြႏွင္ီ့ ရံို းမ ားသ ို႔ ျ ပန္သ ား ရန္ သင္၏ ေရွ႕ဆက္ေလွ ာ က္လွမ္းမမအတ က္ြွႏင္ီ့ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
ေက ာင္းသားမ ားျ ပန္လာ ဖ ို႔ရန ္သ င္၏ ေနာက္ ဆံိုး ျ ပင္ဆင္မမမ ား အ တ က ္ ေက းဇူးတ င္ပါသည္ ။ သင္သည္ ကေလ းမ ာ း၏ စစ္မွ န္ေသာ  
ခ န္ပီယံမ ား ျဖစ္ ပါသည္။ ခ က္ခြဲေသာ ယခိုလ ိုအခ  န္ကာလအတ င္း ၌ က န္း မာႀကံ႕ခ ို င္စ ာ ဆက္လ က္ ရွ  ေနေ ပးသည္ီ့အ တ က ္ 
ေက းဇူ းတ င္ပါသ ည္။ 
 
 
က င္းဆင္း ေန႔ 
 
ၿပီးခြဲီ့ သည္ီ့ ေဖေဖၚ ဝါရီလ 3 ရက္ေန႔ က Bob Mathis မူလတန္းေ က ာင္ း၊ Dresden မူလတန္းေ က ာင္း၊ Idlewood မူ လတန္ းေက ာင္ း၊ 
Rowland မူလတန္းေ က ာင္း၊ Columbia အလယ္တန္းေ က ာင္း ြႏွင္ီ့ Henderson အလယ္တန္းေ က ာင္း တ ို႔၌ သင္ီ့တ ို႔ မ က္ြွႏာေလးမ ားက ို  
ေတ ႕ခြဲီ့ရသည္ီ့အ တ က ္ကၽ ြႏ္ို ပ ္ဝမ္း သာပီတ ျဖ စ္ခြဲီ့ပါ သည္။ 
 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ား မ မ တ ို႔၏ အ ေဝးမွ ေန နည္ းပ ညာျဖင္ီ့ စာသင္ၾ ကားသည္ီ့ အတ န္းမ ားြႏွင္ီ့ ေက ာ င္း၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံ်ိဳမမဆ ို င္ရာ  
လိုပ္ထံို းလိုပ္နည္း မ ားက ို လက္ေတ ႕လိုပ္ေဆာင္ျ ခင္း မ ားတ ို႔၌ ကၽ ြႏ္ိုပ္ တ ို႔၏ ေလီ့လာ ခ င္ီ့ ရရွ ခြဲီ့သ ည္။ အလ န ္တ ိုးတ က္မမရွ ေ သာ ေန႔တစ္ေန႔  
ျဖစ္ပါသ ည္။ အ ဆ ိုပါ ေက ာင္ းေျခ ာက္ေက ာင္း မွ ေ ခါင္းေ ဆာင္မ ား၊ ဆရာမ ား ြႏွင္ီ့ ဝန္ထမ္းမ ာ း တ ို႔၏ ဧ ည္ီ့ဝတ္ေက ပ န္မမ အတ က္ 
ေက းဇူ းတ င္ရွ ပါ သည္။ 
 



BURMESE 

ေဒသ ငါး မွ ႀ ကီးၾ ကပ္သူဌာနမွ်ဴး Dr. Triscilla Weaver ြႏွင္ီ့ Southwest DeKalb အထက္တန္းေ က ာင္းမ ွေ က ာင္းအိုပ္ႀ ကီး Dr.  
Thomas Glanton ြႏွင္ီ့ သူ၏ ဝန္ထမ္းမ ာ းတ ို႔အားလည္း FOX 5 Atlanta ြႏွင္ီ့ WSB တ ို႔အား ေက ာင္းသ ို႔ အလည္အပ တ ္ြႏွင္ီ့ ေက ာ င္း၏ 
ေဘး ကင္း လံိုၿခံ်ိဳမမ ဆ ိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္ းမ ားက ို ျ ပသေပးခြဲီ့သည္ီ့ အတ က္ ေက း ဇူးတင္ပါသည္။  ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
ေက ာင္းေဆာင္ေနရာထြဲတ င္ ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔၏ ပညာသ င္ ဆိုရေက ာင္ းသားမ ားြႏွင္ီ့ အလိုပ္ သ မားမ ား ရွ ေနစ ဥ္ မ မ တ ို႔အား ကၽ ြႏ္ိုပ္ တ ို႔မည္ကြဲီ့ သ ို႔  
ေဘး ကင္း လံိုၿခံ်ိဳစ ာ ထားရွ ရန ္ရ ည္ ရ ယ္ထား ေၾကာင္ း က ို  သတင္ းဌ ာနမ ားက ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔ ၏ DCSD မ သားစိုမ ားအား ရွင္းလ င္းေသာ  
အစီရင္ခံတ င္ျပ မမ တစ္ခို  ေ ပးပါ လ မ္ီ့ မည္ဟို ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔  ေမွ ာ္လင္ီ့ပါ သည္ ။ 
 
အေ ဝးမေွန နညး္ပ ညာျဖင ္ီ့ ၿမ  ်ိဳ႕ေ တာ္ခနး္ မ အစည ္းအေ ဝး 
 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားအေန ျဖင္ီ့ ျပန္လည္ ဝင္ေ ရာက္ျခင္ းက မ မ တ ို႔ အတ က္ မွန္ေ သ ာ ဆံိုးျဖတ္ မမ ဟို တ္၊မဟိုတ ္ဆံို းျဖ တ္ေနသျ ဖင္ီ့  
အေရးႀကီ းသည္ီ့ အေဝးမွ ေန လက္ေတ ႕ ေလီ့လာသင္ယူမမ၊ သယ္ယူပ ို႔ ေဆာင္ျခင္း၊  ေဘးကင္ းလံိုၿခံ်ိဳ မမဆ ိုင္ ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္န ည္းမ ား ြႏွ င္ီ့ 
ေနာက္ထပ္ေသာ အရာမ ားတ ို႔အတ က ္ျပန္ လည္ဖ င္ီ့လွစ္ျခ င္း ဆ ိုဒ္ ္တ င္ ေက းဇူးျပ်ိဳ၍ ဆက္လက္ၿ ပီး လည္ပတ္ၾ ကည္ီ့ရွ ်ိဳပါ။  လာမည္ီ့  
ၾကာသပေ တးေ န႔၊  ေဖေဖၚဝါရီ လ 11 ရက္၊ 2021 ခိုြွႏစ္၊ ညေန 6 နာရီ မွ 7 နာရီအထ ၊ အေဝးမွ ေန နည္ း ပညာျဖင္ီ့ ၿမ ်ိဳ႕ေ တ ာ္ခန္းမ  
အစည္းအေဝ းတ စ္ရပ္က ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔  ျပ်ိဳလိုပ္က င္းပ သ ားမည္ျဖစ္ ပါသည္ ။  ေနာက္ထပ္ေသ ာ အခ က္အလက္မ ားအတ က ္ ေ က းဇူ းျပ်ိဳ၍  
ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ ္ေနရာတ င္ လည္ပတ္ၾ ကည္ီ့ရွ ်ိဳပါ။ 
 
လာမည္ီ့ ေဖေဖၚဝါရီလ 8 ရက္၊ 2021 ခိုြွႏစ္၊ နံနက္ 11:30 နာရီ အခ  န္တ င္ ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔ ပညာေရး ဘိုတ္ အဖ ြဲ႕၏ အေဝးမွ ေန  
နည္းပညာျ ဖင္ီ့ အ သ ိုင္းအဝ ို င္း၏ အႀ ကံေပး အစ ည္းအ ေဝးက ို လည္း ရွ်ိဳစားၾကပါရန္ တ ို က္တ န္ းြႏမ းေဆာ္ အပ္ပါသည္။ မ က္ြႏွာခ င္ းဆ ိုင္ရာ 
သင္ၾကား ပ ို႔ခ မမ ြႏွ င္ီ့ပတ္သက္ၿပီ း  ေ နာက္ဆံိုးသတင္ း မ ားက ို ကၽ ြႏ္ို ပ္တ ို႔ စီစဥ္ေပးအပ္ သ ား မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ဤအစည္းအေ ဝးက ို DeKalb 
ေကာင္တီအတ င္ းရွ  ရံိုျမ င္သံၾ ကားလ ိုင္း 24 ေပၚတ င ္သ ို႔မဟို တ ္DSTV အ န္လ ိုင္း ေပၚ တ င ္သင္ ရွ်ိဳစာ း ြႏ ိုင္ပါသည္ ။ 
 
ထ  နး္ ခ ်ိဳပ္ေလ ွာ ီ့ခ ေရး နညး္ ဗ ်ဴဟာမ ာ း 
 
စာသင္ေက ာင္းအတ င္း COVID-19 ျဖင္ီ့ ထ ေတ ႕ ၊ ကူးစက္ြႏ ိုင္ေျ ခ  ပမာဏအ ား ဆက္လက္ ေ လွ ာီ့ခ သ ားရန္ ငွာ CDC ၏ 
ေသာီ့ခ က္က သ ည္ီ့ ထ န္း ခ ်ိဳပ္ေလွ ာီ့ခ ေရး န ည္းဗ ်ဴ ဟာ  ငါးခ က္မွာ - 

• ြႏွာေခါင္း စည္း မ ားအာ း တစ္သမတ္ တည္းြႏွ င္ီ့ မွန္က န္စ ာ အသံိုးျပ်ိဳ တ ပ္ဆင္ျခ င္း 
• လူမမဆက္ဆံေရ း အက ာအေဝးျခား ေနျခင္းအား ျဖစ္ ြႏ ိုင္သမွ  အမ ား ဆံိုးအထ  ျပ်ိဳ လိုပ္ျ ခင္း 
• လက္ေဆးျခင္း 
• သန္႔ရွင္းေရး ြႏွင္ီ့ ပ ိုးသ တ္သန္႔ စင္ျခ င္း 
• DeKalb က န္းမာ ေရးဘို တ္အဖ ြဲ႕ ြႏွ င္ီ့အတူ ပူးေ ပါင္း ၍ ပ ိုးေတ ႕လူ နာ ျ ဖင္ီ့  ထ ေတ ႕ဆ က္ဆံမမရွ ခြဲီ့သူမ ာ း အား  ေျခရာခံျခင္း 

 
ေက ာင္းသားမ ညူအား အဆ ိုပါ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားက ို ယခို က တည္ းကပင ္လ ိုက္နာ ေ ဆာင္ရ က္ၾကရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ တ ိုက္တ န္းအပ္ ပါသည္၊ 
သ ို႔မွသာ ျပန္ လာ သည္ီ့အခါ ြႏွာေခါ င္းစည္ းတပ္ျ ခင္း၊ လူမမဆက္ဆံေရ း အက ာအေဝး ျခာ းေနျ ခင္း ြႏွ င္ီ့ လ က္ေဆ းျခင္ းမ ား တ ို႔ြွႏင္ီ့  
အကၽ မ္းတ ဝင္ရွ မ ည္ျဖစ္ကာ ပ င္က ို ယ္စရ ိုက္သဖ ယ္ပ ါေနေသာအက င္ီ့  ျဖစ္သ ားမည္ျဖ စ္ ပါသည္။ 
 
CDC အရ လက္ေဆးျ ခင္း သည္ COVID-19 ဗ ိုင္းရ တ ္ကူးစ က္မမအြႏၲ ရာယ္က ို ေလ ာီ့န ည္း ေစရ န ္ြႏွင္ီ့ ေ ရာဂါပ ိုးမ ာ း ကူးစ က္ပ ံ႕ြႏွံ႕မမအား 
ရပ္တန္႔ ေစ၇ န္ အေရးႀ ကီးသ ည္ီ့ န ည္းလမ္းျဖစ္ သျဖ င္ ီ့ ေရြႏွ င္ီ့ဆပ္ျ ပာျ ဖင္ီ့ အနည္းဆံိုး 20 စကၠန္႔ၾကာ လ က္ေဆ းျခင္ း သ ို႔မဟိုတ္  
ေရြႏွင္ီ့ ဆပ္ျပာ အ သင္ီ့ မရရွ ြႏ ိုင္ပါက အရက္ျပန ္အ နည္းဆံို း 60 ရာခ ို င္ြႏမန္းပါဝင္ သည္ီ့ လက္သန္႔ စင္ေ ဆ းရည္ျဖ င္ီ့ လက္ေ ဆးျခ င္း  
တ ို႔သည ္ဖ ားနာမမ က ို ျဖစ္ေပၚေစြႏ ို င္ ေသာ  ေရာဂါပ ို းမ ားအား ေလွ ာီ့ခ ြႏ ို င္ပါသည္ ။ ေရေ ြႏ းြႏွင္ီ့ ေ ရေအး ြႏွ စ္ မ  ်ိဳးစလံို းသည္ သ င္ီ့လက္ေပၚမွ  
ပ ိုးမႊားမ ားဖယ္ ရွားေပးသ ည္ီ့ အေရ အတ က္မွာ အတူ တူျဖစ္ပါ သည္။   
 
ေဘး ကင္း လံိုၿခံ်ိဳမမ ဆ ိုင္ရာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္ းမ ားသ ည္ CDC ြႏွင္ီ့ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာ ေရး ဘို တ္အဖ ြဲ႕မွ  ျပ႒ ာန္းထားသည္ီ့ COVID-
19 ကူးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕ မမအား ထ န္း ခ ်ိဳပ္ေ လွ ာီ့ခ ရန ္က န္းမ ာေရး လမ္းညႊန္ ခ က္မ ားြွႏင္ီ့ တန္း ညႇ ထားသည္ ။ စ နစ္တက လက္ေ ဆးျခ င္းြႏွ င္ီ့  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fox5atlanta.com%2Fnews%2Fdekalb-teachers-return-to-the-classroom-amid-covid-concerns&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605926482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tx9f%2Fwnzc00ljmqIVg5kVnT1RGvl3Phon4wP0bbXJyo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsbtv.com%2Fvideo%2F%3Fid%3Df83d1195-4f15-4594-8727-7362309471cc&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605936478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KTsYlCF1rTxQWjs%2FpLAD0FlJTfUOjqKHoLMOqNyGKDc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605936478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cwKzNPtQnR%2FGpOLVlQMOxeHpTgdiN1u3QIY%2Bpfyujg8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fvirtual-parent-town-hall-feb-2021-flyer.pdf&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605946476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnN%2F8IZnAW3XOBL44uDO1ad16NzS2yIol8OAiHJDNFs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcommunications%2Fdstv%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605946476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C4M4uT3uWVHK6F498AawYPQoEcoz7fnGXWJvXrrs2oY%3D&reserved=0


BURMESE 

ပတ္သက္သည္ီ့  ေနာက္ထ ပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က ္ေ က  းဇူးျ ပ်ိဳ၍ CDC ဝ ဘ္ဆ ိုဒ္ တ င္ လ ည္ပတ္ၾက ည္ီ့ရွ်ိဳပါ COVID-19  
တ ိုက္ဖ က္ေရး ြႏွ င္ီ့ဆက္စပ္သည္ီ့ လမ္းညႊ န္ခ က္ မ ားအတ က ္ေ က းဇူ း ျပ်ိဳ၍ https://www.dekalbschoolsga.org/school-
reopening/safety-protocol/ တ င ္လည္ပတ္ၾကည္ီ့ရွ်ိဳပါ။ 
 
ျ ပည ္ီ့စ ံိုေ သာ မ ဟာ အစအီစ ဥ ္ 
 
ေက ာင္းြႏွင္ီ့ အိုပ္ ခ ်ိဳပ္ေရး ပံီ့ပ ို းမမအ ေဆာက္အအံိုမ ားအာ းလံိုးအား အကြဲျဖတ္ရန္၊ ထ ို႔အျပင္ ခရ ို င္၏ ပည ာေရးဆ ို င္ရာ  
မစ္ရွင္ေထာက္ပံီ့ ကူညီရန္ အေျ ခခံအေဆာက္အအံိုက ိုပါ အကြဲျဖတ္ ရ န္အတ က္ DCSD မွ ျပည္ီ့စံိုေ သာ မ ဟာ အစီအစဥ္ က ို 
အေကာင္အ ထ ည္ေဖာ္ေဆာင္ ခြဲီ့ပ ါသည္။ ေက ာ င္းသားမ ား၊ မ ဘမ ာ း၊ အလိုပ္သမား မ ား ြႏွင္ီ့ အသ ိုင္ းအဝ ိုင္း အဖ ြဲ႕အဝင္မ ားအား ဝဘ္ဆ ိုဒ ္ 
သ ို႔ ဝင္ေ ရာက္ၿပီ း THINK BIG စစ္တမ္း က ို ျဖည္ီ့စ က္ေပးရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ တ ို႔ အားေပးြႏမ းေ ဆာ္ပါသည္။ ဝဘ္ဆ ိုဒ ္တ င္ ျပည္ီ့စံို ေသာ မဟာ  
အစီအစဥ္၏ အေ သးစ တ္အစီအစ ဥ္မ ား ြႏွင္ီ့ နည္း လမ္းမ ာ း က ို ေဖာ ္ျပထားသည္ ။ အစီအစဥ္မ ား တ ို းတက္လာသည္ြွႏ င္ီ့အမွ  
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အ လက္မ ားြႏွင္ီ့ စ စ္တမ္ းမ  ားက ို အမ ားျပည္ သ ူသ ရွ ရ န ္ထပ္မံလိုပ္ေဆာင္သ ာ း မည္ျဖ စ္ပါသည္ ။ 
 
မႀကံ်ိဳဖူး သည္ီ့ ဤ သ ို႔ေသာအခ  န္အ တ င္း၌ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ လမ္းခ ရီးက ို ရွ ာ ေဖ  ေနစ ဥ္အခါ တ င္ သင္၏ စ တ္ရွည္သည္း ခံမမအ တ က ္ထပ္မ ံ 
ေက းဇူ းတ င္လ ို ပါ သည္။  အနာဂါ တ္က ို မသ ျ မင္ြႏ ို င္ ပါေသာ္လည္ း  ျပ န္လည္ဖ င္ီ့လွစ္ျ ခ င္းၿပီ းေနာက္ ကၽ ြႏ္ို ပ္ေတ ႕ျမင္ ခြဲီ့ရသည္ီ့ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ 
ဆရာမ ားြႏွ င္ီ့ ဝန္ထမ္းမ ာ းတ ို႔၏ လို ပ္ေဆာင္မမ က ကၽ ြႏ္ိုပ္အား စ တ္ဓါတ္တက္ၾက ေစပါ သ ည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔ အလိုပ္သမာ းမ ား၏  
က န္းမာ ေရး ြႏွင္ီ့ လံိုၿခံ်ိဳမမက ို ကၽ ြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ နံပါတ္ တစ္ ဦးစားေပးခ က္အျ ဖစ္ ဆက္လက္ထ န္း သ မ္း ထားရွ သ ားမည္ ျဖ စ္ပါ သည္။ သ င္၏  
ကူညီမမြွႏင္ီ့ ဆက္လက္ ေထာက္ ခံ အားေပးမမအ တ က္ ေက း ဇူးတ င္ပါ သည္။  ေရွ႕သ ို႔ တ က္လွမ္ းလ က္။  
 
 
သင္၏ #1 အား ေပးသူ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fglobal-covid-19%2Fhandwashing.html%25C2%25A0&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605956467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YOXd0Hsvh86Ev16UgJ82a9diERjUmcLC6qSaDMnQ0VI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605956467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pa0Tg03lb8YMhH3xT2FmKFCbuqpDnLbd%2B59EDYk21TI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605956467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pa0Tg03lb8YMhH3xT2FmKFCbuqpDnLbd%2B59EDYk21TI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcomprehensive-master-plan%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C936dabbe57bd4b69908308d8c9f6da9a%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637481411605966463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DSAvHC0vr2edHNgAV5ruyYYa%2FEpUA%2FHOuKgkA66mc8k%3D&reserved=0

