BURMESE
အတြဲ 24
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ရံိုးခန္းမ ားြႏွင့္ ေက ာင္းအေဆာက္အအံိုမ ားပတ္္ားျခင္းအား ဒိုတယအပတ္္ြဲတင္ အၿပီးသတ္ေတာ့မည့္တစ္ခ န္တည္းမွာပင္
အလိုပ္ႀက းပမ္းအား္ိုတ္မမြႏွင့္ အပ္ြႏွံမမ ျပ ခြဲ့သည့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာ၊မမ ားြႏွင့္ ဝန္္မ္းမ ားတို႔အား ကၽြႏ္ိုပ္ ေက းဇးတင္လိုပါသည္။
ေက ာင္းသို႔ျပန္သားရန္ စိုးရမ္မမျဖစ္ေနသမ ားလည္းရွေနစဥ္မွာ စတ္လမပ္ရွား ဖယ္ျဖင့္ ျပန္လာၾကသည့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဆရာ၊မမ ားြႏွင့္
ဝန္္မ္းမ ားတို႔အား ကၽြႏ္ိုပ္ အသအမွတ္ျပ လိုပါသည္။ ယခိုအပတ္တင္ ‘ဘဝအသက္တာ၌ တစ္ရက္ (A Day in the Life)’ သ႔ို
တက္ေရာက္ခြဲ့ၾကသည့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မတ္ဖက္ျဖစ္သမ ား တြႏ
႔ို င
ွ အ
့္ တ ေက ာင္းသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္ အလည္အပတ္သားေရာက္ခြဲ့စဥ္အတင္းက
အျပ သေဘာေဆာင္ေသာ အသံမ ားအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အလန္ သေဘာက ပါသည္။
ကးစက္မက
မ ာလတစ္ေလွ ာက္လံးို ၌ သတင္းအခ က္အလက္မ ားလႊင့္လိုင္းမ ားမွ မတန္တဆမ ားျပားစာ ္ိုတလ
္ င
ႊ ေ
့္ ပးခြဲၿ့ ပီးျဖစ္ပါသည္၊
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ DeKalb ေကာင္တီခရိုင္ေက ာင္း (DCSD) အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ လိုပ္နည္းကိုင္နည္း ျဖစ္ေသာ သပၸံနည္းပညာြႏွင့္
ေရာဂါ္န္း ခ ပ္ေရးြႏွင့္ တားဆီးေရး စင္တာ (CDC) တ၏
႔ို လမ္းညႊနမ
္ မ ္ြဲတင္ တစ္သမတ္တည္းရွပါသည္။ CDC အေနျဖင့္ ေက ာင္းမ ားအား
တတ္ြႏင
ို သ
္ မွ ျမန္ျမန္ ျပည္လည္ဖင့္လွစ္ရန္ အႀကံျပ ေ္ာက္ခံပါသည္။ ္ို႔အျပင္ ေက ာင္းမ ားအား ပတ္္ားျခင္းသည္ “ေက ာင္းသားမ ား၏
ပညာေရး တိုးတက္မမ၊ စတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက န္းမာေရး ြႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ ား ရရွျခင္းတို႔အား ဆးို ရားစာ ္ခက
ို ေ
္ စြႏိုငသ
္ ည္။”
ဟိုလည္း CDC မွ ေဖာ္ျပ္ား ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္း ေဘးကင္းလံိုၿခံ မမြႏွင့္ က န္းမာေရးအား ဆက္လက္
္န္းသမ္း္ားရွရန္အတက္ အားလံိုး သတ၀ီရယျဖင့္ ေန္ိုင္ရန္ြႏွင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ ား္ြဲတင္ ကးစက္ပ ံ႕ြႏွံ႕မမ အြႏၲရာယ္အား
ေလွ ာ့ခ ြႏိုင္မည့္ ေရာဂါ္န္းခ ပ္ေလွ ာ့ေရး မဟာဗ ်ဴဟာမ ားကို လိုကန
္ ာ ေဆာင္ရက္ရန္ သတေပးလိုပါသည္။
္ပ္မဆ
ံ ရ
ို လွ င္ ြႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွ ႀကီးၾကပ္သဌာနမွ်ဴးမ ားမွ ျပ လိုပ္သည့္ ခက္ခြဲေသာ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ဝန္္မ္းမ ားအတက္ ေဘးကင္းလံိုၿခံ သည့္ ပတ္ဝန္းက င္တစ္ခိုကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ဖန္တီးခြဲ့ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသ၊သားမ ား
ျပန္လာရန္အတက္ စနစ္မ ားကိုလည္း ေနရာတစ္က ျဖင့္ မွန္ေသာေျခလွမ္းျဖင့္ ျပ လိုပ္္ားၿပီး ျဖစ္ပါသည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ယံိုၾကည္ပါသည္။

ခရိုင္၏ ျပည္နယ္
လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္ ခရိုင္၏ ျပည္နယ္ မွ ကၽြႏ္ိုပ္ ေျဖရွင္းေစပါမည္။ အစီအစဥ္ကို Stone Mountain ရွ 4550
Greer Circle ကားရပ္နားရန္ေနရာ တင္ “ယာဥ္ေမာင္းြႏွင္ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအား (drive-in celebration)” ျပ လိုပ္က င္းပပါမည္။
ကားရပ္နားရန္ေနရာကို ညေန 4:15 နာရီ တင္ ဖင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစသ္ကိုမ ညေန 5:30 တင္ စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာ
္းခၽန္မမ စံြႏမန္းသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ မည္က့ြဲသို႔ တိုးျမႇင့္သားသည့္ DCSD ၏ အေတ႕အႀကံ ကို ေဝမွ ေျပာ ဆရ
ို န္ ကၽြႏ္ိုပ္ အလန္စတ္လမပ္ရွားမပါသည္။

ဘဝအသက္တာ၌ တစ္ရက္ ခရီးစဥ္/ ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမ
ၿပီးခြဲ့သည့္ ဗိုဒၡဟးေန႔က “ဘဝအသက္တာ၌ တစ္ရက္” ခရီးစဥ္တက္ ပါဝင္ခြဲ့ၾကေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို၏ မတ္ဖက္မ ားအား
ကၽြႏ္ိုပ္ေက းဇးတင္လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ားအား မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ မမသို႔ ျပန္လာေစရန္
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ေက ာင္းခန္းမမ ားကို လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ရန္ မတ္ဖက္မ ားအား အခင့္အလမ္းရရွေစပါသည္။ မမတို႔၏
ေမးခန္းမ ား၊ တံို႔ျပန္မမမ ား ြႏွင့္ စိုးရမ္မမမ ားအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ တန္ဖးို ္ားပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မတ္ဖက္မ ားအား မမတို႔၏ေက ာင္းမ ားကို
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့ ွ ခင့္ျပေပးသည့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ေက ာင္းေခါင္းေဆာင္မ ားသို႔ ေက းဇးတင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္မွ
စတ္ဝင္စားဖယ္အေကာင္းဆံိုးအခ က္အလက္မ ားကို ၾကည့္ရွ ရန္ ေက းဇးျပ ၍ ဤေနရာတင္ ြႏွပ္ပါ။
မၾကာေသးမီက ျပ လိုပ္ခြဲ့သည့္ ၿမ ႔ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးကို ၾကည့္ရွ ပါဝင္ခြဲ့ၾက ေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မဘမ ားြႏွင့္ ဆရာ၊မမ ားကိုလည္း
ေက းဇးတင္ပါသည္။ ခရိုင္ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္ြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစတ္အခ က္အလက္မ ားကို
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔တင္ျပခြဲ့သည့္အေပၚ သင္၏ တံို႔ျပန္ေဆာင္ရက္မမမ ားြႏွင့္ သတ္ားမမမ ားအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေက းဇးတင္ရွပါသည္။
ၿမ ႔ေတာ္ခန္းမအစည္းအေဝးကို သင္လြဲေခ ာ္ခြဲ့ပါက ၾကည့္ရွ ရန္ ေက းဇးျပ ၍ ဤေနရာတင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွ ပါ https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130

BURMESE
ေဘးကင္းလံိုၿခံ ေသာ ျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းေက ာင္းအတက္ ခိုင္မာေသာ
ရပ္ရာတစ္ခိုကို လိုအပ္ပါသည္။
ဘိုတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး
ေဖေဖၚဝါရီလ 8 ရက္က ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဘိုတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာခြဲ့ၾကသအေယာက္စီတိုင္းတို႔အား
ေက းဇးတင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအတင္း၌ အခ က္အလက္မ ားစာ ရရွခြဲ့ပါသည္၊ ္ိုအခ က္ အလက္မ ားကို ျပည္သမ ား သတမမေၾကာင္း
ကၽြႏ္ိုပ္ေသခ ာ ျပ လိုပ္လိုပါသည္။ ေအာက္ပါ အခ က္အလက္မ ားအခ ႕မွာ အစည္းအေဝးမွ ္ိုတ္္ားသည့္ အဓကအခ က္မ ားျဖစ္ပါသည္။
ADA ေတာင္းဆိုမမမ ား
•

အေဝးမွ အလိုပ္လိုပ္ျခင္း ေရးခ ယ္မမမ ားအတက္ ဆင
ို း္ ငံ့္ားေသာ ADA အခက္အခြဲမ ားဆိုင္ရာ ခင့္ျပ ျခင္းသည္ လာမည့္
ေဖေဖၚဝါရီလ 2 ရက္ေန႔တင္ သက္တမ္းကိုန္ဆံိုးပါမည္။

•

ခရိုင္မွ ၎တို႔၏ ရံိုးခန္းမ ား/စာသင္ခန္းမ ား/အလိုပ္ခင္ေနရာမ ားသို႔ ျပန္သား သည့္အခါ ဆင
ို း္ ငံ့္ားေသာ ADA
ေတာင္းဆိုမမမ ားကို မမတို႔၏ တိုက္ရိုက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ်ဴး္ံသို႔ အသေပးခ က္မ ားေပးပို႔ရန္ အလိုပ္သမားမ ားအား
ေျပာျပ္ားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

•

ေနရာ္ိုင္ခင္းမ ားကို အလိုပ္သမား၏ မရွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အလိုပ္ ေဆာင္ရက္ခ က္အား ျပန္လည္သံိုးသပ္ျခင္းအေပၚတင္
အေျခခံပါသည္။ အကယ္၍ မ က္ြႏွာခ င္းဆိုင္ တံို႔ျပန္မမသည္ အလိုပ္သမား၏ အလိုပ္အစတ္အပိုင္း ျဖစ္ခြဲ့ပါက အေဝးမွ
အလိုပ္လိုပ္ရန္ ေနရာ္ိုင္ခင္းအတက္ ခင့္ျပ ခ က္ ရရွပါလမ့္မည္ မဟိုတ္ပါ။

•

အေဆာက္အဦးအတင္းရွ အျခားေနရာတစ္ေနရာတင္ အလိုပ္လိုပ္ရန္ ျဖစ္ြႏိုင္သည့္အခါမ ားတင္ ယာယီ ေနရာ္ိုင္ခင္းအတက္
စဥ္းစားေပးြႏိုင္ပါသည္။ အရည္အခ င္းျပည့္မီမမအတက္ အဆံိုးအျဖတ္ျပ ေနစဥ္ ေက ာင္းေခါင္းေဆာင္မ ား အေနျဖင့္
က းေၾကာင္းဆီေလ ာ္ေသာ ေျပာင္းလယ္ျပင္လယ္မမမ ား စီစဥ္ေပးရန္ အလိုပ္သမားမ ားြႏွင့္အတ ေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက ာင္းအေဆာက္အဦး ပတ္ျခင္း
•

Smoke Rise ES - သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးြႏွင့္ သန္႔စင္မမမ ား ျပ လိုပ္ရန္အတက္ ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 5 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္
ပတ္သည္။ DeKalb က န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ႕ြဲ မွ ငါး (5) ရက္ပတ္ရန္ အႀကံျပ ္ားသည္။

•

Panola Way ES - ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 5 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္ စာသင္ခန္း ပတ္သည္။ အခန္းအား သန္႔ရွင္းေရးြႏွင့္
သန္စ
႔ င္မမ
မ ား ျပ လိုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Panola Way ကို ဖင့္္ားဆြဲပါ။

•

ႀကီးမားေသာ သန္႔ရွင္းေရးျပ လိုပ္ရန္အတက္ John Lewis ES အစားအစာ ျဖန္႔ေဝမမ ဧရယာကို လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔၊ 4
ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္ ပတ္ပါသည္။ အစားအစာ ္ိုတ္လိုပ္မမကို ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕္ားသည္။ အစားအစာ္ိုတ္လိုပ္ျခင္း
လမပ္ရွားေဆာင္ရက္မမမ ားအားလံိုးကို လာမည့္ အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 9 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္ တင္ ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ပါမည္။

•

ျပည္သ႕ လံိုၿခံ ေရး - သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးြႏွင့္ သန္႔စင္မမမ ား ျပ လိုပ္ရန္အတက္ လိုပင
္ န္း လည္ပတ္မမမ ားကို ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 5
ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္ ပတ္ပါသည္။ ျပည္သ႕ လံိုၿခံ ေရး - လိုပင
္ န္းလည္ပတ္မမမ ားကို တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 8 ရက္၊ 2021
ခိုြႏွစ္တင္ ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ပါမည္။ လက္ေဗြႏွပ္ ယနစ္အား လာမည့္ ဗိုဒၶဟးေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 10 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္
ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ပါမည္။

•

သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးြႏွင့္ သန္႔စင္မမမ ား ျပ လိုပ္ရန္အတက္ Sam Moss ဝန္ေဆာင္မမေပး စင္တာကို တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 8 ရက္၊
2021 ခိုြႏွစ္တင္ ပတ္ပါသည္။

•

Redan HS - ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 5 ရက္၊ 2021 ခိုြႏွစ္တင္ အခန္းမ ားစာ ပတ္ပါသည္။ အခန္းအား သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးြႏွင့္
သန္စ
႔ င္မမ
မ ား ျပ လိုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Redan HS ကို ဖင့္္ားဆြဲပါ။

•

အကယ္၍ ဝန္္မ္းတစ္ဦးတင္ ေရာဂါကးစက္မမျဖစ္ေၾကာင္းေတ႕ရွရပါက COVID-19 ဆက္သယ္မမ ဌာန (POC) မွ အစီရင္ခံ
စာရက္စာတမ္းမ ားကို ျဖည့္စက္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ်ဴး၊ ဌာနအႀကီးအကြဲမ ား သို႔မဟိုတ္ ဌာနမွ်ဴး/ လက္ေ္ာက္ ္ံသ႔ို
တင္ျပပါသည္။ အစီရင္ခံတင္ျပ္ားသည့္ အခ က္အလက္မ ား တက မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္အတက္ ျဖစ္ြႏိုင္လွ င္
COVID-19 POC အေနျဖင့္ ဝန္္မ္း အဖ႕ြဲ ဝင္ြႏွင့္ ေဆးေြႏးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

•

ေဒသဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ်ဴး၊ ဌာနအႀကီးအကြဲမ ား သို႔မဟိုတ္ ဌာနမွ်ဴး/ လက္ေ္ာက္ မွ အစီရင္ခံ စာရက္စာတမ္းမ ားကို
သတ္မတ
ွ ခ
္ န္႔အပ္္ားသည့္ သနာျပ ြႏွင့္ COVID-19 က န္းမာေရး အဖ႕ြဲ ္ံသို႔ ေပးပို႔ေပးပါသည္။

•

COVID-19 က န္းမာေရး အဖ႕ြဲ မွ အစီရင္ခံတင္ျပခ က္ကို ျပန္လည္သံိုးသပ္ ၾကည့္ရွ ၿပီးေနာက္ DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖြဲ႕္ံ
ဆက္သယ္မမျပ ကာ ျပ လိုပ္ရန္ေနာက္အဆင့္မ ားကို ဆံိုးျဖတ္ရန္အတက္ ေဒသဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွ်ဴး၊ ဌာနအႀကီးအကြဲမ ား
သမ
႔ို ဟိုတ္ ဌာနမွ်ဴး / လက္ေ္ာက္ ေဆးေြႏး တင
ို ပ
္ င္ပါသည္။

BURMESE
•

သီးသန္ခ
႔ ြဲေနျခင္း သမ
႔ို ဟိုတ္ ေရာဂါအေျခခ ပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မ ားတို႔ြႏွင့္ပတ္ သက္၍ DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ ္ံမွ
အေသးစတ္ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို COVID-19 က န္းမာေရး အဖ႕ြဲ က အသေပးပါသည္။ အနီးကပ္ေနသမ ားအား
အသေပးျခင္းျပ လိုပ္ၿပီး ေနအမ္၌သာ ေန္ိုင္ရန္၊ ေရာဂါအေျခခ ပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လမ္းညႊနခ
္ က္မ ားကို လိုက္နာေစျခင္း ြႏွင့္
အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္အတက္ မမတို႔၏ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ ပံ့ပိုးေပးသြႏွင့္ ေဆးေြႏးတိုင္ပင္ပါသည္။
အလိုပ္သမားမ ားသည္ အလိုပ္သို႔ျပန္သားျခင္း လမ္းညႊန္ခ က္ြႏင
ွ အ
့္ ညီ ေနအမ္၌ သီးသန္႔ခြဲေနျခင္း ၿပီးဆံိုးမမအတက္
သတ္မတ
ွ စ
္ ံမ ားြႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အခါ အလိုပ္သို႔ ျပန္သားြႏိုင္ပါသည္။

•

အကယ္၍ ဝန္္မ္းတစ္ဦးတင္ COVID-19 ေရာဂါကးစက္မမျဖစ္ေၾကာင္း ေတ႕ရွရ ပါက ္ေတ႕မမျဖစ္ခြဲ့သည့္ ဧရယာ(မ ား)ကို
သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးျပ လိုပ္ရန္ြႏင
ွ ့္ ပိုးသတ္ရန္ 24 နာရီအ္ ပတ္္ားပါသည္။ COVID-19 ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံိုမ ားကို
္ပ္မတ
ံ းို ခ ြဲ႕ၿပီးပတ္ခြဲ့ပါက ေနာက္္ပ္ေသာ သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးြႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္း အစီအမံမ ား ျပ လိုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အဦး အဆင္သင့္ျဖစ္မမ
•

လိုပင
္ န္းစီမံလည္ပတ္မမအဖ႕ြဲ မွ အေဆာက္အဦးမ ားသို႔ ဆက္လက္ သားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း၊
အ္းဂရိုစိုက္ေဆာင္ရက္ရန္လိုအပ္သည့္ ဧရယာမ ားကို ကိုင္တယ္ေဆာင္ရက္သားြႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦး ေခါင္းေဆာင္မ ားအား
ဝိုင္းဝန္းကညီေဆာင္ရက္သားျခင္းမ ား ျပ လိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

PPE ၊ သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရး ြႏွင့္ သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရး ေ္ာက္ပံ့ပစၥည္းမ ားကို ေက ာင္းမ ား အားလံိုးသို႔ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေပးပို႔ျဖန္႔ေပး္ားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရး ဒဏ္ခံကရယာ ြႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ေ္ာက္ပံ့ပစၥည္းမ ားကို အေဆာက္အဦးမ ားအားလံိုးသို႔ ေလးပတ္စာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔
စီစဥ္ေပးခြဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ လိုအပ္သလို အေဆာက္အဦးမ ားသို႔ ဆက္လက္ ျဖည့္တင္းေပးသားပါမည္။ ဆရာ၊မမ ား ြႏွင့္
ေက ာင္းသ၊သားမ ား ေဘးကင္းလံိုၿခံ စာ ျပန္လာြႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ ာေစသည့္အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ အဖ႕ြဲ မွ
လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အလိုပ္အမန္႔မ ားကို ကိုင္တယ္ေျဖရွင္း ၿပီးစီးေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

•

ၿပီးခြဲ့သည့္ 6-8 လ အ္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ျပ လိုပ္ခြဲ့သည့္ အလိုပ္အမန္႔မ ား၏အေျခအေန တိုးတက္မမမွာ အလန္ တိုးတက္မမရွခြဲ့ပါသည္။
အလိုပ္အမန္႔မ ားအပၚတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေက ာင္းသ၊သားမ ားြႏွင့္ ဝန္္မ္းမ ားတို႔၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံ မမြႏွင့္
သက္သာေခ ာင္ခ ေရးပါဝင္သည့္ ဦးစားေပးခ က္ကို ္ားရွ ေၾကာင္း ေသခ ာေစသည့္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အဖ႕ြဲ သည္
တက္ၾကေသာ နည္းဟန္ျဖင့္ ဆက္လက္ တံို႔ျပန္သားမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္္မ္းမ ားတ၏
႔ို အႀကံျပ ခ က္အရ ေက ာင္းမ ားအားလံိုးသို႔
မ က္ြႏွာကာမ ား ျဖန္႔ေဝေပးပို႔သားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦး အဆင္သင့္ရွမမ ဗီဒီယက
ို ို ၾကည့္ရွ ရန္ ေက းဇးျပ ၿပီး ေဖာ္ျပပါတင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ အဂၤလပ္ဘာသာhttps://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
စပန္ဘာသာ https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
HVAC
အပေပးစက္ကို DCSD အေဆာက္အဦးမ ားအားလံိုးတို႔၌ တပ္ဆင္ဖင့္္ားေပးၿပီး ခရိုင္တင္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္လပ္မမ မရွပါ။
•

HVAC ကစၥမ ားအားလံိုးသည္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦး ္န္းသမ္းေရး ဝန္္မ္းမ ားအတက္ ္ပ္တန္းဦးစားေပး
လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွသားပါမည္။ ခရိုင္တင္ သင္ၾကားမမြႏွင့္ ေလ့လာသင္ယမမအတက္
ေ္ာက္ကေစေသာ ပတ္ဝန္းက င္တစ္ခိုရွရန္ ေသခ ာေစရန္အတက္ DCSD အေဆာက္အဦးမ ားြႏွင့္ လိုပင
္ န္းလည္ပတ္စီမံေရး
တမ
႔ို ွ စနစ္မ ားကို ဝီရယရွစာျဖင့္ ျပ ျပင္မမမ ားြႏွင့္ စမ္းသပ္မမမ ား ဆက္လက္ျပ လိုပ္ေနပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ြႏိုင္ေသာ
အပးေပးစက္မ ားကို ခရိုင္တစ္ဝန္းလံိုးရွ စာသင္ခန္း မ ားစာတို႔၌ ယာယီ အစီအမံအျဖစ္ DCSD မွ တပ္ဆင္ေပး္ားၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခရိုင္အား ျပ ျပင္မမမ ား ၿပီးစီးေအာင္ ျပ လိုပ္ခင့္ရရွေစမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ ားအား ဆက္လက္၍
အသံိုးျပ သားေစြႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

ကာကယ္ေဆးမ ားအပါအဝင္၊ ေလ္ိုအရည္အေသးြႏွင့္ မသန္မစမ္းျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသ၊သားမ ားအား
ပံ့ပိုးကညီျခင္း စသည့္ အျခားေသာ အစည္းအေဝးမွ ္ိုတ္္ားသည့္ အဓကအခ က္မ ားကို ဖတ္ရွ ရန္ ေက းဇးျပ ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ဝဘ္ဆိုဒ္တင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ။

BURMESE
မႀကံ ဖးသည့္ ဤသို႔ေသာအခ န္အတင္း၌ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ လမ္းခရီးကို ရွာေဖ ေနစဥ္အခါတင္ သင္၏ စတ္ရွည္သည္းခံမမအတက္ ္ပ္မံ
ေက းဇးတင္လို ပါသည္။ ခရိုင္မွ ေနာက္ဆံိုးရ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို အၿမြဲတမ္းသရွရန္ ေက းဇးျပ ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တင္
လည္ပတ္ၾကည့္ရွ ပါ။

Mrs. Cheryl Watson-Harris
မဘမ ားသ႔၊ို ခရိုင္
္ ံမွ သတင္းအခ က္အလက္မ ားြႏွင့္ အသေပးခ က္မ ားကို လက္ခရ
ံ ရွရန္အတက္ ေက ာင္း မန္စင္ဂ ာ (School Messenger)
္ြဲတင္ သင္၏ ဆက္သယ္ရန္ အခ က္အလက္မ ား မွနက
္ န္ေၾကာင္း ေက းဇးျပ ၍ ေသခ ာေအာင္ ျပ လိုပေ
္ ပးပါ။ သင္၏
ဆက္သယ္ရန္အခ က္အလက္မ ားသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ အီးေမးလ္ ြႏွင့္ သင့္ ဖိုနး္ နံပါတ္ မ ားသည္
ေနာက္ဆိုးံ ရအခ က္အလက္မ ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ သင့္ေက ာင္းသ႔ို ေက းဇးျပ ၍ ဆက္သယ္ပါ။

