
BURMESE 

အတ ြဲ 25 
 

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုငေ္က ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 

သင့္အတ က္ သာလ နေ္ကာငး္မ နေ္သာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ၿပးီ အားလပရ္က္တ င ္သက္ေတာင့္သက္သာာွႏင့္ 

ေဘးကငး္လံိုၿခံဳစ ာ အနားယရူန္ ျပင္ဆငေ္နၾကလ မ့္မည္ဟို ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ခရ ိုငေ္က ာင္းအေနျဖင့္ 

မ က္ာွႏာခ င္းဆ ိုင ္သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈက ို စ တ္ပါဝင္စားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားာွႏင့္ မ သားစိုမ ားအတ က္ ျပင္ဆင္ျခငး္ 

ေရ းခ ယ္မႈ တ င ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔အား ဆက္လက္ ေထာက္ခံပံပ့ ိုးေပးသည့္ ညႊနး္က န္းမ ားအားလံိုးက ို 

အထူးေက နပအ္ားရပါသည။္ ေဖေဖၚဝါရီလ 11 ရက္ ဘိုတ္အဖ ြဲ႕အစညး္အေဝးအတ ငး္ာွႏင့္ ထ ိုေန႔ရက္ေနာက္ပ ိုင္း၌ 

မ သားစိုမ ားာွႏင့္ ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ဝငမ္ ားမ ွေဖာ္ျပခြဲ့ၾကသည္ ့စ ိုးရ မပ္ပူန္မႈမ ားက ိုလညး္ ကၽ ာ္ႏိုပတ္ ို႔ 

အသ အမွတ္ျပဳပါသည္။ လ န္ခြဲသ့ည့္ ရက္အနည္းငယ္မ ားတ င္ ထိုတ္ေဖာ္ခြဲ့သည့္ စ ိုးရ မပ္ပူန္မႈမ ားက ို ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ 

စဥး္စားသပခ္ြဲ့ၿပးီ ၎တ ို႔၏ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားက ို ေအာက္တ င ္ေဖာ္ျပထား ပါသည။္ 
 

ၿပီးခြဲ့သည့္လအနည္းငယ္၌ မဆိုပမ္နစ ္အလိုပ္ႀက ဳးပမး္ခြဲ့ၾကေသာ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အဖ ြဲ႕က ိုလည္း 

ကၽ ာ္ႏိုပ္အထူးေက းဇူးတငဂ္ိုဏ္ယူပါသည္။ ကမၻာအာံွႏ႔ျဖစ္ပ ားေသာ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈအလယ္၌တ ငပ္င္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ 

DeKalb ေကာငတီ္ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ ရပူါရံိုအတ က္ လိုပ္ေဆာင္ခြဲသ့ည့္ ခ နပ္ီယံမ ားေျပာျပခြဲသ့ည့္ 

ျဖစရ္ပ္မနွမ္ ားအားလံိုးအတ က္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ခရ ိုင္လိုပရ္ပ္မ ားအေပၚ ဂိုဏ္ယူမ ပါသည္။ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔အတူတက  ေရ႕ွသ ို႔ 

ဆက္လွမ္းၾကပါမည္။ 
 

လာမည္ ့ေဖေဖၚဝါရီလ 23 ရက္ တ င္ျပဳလိုပမ္ည့္ ခရ ိုင၏္ ျပည္နယ္ အစအီစဥ ္-ေဆာငပ္ိုဒ္ ျဖစ္သည့္ “ထူးခၽ နမ္ႈ 

စံာႏႈနး္သစ္သ ို႔ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ မညက္ြဲ့သ ို႔ အဆင့္တ ိုးျမႇင့္သ ားသည္ ့DCSD ၏ အေတ ႕အႀကံဳ” ာွႏင့္ က နရ္ွ သည့္ 

ေက ာင္းစာသငာွ္ႏစ္၏ လိုပင္နး္အစီအစဥမ္ ားက ို မွ ေဝျခင္း က ို ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ေနပါသည္။ 
 

ေက ာငး္သား အႀကေံပး ေကာ္မတ ီ
 

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္တ င ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာငး္သား အႀကံေပး ေကာ္မတီ အဖ ြဲ႕ာွႏင့္အတူ ေကာင္းေသာအခ  န ္

ျဖစခ္ြဲပ့ါသည။္ ေက ာင္းသားမ ားသည ္မ မ တ ို႔၏ အေဝးမွနညး္ပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈပတ္ဝန္းက င ္

ာွႏင့္ပတ္သက္သည္ ့မ မ တ ို႔၏ ခစံားခ က္မ ား၊ ကမၻာအာံွႏ႔ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင့္ မ မ တ ို႔အား ပညာေရးအရာွႏင့္ 

လူမႈေရးအရ မညက္ြဲ့သ ို႔ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ခြဲေ့ၾကာင္း ေဆ းောႏ းသ ားခြဲပ့ါသည္၊ ကၽ ာ္ႏိုပအ္ေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ား 

ေက ာင္းျပန္သ ားျခငး္ အတ က္ လိုပ္ငန္းစမီံက န္းေရးဆ ြဲသည့္အခါ ထည့္သ င္းစဥ္းစားသင့္သည့္အရာ ျဖစပ္ါသည္။ 

မ မ တ ို႔၏ အႀကံျပဳျဖည့္သ ငး္ခ က္မ ားာွႏင့္ စဥ္းစဥ္းစားစားျဖင့္ တံို႔ျပနေ္ျဖၾကားခ က္မ ားက ို ကၽ ာႏ္ိုပ ္အမနွ္တကယ္ပင ္

တနဖ္ ိုးထားပါသည။္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ားက ို အလ နဂ္ိုဏ္ယူပါသည။္ 

ထူးကြဲေျပာငေ္ျမာက္ေသာ စံျပ ပိုဂ  ဳလ္မ ားာွႏင့္ ေက ာင္းသားေခါငး္ေဆာငမ္ ားျဖစ္ျခင္း အတ က္ ေက းဇူးတငပ္ါသည္။ 
 

Reach Georgia 



BURMESE 

 

ယေန႔ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မ တ္ဖက္ Reach Georgia မ ွအံ့ဖ ယ္ေသာ လက္မွတ္ထ ိုးျခငး္အတ က္ ေက းဇူးတငပ္ါသည္။ 

ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ DCSD ေက ာင္းသားေလးဦးမ ွ$10,000 စ ီလက္ခရံရွ ၿပီး ဤပူးေပါင္းေဆာငရ္ က္မႈမ ွကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 

ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ ေကာလ ပေ္က ာင္းသ ို႔ ဝင္ေရာက္ာႏ ိုင္ျခင္းာွႏင့္ မ မ တ ို႔အား 21 ရာစိုလိုပ္ငန္းခ ငအ္တ င္ 

ျပင္ဆငမ္ႈမ ား ပ ိုမ ိုရရွ ေစပါသည္။ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအေပၚ သင၏္ ကတ ကဝတ္မ ားအတ က္ 

ေက းဇူးတငပ္ါသည္။ 
 

က ငး္ဆငး္ေန႔ 
 

ေဒသ VI ထြဲတ င ္ေအာင္ျမင္ေသာ အေဝးမနွည္းပညာျဖင့္ က င္းဆငး္ေန႔အေၾကာင္းက ို ေဝမွ ေျပာျပရန ္ကၽ ာ္ႏိုပ္ 

အလ နဝ္မး္ေျမာက္ဝမ္းသာစ တ္လႈပရ္ွားမ ပါသည္။ Peachcrest မလူတန္းေက ာင္း၌ စတိုတၴတနး္ သခ ၤာ အဖ ြဲ႕ 

အလ နပ္ူးေပါင္းေဆာငရ္ က္မႈ အစညး္အေဝး ာွႏင့္ DeKalb Alternative ေက ာင္း၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ တ ိုးတက္မႈ 

အစညး္အေဝးပ ြဲတ ို႔က ို ကၽ ာ္ႏိုပ္ ေလ့လာခြဲရ့ပါသည။္ အဆ ိုပါေက ာင္းမ ား၌ရွ ေသာ ေက ာငး္အိုပ္ႀကီးမ ားာွႏင့္ 

ဝနထ္မး္မ ားတ ို႔အား ကၽ ာ္ႏိုပအ္ား ႀက ဳဆ ိုခြဲ့ျခင္းာွႏင့္ မ မ တ ို႔တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက ဳးပမး္မႈာွႏင့္ ာွႏစ္ျမႇဳပအ္ပ္ာံွႏမႈတ ို႔အတ က္ 

ေက းဇူးတငလ္ ိုပါသည။္ 
 

ျပည့္စံိုေသာ မဟာ စမီကံ နး္ - ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခနး္မ အစညး္အေဝး #1 
 

အဖ ြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည့္စံိုေသာ မဟာ စီမကံ နး္ (CMP) က ို ဖ ံ႕ၿဖ ဳးလိုပေ္ဆာငေ္နသည့္ အေလ ာက္ လာမည့္ 

ေဖေဖၚဝါရီလ 25 ရက္၊ ညေန 6-7:30 နာရ ီအခ  န္တ င ္ေက းဇးူျပဳ၍ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ာွႏင့္အတူ တက္ေရာက္ပါဝငပ္ါ။ 

အစညး္အေဝး၌ လိုပင္နး္စမီကံ န္း လိုပင္နး္စဥ၏္ အက ဥ္း၊ သင့္အေနျဖင့္ မညက္ြဲ့သ ို႔ ပါဝင္ာႏ ိုငေ္ၾကာင္း ာွႏင့္ 

လာမည့္လမ ားထြဲတ င ္မည္သည္တ ို႔အား ေမွ ာ္လင့္ထားရန ္မ ားက ို ေဆ းောႏ းေျပာၾကားသ ားမည္ျဖစပ္ါသည။္ 
 

အဖ ြဲ႕သ ို႔ ေမးျမန္းလ ိုသည့္ေမးခ နး္မ ားက ို ေဖာ္ျပပါအးီေမးလ္လ ပစ္ာအတ ိုင္းသ ို႔ ႀက ဳတင္ ေပးပ ို႔ာႏ ိုင္ပါသည္ - 

CMP@dekalbschoolsga.org 
 

အစညး္အေဝးသ ို႔ဤေနရာတ င္ ဝငေ္ရာက္ာႏ ိုင္သည။္ 
 

ခရ ိုင၏္ ျပညန္ယ ္
 

လာမည္ ့ေဖေဖၚဝါရီလ 23 ရက္၊ 2021 ခိုာွႏစ္တ င္ ခရ ိုင၏္ ျပည္နယ္ တ င ္ကၽ ာ္ႏိုပ္ မ န္႔ခ န္းေျပာၾကားပါမည။္ 

အစီအစဥ္က ို Stone Mountain ရွ  4550 Greer Circle ကားရပန္ားရနေ္နရာ တ င ္

“ယာဥေ္မာငး္ာွႏငဝ္င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အခမး္အား (drive-in celebration)”  ျပဳလိုပက္ ငး္ပပါမည။္ 

ကားရပန္ားရနေ္နရာက ို ညေန 4:15 နာရီ တ င ္ဖ င့္မည္ျဖစ္ၿပးီ အစအီစသ္က ိုမူ ညေန 5:30 တ င ္

စတင္မည္ျဖစပ္ါသည။္ အသစေ္သာ ထူးခၽ န္မႈ စံာႏႈနး္သ ို႔ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔ မည္ကြဲ့သ ို႔ တ ိုးျမႇင့္သ ားသည္ ့DCSD ၏ 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/
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အေတ ႕အႀကံဳက ို ေဝမွ ေျပာ ဆ ိုရန္ ကၽ ာ္ႏိုပ ္အလ နစ္ တ္လႈပရ္ွားမ ပါသည။္ See ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဖ တ္ေခၚမႈအား 

ဤေနရာတ င ္ၾကည့္ရွဳပါ။ 
 

CDC လမး္ညႊနမ္ႈ 
 

အလွ င္က ကၽ ာ္ႏိုပ ္ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပီးသည့္အတ ိုင္း ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔သည ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ လိုပန္ည္း က ိုင္နည္းျဖစေ္သာ 

သ ပၸံနညး္ပညာာွႏင့္ ေရာဂါထ နး္ ခ ဳပေ္ရးာွႏင့္ တားဆးီေရး စငတ္ာ (CDC) တ ို႔၏ လမ္းညႊန္မႈ ထြဲတ င ္

တစ္သမတ္တည္းရွ ပါသည္။ မၾကာေသးမီက CDC မ ွလမ္းညႊနမ္ႈအရ DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုငေ္က ာငး္ (DCSD) 

သည ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသငဆ္ိုရ ေက ာငး္သားမ ားအား အေဆာက္အဦးထြဲသ ို႔ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစ ာ 

ျပန္လာာႏ ိုငေ္စေရး အတ က္ ႀက ဳဆ ိုရန္ ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အေဆာက္အဦး အဆင္သင့္ရွ မႈ စံာႏႈနး္ာွႏင့္ ေရာဂါ ထ နး္ခ ဳပ္ 

ေလွ ာခ့ ေရးမဟာနည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတ င္ မနွ္ကနေ္သာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတ င ္

ရွ ေနပါသည။္ 
 

ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားာွႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ ို႔၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈသည ္ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ နပံါတ္တစ္ 

ဦးစားေပးခ က္အျဖစ ္ဆက္လက္တညရ္ွ ေနပါမည။္ ေက ာင္းမ ားထြဲတ င ္ကူးစက္ပ ံ႕ာံွႏ႔မႈအာၲႏရာယ္မ ား ေလွ ာ့ခ ာႏ ိုင္ရန ္

ေအာက္ပါ ေရာဂါ ထ န္းခ ဳပ ္ေလွ ာ့ခ ေရးမဟာနည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္န ္

အႀကံျပဳထားပါသည။္ ဤတ င ္DCSD မ ွကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုငး္အဝ ိုင္းအား ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစ ာ ထားရွ သည့္ 

နညး္လမ္းမ ားျဖစပ္ါသည္ - 
 

1. ာွႏာေခါင္းစညး္မ ားက ို အခ  န္တ ိုင္း တစ္သမတ္တည္းာွႏင့္ မနွက္နစ္ ာ တပဆ္ငပ္ါ။ ာွႏာေခါင္းစညး္မ ားသည္ 

ာွႏာေခါင္းာွႏင့္ ပါးစပ္က ို ေကာငး္စ ာ ဖံိုးထားရမည္္ျဖစ္ၿပီး မ က္ာွႏာေဘးဖက္မ ားတ င္ အေပါက္မရွ ေစဘြဲ 

အံက ိုက္ ျဖစရ္ပါမည္။ မ က္ာွႏာကာမ ားသည ္ာွႏာေခါင္းစညး္အား အစားထ ိုးျခင္း မဟိုတ္ပါ။ 
 

2. လူမႈေရးရာ အက ာအေဝးျခားေနျခင္း - လူမ ားၾကားထြဲတ င္ အနညး္ဆံိုး 6 ေပ ခာႏၶာက ိုယ္ 

အက ာအေဝးျခားေနျခင္းက ို ေလ့က င့္ျခငး္ျဖင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာ ေနရာမ ားက ို ဖန္တီးပါ။ DCSD သည္ 

အေပါင္းအပါ လိုပေ္ပးျခငး္လည္းရွ ပါသည္၊ ထ ေတ ႕ကူးစက္မႈ အနည္းဆံိုး ျဖစေ္အာင္ 

ေက ာင္းဖ င့္ေန႔တစေ္န႔လံိုး၌ အတူတက  ရွ ေနၾကရန ္ေက ာင္းသားမ ားာွႏင့္ တစခ္ါတစ္ရတံ င္ 

အလိုပ္သမားမ ားအား အိုပစ္ိုဖ ြဲ႕ျခင္း ပါဝင္ပါသည။္ တစထ္ပတ္ည္းမက ေအာင ္

လႊြဲဆ ြဲေသာအခ  နဇ္ယားျဖင့္၊ ဥပမာ-ေရာက္ရွ လာခ  န ္ာွႏင့္ ပ ို႔ေဆာငခ္  နမ္ ားာွႏင့္ တညေ္နရာမ ားတ င ္

အေပါင္းအပါမ ားျဖင့္ ေနေစၿပီး မလ ိုအပသ္ည္ ့ဧည့္သည္လည္ပတ္မႈမ ား ာွႏင့္ လႈပရ္ွားေဆာငရ္ က္မႈမ ားက ို 

ကန္႔သတ္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ိုလည္း အေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ က္သ ားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 

3. သင့္လက္မ ားက ို ေဆးပါ - လက္မ ားက ို ေရာွႏင့္ ဆပ္ျပာျဖင့္ အနညး္ဆံိုး 20 စကၠန္႔ၾကာ ေဆးေၾကာၿပီး 

မ က္ာွႏာထ က ိုင္ျခင္းမ ားက ို ေရာွငပ္ါ။ ာွႏာေခါငး္စည္း မတပ္ထားသည့္အခါတ င္ ေခ ာငး္ဆ ိုးျခင္းာွႏင့္ 

https://www.dekalbschoolsga.org/community/state-of-the-district/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
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ာွႏာေခ ျခငး္မ ားက ို တစ္ရ်ွဴးျဖင့္ ဖံိုးကာၿပီး ာွႏပ္ေခ းညႇ ၊ ေခ ာင္းဆ ိုး သ ို႔မဟိုတ္ ာွႏာေခ  ၿပီးေနာက္ 

သင့္လက္မ ားက ို ခ က္ခ ငး္ ေဆးပါ။ 
 

4. သန္႔ရွငး္ေရး ာွႏင့္ ပ ိုးသတ္ျခငး္ - က န္းမာေသာ အေဆာက္အဦးမ ားအား သန္႔ရငွ္းေရးာွႏင့္ 

ထ န္းသ မး္အတ က္ CDC ၏ အေျခခံသေဘာတရားမွာ ထ ေတ ႕မႈမ ားေသာ မ က္ာွႏာျပငမ္ ား (ဥပမာ၊ 

တံခါးလက္က ိုင္မ ား ာွႏင့္ မးီခလိုတ္မ ား) က ို ပံိုမနွ္ ာွႏင့္ တစသ္မတ္တညး္ သန္႔စင္ ေပးရန ္ျဖစပ္ါသည။္ 

DCSD အေနျဖင့္ ေဘးကငး္လံိုၿခံဳမႈအား ေသခ ာေစရန္ ေထာက္ပံပ့စၥည္း (ဥပမာ၊ ဆပ္ျပာ၊ စကၠ်ဴသိုတ္ပိုဝါ၊ 

အရက္ျပန ္အနည္းဆံိုး 60% ပါေသာ လက္သန္႔စငေ္ဆးရည္၊ ပ ိုးသတ္သိုတ္ပိုဝါမ ား၊ ာွႏာေခါင္းစည္း) 

မ ားက ို လံိုေလာက္စ ာ စစီဥေ္ပးထားသည။္ ဤတ င ္ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစ ာေနရန ္DCSD ၏ အျခားေသာ 

ေဆာငရ္ က္မႈမ ားျဖစ္ပါသည ္- 
 

• မၾကာခဏ ထ ေတ ႕မႈရွ သည့္ မ က္ာွႏာျပင္မ ားက ို သန္႔စငေ္ပးျခငး္ 

• စာသငခ္နး္ အျပငအ္ဆငမ္ ားက ို ျပဳျပင္ျခငး္ 

• ရိုပပ္ ိုင္းဆ ိုငရ္ာ အကာအရနမ္ ား ာွႏင့္ COVID-19 ဆ ိုင္းဘိုတ္မ ားက ို တပ္ဆငေ္ဆာက္လိုပ္ျခငး္ 

• အရာဝတၴဳပစၥည္းမ ား အတူမွ ေဝအသံိုးျပဳျခငး္က ို ဟန္႔တားပါ 
 

5. ဆက္သ ယ္မႈျပဳ ေျခရာေကာက္ျခငး္ - DCSD သည္ မၾကာေသးမီက COVID-19 

ကူးစက္မႈျဖစ္သည့္ပိုဂ  ဳလ္မ ားက ို အျခားသမူ ားသ ို႔ ထပမ္ံကူးစက္မႈမ ွတားဆးီကာက ယ္ရန ္

ေဖာ္ထိုတ္ခြဲ့သည့္ Georgia ျပည္သူ႕က နး္မာေရး ဌာနာွႏင့္ DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္ အဖ ြဲ႕ာွႏင့္ ဆက္လက္ 

ပူးေပါင္းေဆာငရ္ က္လ က္ ရွ ပါသည္။ ဆက္သ ယ္မႈျပဳ ေျခရာေကာက္ျခင္းသည္ COVID-19 ၏ 

ကူးစက္မႈက ို ကူညေီလွ ာခ့  ေစပါသည ္- 
 

• လူမ ားအား COVID-19 ာွႏင့္ မ မ တ ို႔ ထ ေတ ႕မႈ ျဖစာ္ႏ ိုင္ေၾကာငး္ ာွႏင့္ မ မ တ ို႔၏ က နး္မာေရး အတ က္ 

COVID-19 ၏ လကၡဏာမ ားာွႏင့္ အရ ပအ္ျခညမ္ ားက ို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း အသ ေပးျခငး္။ 

• COVID-19 ာွႏင့္ ထ ေတ ႕ကူးစက္မႈျဖစာ္ႏ ိုင္သူမ ားအား စစေ္ဆးမႈျပဳရန ္ကူညီေပးျခငး္ 

• လူမ ားအား မ မ တ ို႔ COVID-19 ျဖစခ္ြဲ့ပါက က ိုယ္တ ိုင-္သီးသန္႔ခ ြဲေနေစျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ မ မ တ ို႔ 

နီးနီးကပက္ပ ္ရွ ခြဲပ့ါက က ိုယ္တ ိုင-္ေရာဂါခ ဳပေ္စာင့္ၾကည့္ေစျခင္း 
 

6. ေလဝငေ္လထ က္ ေဆာက္လိုပ္ျခင္း - DCSD သည ္သင့္ေလ ာ္ေသာ ေလဝငေ္လထ က္ရွ  ေစရန္ 

ေက ာင္းစာသငရ္ာေနရာမ ားာွႏင့္ အေဆာက္အဥးီမ ားက ို မၾကာခဏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါသည။္ 

CDC ာွႏင့္ စက္မႈလိုပင္နး္၏ လမ္းညႊနမ္ႈာွႏင့္ က ိုက္ညရီန ္တတ္ာႏ ိုင္သမွ အတ ိုင္းအတာအထ   ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 

HVAC ဌာနမ ားတ င ္ေလဝငေ္လထ က္ျခင္း ာွႏင့္ စစ္ထိုတ္က ရ ယာမ ားက ို တ ိုးျမႇင္ ့တပ္ဆငထ္ားသည္။ 
 

ေအာကပ္ါ DCSD ေက ာငး္ အဆငသ္င့္ရွ မႈ နညး္ဗ ်ဴဟာမ ားသညလ္ညး္ DCSD ၏ ေဘးကငး္လံိုၿခံဳ မႈအတ က ္

ေနရာတစက္  ျပဳလိုပထ္ားရွ ၿပးီျဖစပ္ါသည ္- 
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7. ကာက ယ္ေဆးထ ိုးျခငး္ - ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဆရာ၊မမ ားအပါအဝငအ္တ က္ ကာက ယ္ေဆး အဆင့္ 1B က ို 

ရရွ သညာွ္ႏင့္တစ္ၿပ ဳင္နက္ 31 ဦးေသာ DCSD သူနာျပဳမ ားအား ပိုဂ  ဳလ္မ ားအား 

ကာက ယ္ေဆးထ ိုးျခငး္ာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးခြဲ့ၿပးီျဖစပ္ါသည။္ Georgia ထြဲတ င ္COVID-19 

ကာက ယ္ေဆး၏ စီမေံပးမႈအတ က္ အစအီစဥ္တ င ္လ ိုက္နာရန ္DCSD မ ွအသင့္ရွ ေနပါသည္။ 
 

8. စစေ္ဆးမႈ – DCSD အေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမး္မ ား ာွႏင့္ မ သားစိုမ ားအတ က္ COVID -19 

စစေ္ဆးမႈျပဳလိုပ္ေပးျခင္းတ င ္ပ ံက ေဈးသညမ္ ားာွႏင့္ လိုပင္နး္လိုပေ္ဆာငရ္န္ စ တ္လႈပရ္ွားေနပါသည။္ 

စစေ္ဆးမႈျပဳျခင္းသည ္မ မ တ ို႔၌ လကၡဏာျပ၊မျပ ာွႏင့္ အျခားသူမ ားသ ို႔ ကူးစက္မႈအာၲႏရာယ္ ရွ ၊မရွ  က ို 

ဂရိုမထားဘြဲ - ေက ာငး္သားမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား ာွႏင့္ မ သားစိုမ ား၌ SARS-CoV-2 ကူးစက္မႈ ရွ ၊မရွ  

ဆံိုးျဖတရ္န္ အေထာက္အကူျဖစေ္စပါသည။္ 
 

9. မ က္ာွႏာကာမ ားက ို အလိုပ္သမားမ ားအားလံိုးတ ို႔အတ က္ မာွထားေပးၿပီး ျဖစပ္ါသည္။ 
 

10. ဝနထ္မး္မ ားမွ အေသးစ တ္ ေတာငး္ဆ ိုသည္ ့အပ ိုေဆာင္း PPE အားဝယ္ယူရန ္

ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ ားအားလံိုးသည္  သင့္ေတာ္ေသာ Cares အတ္ဥပေဒ အတ ိုငး္ ခ ြဲေဝသတ္မွတ္ျခငး္က ို 

လက္ခရံရွ ပါမည။္ 
 

11. ကၽ ာ္ႏိုပ္တ ို႔၏ နည္းပညာဆ ိုငရ္ာ အသစ္မ ား မွာယူျခငး္က ို တင္ျပခြဲ့ၿပးီျဖစပ္ါသည္၊ အသစေ္သာ 

က ရ ယာမ ားက ို လာမည့္ လထြဲတ င ္လက္ခရံရွ မည္ဟို ေမွ ာ္လင့္ပါသည။္ Web ကငမ္ရာမ ားက ို 

ေက ာင္းမ ားအားလံိုးသ ို႔ ျဖန႕္ေဝေပးထားၿပီးျဖစပ္ါသည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ 22 ရက္၊ တနလၤာေန႔မွ စတင္ၿပးီ 

ထူးျခားေသာ စ ိုးရ မပ္ူပနမ္ႈမ ားတစစ္ံိုတစ္ခို အတ က္ က ိုင္တ ယ္ေျဖရငွ္းရန္ နည္းပညာဆ ိုငရ္ာ 

အဆင္သင့္ရွ မႈ အေသးစ တ္-အတန္း အကြဲျဖတ္မႈက ို ကၽ ာ္ႏိုပတ္ ို႔ ျပဳလိုပ္သ ားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 

ေက းဇူးျပ၍ ဆက္လက္ၿပီး က ိုယ့္က ိုယ္က ို ဂရိုစ ိုက္ပါ၊ အျခားသူတစဥ္ီးက ိုလညး္ ဂရိုစ ိုက္ပါ၊ အတူတက ျဖင့္ ပ ိုမ ို 

ခ ိုငမ္ာသာ DCSD က ို တည္ေဆာက္ာႏ ိုင္လ မ့္မညဟ္ို အားေပးၾကပါ။ 
 

က  ဳးာႏ ံစ ာျဖင့္ 
 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
 


