BURMESE
အတြဲ 25
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ။
သင့္အတက္ သာလန္ေကာင္းမန္ေသာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ၿပီး အားလပ္ရက္တင္ သက္ေတာင့္သက္သာာႏွင့္
ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစာ အနားယူရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကလမ့္မည္ဟို ကၽာႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ခရင
ို ေ
္ က ာင္းအေနျဖင့္
မ က္ာႏွာခ င္းဆိုင္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈကို စတ္ပါဝင္စားသည့္ ေက ာင္းသားမ ားာႏွင့္ မသားစိုမ ားအတက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ေရးခ ယ္မႈ တင္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔အ
ို ား ဆက္လက္ ေထာက္ခံပပ
ံ့ ိုးေပးသည့္ ညႊနး္ ကန္းမ ားအားလံိုးကို
အထူးေက နပ္အားရပါသည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ 11 ရက္ ဘိုတအ
္ ဖ႕ြဲ အစည္းအေဝးအတင္းာႏွင့္ ထေ
ို န႔ရက္ေနာက္ပင
ို ္း၌
မသားစိုမ ားာႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖ႕ြဲ ဝင္မ ားမွ ေဖာ္ျပခြဲ့ၾကသည့္ စိုးရမ္ပပ
ူ န္မမ
ႈ ားကိုလည္း ကၽာႏ္ိုပတ
္ ို႔
အသအမွတ္ျပဳပါသည္။ လန္ခသ
ြဲ့ ည့္ ရက္အနည္းငယ္မ ားတင္ ထိုတေ
္ ဖာ္ခြဲ့သည့္ စးို ရမ္ပပ
ူ န္မမ
ႈ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို
စဥ္းစားသပ္ခြဲ့ၿပီး ၎တ႔၏
ို ေနာက္ဆိုးံ ရ အခ က္အလက္မ ားကို ေအာက္တင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။
ၿပီးခြဲ့သည့္လအနည္းငယ္၌ မဆိုပမ
္ နစ္ အလိုပ္ႀကဳးပမ္းခြဲ့ၾကေသာ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အဖ႕ြဲ ကိုလည္း
ကၽာႏ္ိုပ္အထူးေက းဇူးတင္ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။ ကမၻာအာႏွံ႔ျဖစ္ပားေသာ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မအ
ႈ လယ္၌တင္ပင္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို
DeKalb ေကာင္တီခရင
ို ္ေက ာင္း၏ ရူပါရံိုအတက္ လိုပ္ေဆာင္ခသ
ြဲ့ ည့္ ခ န္ပီယမ
ံ ားေျပာျပခြဲသ
့ ည့္
ျဖစ္ရပ္မန
ွ မ
္ ားအားလံိုးအတက္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရင
ို ္လပ
ို ရ
္ ပ္မ ားအေပၚ ဂိုဏ္ယမ
ူ ပါသည္။ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔အ
ို တူတက ေရွ႕သ႔ို
ဆက္လမ
ွ ္းၾကပါမည္။
လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 ရက္ တင္ျပဳလိုပမ
္ ည့္ ခရင
ို ၏
္ ျပည္နယ္ အစီအစဥ္ -ေဆာင္ပိုဒ္ ျဖစ္သည့္ “ထူးခၽန္မႈ
စံာႏန
ႈ း္ သစ္သ႔ို ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို မည္ကြဲ့သ႔ို အဆင့္တိုးျမႇင့သ
္ ားသည့္ DCSD ၏ အေတ႕အႀကံဳ” ာႏွင့္ က န္ရွသည့္
ေက ာင္းစာသင္ာႏွစ္၏ လိုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ ားကို မွ ေဝျခင္း ကို ကၽာႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ေနပါသည္။
ေက ာင္းသား အႀကံေပး ေကာ္မတီ
ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္တင္ ကၽာႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသား အႀကံေပး ေကာ္မတီ အဖ႕ြဲ ာႏွင့္အတူ ေကာင္းေသာအခ န္
ျဖစ္ခပ
ြဲ့ ါသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတ႔၏
ို အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ပ
ႈ တ္ဝန္းက င္
ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မမတ႔၏
ို ခံစားခ က္မ ား၊ ကမၻာအာႏွံ႔ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင့္ မမတ႔အ
ို ား ပညာေရးအရာႏွင့္
လူမေ
ႈ ရးအရ မည္ကြဲ့သ႔ို သက္ေရာက္မႈျဖစ္ခေ
ြဲ့ ၾကာင္း ေဆးောႏးသားခြဲပ
့ ါသည္၊ ကၽာႏ္ိုပအ
္ ေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ား
ေက ာင္းျပန္သားျခင္း အတက္ လိုပ္ငန္းစီမံကန္းေရးဆသ
ြဲ ည့္အခါ ထည့္သင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။
မမတ႔၏
ို အႀကံျပဳျဖည့္သင္းခ က္မ ားာႏွင့္ စဥ္းစဥ္းစားစားျဖင့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾကားခ က္မ ားကို ကၽာႏ္ိုပ္ အမွန္တကယ္ပင္
တန္ဖိုးထားပါသည္။ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆေ
ို က ာင္းသားမ ားကို အလန္ဂိုဏ္ယပ
ူ ါသည္။
ထူးကြဲေျပာင္ေျမာက္ေသာ စံျပ ပိုဂဳလ္မ ားာႏွင့္ ေက ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ ားျဖစ္ျခင္း အတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
Reach Georgia
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ယေန႔ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို မတ္ဖက္ Reach Georgia မွ အံ့ဖယ္ေသာ လက္မွတထ
္ ိုးျခင္းအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို DCSD ေက ာင္းသားေလးဦးမွ $10,000 စီ လက္ခရ
ံ ရွၿပီး ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈမွ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ေကာလပ္ေက ာင္းသ႔ို ဝင္ေရာက္ာႏိုင္ျခင္းာႏွင့္ မမတ႔အ
ို ား 21 ရာစိုလပ
ို ္ငန္းခင္အတင္
ျပင္ဆင္မမ
ႈ ား ပမ
ို ရ
ို ရွေစပါသည္။ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအေပၚ သင္၏ ကတကဝတ္မ ားအတက္
ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ကင္းဆင္းေန႔
ေဒသ VI ထြဲတင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ ကင္းဆင္းေန႔အေၾကာင္းကို ေဝမွ ေျပာျပရန္ ကၽာႏ္ိုပ္
အလန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစတ္လႈပရ
္ ွားမပါသည္။ Peachcrest မူလတန္းေက ာင္း၌ စတိုတၴတန္း သခ ၤာ အဖ႕ြဲ
အလန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈ အစည္းအေဝး ာႏွင့္ DeKalb Alternative ေက ာင္း၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ တးို တက္မႈ
အစည္းအေဝးပတ
ြဲ ႔က
ို ို ကၽာႏ္ိုပ္ ေလ့လာခြဲရ
့ ပါသည္။ အဆိုပါေက ာင္းမ ား၌ရွေသာ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ ားာႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ ားတ႔အ
ို ား ကၽာႏ္ိုပအ
္ ား ႀကဳဆခ
ို ြဲ့ျခင္းာႏွင့္ မမတ႔တ
ို ႔၏
ို အလိုပ္ႀကဳးပမ္းမႈာႏွင့္ ာႏွစ္ျမႇဳပ္အပ္ာႏွံမႈတ႔အ
ို တက္
ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။
ျပည့္စိုေ
ံ သာ မဟာ စီမက
ံ န္း - ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝး #1
အဖ႕ြဲ အေနျဖင့္ ျပည့္စိုေ
ံ သာ မဟာ စီမက
ံ န္း (CMP) ကို ဖံ႕ၿဖဳးလိုပေ
္ ဆာင္ေနသည့္ အေလ ာက္ လာမည့္
ေဖေဖၚဝါရီလ 25 ရက္၊ ညေန 6-7:30 နာရီ အခ န္တင္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ာႏ
ို ွင့္အတူ တက္ေရာက္ပါဝင္ပါ။
အစည္းအေဝး၌ လိုပင
္ န္းစီမက
ံ န္း လိုပင
္ န္းစဥ္၏ အက ဥ္း၊ သင့္အေနျဖင့္ မည္ကြဲ့သ႔ို ပါဝင္ာႏိုငေ
္ ၾကာင္း ာႏွင့္
လာမည့္လမ ားထြဲတင္ မည္သည္တ႔အ
ို ား ေမွ ာ္လင့္ထားရန္ မ ားကို ေဆးောႏးေျပာၾကားသားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဖ႕ြဲ သ႔ို ေမးျမန္းလိုသည့္ေမးခန္းမ ားကို ေဖာ္ျပပါအီးေမးလ္လပ္စာအတင
ို ္းသ႔ို ႀကဳတင္ ေပးပ႔ာႏ
ို ိုင္ပါသည္ CMP@dekalbschoolsga.org
အစည္းအေဝးသ႔ဤ
ို ေနရာတင္ ဝင္ေရာက္ာႏိုင္သည္။
ခရင
ို ၏
္ ျပည္နယ္
လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 ရက္၊ 2021 ခိုာႏွစ္တင္ ခရင
ို ၏
္ ျပည္နယ္ တင္ ကၽာႏ္ိုပ္ မန္႔ခန္းေျပာၾကားပါမည္။
အစီအစဥ္ကို Stone Mountain ရွ 4550 Greer Circle ကားရပ္နားရန္ေနရာ တင္
“ယာဥ္ေမာင္းာႏွငဝ
္ င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအား (drive-in celebration)” ျပဳလိုပက
္ င္းပပါမည္။
ကားရပ္နားရန္ေနရာကို ညေန 4:15 နာရီ တင္ ဖင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစသ္ကမ
ို ူ ညေန 5:30 တင္
စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာ ထူးခၽန္မႈ စံာႏန
ႈ း္ သ႔ို ကၽာႏ္ိုပ္တ႔ို မည္ကြဲ့သ႔ို တးို ျမႇင့သ
္ ားသည့္ DCSD ၏
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အေတ႕အႀကံဳကို ေဝမွ ေျပာ ဆိုရန္ ကၽာႏ္ိုပ္ အလန္စတ္လႈပရ
္ ွားမပါသည္။ See ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဖတ္ေခၚမႈအား
ဤေနရာတင္ ၾကည့္ရွဳပါ။
CDC လမ္းညႊနမ
္ ႈ
အလွ င္က ကၽာႏ္ိုပ္ ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပီးသည့္အတင
ို ္း ကၽာႏ္ိုပ္တ႔သ
ို ည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို လိုပန
္ ည္း ကင
ို ္နည္းျဖစ္ေသာ
သပၸံနည္းပညာာႏွင့္ ေရာဂါထန္း ခ ဳပ္ေရးာႏွင့္ တားဆီးေရး စင္တာ (CDC) တ႔၏
ို လမ္းညႊန္မႈ ထြဲတင္
တစ္သမတ္တည္းရွပါသည္။ မၾကာေသးမီက CDC မွ လမ္းညႊနမ
္ အ
ႈ ရ DeKalb ေကာင္တီ ခရင
ို ေ
္ က ာင္း (DCSD)
သည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရ ေက ာင္းသားမ ားအား အေဆာက္အဦးထြဲသ႔ို ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစာ
ျပန္လာာႏိုငေ
္ စေရး အတက္ ႀကဳဆိုရန္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အေဆာက္အဦး အဆင္သင့္ရွမႈ စံာႏန
ႈ း္ ာႏွင့္ ေရာဂါ ထန္းခ ဳပ္
ေလွ ာ့ခ ေရးမဟာနည္းဗ ်ဴဟာမ ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတင္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတင္
ရွေနပါသည္။
ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ႔၏
ို ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈသည္ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို နံပါတ္တစ္
ဦးစားေပးခ က္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရေနပါမည္
ွ
။ ေက ာင္းမ ားထြဲတင္ ကူးစက္ပ ႕ံ ာႏွံ႔မအ
ႈ ာႏၲရာယ္မ ား ေလွ ာ့ခ ာႏိုင္ရန္
ေအာက္ပါ ေရာဂါ ထန္းခ ဳပ္ ေလွ ာ့ခ ေရးမဟာနည္းဗ ်ဴဟာမ ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္
အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဤတင္ DCSD မွ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အသင
ို း္ အဝင
ို ္းအား ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစာ ထားရွသည့္
နည္းလမ္းမ ားျဖစ္ပါသည္ 1. ာႏွာေခါင္းစည္းမ ားကို အခ န္တင
ို ္း တစ္သမတ္တည္းာႏွင့္ မွနက
္ န္စာ တပ္ဆင္ပါ။ ာႏွာေခါင္းစည္းမ ားသည္
ာႏွာေခါင္းာႏွင့္ ပါးစပ္ကို ေကာင္းစာ ဖံိုးထားရမည္္ျဖစ္ၿပီး မ က္ာႏွာေဘးဖက္မ ားတင္ အေပါက္မရွေစဘြဲ
အံကိုက္ ျဖစ္ရပါမည္။ မ က္ာႏွာကာမ ားသည္ ာႏွာေခါင္းစည္းအား အစားထးို ျခင္း မဟိုတပ
္ ါ။
2. လူမေ
ႈ ရးရာ အကာအေဝးျခားေနျခင္း - လူမ ားၾကားထြဲတင္ အနည္းဆံိုး 6 ေပ ခာႏၶာကိုယ္
အကာအေဝးျခားေနျခင္းကို ေလ့က င့္ျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေသာ ေနရာမ ားကို ဖန္တးီ ပါ။ DCSD သည္
အေပါင္းအပါ လိုပေ
္ ပးျခင္းလည္းရွပါသည္၊ ထေတ႕ကူးစက္မႈ အနည္းဆံိုး ျဖစ္ေအာင္
ေက ာင္းဖင့္ေန႔တစ္ေန႔လိုးံ ၌ အတူတက ရွေနၾကရန္ ေက ာင္းသားမ ားာႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င္
အလိုပ္သမားမ ားအား အိုပစ
္ ဖ
ို ႕ြဲ ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ထပ္တည္းမက ေအာင္
လႊြဲဆေ
ြဲ သာအခ န္ဇယားျဖင့္၊ ဥပမာ-ေရာက္ရလာခ
ွ
န္ ာႏွင့္ ပ႔ေ
ို ဆာင္ခ န္မ ားာႏွင့္ တည္ေနရာမ ားတင္
အေပါင္းအပါမ ားျဖင့္ ေနေစၿပီး မလအ
ို ပ္သည့္ ဧည့္သည္လည္ပတ္မမ
ႈ ား ာႏွင့္ လႈပရ
္ ွားေဆာင္ရက္မႈမ ားကို
ကန္႔သတ္ျခင္း စသည္တ႔က
ို ိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
3. သင့္လက္မ ားကို ေဆးပါ - လက္မ ားကို ေရာႏွင့္ ဆပ္ျပာျဖင့္ အနည္းဆံိုး 20 စကၠန႔ၾ္ ကာ ေဆးေၾကာၿပီး
မ က္ာႏွာထကင
ို ္ျခင္းမ ားကို ေရွာင္ပါ။ ာႏွာေခါင္းစည္း မတပ္ထားသည့္အခါတင္ ေခ ာင္းဆးို ျခင္းာႏွင့္
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ာႏွာေခ ျခင္းမ ားကို တစ္ရ်ဴွ းျဖင့္ ဖံိုးကာၿပီး ာႏွပ္ေခ းညႇ၊ ေခ ာင္းဆိုး သ႔မ
ို ဟိုတ္ ာႏွာေခ ၿပီးေနာက္
သင့္လက္မ ားကို ခ က္ခ င္း ေဆးပါ။
4. သန္႔ရွငး္ ေရး ာႏွင့္ ပးို သတ္ျခင္း - က န္းမာေသာ အေဆာက္အဦးမ ားအား သန္႔ရင
ွ ္းေရးာႏွင့္
ထန္းသမ္းအတက္ CDC ၏ အေျခခံသေဘာတရားမွာ ထေတ႕မႈမ ားေသာ မ က္ာႏွာျပင္မ ား (ဥပမာ၊
တံခါးလက္ကင
ို ္မ ား ာႏွင့္ မီးခလိုတ္မ ား) ကို ပံိုမန
ွ ္ ာႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း သန္႔စင္ ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
DCSD အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈအား ေသခ ာေစရန္ ေထာက္ပပ
ံ့ စၥည္း (ဥပမာ၊ ဆပ္ျပာ၊ စကၠ်ဴသိုတပ
္ ိုဝါ၊
အရက္ျပန္ အနည္းဆံိုး 60% ပါေသာ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္၊ ပးို သတ္သတ
ို ္ပဝ
ို ါမ ား၊ ာႏွာေခါင္းစည္း)
မ ားကို လံိုေလာက္စာ စီစဥ္ေပးထားသည္။ ဤတင္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳစာေနရန္ DCSD ၏ အျခားေသာ
ေဆာင္ရက္မႈမ ားျဖစ္ပါသည္ •

မၾကာခဏ ထေတ႕မႈရွသည့္ မ က္ာႏွာျပင္မ ားကို သန္႔စင္ေပးျခင္း

•

စာသင္ခန္း အျပင္အဆင္မ ားကို ျပဳျပင္ျခင္း

•

ရိုပပ
္ င
ို ္းဆိုငရ
္ ာ အကာအရန္မ ား ာႏွင့္ COVID-19 ဆင
ို ္းဘိုတမ
္ ားကို တပ္ဆင္ေဆာက္လိုပ္ျခင္း

•

အရာဝတၴဳပစၥည္းမ ား အတူမွ ေဝအသံိုးျပဳျခင္းကို ဟန္႔တားပါ

5. ဆက္သယ္မႈျပဳ ေျခရာေကာက္ျခင္း - DCSD သည္ မၾကာေသးမီက COVID-19
ကူးစက္မႈျဖစ္သည့္ပဂ
ို ဳလ္မ ားကို အျခားသူမ ားသ႔ို ထပ္မံကူးစက္မႈမွ တားဆီးကာကယ္ရန္
ေဖာ္ထိုတ္ခြဲ့သည့္ Georgia ျပည္သူ႕က န္းမာေရး ဌာနာႏွင့္ DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္ အဖ႕ြဲ ာႏွင့္ ဆက္လက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္လ က္ ရွပါသည္။ ဆက္သယ္မႈျပဳ ေျခရာေကာက္ျခင္းသည္ COVID-19 ၏
ကူးစက္မက
ႈ ို ကူညေ
ီ လွ ာ့ခ ေစပါသည္ •

လူမ ားအား COVID-19 ာႏွင့္ မမတ႔ို ထေတ႕မႈ ျဖစ္ာႏိုင္ေၾကာင္း ာႏွင့္ မမတ႔၏
ို က န္းမာေရး အတက္
COVID-19 ၏ လကၡဏာမ ားာႏွင့္ အရပ္အျခည္မ ားကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း အသေပးျခင္း။

•

COVID-19 ာႏွင့္ ထေတ႕ကူးစက္မႈျဖစ္ာႏိုင္သမ
ူ ားအား စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ကူညီေပးျခင္း

•

လူမ ားအား မမတ႔ို COVID-19 ျဖစ္ခြဲ့ပါက ကိုယတ
္ ိုင-္ သီးသန္႔ခေ
ြဲ နေစျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ မမတ႔ို
နီးနီးကပ္ကပ္ ရွခြဲပ
့ ါက ကိုယတ
္ ိုင-္ ေရာဂါခ ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္း

6. ေလဝင္ေလထက္ ေဆာက္လပ
ို ္ျခင္း - DCSD သည္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ေလဝင္ေလထက္ရွ ေစရန္
ေက ာင္းစာသင္ရာေနရာမ ားာႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ ားကို မၾကာခဏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါသည္။
CDC ာႏွင့္ စက္မႈလပ
ို င
္ န္း၏ လမ္းညႊနမ
္ ာႏ
ႈ ွင့္ ကိုက္ညရ
ီ န္ တတ္ာႏိုင္သမွ အတင
ို ္းအတာအထ ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
HVAC ဌာနမ ားတင္ ေလဝင္ေလထက္ျခင္း ာႏွင့္ စစ္ထိုတ္ကရယာမ ားကို တးို ျမႇင့္ တပ္ဆင္ထားသည္။
ေအာက္ပါ DCSD ေက ာင္း အဆင္သင့္ရမႈ
ွ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားသည္လည္း DCSD ၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈအတက္
ေနရာတစ္က ျပဳလိုပထ
္ ားရွၿပီးျဖစ္ပါသည္ -
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7. ကာကယ္ေဆးထိုးျခင္း - ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာ၊မမ ားအပါအဝင္အတက္ ကာကယ္ေဆး အဆင့္ 1B ကို
ရရွသည္ာႏွင့တ
္ စ္ၿပဳင္နက္ 31 ဦးေသာ DCSD သူနာျပဳမ ားအား ပိုဂဳလ္မ ားအား
ကာကယ္ေဆးထိုးျခင္းာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Georgia ထြဲတင္ COVID-19
ကာကယ္ေဆး၏ စီမေ
ံ ပးမႈအတက္ အစီအစဥ္တင္ လိုကန
္ ာရန္ DCSD မွ အသင့္ရွေနပါသည္။
8. စစ္ေဆးမႈ – DCSD အေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား ာႏွင့္ မသားစိုမ ားအတက္ COVID -19
စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ေပးျခင္းတင္ ပ ံက ေဈးသည္မ ားာႏွင့္ လိုပင
္ န္းလိုပေ
္ ဆာင္ရန္ စတ္လႈပရ
္ ွားေနပါသည္။
စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းသည္ မမတ႔၌
ို လကၡဏာျပ၊မျပ ာႏွင့္ အျခားသူမ ားသ႔ို ကူးစက္မအ
ႈ ာႏၲရာယ္ ရွ၊မရွ ကို
ဂရိုမထားဘြဲ - ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား ာႏွင့္ မသားစိုမ ား၌ SARS-CoV-2 ကူးစက္မႈ ရွ၊မရွ
ဆံိုးျဖတ္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
9. မ က္ာႏွာကာမ ားကို အလိုပ္သမားမ ားအားလံိုးတ႔အ
ို တက္ မွာထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
10. ဝန္ထမ္းမ ားမွ အေသးစတ္ ေတာင္းဆိုသည့္ အပေ
ို ဆာင္း PPE အားဝယ္ယရ
ူ န္
ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ ားအားလံိုးသည္ သင့္ေတာ္ေသာ Cares အတ္ဥပေဒ အတိုငး္ ခေ
ြဲ ဝသတ္မွတ္ျခင္းကို
လက္ခရ
ံ ရွပါမည္။
11. ကၽာႏ္ိုပ္တ႔၏
ို နည္းပညာဆိုငရ
္ ာ အသစ္မ ား မွာယူျခင္းကို တင္ျပခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္၊ အသစ္ေသာ
ကရယာမ ားကို လာမည့္ လထြဲတင္ လက္ခရ
ံ ရွမည္ဟို ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ Web ကင္မရာမ ားကို
ေက ာင္းမ ားအားလံိုးသို႔ ျဖန္႕ေဝေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ 22 ရက္၊ တနလၤာေန႔မွ စတင္ၿပီး
ထူးျခားေသာ စးို ရမ္ပူပန္မမ
ႈ ားတစ္စိုတ
ံ စ္ခို အတက္ ကင
ို ္တယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းပညာဆိုငရ
္ ာ
အဆင္သင့္ရွမႈ အေသးစတ္-အတန္း အကြဲျဖတ္မက
ႈ ို ကၽာႏ္ိုပတ
္ ို႔ ျပဳလိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက းဇူးျပ၍ ဆက္လက္ၿပီး ကယ
ို ့္ကိုယ္ကို ဂရိုစိုကပ
္ ါ၊ အျခားသူတစ္ဦးကိုလည္း ဂရိုစိုကပ
္ ါ၊ အတူတကျဖင့္ ပမ
ို ို
ခိုငမ
္ ာသာ DCSD ကို တည္ေဆာက္ာႏိုင္လမ့္မည္ဟို အားေပးၾကပါ။
က ဳးာႏံစာျဖင့္
Mrs. Cheryl Watson-Harris

