BURMESE
အတြဲ 5
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္းသို႔ မဂၤလာပါ၊
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔သည္ 2020 ေက ာင္းသို႔ျပန္သားျခင္း အတက္ ေနာက္ဆံိုး ျပင္ဆင္လႈပ္ရ္ားသည့္ အခ န္အတင္း၌ ရ္ေနပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ အေဝးမ္ေန နည္းပညာျဖင့္ စတင္မႈ ြႏ္င့္ အံ့ၾသဖယ္ေသာ ေက ာင္းစာသင္ြႏ္စ္ အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔
ျပင္ဆင္ေနအခိုက္မ္ာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္တစ္ေလ္ ာက္လိုးံ ၌ စတ္လႈပ္ရ္ားဖယ္ရာမ ားျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလြဲ ေနပါသည္။
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မဟာဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္းစီမံကန္းသည္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္က DeKalb
မသားစိုမ ားအားလံိုးအတက္ နံပါတ္ #1 ေရးခ ယ္မႈျဖစ္လာရန္ ြႏ္င့္ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးတို႔အား မမတို႔၏
အနာဂါတ္ ဦးစားေပးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ အသင့္ျဖစ္တည္ရေနေၾကာင္
္
း ေသခ ာ ေစရန္အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
လမ္းညႊန္ခ က္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မဟာဗ ်ဴဟာ ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္မ ားမ္ာ ေက ာင္းသားမ ား ညီတူညီမ္ ပညာသင္ၾကားခင့္ရရ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရ္ရန္
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ ား၏ ည္ြႏႈင္းပါ၀င္မႈ ြႏ္င့္ ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မႈ
၀န္ထမ္းမ ား၏ ထေရာက္စမ္းေဆာင္ြႏိုင္မႈ
ယဥ္ေက းမႈ ြႏ္င့္ ဥတိုအေျခအေန
အဖ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံိုးလိုပ္ေဆာင္ြႏိုင္မႈ
အေထေထ ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မမ
ႈ ား
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္ဧရယာမ ားအတင္းမ္ ႀကီးမားေသာ လိုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ ားအေၾကာင္း ြႏ္င့္ ကၽြႏ္ိုပ္၏
ပထမဆံိုးေသာ ရက္ 100 လႈပ္ရ္ားမႈမ ားအေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ိုပ္၏ အပတ္စဥ္ သတင္းလႊာကို အသံိုးျပဳလ က္
ေဝမ္ သားရန္ေမ္ ာ္လင့္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မဟာဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္းစီမံကန္းြႏ္င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ
အခ က္အလက္မ ားအတက္ https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/တင္
လည္ပတ္ၾကည့္ရ္ဳပါ။
၀န္ထမ္းမ ား၏ ထေရာက္စမ္းေဆာင္ြႏိုင္မႈ (မဟာဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္းစီမက
ံ န္း ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္ III)
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ားအတက္ စက္ပစၥည္းကရယာမ ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ္အပ ပေရာ္ယယ္ရ္င္နယ္က ေသာ
ဖံ႕ၿဖဳးတိုးတက္မႈ အခင့္အလမ္းမ ားအထ မ္န္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခိုတည္း၌ ေရာက္ရ္ ေနၾကေၾကာင္း
ေသခ ာမႈရ္ေစရန္ ယခိုအပတ္ထြဲတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ခရိုင္ေခါင္း ေဆာင္မ ားြႏ္င့္ ဆက္သယ္ခင့္ ရရ္ခြဲ့ပါသည္။
ပေရာ္ဖယ္ရ္င္နယ္က ေသာ ဖံ႕ၿဖဳးတိုးတက္မႈ အဖ႕ြဲ အစည္းကို ၾသဂိုတ္လ 5-7 ရက္ေန႔ 2020 ခိုြႏ္စ္ တင္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔
စတင္ခြဲ့ပါသည္။ အဖ႕ြဲ အစည္းမ္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းအေျချပဳ အလိုပ္သမားမ ားအား ထေရာက္ေသာ အန္လိုင္း သင္ၾကားမႈ
ြႏ္င့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေလ့အက င့္ မ ားျဖင့္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးပါသည္၊ သ႔ိုမ္သာလ္ င္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတို႔၏
အျမင့္ဆံိုးေသာစမ္းရည္သို႔ေရာက္ရရန္
္
ြႏ္င့္ ေလ့လာသင္ယူရန္ ထေတ႕မႈြႏ္င့္ စတ္ဝင္စားမႈကို ခံစားရရ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာ၊မမ ား၊ ေက ာင္းအိုပ္မ ား ြႏ္င့္ ဝန္ထမ္းမ ား၊ သင္တို႔၏ အလိုပ္ႀကဳးစား လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္၏ အပတ္စဥ္ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ္်ဴး၏ အစိုးရအဖ႕ြဲ အစည္းအေဝး အတင္း၌ ဆက္သယ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈ ြႏ္င့္
ညီညႊတ္မႈ တို႔သည္ ထက္ေပၚလာသည့္ အဓက ေခါင္းစဥ္မ ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသို႔ျပန္သားျခင္း
လိုပ္ငန္းစီစဥ္မႈ၌ထပ္ေဆာင္း၍ ကပ္ဆိုက္ေသာကာလ ြႏ္င့္ ေျပာင္းလြဲမႈမ္တဆင့္ ဦးေဆာင္သားျခင္း၏ အဓပၸါယ္ဆိုလိုရင္းကို
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အခ န္ေပးၿပီး ေဆးေြႏးသားခြဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေလ့လာဖတ္ရ္ဳခြဲ့သည့္
အခ ဳ႕ေသာအခ က္မ ားျဖစ္ပါသည္ Elle Allison မ္ေရးသားသည့္ ဒဏ္ခံြႏိုင္စမ္းရ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ - ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ (The Resilient Leader
– Educational Leadership)

BURMESE
www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-Resilient-Leader.aspx
Peter Zsebik မ္ေရးသားသည့္ ပညာေရးထြဲတင္ ပထမ ြႏ္င့္ ဒိုတယ စီစဥ္တက ေျပာင္းလြဲမႈ ြႏ္င့္ ၎၏ အနာဂါတ္
ဦးတည္ခ က္မ ားအတက္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ ား (First and Second Order Change in Education and Its Implications
for Future Directions)
http://www.questconference.ca/wp-content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf
ကပ္ဆိုက္မႈကာလကို ျဖတ္ေက ာ္၍ ဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း - ပဋပကၡျဖစ္ေသာအခ န္မ ား၌ လမ္းေၾကာင္းရ္ာေဖျခင္းအတက္
အခ က္အလက္ 8 ခ က္ (Leading Through Crisis – 8 Tips for Navigating Turbulent Times)
John Taylor မ္ေရးသားသည္
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigating-turbulent-times
ေက ာင္းသားမ ား ညီတူညီမ္ ပညာသင္ၾကားခင့္ရရ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရ္ရန္ (မဟာဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္းစီမက
ံ န္း
ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္ I) ြႏ္င့္
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ ား၏ ည္ြႏႈင္းပါ၀င္မႈ ြႏ္င့္ ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မႈ (မဟာဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္းစီမံကန္း ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္
II)
DeKalb ေကာင္တီ ြႏ္င့္ Metro Atlanta အသိုင္းအဝိုင္း အဖ႕ြဲ ဝင္တို႔၏ လ္ပၿပီး ြႏ္စ္ျမႇဳပ္အပ္ြႏ္ံမႈမ ားသည္ ကၽြႏ္ိုပ္အား အလန္
စတ္ဓါတ္တက္ၾကေစ ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၊ မသားစိုမ ား ြႏ္င့္ အသိုင္းအဝိုင္း မ ားတို႔၏
လိုအပ္မႈအမ ဳးမ ဳးမ ားအားလံိုးကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔တစ္ဦးတည္း ျဖည့္စက္ ေပးြႏိုင္ျခင္း မျပဳလိုပ္ြႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း DCSD မ္
သမ္တ္လက္ခံပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈအရ္န္ကိုျမႇင့ရ
္ န္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ မသားစို မ ားြႏ္င့္ အသိုင္းအဝိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ ားတို႔ြႏ္င့္ လက္တြဲလ က္ေဆာင္ ရက္သားသင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔သည္ ဒီဂ စ္တယ္လ္ချြဲ ခားမႈအား
သိုတ္သင္ေခ မႈန္းရန္ ႀကဳးပမ္း ေနသည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ စန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ဤသို႔ေသာ အခ န္ကာလမ ားအတင္းမ္ာ
အလန္ မ္န္ေပသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ခရိုင္သည္ ဘာသာစကားေပါင္း 178 မ ဳးေျပာဆိုၿပီး အလန္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ေထျပားမႈအမ ဳးမ ဳးတို႔အား ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ျပဳရန္ြႏ္င့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားတစ္ခိုစီတ႔၏
ို ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ က္မ ားကို
ေဖာ္ထိုတ္ ရန္ ေနာက္ထပ္ေသာနည္းလမ္းမ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ရ္ာေဖေနပါသည္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ ယခိုအပတ္ထြဲက အံ့ၾသဖယ္ေသာ
K-12 အဂၤလပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူ စားပဝ
ြဲ ိုင္းေဆးေြႏးမႈြႏ္င့္ ကၽြႏ္ိုပ္ ဆံိုေတ႕ခြဲ့ပါသည္။ ဤအဖ႕ြဲ ရ္ မဘမ ား၊
ပညာေပးသူမ ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ ား ြႏ္င့္ ေထာက္ခံသူမ ားတို႔သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏ ELL ြႏ္င့္
အသစ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရ္ လာေသာ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားြႏ္င့မ
္ သားစိုမ ားတို႔အား အေကာင္းဆံိုး ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္
တန္ဖိုးရ္ေသာ တံို႔ျပန္ေျဖၾကားခ က္မ ားြႏ္င့္ အႀကံျပဳခ က္မ ား ေပးခြဲ့ပါသည္။ မသားစိုမ ား၊ အစားအစာ ျဖန္႔ေဝျခင္း တ႔ြႏ
ို ္င့္
ဆက္သယ္မႈအား မည္ကြဲ့သို႔ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလိုပ္ရန္ ြႏ္င့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအတက္ သင့္ေတာ္ေသာ
အင္တာနက္ ရရ္ရန္ စသည့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္ြႏ္င့္ ေဆးေြႏးေဝမ္ ရန္ြႏ္င့္ ေတ႕ဆံိုရန္ အခ န္ေပးခြဲ့ေသာ ဤအဖ႕ြဲ အား
ထပ္မံ ေက းဇူးတင္ရ္ပါသည္။
ေကာ္မရ္ငန
္ ာ Lorraine Cochran-Johnson မ္ အမ္ရ္င္အျဖစ္စစ
ီ ဥ္ ေဆာင္ရက္ခြဲ့သည့္ DeKalb ေကာင္တီ
ေက ာင္းသို႔ျပန္သားျခင္းြႏ္င့္ပတ္သက္ သည့္ ၿမဳ႕ေတာ္ ခန္းမ အစည္းအေဝးသို႔လည္းကၽြႏ္ိုပ္တက္ေရာက္ခြဲ့ပါသည္။ ၎သည္
ခ ီးက ်ဴးဖယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ က္တစ္ခိုျဖစ္ခြဲ့ၿပီး ကေလးမ ားအတက္ ခ န္ပီယံမ ားျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
ခရိုင္တစ္ဝန္းလံိုးရ္ အျခားသူမ ားြႏ္င့္ metro Atlanta တို႔ြႏ္င့္လည္း လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရက္ခင့္ရရ္ သည့္အတက္
ကၽြႏ္ိုပ္အမ္န္တကယ္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ ားအားလံိုးသို႔၊ သင္၏ ေမးခန္းမ ားြႏ္င့္ စိုးရမ္မႈမ ားကို
ကၽြႏ္ိုပ္သရ္ခြဲ့ေၾကာင္း ေက းဇူးျပဳ၍ သမ္တ္ေးလိုၿပီး တံို႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ ားျဖင့္ ျပန္လည္စီစဥ္ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္

BURMESE
ေမ္ ာ္လင့္လ က္ရ္ပါသည္။ DeKalb တစ္ခိုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အတူတကျဖင့္ြႏ္င့္ စိုေပါင္းေဆာင္ ရက္သားျခင္းျဖင့္ ယခိုကမၻာ့
ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈအား ပိုမိုအားေကာင္းစာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ ေက ာ္ျဖတ္သားြႏိုင္မည္မ္ာ အမ္န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
Learn4Life (L4L) ၊ Metro Atlanta Regional ပညာေရး မတ္ဖက္ တို႔ြႏ္င့္အတူ ကၽြႏ္ိုပ္ ေတ႕ဆံိုကာ ကၽြႏ္ိုပ္တိုပ၏
လူငယ္မ ားြႏ္င့္ ေနာက္မ ဳး ဆက္၏ ေခါင္းေဆာင္မ ားြႏ္င့္ ြႏိုင္ငံသားမ ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ြႏ္င့္
ျပင္ဆင္မႈမ ားျပိုလိုပေ
္ ပးရန္ ကတကဝတ္မ ားကို ေဆးေြႏးခြဲ့ပါသည္။ ဤအဖ႕ြဲ အစည္းသည္ ခရိုင္ေက ာင္းမ ား၊
အသိုင္းအဝိုင္းမ ား၊ စီးပားေရး လိုပ္ငန္းမ ားတို႔ြႏ္င့္ ဖ႕ြဲ စည္းထားၿပီး အျမတ္အစန္းအတက္ မရည္ရယ္ဘြဲ လ က္
ကေလးမ ားအားလံိုးသည္ မမတို႔၏ အျမင့္ဆံိုးေသာ စမ္းရည္သို႔ ေရာက္ရ္ရန္အတက္ အခင့္အလမ္းမ ားရထိုက္ေၾကာင္း
ယံိုၾကည္သည့္ အတူမ္ ေဝခံစားခ က္ျဖင့္ ခရီးဆက္ေမာင္းြႏ္င္ပါသည္။
အဖ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံိုးလိုပ္ေဆာင္ြႏိုင္မႈ (ရည္မ္န္းခ က္ပန္းတိုင္ ဧရယာ V)
ၾကာသပေတးေန႔က လူ႔အရင္းအျမစ္မ ားဆိုင္ရာ ဌာနသ႔ို လူ႔အရင္းအျမစ္မ ား ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္ ဌာနမ္်ဴး Mrs. Linda
Woodard ြႏ္င့္အတူ အလည္အပတ္ သားေရာက္ခင့္ရရ္ခြဲ့သည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔အားလံိုး သရ္ခြဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း
လူ႔အရင္းအျမစ္မ ားဌာနသည္ ျမင့္မားေသာအရည္အေသးရ္သည့္ အလိုပ္သမားမ ားအား င္ားရမ္းရန္ ြႏ္င့္ ထပ္တန္း
အရည္အခ င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းြႏ္င့္ ထန္းသမ္းျခင္း အသက္ေသးေၾကာတစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ခရိုင္ေက ာင္း၏
ေအာင္ျမင္မႈသည္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ ားဆိုင္ရာ ဌာနမ္ စတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ိုပ္တို႔ အသအမ္တ္ျပဳလက္ခံသည္။
ေအာင္ျမင္မႈအတက္ စနစ္တက ဖ႕ြဲ စည္းထားေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ကၽြႏ္ိုပ္ တို႔၏ ဖ႕ြဲ စည္းပံိုဇယားကို ကၽြႏ္ိုပ္ အနီးကပ္
ေလ့လာခြဲ့ပါသည္။
အေၾကာင္းမ္ာ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏အဖ႕ြဲ အတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားြႏ္င့္ ဝန္ထမ္းမ ား တို႔၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈြႏ္င့္
သိုခခ မ္းသာသည္ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ပါသည္၊ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တို႔၏
အားကစားေက ာင္းသားမ ားြႏ္င့္ ခရိုင္အတင္းရ္ အားကစားမ ားအား မည္ကြဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ခြဲ့သည့္အေပၚ
စိုးရမ္စရာမ ားကို ကိုင္တယ္ရန္ ၿမဳ႕ေတာ္ အားကစားရံို၌ အေဝးမ္ေန နည္းပညာဆိုင္ရာျဖင့္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္
ျပဳလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္၏ အဖ႕ြဲ ြႏ္င့္ လိုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သူ Dr. Sandra Ford တို႔အား မမတို႔၏
တက္ေရာက္ပါဝင္မႈအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ အကယ္၍ အစည္းအေဝးအား သင္ လြဲေခ ာ္သားခြဲ့ပါက DeKalb
ေက ာင္းမ ား TV ဗီဒီယိုတင္ ေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ သင္ ၾကည့္ရ္ဳြႏိုင္ပါသည္ https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=781.
အခ န္တစ္ပတ္က န္ရ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ႀကီးက ယ္ေသာ ေက ာင္း စာသင္ြႏ္စ္အတက္ သင္၏ စတ္ပိုင္းဆင
ို ္ရာ
ျပင္ဆင္မႈမ ား ျပဳလိုပ္ထားရန္ ကၽြႏ္ိုပ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ စန္ေခၚမႈမ ားျဖစ္သည့္အခ န္မ ားအလယ္တင္
အေကာင္းဖက္ျမင္ေသာ ေတးေခၚမ ား၊ အားေပးမႈကို ျဖစ္ေစေသာ စကားမ ား တို႔ျဖင့္ ေနပါရန္ ြႏ္င့္ သင္တို႔ြႏ္င့္အတူ ကၽြႏ္ိုပ္
အလိုပ္ႀကဳးစားအားထိုတ္ေနေၾကာင္း သရ္ေစလိုပါသည္။ ဤတင္ ကၽြႏ္ိုပ္ ြႏ္စ္သက္ေသာ ေဟတီြႏိုင္ငံသား၏ ဆိုရိုးစကားပံို
ျဖစ္ပါသည္။ “လက္ေပါင္းမ ားစာျဖင့္ ဝန္ထိုပ္ကို ေပါ့ေစပါသည္။” သာလန္ေကာင္းမန္ေသာ အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ္်ဴး

