BURMESE
အတြဲ 6
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္းသ႔ို မဂၤလာပါ၊
DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း ကယ
ို ္္ား ေက ာင္းသူ၊သားမ ား်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ား တ႔အ
ို ား 2020-2021
်ားႏွ္္သ႔ို ကၽ်ားႏ္ိုပ္ တရားဝင္ ႀကိဳဆလ
ို ိုပါသည္။ ယခိုေက ာင္း္ာသင္်ားႏွ္္ အတက္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္အမွနတ
္ ကယ္ပင္
္တ္လႈပ္ရွားမပါသည္၊ သင္တ႔လ
ို ည္း ဤကြဲသ
့ ႔ျို ဖ္္ပါလမ့္မည္ဟို ကၽ်ားႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
မ က္်ားႏွာခ င္းဆိုင္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ ျဖ္္ေ္၊ အသက္ေမးမႈတင္ အသင့္ျဖ္္ျခင္း၊
တ္္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူမႈ ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈမ ားသ႔ို မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္
သင္ ေရာက္ရွေနေၾကာင္း ေသခ ာေ္ရန္ သင္်ားႏွင့္ အတူ ကၽ်ားႏ္ိုပ္ ရွေနပါသည္။
ယခိုအပတ္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေဆာင္ပိုဒ္မွာ ၾကယ္ငါးပင့္ျဖင့္ ထူးခၽန္မႈ ျဖ္္ပါသည္။ ္န္ေခၚမႈျဖ္္သည့္
ယခိုအခ န္အတင္း၌ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရင
ို ရ
္ င
ွ သ
္ န္ရန္အတက္ အျမင့္ဆိုးံ ္ံ်ားႏႈန္းသ႔ို ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို
လိုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ယခိုအပတ္ထြဲ၌ ေဒသ ငါး အတင္းသ႔ို သားေရာက္လည္ပတ္ခသ
ြဲ့ ည့္အခ န္တင္
အလန္ ္တ္ဓါတ္တက္ၾကမႈ ျဖ္္ေ္ခြဲ့ပါသည္ - Dr. Martin Luther King Jr. အထက္တန္းေက ာင္း
အ္ိုအေဝး ၊ Miller Grove အထက္တန္းေက ာင္း အ္ိုအေဝး၊ Southwest DeKalb
အထက္တန္းေက ာင္း အ္ိုအေဝး ်ားႏွင့္ မူလတန္း်ားႏွင့္ အလယ္တန္းေက ာင္းမ ား အပါအဝင္ ျဖ္္ပါသည္။
ကၽ်ားႏ္ိုပ္အား ေ်ားႏးေထးလႈက္လွြဲ္ာ ႀကိဳဆိုခၾြဲ့ ကၿပီး ကၽ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ား
မရွမျဖ္္လအ
ို ပ္သည့္ တ္္ဟန
ို ္ထိုးျမင့္ေသာ ဝိုငး္ ဝန္းကူညမ
ီ ႈ်ားႏွင့္ ျဖ္္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမ ားရွရန္
ျပည့္္ိုေ
ံ သာ လိုပ္ငန္း္ီမက
ံ န္းကို ကၽ်ားႏ္ိုပ္လက္ခရ
ံ ရွခြဲ့ပါသည္။ ဤ "ၾကယ္-ငါးပင့္ ေဒသ" သည္
တန္းတူေရး်ားႏွင့္ အခင့္အလမ္းမ ားျဖင့္ ေက ာင္းသား ေအာင္ျမင္မႈအား ထပ္တန္း ဦး္ားေပးခ က္၌
ေဆာင္ရက္်ားႏိုင္ခသ
့ြဲ ည္။ သင္၏နည္းဗ ်ဴဟာမ ား ်ားႏွင့္ အျမင္မ ားကို ေထာက္ကူရန္
ေဒတာအခ က္အလက္မ ားျဖင့္ ္ည္းလံိုးေ္ေသာ အ္ီအ္ဥ္အား ေပးအပ္္္
ီ ဥ္ခသ
့ြဲ ည့္အတက္ ေဒသ
ငါး အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ယခိုေက ာင္း္ာသင္်ားႏွ္္ကို ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို ္တင္ၿပီျဖ္္သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ တန္းတူေရး်ားႏွင့္
အခင့္အလမ္းမ ားျဖင့္ ေက ာင္းသား ေအာင္ျမင္မက
ႈ ို ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို အမွတ္ရၾကပါ္႔။ို ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
နည္းဗ ်ဴဟာ လိုပ္ငန္း္ီမံကန္းထြဲရွ ရည္းမွန္းခ က္ပန္းတင
ို ္ 3 မွာ DCSD
ေက ာင္းသူ၊သားမ ားအားလံိုးအတက္ ေအာင္ျမင္မႈ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကယ
ို ္္ားျပိဳမန
ႈ ည္းပါးေသာ
ေက ာင္းသူ၊သားမ ားအတက္ ျပည္သူ႕ ပညာေရးသ႔ို လက္လွမ္းမွရ
ီ န္ ထန္းသမ္းထားရန္
ေသာ့ခ က္ျဖ္္ပါသည္။ “ဒီဂ ္္တယ္လ္ ေသးခြဲမလ
ႈ ား သ႔မ
ို ဟိုတ္ အ္ားအ္ာ မလံိုၿခံိဳမႈေၾကာင့္လား
္သည့္ကာဟခ က္မ ားကို ေဖာ္ထတ
ို ္ေပးျခင္း ်ားႏွင့္ ကၽ်ားႏ္ိုပတ
္ ိုပအား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတင္
ေ္ာင့္ေရွာက္ရန္ အေျဖမ ားအား တင္ႀကိဳေဖာ္ထိုတျ္ ခင္း ျပိဳလိုပ်ားႏ
္ ိုင္သည့္ Dr. Weaver ်ားႏွင့္
သူမ၏အဖ႕ြဲ အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ၾကယ္-5 ပင့္ ထူးခၽန္မႈ ေဒသ

BURMESE
ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ကေလးမ ား၏ လိုအပ္မႈမ ား်ားႏွင့္ သိုခခ မ္းသာကို ေဆးေ်ားႏးရန္ DeKalb ေကာင္တီ
ယံိုၾကည္မႈ-အေျခခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မ ား၊ Dunwoody ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Lynn Deutsch ်ားႏွင့္
ေကာ္မရွင္နာ Larry Johnson တ႔်ားႏ
ို ွင့္ အေဝးမွေနနည္းပညာျဖင့္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္ ေတ႕ဆံိုခင့္ရရွခြဲ့ပါသည္။
ဘံိုရည္မွန္းခ က္မ ား်ားႏွင့္ ္ိုးရမ္မႈမ ားကို ေဝမွ အသေပးခြဲသ
့ ည့္ ကေလး ေထာက္ခံသမ
ူ ား်ားႏွင့္
ေတ႕ဆံိုခြဲ့ျခင္းမွာ အားရ္ရာျဖ္္ေ္ပါသည္။ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအတက္
ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို ရပ္တည္ကာကယ္ေပးေနသည့္ အေလ ာက္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို အသိုင္းအဝိုငး္ ဆက္သယ္ေရးအဖ႕ြဲ မွ
ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရပ္ရာမ ားအား အတူတကပူးေပါင္းမႈ ်ားႏွင့္ ္ိုေပါင္းလ က္ လိုပ္ေဆာင္သားရန္
ကၽ်ားႏ္ိုပ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ သင္၏ အႀကံအဉာဏ္ျဖည့္သင္းမႈမ ား်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မမ
ႈ ားအတက္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္
အလန္ ေက းဇူးတင္ ပါသည္၊ အတူတကေဆာင္ရက္ျခင္းျဖင့္ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို သာလန္ထူးကြဲမႈကို
ျပိဳလိုပ်ားႏ
္ ိုင္ေၾကာင္း ကၽ်ားႏ္ိုပ္သပါသည္။
အသ္္ျဖ္္ၿပီး မႀကံိဳ္ဖူးေသာ ဤခရီးလမ္းကို ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို အတူတက ္တင္ေနသျဖင့္
်ားႏွ္္တ္္ေလွ ာက္လိုးံ းတင္ အျမင္ရူပါရံိုကို အထူးသျဖင့္ အရာရာမ ား ခက္ခလ
ြဲ ာသည့္အခါ သင္တ႔၏
ို
္တ္ထြဲတင္ ထားရွသားေ္လိုပါသည္။ ၎မွာ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား ေက ာင္းဆင္းပ၌
ြဲ
ဘ႕ြဲ ဦးထိုပ္ျပား်ားႏွင့္ ဝတ္ရိုထ
ံ တ
ြဲ င္ မမတ႔ို ၿပံိဳးရႊင္ေနၿပီး ကမၻႀကီးကို ဆက္လက္ခ တ
ီ က္ရန္
္တ္အားထက္သန္သည့္ အျမင္တ္္ခို ျဖ္္ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တထ
ီ ြဲရွ ေက ာင္းသား တ္္ဦး္ီ်ားႏွင့္
အေယာက္္ီတင
ို ္းအတက္ ဤအခိုကအ
္ တန္႔ကို ေက ာ္လန္၍ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ႀကိဳးပမ္းအားထိုတ္မႈအားလံိုးတ႔ျို ဖင့္ ညႊန္ျပသင့္ပါသည္။ ခါတိုငး္ လပ
ို င္ DeKalb
ေကာင္တီခရင
ို ္ေက ာင္းသ႔ို သင္၏ အလိုပ္ႀကိဳး္ားအားထိုတ္မႈ်ားႏွင့္ ထားရွေသာ
ကတကဝတ္မ ားအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သာလန္ထူးကြဲေသာ ေက ာင္း္ာသင္်ားႏွ္္ျဖ္္ပါေ္။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris ၊ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး
ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔မ
ို သား္ိုမ ား၏ လူမေ
ႈ ရး်ားႏွင့္ ္တ္ခ္
ံ ားမႈဆိုင္ရာ သိုခခ မ္းသာမႈကို အေၾကာင္းၾကား
ေဆးေ်ားႏးရန္ အေဝးမွေနျဖင့္ နည္းပညာျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ အ္ည္းအေဝး ္ီ္ဥ္ေပးခြဲ့သည့္ မဘ်ားႏွင့္
မသား္ို ခ တ္ဆက္မႈ ဌာနအား အထူး ေက းဇူးတင္ပါသည္။ COVID-19 သည္ DeKalb
ေကာင္တအ
ီ တင္းရွ ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို မသား္ိုမ ား္ာတ႔အ
ို တက္်ားႏွင့္ ကမၻာတ္္ဝန္းအတက္
္တ္ဒဏ္ရာျဖ္္ေ္ခြဲ့ပါသည္။ ဤ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ အ္ည္းအေဝးကို သင္ လေ
ြဲ ခ ာ္သားခြဲ့ပါက
ေက းဇူးျပိဳ၍ ဓါတ္ပိုတ
ံ င္်ားႏွပ္ၿပီး DCSD မသား္ို ခ တ္ဆက္မႈ ေဖ့္ဘ
္ တ္ ္ာမ က္်ားႏွာတင္
လည္ပတ္ၾကည့္ရွိဳၿပီး ကၽ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရင
ို မ
္ ွ ကမ္းလွမ္း ေပးထားသည့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအေၾကာင္းကို ထပ္မံေလ့လာပါ။

