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အတြဲ 7
အတြဲ 7
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ။
ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္စတင္ဖင့္လွစခ
္ န္သည္ ယခိုႏွစ္တင္ ကျြဲ ပားျခားနားသည့္ပိုစ
ံ ံျဖစ္ေန ပါ ေသာ္ျငားလည္း
အၿမြဲတမ္းစတ္လပ
ႈ ္ရာွ းဖယ္ေကာင္းသည့္ အခ န္ျဖစ္ပါသည္။ ဖင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အေဝးမွေန
နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမအ
ႈ တန္းမ ား အတက္ ကၽႏ္ိုပ္ အလန္စတ္လပ
ႈ ရ
္ ွားေနၿပီး
ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အား မွန္ကန္ေသာ ေျခလွမ္းေပၚတင္ စတင္သားရန္ ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို လံို႔လဝီရယျဖင့္ ေရးဆေ
ြဲ သာ လိုပင
္ န္းစီမက
ံ န္း ႏွင့္ ထူးခၽန္မႈသ႔ို ထားရွ
သည့္ကတကဝတ္မ ားသည္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ားအတက္ အေဝးမွ
ေလ့လာသင္ယူမႈ အေတ႕အႀကံဳမ ားသ႔ို အေကာင္းဆံိုးအက ဳးျဖစ္ေစမည္မွာ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ယံိုၾကည္မႈရပါသည္
ွ
။
ယခိုအပတ္တင္ ျပႆနာမ ားအနည္းငယ္ ႀကံဳေတ႕ေနရပါေသာ္လည္း ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဝန္ထမ္းမ ားမွ
အဆပ
ို ါျပႆနာအေတာ္မ ားမ ားကို မွတပ
္ ိုတ
ံ င္ျခင္းသ႔ဆ
ို က္သယ္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခပ
ြဲ့ ါသည္။
စန္ေခၚမႈတိုငး္ သည္ ပမ
ို ိုေကာင္းမန္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ရန္ အခင့္အေရးတစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။
အသံိုးမျပဳရေသးသည့္ စက္ပစၥည္းကရယာမ ားကို ျပန္လည္ေပးပ႔လ
ို ာေသာ မသားစို မ ားအား
အထူးေက းဇူးတင္ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လအ
ို ပ္မႈရေသာ
ွ
ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအားေထာက္ကူရန္ သတင္းအခ က္အလက္ နည္းပညာဆင
ို ္ရာ ဌာနအား
အခင့္ေပးပါသည္။ DCSD သ႔ို သားရန္ နည္းလမ္း။
ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ား၏ သာလန္ေသာ ပင္ကိုယစ
္ မ္းရည္မ ားႏွင့္
ပါရမီအရည္အခ င္းမ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ျပဳလပ
ို ါသည္။ အေစာပင
ို ္း ေလ့လာသင္ယူမႈ စင္တာမွ Mr.
Mark Knowles အေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ားအား Bitmoji အတန္းျဖင့္ စတ္ဓါတ္တက္ၾကေစခြဲပ
့ ါသည္။
အသက္သိုးံ ႏွစ္သမီး Corinne ၏ မဘမွ "Mr. Knowles ဟာ တစ္ကယ္ဘြဲ အံ့ၾသထူးကြဲပါတယ္။ Corinne
သည္ ပံိုဆျြဲ ခင္း ေလ့က င့္ခန္းမ ားကို အလန္ႏွစ္သက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ Mr. Knowles ၏ ပံိုတူပန္းခ ီကို
အလန္ႏွစ္သက္တယ္။ သူမပံိုဆရ
ြဲ ာမွာ မမကယ
ို ္ကို မည္ကသ
ြဲ့ ို႔ျမင္ေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္မစ
ႈ မ္းရည္က
သူမ၏မတ္ဆက္ျခင္းနဒါန္းကို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုငပ
္ ါဘူး။ သင္ခန္းစာအေပၚသက္ေရာက္မရ
ႈ ေစဖ
ွ
႔အ
ို တက္ သူ၏
ထည့္သင္းတြဲ့ ေတးဂီတနြဲ႔ပိုျံ ပင္ေတကိုလည္း သူမ ႀကဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္" ဟို ေျပာျပခြဲပ
့ ါသည္။
Miss Corinne ၏ လွပေသာ ပန္းခ ီအႏိုပညာအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပအ
္ လန္ပင္
သေဘာက ပါသည္။
စတ္ပင
ို း္ ဆင
ို ရ
္ ာ က န္းမာေရး
ျပန္လည္ဖင့္လွစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရက္ရန္ COVID-19 ျဖစ္ပားမႈမ ား ႏွင့္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
လိုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ ားကို ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနပါသည္။ ယခိုေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ကို ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို

BURMESE
စတင္ေနသည့္အတင
ို ္း မေမွ ာ္လင့္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မေ
ႈ ၾကာင့္
ေက ာင္းတက္အရယ္ကေလး မ ားႏွင့္ မမတ႔၏
ို မသားစိုမ ားအေပၚထခိုကမ
္ မ
ႈ ားသည္ ႀကီးမားေသာ
စတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစ ခြဲ့သည္မွာ ကၽႏ္ိုပ္တ႔အ
ို ား သတရေစပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္းမွ
ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ား၏ စတ္ခစ
ံ ားမႈဆိုငရ
္ ာ၊ စတ္ဓါတ္ေရးရာ ႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးဆင
ို ရ
္ ာ
သိုခခ မ္းသာအတက္ ကူညေ
ီ ဆာင္ရက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခို ရွပါသည္။ U. S. အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္အမတ္
Lucy McBath သည္ သူမ၏ ကန္ဂရက္ခရင
ို ္ထြဲတင္ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ မသားစိုမ ား လက္ခရ
ံ ရွမည့္
စတ္ခံစားမႈဆင
ို ္ရာႏွင့္ စတ္ဓါတ္ေရးရာ ပံပ
့ ိုးကူညမ
ီ ႏ
ႈ ွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္မ ားကို
စတ္ပိုငး္ ဆင
ို ရ
္ ာဝန္ေဆာင္မႈမ ား ဌာနထံမွ ခရင
ို ္ေက ာင္းသ႔ို ဆက္သယ္မႈျပဳခြဲ့ပါသည္။ ၾသဂိုတ္လ 18 ရက္၊
2020 ခိုႏွစ္တင္ ေက ာင္း ၏ စတ္ပညာရွင္ Alanna Works သည္ "COVID-19 ႏွင့္ စတ္ပင
ို ္းဆင
ို ရ
္ ာ
က န္းမာေရး" ေခါင္းစဥ္ကတ
ို င္ျပယင္း ကၽမ္းက င္သူ ပယ္နယ္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သားခြဲ့သည္။
Ms. Work ၏ တင္ျပခ က္ႏွင့္ ေဆးေႏးခ က္မ ားသည္ ေက ာင္းတက္အရယ္မ ား၏
စတ္ပိုငး္ ဆင
ို ရ
္ ာက န္းမာေရး စာရင္းဇယား၊ ေရာဂါအေျခခ ဳပ္မႈမွ ကေလးမ ား၌ စတ္ပင
ို ္း ဆင
ို ္ရာ
သက္ေရာက္မမ
ႈ ား ႏွင့္ ပံ့ပးို ကူညီမမ
ႈ ား ကမ္းလွမး္ ရန္အတက္ အေထေထ အႀကံျပဳခ က္မ ား စသည့္
အခ က္အလက္မ ားကို သရွခြဲသ
့ ည္။ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ မသားစိုမ ားအတက္ သင့္တင့္ေသာ
ပံ့ပးို ကူညီမမ
ႈ ားကို ရရွေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္အတက္ သူမ၏ အေတ႕အႀကံဳဗဟိုသိုတမ ားကို
ေဝမွ ေပးသားသည့္ Ms. Alanna Works ကို ထပ္ေလာင္း၍ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။
ယခိုေက ာင္းစာသင္ႏွစ္စတင္သည့္ ႏွစ္ထြဲသ႔ို ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတိုငး္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ထားရွေသာစံႏန
ႈ ္းမ ားသည္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ ားအေနျဖင့္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို လိုပေ
္ ဆာင္သည့္
အစတ္အပင
ို း္ တစ္ခို၌ ဆက္လက္တည္ရွဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ ဘိုတအ
္ စည္းအေဝး၌ ျပည့္စိုေ
ံ သာ
မဟာ လိုပ္ငန္းစီမံကန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္သည္ အစည္းအေဝးမတင
ို မ
္ ွီ
ႀကဳတင္ၿပီးအဆင္သင့္ မရွခြဲပ
့ ါ။ ျပည္သ႕ူ ပညာေရးထြဲတင္ ပင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔အလိုပ၏
္
အေရးႀကီးေသာ အစတ္အပင
ို း္ တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စိုေ
ံ သာ မဟာ လိုပင
္ န္းစီမံကန္းအတက္
ဤစာရက္စာတမ္းမ ားတင္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကးို ကားၾကည့္ရွဳပါ။
ေနာက္ဆိုးံ ပတ္အေနျဖင့္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရင
ို ္သည္ ၎၏ အျမင့္ဆံိုးေသာစံႏန
ႈ ္း၌
လိုပင
္ န္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက္ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ အင္အားစိုကထ
္ ိုတ္ လိုပ္ကင
ို ္ၾကေသာ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ဝန္ထမ္းမ ားကို အထူးေက းဇူးတင္ပါသည္။ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ နည္းလမ္းအသစ္ႏွင့္
ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္က င္ထြဲတင္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ေရာက္ရေနစဥ္
ွ
အခါ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ႏ
ို ွင့အ
္ တူ
အလန္စတ္ရွည္သည္းခံၾကေသာ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ မသားစိုမ ားအား ေက းဇူးတင္ပါသည္။
သာလန္ေကာင္းမန္ေသာ အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါေစ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Mrs. Cheryl Watson-Harris ၊ ႀကီးၾကပ္သဌ
ူ ာနမွ း

