BURMESE
"ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားြႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ား္တ႔၏
ု ေဘးကင္းလံုၿခံဳမြႏွင့္ ခ မ္းသ်ာသုခ အ္က္
ေသခ ်ာေစရန္မွ်ာ ကၽြႏ္ုပ္၏ နံပါ္္္စ္ ဥးစ်ားေပးခ က္ျဖစ္ပါသည္။"
DeKalb ေက်ာင္္ခရတင
ု ္ေက ်ာင္း သတ႔ု မဂၤလ်ာပါ၊

2020-21 ေက ်ာင္းစ်ာသင္ြႏွစအ
္ ္က္ ကၽြႏ္ုပ္္႔တု ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ယခုအပ္္သည္
အက တဳးျဖစ္ထန္းသည့္ ရက္သ္ၲပ္္ျဖစ္ပါသည္။
အုပ္ခ ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ ်ားြႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္္႔တု ္င္ျပခ့သည့္အ္တင
ု ္း ၿပးခသ
့ ည့္ ပည်ာေရးဘု္္ အစည္းအေဝး
အ္င္း၌ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ြႏွစအ
္ ္က္ DeKalb ေက်ာင္္ ခရတုငေ
္ က ်ာင္း (DCSD) ျပန္လည္ ဖင့္လွစ္ျခင္း
အစအစဥ္မွ်ာ ဇူလင
တု ္လ 13 ရက္က်ာလအ္င္း ျဖစ္ေၾက်ာင္း သင္္႔ေ
တု ္်ာ္ေ္်ာ္ မ ်ားမ ်ားက
သတရခ
ွတ ့ၿပးျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအ္င္း၌ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ြႏွစ္အ်ား ၾသဂု္လ
္ 17 ရက္္င္ ေရႊ႕ေျပ်ာင္း
စ္င္ရန္ သေဘ်ာ္ူညခ့ၿပး လက္ရွတ COVID-19 ေရ်ာဂါကူးစက္မအေျခအနကတု ေထ်ာက္ထ်ား၍
ေက ်ာင္းမ ်ားအ်ား အေဝးသင္/အေဝးမွ ေလ့လ်ာသင္ယျူ ခင္း ေမ်ာ္ဒယ္လ္ျဖင့္ ဖင့္လွစရ
္ န္
သေဘ်ာ္ူညခပ
့ ါသည္။
ခရတင
ု ၏
္ အစအစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္
္ တု႔၏ လုပေ
္ ဖ်ာ္ကတုငဖ
္ က္အမ တဳးမ တဳးမ ်ား၊ Georgia ျပည္သူ႕ က န္းမ်ာေရး ဌ်ာန
အပါအဝင္၊ DeKalb ေက်ာင္္ က န္းမ်ာေရးဘု္အ
္ ဖ႕၊ ေရ်ာဂါထတနး္ ခ ဳပ္ေရးြႏွင့္ ္်ားဆးေရး စင္္်ာ
(CDC) ြႏွင့္ Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (GaDOE) ္တ႔ထ
ု ံမွ လက္ရွတ လမ္းညႊနခ
္ က္မ ်ားြႏွင့္
ေပါင္းစပ္စစဥ္ထ်ားပါသည္။ မတဘမ ်ား၊ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ြႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ်ား္တ႔ထ
ု ံမွ ရရွေ
တ သ်ာ
္ံု႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ က္ေပါင္း 39,547 ခုမွ ထု္္လပ
ု ရ
္ ရွသ
တ ည့္ ပါ၀င္သက္ဆင
တု ္သမ
ူ ်ား ထည့္သင္းပါ၀င္မဆတင
ု ္ရ်ာ
စစ္္မ္းမွ ရပ္ရ်ာအဖ႕အစည္း၏ ္ံု႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ က္မ ်ားသည္လည္း အစအစဥ္အ္က္
အခ က္အလက္မ ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးခသ
့ ည္။
ယခု ကၽြႏ္ုပ္္႔တု ဧရတယ်ာအ္င္း၌ သတသ်ာေသ်ာ ကူးစက္ပ ႕ံ ြႏွံ႕မေၾက်ာင့္ အေဝးမွေနျဖင့္ ေလ့လ်ာသင္ယူမက
ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု အေက်ာင္းဆံုးေသ်ာ ေရးခ ယ္မ္စ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ သတ႔ေ
ု သ်ာ္
လစဥ္အေျခခံအေၾက်ာင္းရင္းအေပၚ္င္ ျပန္လည္ အကျဖ္္မ ျပဳလုပ္သ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက ်ာင္းသ်ား၏ ေအ်ာင္ျမင္္းတု ္က္မအ္က္ ြႏွင့္ ေပ ်ာ္ရႊငေ
္ သ်ာ သင္ၾက်ားမြႏွင့္ ေလ့လ်ာ မအ္က္
ျမင့္မ်ားေသ်ာ ေမွ ်ာ္လင့္ခ က္မ ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္္႔တု ထတန္းသတမး္ ေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု
ပည်ာသင္ဆုရေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားြႏွင့္ ဝန္ထမ္း္တ႔အ
ု ်ား ပထမဥးဆံုး ေရွ႕္န္း္င္ပါသည္။
ၿပးခ့သည့္ ဇူလင
တု ္လ 15 ရက္ေန႔က အေဝးမွ နည္းပည်ာျဖင့္ ႀကးၾကပ္သူဌ်ာနမွ း စ်ားပဝတင
ု ္း Atlanta ဂ ်ာနယ္ဖ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသတင
ု ္းအဝတုငး္ စက်ားဝတင
ု ္း အ္င္း၌ အစအစဥ္ ြႏွင့္ အံ့ဖယ္ေသ်ာ
ကၽြႏ္ုပ္္႔အ
တု ဖ႕၏လုပင
္ န္းမ ်ားကတု ေဆးေြႏးရန္ ကၽြႏ္ုပ္ေပ ်ာ္ရင
ႊ ္မျဖစ္ခပ
့ ါသည္။ Facebook ြႏွင့္ YouTube
ေပၚ္င္ ၾကည့္ရွဳၿပး အႀကံျပဳခ က္မ ်ားျဖင့္ ္ံု႔ျပန္သူအေယ်ာက္စ္တင
ု ္း္တ႔အ
ု ်ား ကၽြႏ္ုပ္ ေက းဇူး္င္ရပ
ွတ ါသည္။
DCSD ကတု ကတုယစ
္ ်ားျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္ အလန္ ဂုဏယ
္ ူမပ
တ ါသည္။

BURMESE

သည့္အျပင္ ယခုအပ္္္င္လည္း ကင္းဆင္းအ္က္ ေဒသ III ရွတ ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု အလန္ေက်ာင္းေသ်ာ
ေက ်ာင္းမ ်ားသတ႔ု ကၽြႏ္ုပ္ သ်ားေရ်ာက္လည္ပ္္ခ့ပါသည္။ ေက ်ာင္းမ ်ားသတ႔ု လည္ပ္္ၾကည့္ရွဳၿပး ဆရ်ာ၊မ ်ားြႏွင့္
ေ္႕ဆံုၿပးသ်ားသည့္ေန်ာက္္င္ မတသ်ားစုမ ်ားြႏွင့္ မတမ္
တ ႔၏
တု ခတုငမ
္ ်ာေသ်ာ မတ္ဖ
္ က္မမ ်ားက ကၽြႏ္ုပ္အ်ား
အလန္ ြႏတုးၾကေစခ့ပါသည္။ အ္ူ္ကျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္္႔တု ပတုမေ
တု က်ာင္းမန္ေအ်ာင္ လုပ္ေဆ်ာင္ြႏတုငေ
္ ၾက်ာင္း
ခတုငမ
္ ်ာေသ်ာ ဤမတ္ဖ
္ က္မမ ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။
မတသ်ားစုမ ်ား၊ ပည်ာသင္ဆရ
ု ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၊ ဆရ်ာ၊မမ ်ားြႏွင့္ ေက ်ာင္းအုပ္ႀကးမ ်ား္တ႔ြႏ
ု ွင့္
ေ္႕ဆံုေဆးေြႏးမကတု စစဥ္ေပးသ်ားေသ်ာ ေဒသဆတင
ု ရ
္ ်ာ ႀကးၾကပ္သဌ
ူ ်ာနမွ း Dr. Sean Tartt အ်ား
ေက းဇူး္င္ပါသည္။ မတမ္
တ ႔၏
တု အလန္ေက်ာင္းေသ်ာ အႀကံျပဳခ က္မ ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု ေက ်ာင္းသတ႔ု
ျပန္သ်ားရန္ြႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္ရန္ အစအစဥ္မ ်ားကတု အေထ်ာက္အကူျပဳေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန်ာက္ဆုးံ အေနျဖင့္ ဇူလတုငလ
္ 16 ရက္ေန႔က William Bradley Bryant စင္္်ာ ြႏွင့္ အန္လတုင္း
စ်ာရင္းသင္းျခင္း စင္္်ာ သတ႔ု သ်ားေရ်ာက္လည္ပ္္ခင့္ ရရွခ
တ ့သည္။ ၾက်ားျဖ္္ ဥးစးခ ဳပ္ အခ က္အလက္
အရ်ာရွတ Monika Davis ြႏွင့အ
္ ္ူ ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု အခ က္အလက္ နည္းပည်ာဆတင
ု ရ
္ ်ာ ဌ်ာန၏အေၾက်ာင္းကတု
ထပ္မံေလ့လ်ာရန္ စင္္်ာ၌ လည္ပ္္ၾကည့္ရွဳခ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ြႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ား
အရည္အေသးရွေ
တ သ်ာ နည္းပည်ာမွ ္ဆင့္ ပည်ာေရးေမွ ်ာ္လင့္ခ က္မ ်ားအ်ား
ထတန္းသတမး္ ထ်ားေၾက်ာင္းေသခ ်ာေစရန္ IT ၏ လုပင
္ န္းလုပ္ ေဆ်ာင္မမ ်ားအ္က္ ကၽြႏ္ုပ္ အလန္
သေဘ်ာက ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု မတသ်ားစုမ ်ား အ္က္ အန္လင
တု ္း မွ္္ပု္
ံ င္စ်ာရင္းသင္းျခင္းြႏွင့္ ေဖ်ာက္သည္ ဝန္ေဆ်ာင္မ
အ်ားေက်ာင္းလ်ာေစရန္ အန္လတုင္း မွ္ပ
္ ု္
ံ င္စ်ာရင္းသင္းျခင္း/မွ္္္မ္း္င္ျခင္း မန္ေနဂ ်ာ Petra Boerner
၊ Monika Davis ြႏွင့္ Dr. Vasanne Tinsley ၊ ေက ်ာင္းသ်ားပံ့ပးတု မ ြႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ ရက္ျခင္း ဒု္တယ
ႀကးၾကပ္သဌ
ူ ်ာနမွ း ္တ႔၏
ု ပူး္ႀကတဳးပမ္းလုပေ
္ ဆ်ာင္ေပးၾကသည့္အ္က္ ကၽြႏ္ုပ္ အထူးေက းဇူး္င္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရက္ျခင္းသည္ အတပ္မက္မ ်ားကတ အလုပ္ျဖစ္ေျမ်ာက္ေစပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု 2020-21 ေက ်ာင္းစ်ာသင္ြႏွစအ
္ ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္လပ
ု ေ
္ ဆ်ာင္ေနစဥ္ သ်ာလန္ထူး ခၽန္ေသ်ာ
ကၽြႏ္ုပ္္႔၏
တု ဝန္ထမ္းမ ်ားြႏွင့္ အသတင
ု ္းအဝတင
ု ္းအဖ႕ဝင္မ ်ားစ်ာ္တု႔ြႏွင့္ ေ္႕ဆံုသ်ားရန္ ကၽြႏ္ုပ္ ေမွ ်ာ္လင့္ပါသည္။
သင့္အ်ားလပ္ရက္မွ်ာ ေပ ်ာ္ရင္ၿပး ေဘးကင္းလံုၿခံဳပါေစ။

က တဳးြႏံစ်ာျဖင့္
Cheryl Watson-Harris ၊ ႀကးၾကပ္သဌ
ူ ်ာနမွ း

