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"ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားြွႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ား္တု႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမ ြွႏင့္ ခ မ္းသ်ာသုခ အ  ္က္ 
ေသခ ်ာေစရနမ္ွ်ာ ကၽ ြု္ႏပ္၏ နံပါ္္္စ ္ဥ းစ်ားေပးခ က္ျဖစပ္ါသည္။" 
DeKalb ေက်ာင္္  ခရတငု္ေက ်ာင္း သတု႔ မဂၤလ်ာပါ၊ 
 
 
 
2020-21 ေက ်ာင္းစ်ာသငြွ္ႏစအ္  ္က္ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔ ဆက္လက္ျပင္ဆငေ္နစဥ ္ယခအုပ္္သည္ 
အက တဳးျဖစထ္ နး္သည့္ ရက္သ္ၲပ္္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
အပု္ခ ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ ်ားြွႏင့္ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔ ္င္ျပခ ့သည့္အ တ္ငု္း ၿပ းခ သ့ည့္ ပည်ာေရးဘု္ ္ အစညး္အေဝး 
အ  ္င္း၌ ေက ်ာငး္စ်ာသင္ြွႏစအ္  ္က္ DeKalb ေက်ာင္္   ခရတုငေ္က ်ာင္း (DCSD) ျပန္လည္ ဖ င့္လွစ္ျခင္း 
အစ အစဥမ္ွ်ာ ဇူလတငု္လ 13 ရက္က်ာလအ  ္င္း ျဖစေ္ၾက်ာင္း သင္ တ္ု႔ေ္်္ာေ္်္ာ မ ်ားမ ်ားက 
သတရွတခ ့ၿပ းျဖစ္ပါသည။္ အစညး္အေဝးအ  ္င္း၌ ေက ်ာငး္စ်ာသငြွ္ႏစ္အ်ား ၾသဂု္္လ 17 ရက္  ္င ္ေရႊ႕ေျပ်ာင္း 
စ္င္ရန ္သေဘ်ာ္ူည ခ ့ၿပ း လက္ရွတ COVID-19 ေရ်ာဂါကူးစက္မ အေျခအနကတု ေထ်ာက္ထ်ား၍ 
ေက ်ာင္းမ ်ားအ်ား အေဝးသင္/အေဝးမ ွေလ့လ်ာသငယူ္ျခင္း ေမ်္ာဒယ္လ္ျဖင့္ ဖ င့္လွစရ္န္ 
သေဘ်ာ္ူည ခ ပ့ါသည။္ 
 
ခရတငု၏္အစ အစဥ္သည္ ကၽ ြု္ႏပ္္ တု႔၏ လုပေ္ဖ်္ာကတုငဖ္က္အမ တဳးမ တဳးမ ်ား၊ Georgia ျပညသူ္႕ က န္းမ်ာေရး ဌ်ာန 
အပါအဝင္၊ DeKalb ေက်ာင္္   က န္းမ်ာေရးဘု္္အဖ  ႕၊ ေရ်ာဂါထတနး္ ခ ဳပေ္ရးြွႏင့္ ္်ားဆ းေရး စင္္ ်ာ 
(CDC) ြွႏင့္ Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (GaDOE) တ္ု႔ထံမ ွလက္ရွတ လမ္းညႊနခ္ က္မ ်ားြွႏင့္ 
ေပါင္းစပစ္ စဥ္ထ်ားပါသည။္ မတဘမ ်ား၊ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ြွႏင့္ ၀နထ္မး္မ ်ား္တု႔ထံမ ွရရွတေသ်ာ 
္ုံ႔ျပနေ္ျဖၾက်ားခ က္ေပါင္း 39,547 ခမုွ ထု္္လုပရ္ရွတသည္ ့ပါ၀င္သက္ဆတငု္သူမ ်ား ထည့္သ င္းပါ၀ငမ္ ဆတငု္ရ်ာ 
စစ္္ မး္မွ ရပ္ရ ်ာအဖ  ႕အစည္း၏ ္ုံ႔ျပနေ္ျဖၾက်ားခ က္မ ်ားသည္လညး္ အစ အစဥအ္  ္က္ 
အခ က္အလက္မ ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးခ သ့ည။္ 
 
ယခ ုကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔ ဧရတယ်ာအ  ္င္း၌ သတသ်ာေသ်ာ ကူးစက္ပ ံ႕ြံွႏ႕မ ေၾက်ာင့္ အေဝးမွေနျဖင့္ ေလ့လ်ာသငယူ္မ က 
ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ အေက်ာင္းဆုံးေသ်ာ ေရ းခ ယ္မ ္ စခ္ုျဖစပ္ါသည္၊ သတု႔ေသ်္ာ 
လစဥအ္ေျခခအံေၾက်ာင္းရင္းအေပၚ  ္င ္ျပန္လည္ အက ျဖ္္မ  ျပဳလုပ္သ ်ားမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက ်ာင္းသ်ား၏ ေအ်ာင္ျမင္ တ္းု္က္မ အ  ္က္ ြွႏင့္ ေပ ်္ာရႊငေ္သ်ာ သင္ၾက်ားမ ြွႏင့္ ေလ့လ်ာ မ အ  ္က္ 
ျမင့္မ်ားေသ်ာ ေမွ ်္ာလင့္ခ က္မ ်ားျဖင့္ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔ ထတန္းသတမး္ေနစဥ ္ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ 
ပည်ာသငဆု္ရေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားြွႏင့္ ဝန္ထမ္း တ္ု႔အ်ား ပထမဥ းဆံုး ေရ႕ွ္န္း္ငပ္ါသည။္ 
 
ၿပ းခ ့သည့္ ဇူလတငု္လ 15 ရက္ေန႔က အေဝးမ ွနည္းပည်ာျဖင့္ ႀက းၾကပသူ္ဌ်ာနမ ွး စ်ားပ  ဝတငု္း Atlanta ဂ ်ာနယ္-
ဖ  ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒ အသတငု္းအဝတုငး္စက်ားဝတငု္း အ  ္င္း၌ အစ အစဥ ္ြွႏင့္ အံ့ဖ ယ္ေသ်ာ 
ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔အဖ  ႕၏လုပင္နး္မ ်ားကတု ေဆ းေြႏ းရန ္ကၽ ြု္ႏပ္ေပ ်္ာရႊင္မ ျဖစ္ခ ပ့ါသည္။ Facebook ြွႏင့္ YouTube 
ေပၚ  ္င ္ၾကည့္ရွဳၿပ း အႀကံျပဳခ က္မ ်ားျဖင့္ ္ုံ႔ျပနသူ္အေယ်ာက္စ တ္ငု္း တ္ု႔အ်ား ကၽ ြု္ႏပ္ ေက းဇူး္ငရ္ွတပါသည။္ 
DCSD ကတ ုကတုယ္စ်ားျပဳရန ္ကၽ ြု္ႏပ္ အလ န ္ဂုဏ္ယူမတပါသည္။ 



BURMESE 
 

 
သည့္အျပင္ ယခအုပ္္  ္ငလ္ည္း က င္းဆငး္အ  ္က္ ေဒသ III ရွတ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ အလ နေ္က်ာင္းေသ်ာ 
ေက ်ာင္းမ ်ားသတု႔ ကၽ ြု္ႏပ္ သ ်ားေရ်ာက္လညပ္္္ခ ့ပါသည။္ ေက ်ာင္းမ ်ားသတု႔ လညပ္္္ၾကည့္ရွဳၿပ း ဆရ်ာ၊မ ်ားြွႏင့္ 
ေ  ္႕ဆုံၿပ းသ ်ားသည့္ေန်ာက္  ္င ္မတသ်ားစမု ်ားြွႏင့္ မတမတ္ တု႔၏ ခတုငမ္်ာေသ်ာ မတ္္ဖက္မ မ ်ားက ကၽ ြု္ႏပ္အ်ား 
အလ န ္ြႏတုးၾက ေစခ ့ပါသည။္ အ္ူ္က ျဖင္ ့ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔ ပတုမတေုက်ာင္းမ န္ေအ်ာင ္လုပ္ေဆ်ာင္ြႏတုငေ္ၾက်ာင္း 
ခတုငမ္်ာေသ်ာ ဤမတ္္ဖက္မ မ ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။ 
 
မတသ်ားစမု ်ား၊ ပည်ာသင္ဆုရေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၊ ဆရ်ာ၊မမ ်ားြွႏင့္ ေက ်ာင္းအပု္ႀက းမ ်ား တ္ု႔ြႏွင့္ 
ေ  ္႕ဆုံေဆ းေြႏ းမ ကတု စ စဥ္ေပးသ ်ားေသ်ာ ေဒသဆတငုရ္်ာ ႀက းၾကပ္သူဌ်ာနမွ း Dr. Sean Tartt အ်ား 
ေက းဇူး္ငပ္ါသည္။ မတမတ္ တု႔၏ အလ န္ေက်ာငး္ေသ်ာ အႀကံျပဳခ က္မ ်ားသည္ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ ေက ်ာင္းသတု႔ 
ျပန္သ ်ားရနြွ္ႏင့္ ျပန္လညဝ္ငေ္ရ်ာက္ရန္ အစ အစဥမ္ ်ားကတ ုအေထ်ာက္အကူျပဳေစမည ္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ေန်ာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဇလူတုငလ္ 16 ရက္ေန႔က William Bradley Bryant စင္္ ်ာ ြွႏင့္ အ နလ္တုင္း 
စ်ာရငး္သ င္းျခငး္ စင္္်ာ သတု႔ သ ်ားေရ်ာက္လညပ္္္ခ င့္ ရရွတခ ့သည္။ ၾက်ားျဖ္္ ဥ းစ းခ ဳပ ္အခ က္အလက္ 
အရ်ာရွတ Monika Davis ြွႏင့္အ္ူ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ အခ က္အလက္ နညး္ပည်ာဆတငုရ္်ာ ဌ်ာန၏အေၾက်ာငး္ကတ ု
ထပမ္ံေလ့လ်ာရန္ စင္္်ာ၌ လညပ္္္ၾကည့္ရွဳခ ့ပါသည္။ ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ြွႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ား 
အရညအ္ေသ းရွတေသ်ာ နညး္ပည်ာမ ွ္ဆင့္ ပည်ာေရးေမွ ်္ာလင့္ခ က္မ ်ားအ်ား 
ထတန္းသတမး္ထ်ားေၾက်ာငး္ေသခ ်ာေစရန ္IT ၏ လုပင္န္းလပု ္ေဆ်ာငမ္ မ ်ားအ  ္က္ ကၽ ြု္ႏပ္ အလ န ္
သေဘ်ာက ပါသည္။ 
 
ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ မတသ်ားစုမ ်ား အ  ္က္ အ န္လတငု္း မွ္ ္ပံု္ငစ္်ာရငး္သ ငး္ျခင္းြွႏင့္ ေဖ်ာက္သည ္ဝန္ေဆ်ာင္မ  
အ်ားေက်ာငး္လ်ာေစရန ္အ နလ္တုင္း မွ္္ပံု္င္စ်ာရင္းသ ငး္ျခင္း/မွ္ ္္မ္း္င္ျခငး္ မန္ေနဂ ်ာ Petra Boerner 
၊ Monika Davis ြွႏင့္ Dr. Vasanne Tinsley ၊ ေက ်ာင္းသ်ားပံ့ပတးုမ  ြွႏင့္ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာင ္ရ က္ျခငး္ ဒု တ္ယ 
ႀက းၾကပ္သူဌ်ာနမွ း တ္ု႔၏ပးူ  ္ ႀကတဳးပမ္းလုပေ္ဆ်ာငေ္ပးၾကသည့္အ  ္က္ ကၽ ြု္ႏပ ္အထူးေက းဇးူ္င္ပါသည္။ 
ပူးေပါင္းေဆ်ာငရ္ က္ျခငး္သည္ အတပ္မက္မ ်ားကတ အလုပ္ျဖစ္ေျမ်ာက္ေစပါသည။္ 
 
ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ 2020-21 ေက ်ာငး္စ်ာသငြွ္ႏစအ္်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္လုပေ္ဆ်ာငေ္နစဥ ္သ်ာလ န္ထူး ခၽ နေ္သ်ာ 
ကၽ ြု္ႏပ္ တ္ု႔၏ ဝန္ထမ္းမ ်ားြွႏင့္ အသတငု္းအဝတငု္းအဖ  ႕ဝင္မ ်ားစ ်ာ တ္ု႔ြွႏင့္ ေ  ္႕ဆုံသ ်ားရန ္ကၽ ြု္ႏပ ္ေမွ ်္ာလင့္ပါသည။္ 
သင့္အ်ားလပရ္က္မွ်ာ ေပ ်္ာရ င္ၿပ း ေဘးကငး္လံုၿခံဳပါေစ။ 
 
 
 
 
က တဳးြႏ ံစ ်ာျဖင့္ 
 
Cheryl Watson-Harris ၊ ႀက းၾကပ္သူဌ်ာနမ ွး 


