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DeKalb ေကာင္တ ီခရ ိုင္ေက ာင္း သ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 

 
ယခိုအပတ္တြင ္2020-2021 ဘ႑ာေရးးွႏစ္ အတြက ္ဘတ္ဂ က္အေၾကာင္း ေဆြးေးႏြးရန္ 
အေဝးမွ နည္းပညာျဖင့္ ဘိုတ္အစည္းအေဝးးႏွင့္အၿပ ိဳင္ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ တာထြက္ခခ့ပါသည္။ 
ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ကေလးမ ားးႏွင့္ မ သားစိုမ ားက ိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ ားအား  
ကာကြယ္မႈေပးရန္ ခက္ခခေသာဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားအခ  ိဳ႕က ိုျပိဳလိုပ္ရန္အတြက ္ယခင္ကထက္ပ ို၍ 
ခရ ိုင္တစ္ခိုအေနျဖင့္ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ အတူတကြ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ့
အသံက ို ကၽြးႏ္ိုပ္ ရွင္းလင္းစြာ ၾကားရပါသည္။ သင္၏ ေခၚဆ ိုမႈမ ား၊ အီးေမးလ္မ ား းႏွင့္ 
တစ္္ီးမွတစ္္ီးသ ို႔ စကားမ ားက ို အမွတ္တမခ ့မထားပါ။ ဤခရ ိုင္အား ပ ိုမ ိုေသာ ျမင့္ရာသ ို႔ 
ေရႊ႕လ ားသြားရန ္းႏွ မ့္ခ မႈျဖင့္းႏွင့္ ကၽြးႏ္ိုပ္ စ တ္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ 

အလွ င္ကဆ ိုခခ့သည့္အတ ိုင္း တနလၤာေန႔က ဘိုတ္အစည္းအေဝးၿပီးသြားသည့္ေနာက္ 
ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဌာနမွ းမ ားအား FY21 ဘတ္ဂ က္ထခတြင ္ျပကၡဒ န္ရက္ေလွ ာ္ခ ေရး၏ 
အမာဏမ ားက ို ထပ္မံေလွ ာ့းႏ ိုင္ရန္အတြက ္ေဖာ္ထိုတ္ရန္ ကၽြးႏ္ိုပ္ တာဝန္ေပးထားပါသည္။ 
အနည္းဆံိုးေသာ ျပင္ဆင္ခ က္ပင္လွ င္ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာ၊မမ ားးႏွင့္ အလိုပ္သမားမ ားအတြက္ 
ကမၻႀကီး က ို ေျပာင္းလခေစးႏ ိုင္သည္မွာ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔သ ပါသည္၊ ထ ို႔အျပင္ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား ေအာင္ျမင္မႈ တြင္ အေယာက္စီတ ိုင္းက အေရးႀကီးေသာ 
တာဝန္အခန္းက႑ပ္မ ားတြင္ လိုပ္ေဆာင္ၾကသည္မွာလည္း ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ 
အသ အမွတ္ျပိဳပါသည္။ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုင္မွာ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား၏လ ိုအပ္မႈမ ားက ိုျဖည့္စြက္ရန္ မေမာ ပမ္းးႏ ိုင္ေအာင္ 
အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာ၊မမ ားအေပၚ ထ ခ ိုက္မႈအနည္းဆံိုး ျဖစ္ေစသည့္ 
အစီအစ္္ျဖင့္ စီစ္္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ေဝဖန္သံိုးသပ္ၿပီးသြားသည့္ေနာက္ အဆ ိုပါတန္ဖ ိုးမ ားးႏွင့္ ္ီးစားေပးမႈမ ားက ို ေဖာ္ျပ 
ေသာဘတ ္ဂ က္အစီအစ္္က ို ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ တင္ျပၿပီး ျပင္ဆင္ထားခခ့ောကာင္း 
ကၽြးႏ္ိုပ္ဝမ္းေျမာက္စြာေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ခရ ိုင္ အလိုပ္သမားမ ားအတြက ္ျပကၡဒ န္ရက္ 
ငါးရက ္ေလွ ာ့ခ ေပးျခင္း ပါဝင္ၿပီး ဘတ္ဂ က္အား အတည္ျပိဳေပးခခ့ၿပီးိုျဖစ္ပါသည္။ 
သ ို႔ေသာ္လည္း ခရ ိုင္မွ ပေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္ တ ိုးတက္မႈ အဖြခ႔အစည္း အျဖစ္ ေလးရက္ လစာရ 
ပ တ္ရက္က ို လည္း ဆရာ၊မမ ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ ား းွႏင့္ ရံိုးေထာက္ အမႈထမ္းမ ားအတြက္ 
ထည့္သြင္းထားေပးပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆ ိုပါ အလိုပ္သမားမ ားသည္ 
လာမည့္ေနာင္းွႏစ္ထျတြင္ အလိုပ္ရက္တစ္ရက ္ေလွ ာ့ေပးျခင္းက ို ရရွ ပါမည္။ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ဆရာ၊မမ ား းႏွင့္ ေက ာင္းမ ားက ို မည္မွ  တန္ဖ ိုးထားေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစသည့္အေျဖက ို 
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ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔အဖြခ႕မ ွနက္ရွ ိဳင္းစြာ ေဆာင္ရြက္းႏ ိုင္ခခ့သည့္အတြက ္ကၽြးႏ္ိုပ္ 
အလြန္ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည္။ 

ယခိုအပတ ္ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ အတူတကြ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ၾကယင္း ဆံိုးရွံိဳးသြားရေသာ 
အေစခံတစ္္ီး၊ းႏ ိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ းႏွင့္ အဓ ကေခါင္းေဆာင္ လည္းျဖစ္ခခ့သူ 
လႊတ္ေတာ္က ိုယ္စားလွယ္ John Lewis သည္၊ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ အတတူကြလိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္စြာ လိုပ္ေဆာင္းႏ ိုင္သည္ ဆ ိုတာက ို ကၽြးႏ္ိုပ္အား အမွတ္ရေစပါသည္။ 
ကၽြးႏ္ိုပ္အဖြခ႕သည္လည္း ယခိုအပတ္တြင ္လႊတ္ေတာ္က ိုယ္စားလွယ ္Lewis ေျပာခခ့သကခ့သ ို႔ပင္၊ 
“တစ္စံိုတစ္ရာက ို ၿပီးေအာင္လိုပ္ရန္ လ ိုအပ္သည္က ို သင္ျမင္ရတခ့အခါ သင ္မစြန္႔လႊတ္းႏ ိုင္ပါ၊ 
သင ္အရွံိဳးမေပးးႏ ိုင္ပါ” အတ ိုင္း ေဆာင္ရြက္ခခ့ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီခရ ိုင္ေက ာင္း၌ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ က ိုယ္စားလွယ္  Lewis ျဖင့္အတူ John R. Lewis မူလတန္းေက ာင္း 
အျဖစ္ အမည္ေပးခံရသည့္ ပထမဆံိုးေက ာင္း တစ္ေက ာင္း ရွ ေနသည္မွာ 
အလြန္ဂိုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအခ  န္ခါတြင္ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ေနာက္ေခါင္းေဆာင္တစ္္ီးျဖစ္သည့္ 
သ ကၡာေတာ္ရ C.T. Vivian ၏ အန စၥေရာက္ျခင္းအေၾကာင္းက ို မေျပာမ ပါက ကၽြးႏ္ိုပ္၌ 
တာဝန္ေက းႏ ိုင္မည္ မဟိုတ္ပါ။  မေသခ ာမေရရာျဖစ္သည့္ ဤအခ  န္ကာလအတြင္း၌ 
ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ မည္မွ လိုပ္ေဆာင္းႏ ိုင္သည္က ို ျပန္လည္ၾကည့္ရွိဳရန္ းႏွင္ ့ေလ့လာသင္ယူရန္ 
အလြန္ေကာင္းေသာ အခ  န္ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ ေရွ႕ဆက္တက္လွမ္းေနသည့္အေလ ာက္ 
ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏အဖြခ႕သည္လည္း စ န္ေခၚမႈမ ားးွႏင့္ ရင္ဆ ိုင္သြားမည္မွာ ကၽြးႏ္ိုပ္ သ ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ၿပီးခခ့သည့္ ဇူလ ိုင္လ 20 ရက ္ေန႔တြင္ အေဝးမွေန နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ 
ျပန္ေရာက ္လာၾကေသာ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းအိုပ္ လက္ေထာက္မ ား းႏွင့္ 
အတ ိုင္ပင္ခံေခါင္းေဆာင္မ ားအား လႈ က္လွခစြာႀက ိဳဆ ိုလ ိုပါသည္။ ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အေဝးမွေန နည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ ပညာေပးၿပီး 
ျပိဳစိုေစာင့္ေရွာက္သြားမည့္ သင္တ ို႔အားလံိုးမွ လိုပ္ေဆာင္မည့္ ထူးကခေသာအလိုပ္မ ားက ို 
ကၽြးႏ္ိုပ္ ေစာင့္ေမွ ာ္လင့္ပါမည္။  ေပ ာ္ရႊင္ေသာ အားလပ္ရက္ျဖစ္ပါေစ။ 

 

သင္၏ #1 အားေပးသ ူ

Cheryl Watson-Harris၊ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ း 


