
BURMESE 

အတ ြဲ 26 
Dekalb ေကာင္တ ီခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ။ 
 
ခရ ိုင္၏ျပည္နယ္ မ န္႔ခ န္းေျပာၾကားျခင္းအစီအစဥ္သ ို႔ တက္ေရာက္ သ ို႔မဟိုတ္ ထိုတ္လႊင့္ ခြဲ့သူမ ားအားလံိုးက ို ပထမဦးစ ာျဖင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ 
ေက းဇူးတင္လ ိုပါသည္။  DeKalb (DCSD) ၏ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ  းတစ္ဦးအျဖစ္ အမႈထမ္းေဆာင္ရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ အညတရျဖင့္ြႏ င့္ 
ေက းဇူးတင္မ ပါသည္၊ သ ို႔ေသာ္ ၎အား ကၽ ြ္ႏိုပ္တစ္ဦးတည္းျဖင့္ မလိုပ္ေဆာင္ြႏ ိုင္ပါ။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ြႏ င့္အတူ သင္၏ ပ့ံပ ိုးကူညီမႈမ ားက 
ယခို ထူးကြဲေသာ ခရ ိုင္ေက ာင္းက ို ေရ ႕သ ို႔ြႏ င့္ ျမင့္တက္သ ားေစပါသည္။ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ျပန္လည္ဖ င့္လ စ္ျခင္း အစီအစဥ္၏ တ ိုးတက္ေျပာင္းလြဲမႈအဆင့္ ြႏ စ္ ြႏ င့္ အဆင္ ့သံိုး သ ို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္ 
ခရ ိုင္ေက ာင္းက ို ေတ ႕ရရ  ရဖ ို႔အတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ စ တ္အားထက္သန္တက္ၾက ေနပါသည္။ ဤေျပာင္းလြဲတ ိုးတက္မႈအဆင့္မ ားထြဲတ င္ 
ေက ာင္းသားအေပါင္းအပါမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ေက ာင္းတက္ေရာက္မႈ ေရ းခ ယ္မႈအေပၚေျခခံၿပီး ြႏ စ္မ  မးစပ္ျဖင့္ ြႏ င့္ လူက ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ 
ေလ့လာသင္ယမူႈထြဲတ င္ တက္ေရာက္ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ မူႀက မ၊ သငူယ္တန္း၊ တစ္တန္း၊ ြႏ စ္တန္း၊ ေျခာက္တန္း ြႏ င့္ က ိုးတန္း 
ေက ာင္းသား မ ားသည္ လကူ ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈက ို လာမည့္ အဂၤါေန႔၊ မတ္လ 9 ရက္၊ 2021 ခိုြႏ စ္တ င္ 
စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သံိုးတန္း၊ ေလးတန္း၊ ငါးတန္း၊ ခိုြႏ စ္တနး္၊ ရ စ္တန္း၊ ဆယ္တန္း၊ ဆယ့္တစ္တန္း ြႏ င့္ ဆယ့္ြႏ စ္တန္း မ ားမ ာမူ 
လာမည္ ့ေျပာင္းလြဲတ ိုးတက္မႈအဆင့္သံိုးကာလအတ င္း လာမည့္ တနလၤာေန႔၊ မတ္လ 15 ရက္၊ 2021 ခိုြႏ စ္တ င္ 
စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေဆာက္အဦးမ ားထြဲတ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာငး္သူ၊သားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ြႏ င့္ ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ဝင္မ ား 
ေဘးကင္းလံိုၿခံမမႈရ  ေၾကာင္းေသခ ာေစရန္အလ ို႔င ာ ေရာဂါ တားဆီးေရးြႏ င့္ ကာက ယ္ေရး စင္တာ (CDC) မ  အႀကံျပမထားသည့္ ေရာဂါ 
ထ န္းခ မပ ္ေလ  ာ့ခ ေရးမဟာနည္းဗ  ဟာမ ားက ို ခရ ိုင္မ  အတင္းအက ပ္လ ိုက္နာ ေဆာင္ရ က္သ ားပါမည္။ ဤတ င္ DCSD အား 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔မ  ေဘးကင္းလံိုၿခံမစ ာ ထားရ  သည့္ နည္းလမ္းမ ားျဖစ္ပါသည္။  
 
စာသင္ခန္းသ ို႔ ျပန္လည္သ ားေရာက္ျခင္းက ို ေရ းခ ယ္သည့္ မ သားစိုမ ားအတ က္ စာသင္ခန္းသ ို႔ ျပန္လာမည့္ ေက ာင္းသားမ ားအား 
ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေစာင့္ေမ  ာ္ေနပါမည္။ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈ ဆ ိုင္ရာြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား 
သ ရ  ရန္အတ က ္ေက းဇူးျပမ၍ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င္ ၾကည့္ရ မပါ။  အေဝးမ ေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ကမ္းလ မ္းမႈမ ားက ိုလည္း 
ဆက္လက္ၿပီး ပ ိုမ ို ခ ိုင္မာေစရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ကတ ကဝတ္ျပမပါသည္။ 
 
ခရ ိုင္၏ျပည္နယ္ မ န္႔ခ န္းေျပာၾကားျခင္းအစီအစဥ္က ို ၾကည့္ရ မရန္ ဤေနရာတ င္ ြႏ  ပ္ပါ။ ေဒသဆ ိုင္ရာ၏ ျပည္နယ ္မ န္႔ခ န္းမ ားက ိုလည္း 
ခရ ိုင္၏ YouTube စာမ က္ြႏ ာေပၚတ င္ ၾကည့္ရ မြႏ ိုင္ပါသည္။ 
 
 
အစီအစဥ္ အသစ္မ ား 
 
မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယမူႈ ြႏ င့္ အေဝးမ ေနနည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈအေန အထားကာလအတ င္း၌ 
တ ိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ ားက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပမေနစဥ္ ကပ္ေရာဂါကူး စက္မႈေၾကာင္ ့ဆိုတ္ယိုတ္မႈမ ားႀကံမေတ ႕ရသည့္ 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား အခ  မ႕က ိုလည္း အသ အမ တ္ျပမပါသည္။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အရ  န္တ ိုးျမႇင့္ေစရန္ 
ေဆာင္ရ က္ေနသည့္အေလ ာက္ ျပန္လည္ေျပလည္ေစေအာင္ ေဆာင္ရ ကရ္န္အတ က္လည္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေနရာတက  အစီအစဥ္ 
ရ  ပါသည္။ ေလ့လာသငယ္ူမႈ ဆံိုးရ ံမးမႈအား ေျဖရ င္းရန္ DCSD မ  extend “ဗိုဒၶဟူးေန႔မ ား၌ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ ား” အျဖစ္ 
တ ိုးခ ြဲ႕ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စ တ္လႈပ္ရ ားဖ ယ္ေသာ ေြႏ ရာသီ ပညာေရး ြႏ င့္ အသ ဉာဏ္ၾက ယ္ဝ ေစေသာ အစီအစဥ္ အသစ္မ ားက ို 
ကမ္းလ မ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသူ၊သားမ ားအတ က္ DCSD မ  ဝန္ထမ္း၏ ထ ေရာက္မႈ၊ အရည္အေသ း အျမင့္ဆံိုးေသာ အားသစ္ေလာင္းျခင္း 
ြႏ င့္ ဆက္လက္ထ န္းသ မ္းျခင္းက ိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရ က္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   မသန္မစ မ္းျဖစ္ေသာ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၊ ထူးျခားေသာ ေလ့လာသင္ယူသူမ ား ြႏ င့္ အဂၤလ ပ္ဘာသာ ေလ့လာသင္ယူသမူ ား တ ို႔အား 
ပ့ံပ ိုးကူညီရန္ ဆရာ၊မမ ားြႏ င့္ ေခါင္းေဆာင္မ ား အတ က္ ကၽ မ္းက င္မႈဆ ိုင္ရာ တ ိုးတက္မႈ အခ င့္အလမ္းမ ားက ို ခရ ိုင္မ  
တ ိုးျမႇင့္လိုပ္ေဆာင္သ ားမည္ ျဖစ္သည္။ 



BURMESE 

 
ေအာင္ျမင္မႈ အတားအဆီးမ ားက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ဖယ္ရ ားပါမည္၊ သ ို႔မ သာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ဆက္လက္ၿပီး 
ထူးခၽ န္သ ားမ ာျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
COVID-19 ကာက ယ္ေဆး 
 
မၾကာေသးမီက ပညာသင္ၾကားေပးသူမ ားအား COVID-19 ကာက ယ္ေဆး ရရ  ေစရန္ ျပည္နယ္ အိုပ္ခ မပ္ေရးမ  း Brian Kemp ၏ 
ေၾကျငာခ က္ြႏ င့္ပတ္သက္၍ DSCD မ  စ တ္လႈပ္ရ ားေနပါသည္။ ရက္ေရာမႈျဖင့္ ေထာက္ပံ့သည့္ ကာက ယ္ေဆးမ ား ရရ  သည္ြႏ င့္ 
တစ္ၿပ မင္လ က္ အလိုပ္သမားမ ား အတ က္ နည္းဗ  ဟာ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္ျခင္းက ို ခရ ိုင္အေနျဖင့္ DeKalb က န္းမာေရး 
ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ြႏ င့္ နီးကပ္စ ာ ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။ ကာက ယ္ေဆး ရရ  ြႏ ိုင္မႈြႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး အလိုပ္သမားမ ားအား မ မ တ ို႔၏ အေျခခံ 
က န္းမာေရး ေစာင့္ေရ ာက္မႈ ပ့ံပ ိုးေပးသူထံသ ို႔ စံိုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ရန္လည္း အႀကံေပးတ ိုက္တ န္းအပ္ပါသည္။ 
 
 
မတ္လ စ တ္ဖ စီးမႈေလ  ာ့ခ ေရး 
 
လာမည္ ့မတ္လ အတ င္း၌ ခရ ိုင္မ  "မတ္ လ စ တ္ဖ စီးမႈ ေလ  ာ့ခ ေရး (March Mindfulness)" အစီအစဥ္က ို ခရ ိုင္မ  
ကမ္းလ မ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽ ြ္ႏိုပ္ အသ ေပး ေၾကျငာလ ိုပါသည္။ အဆ ိုပါ 30-မ နစ္ စက္ရ င္မ ားတ င္ စ တ္အား တည္ၿင မ္ေစျခင္း 
ြႏ င့္ စ တ္အား ခ ံမးက မႈက ို ေလ  ာ့ခ ျခင္း မ ားျပမလိုပ္ရန္ သက္ေသအေထာကအ္ထား-အေျချပမ အခ က္အလက္မ ားက ို 
အသံိုးျပမျခင္းအေပၚ အာရံိုစ ိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစက္ရ င္မ ားသည္ ဂီတ ြႏ င့္ လႈပ္ရ ားမႈ မ တဆင့္ စ တ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ က န္းမာေရး 
တ ိုးတက္မႈက ိုလည္း အေထာက္အကျူပမေစပါသည္။ 
 
စက္ရ င္တစ္ခိုထြဲတ င္ တက္ေရာက္သ ူ150-200 အထ  ဆံသ့ျဖင့္ အလိုပ္သမားမ ားအေနျဖင့္ မ မ တ ို႔ ဆြႏၵရ  ပါက 
စက္ရ င္မ ားစ ာအတ က ္စာရင္းသ င္းြႏ ိုင္ပါသည္။ စက္ရ င္မ ားက ို Moment of Mindfulness တည္ေထာငသ္ူ Mr. Curtis Smith မ  
ကမ္းလ မ္းတင္ျပေပးသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရ င္မ ားက ို Mr. Smith မ  ZOOM လင့္ခ္မ တဆင့္ ျပမလိုပ္သ ားပါမည္။ 
 
ၾကားျဖတ္လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္သူ ဌာနမ  း Dr. Deborah Moore-Sanders ြႏ င့္ သူမ၏ ဝန္ထမ္းမ ားအား ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
အလိုပ္သမားမ ားအတ က္ ဤစဦးေဆာင္ရ က္လႈပ္ရ ားမႈမ ားအေပၚ မ မ တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက မးပမ္းေဆာင္ရ က္မႈအတ က္ 
ေက းဇူးတင္ရ  ပါသည္။ 
 
 
ထူးျခားေသာ ကေလးမ ား၏ ရကသ္တၲပတ္ 
 
လာမည့္ရက္သတၲပတ္တ င္ DCSD မ  ထူးျခားေသာ ကေလးမ ား၏ ရက္သတၲပတ္က ို က င္းပမည္ျဖစ္သည။္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
အေမ ကတ ကဝတ္က ို ျပန္လညသ္ံိုးသပ္သည္ေနစဥ္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအား မ မ တ ို႔က ို ျမႇင့္တင္မႈေပးသည့္ လ ိုအပ္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ ားျဖင့္ ပ့ံပ ိုးေထာက္ပံ့ရန္မ ာ ခရ ိုင္၏ ထ ပ္တန္း ဦးစားေပးခ က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔အားလံိုး သတ ရၾကပါစ ို႔။ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ထူးျခားေသာ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားက ို ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပမေနစဥ္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔အား လူမႈေရး မီဒီယာတ င္ ဆက္လက္ 
နားစ ိုက္သ ားပါ။ 
 
ကၽ န္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုေက ာင္းသားမ ားအား မ မ တ ို႔၏ ပညာေရးြႏ င့္ ဘဝ၏ရည္မ န္းခ က္ပန္းတ ိုင္မ ား သ ို႔ 
ေအာင္ျမင္ေရာက္ရ  ေစေရးအတ က ္ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အေကာင္းဆံိုးလိုပ္ေဆာင္ေနၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ “DeKalb တစ္ခိုတည္း (One 
DeKalb)” အေနျဖင့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အတူတက  ဆက္လက္ လိုပ္ေဆာင္သ ား မည္မ ာ ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေမ  ာ္လင့္ခ က္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
က  မးြႏ ံစ ာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


