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အတ  ြဲ 27 

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ ေက ာင္း မ သားစို မ ားသ ို႔၊ မ ဂၤလာပါ။ 

မ က္ႏွာခ င္ းဆ ိုင္ျ ဖင့္ေလ့လာသင္ ယူမႈအတ က္ အေ ဆာက္အဦးသ ို႔ ျ ပ န္လာရန္ ေ ရ းခ ယ္ၾကသည့္ ကၽ ႏ္ို ပ္တ ို႔ 

ပညာသင္ဆို ရေက ာင္းသားမ ား အား စ တ္အားထက္သန္စ ာျ ဖင့္ ကၽ ႏ္ိုပ္ ႀက ိဳဆ ိုအပ္ ပါ သည္။ က မၻာအႏွံ႕ COVID-19 

ကူးစ က္ပ ံ႕ႏွံ႕မႈတ င ္ႀကံိဳေတ ႕သ ားလာေနသည့္အေ လ ာက္ ယခင္ ႏွစ္သည္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ အတ က ္စ န္ေ ခၚမႈ ျဖစ္ခြဲ့ပါ သည္။ 

အသ ိုင္းအဝ ိုင္ းႏွင့္ ႏ ိုင္ငံတစ္ႏ ိုင္ ငံကြဲ့ သ ို႔ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ဆံိုးရွံိဳးမႈမ ာ း ေတ ႕ႀကံိဳ ခြဲ့ရပါသည္ ။ သ ို႔ေသာ ္ဥမင္လ ိုဏ္ ေ ခါင္းအဆံို း၏ 

အလင္းရွ ရာသ ို႔ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ နီးက ပ္ လာၿပီျဖစ ္ ေသာေ ၾကာင္ ့ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ အလ င္ကထက ္ပ ိုၿပီးအတူ တက  ေ ကာင္းမ န္စ ာႏွင္ ့

အားေကာင္း စ ာ  ေပၚထ က္လာၾ က လ မ့္မည္ ဟို ကၽ ႏ္ို ပ ္ေမွ ာ္လင့္ ပါသည္။ 

မတ္လ 9 ရက္ေ န႔အတ က္ ကၽ ႏ္ို ပ္ စ တ္ထက္သန္တက္ၾက ပါေသာ္ လည္း ကၽ ႏ္ို ပ္တ ို႔ ၏ ပညာသင္ဆို ရ ေက ာင္းသားမ ား 

အားလံိုး အား အေဆာက္အဦး သ ို႔ ေဘး ကင္း လံိုၿခံိဳစ ာ ႀက ိဳဆ ိုႏ ိုင္မည့္ေ န႔သ ို႔ ကၽ ႏ္ို ပ ္ေစာ င့္ေမွ ာင္ေ နပါသ ည္။ 

ထ ိုေန႔ရက္သ ို႔ မ ေ ရာက္မခ င္ းအထ  ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပည ာသင္ဆိုရေက ာင္ းသားမ ား၏ ႏွစ္မ  ိဳးစပ္ 

ေလ့လာသင္ယူမႈ အဆင့္တ င္ ေအာ င္ျမင္မႈအား ေသခ ာေစရန္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ႀက ိဳးပ မ္းသ ား ပါမည္။ 

ထ  နး္ ခ ိဳပ္ေလ ွာခ့ ေ ရး နညး္ ဗ ်ဴဟာမ ာ း 

ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ာ း၊ ဆရာ၊ မမ ား ႏွင့္ ဝ န္ ထမ္းမ ာ းတ ို႔၏ ေ ဘးက င္း လံိုၿခံိဳမႈ သည္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ 

အေရးႀကီ းဆံို းေ သာ နံပါတ္တစ ္ဦးစားေပးခ က္ ျဖ စ္ပါသည္ ။ အေ ဆာက္အဦးမ ာ း ထြဲတ င္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ 

ေက ာင္းသူ၊သား မ ား၊ ဆရာ၊ မမ ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ ဝင္မ ား ရွ ေနစ ဥ္ခါ အေယာက္စီတ ို င္းတ ို႔ 

ေဘး ကင္း လံိုၿခံိဳမႈ ရွ ေၾကာင္ း  ေသခ ာေစရန္အလ ို႔ ငွာ ေရာဂါ တားဆီးေ ရးႏွင့္ ကာက ယ္ေ ရး စင္တာ (CDC) မွ 

အႀကံျပိဳထားသ ည့္  ေရာဂါ ထ န္းခ  ိဳပ ္ေလွ ာ့ခ ေရ းမ ဟာနည္းဗ ်ဴ ဟာမ ာ းက ို ခရ ိုင္ မ ွအတင္းအက ပ္လ ို က္နာ 

ေဆာင္ရ က္သ ားပါမည္။ ခ ရ ိုင္မ ွကူးစ က္မႈအႏၲရာ ယ္အား ေလ ာ့န ည္းသ ား ေစရန္ အေကာင္အထ ည္ေဖာ္ 

လိုပ္ေဆာ င္မည့္ နည္းဗ ်ဴဟာ မ ားမွ ာ - 

• ႏွာေခါင္း စည္းအာ း အခ  န္တ ိုင္း တ ပ္ဆင္ထာ းျခင္ း 

• လူမႈေရးရာ အက ာအ ေဝးျခား ေနျခ င္း 

• သင့္လက္မ ားက ို ေဆးျ ခင္း 

• သန္႔ရွင္းေရးႏွ င္ ့ပ ို းသတ္ျ ခင္း 

• ဆက္သ ယ္ မႈျပိဳ ေ ျခရာေကာက္ျ ခင္း 

• အေဆာက္အဦး ၏ ေလဝင္ေလထ က္ 

DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ ေက ာင္း၏  ေဘးက င္းလံိုၿ ခံိဳမႈအတ က ္ကၽ ႏ္ို ပ္တ ို႔ မည္ကြဲ့ သ ို႔ 

လိုပ္ေဆာ င္ျခင္းႏွ င့္ပတ္သက္သည့္  ေနာက္ထပ္ ေသာ အခ က္အလက္မ ား အတ က ္တ င္ႏွ ပ္ ပါ။ ဘ တ္ စကား 

လမ္းေ ၾကာင္းမ ား က ို ၾကည့္ရွိဳရ န ္ တ င္ႏွ ပ္ ပါ။ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fkeeping-dcsd-safe%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037919386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F6vm6b%2FQVq%2BQFw%2F78lf8KB103q4z%2FDBcq0JixMB8Fvs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fbus-routes%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk%2FPie9UbGYpNhaDdG0In0lHySh3TD67O9OD%2FFrk3to%3D&reserved=0
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COVID-19 ကာက  ယ္ေဆး 

 

DCSD အေနျဖင္ ့အလိုပ္သမား မ ားအတ က ္ရက္ေ ရ ာျဖင့္ ပံ့ပ ိုး ေပးေသ ာ COVID-19 ကာက ယ္ေဆးက ို 

ရရွ သည္ ႏွင့္တ စ္ၿ ပ ိဳင္လ က္ အေ က ာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ က္သ ား ရ န ္DeKalb က န္း မာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕ ႏွင့္ အနီးက ပ ္

လိုပ္ငန္းေဆာ င္ရ က္ေနပါ သည္။  ေ နာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားက ို လာမည့္အ ပတ္ထြဲတ င ္သ ရွ ပါမည္။ 

ကာက ယ္ေ ဆး ရ ရွ ႏ ိုင္မႈ ႏွင့္ပ တ္သက္ၿပီး အလို ပ္သမ ားမ ားအား မ မ တ ို႔ ၏ အေျခခ ံက န္း မာေရး ေ စာင့္ေရွာက္မႈ 

ပံ့ပ ိုးေ ပးသူထံသ ို႔ စံိုစမ္းေမးျမန္ းၾကည္ ့ရန္လည္ း အႀ ကံေပးတ ိုက္တ န္းအပ္ပါသည္။ 

 

ခ ီးက ်ဴ းဂ ိုဏ ္ယျူခင ္း 

 

ၿပီးခြဲ့ သည့္အပတ္ တ င ္DCSD အတ က ္ထူးခၽ န္ေျ ပ ာင္ေျမာက္ေသာ သတင္ းမ ားရွ ပါ သည္။  2021 

အေမရ ကန္ ျပည္ ေထာင္စို အထ က္လႊတ္ေတာ္ လူ ငယ္ အစီအစဥ္ (USSYP) အတ က ္Georgia က ိုယ္စ ားလွယ ္အျဖစ္ 

ေရ းခ ယ္ခံခြဲ့ ရေသာ Lithonia အထက္တန္ းေ က ာင္းမ ွစီ နီယာေက ာင္းသား Zae Brewer အား ကၽ ႏ္ို ပ ္

ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါ သည္။ သူ သည္ 104-ေက ာင္းသား က ိုယ္စာ းလွယ္အဖ ြဲ႕ထြဲတ င္ ပါဝင္မည္ျဖ စ္ၿပီး ဘ ြဲ႕ႀက ိဳအတ က ္

ေကာလ ပ္ ေက ာင္ း ပညာသင္ ဆို $10,000 လက္ခံရရွ ပါမည္။ Zae အ ား ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ အ လ န ္ဂိုဏ္ယူၿ ပီး Lithonia 

အထက္တန္းေ က ာင္း ႏွင့္ DCSD က ို ေကာင္းမ န္ စ ာ က ိုယ္စားျ ပိဳမည္မွာ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ သ ပါသည္ ။ 

 

2021 အဆင့္ျမင့္  ေနရာခ ထားမႈ (AP) ဂိုဏ္ထူးေ က  ာင္း (Advanced Placement (AP) Honor Schools) အျဖစ္ 

အမည္ေပးသတ္မွတ္ခံရသ ည္ ့ အထက္တန္းေ က ာင္း 11 ေက ာင္း က ိုလည္း ကၽ ႏ္ိုပ္ ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါ လ ိုပါသည္ ။ AP 

အတန္းမ ားသည္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပည ာသင္ဆိုရေက ာင္ းသားမ ားအား အ ထက္တန္း ေက ာ င္း၌ 

ပညာသင္ၾကာ းေ နစဥ္အတ င္း ေကာလ ပ္ေက ာင္ း-အဆင့္ အေၾကာင္ း အရာ မ ားေလ့လ ာရရွ ျခင္ းႏွင့္ ေ က ာလ ပ္ေက ာင္ း 

ဘိုတ္အဖ ြဲ႕မွ စီမံေပးသ ည့္ AP စာေမးပ ြဲ ေျဖဆ ို ျခင္ း အခ င့္အလမ္းမ ားက ို ကမ္း လွမ္းေပး ပါသည္။  Arabia Mountain 

အထက္တန္းေ က ာင္း၊ Chamblee Charter အထက္တန္းေ က ာင္း၊ Clarkston အထက္တန္းေ က ာင္း၊ Cross Keys 

အထက္တန္း ေ က ာင္း၊ DeKalb အေစာပ ိုင္း ေကာ လ ပ္ အကယ္ဒမီ  ေက ာင္း (DeKalb Early College Academy)၊ 

DeKalb အႏိုပညာေက ာင္း၊ Druid Hills အထက္တ န္းေက ာ င္း၊ Dunwoody အထက္တန္းေ က ာင္း၊ Lakeside 

အထက္တန္းေ က ာင္း၊ Southwest DeKalb အထက္တန္းေ က ာင္း ႏွင့္ Tucker အထက္တန္းေ က ာင္း တ ို႔၌ရွ ေ သာ 

ဆရာ၊ မမ ား၊ ဝန္ထမ္း ႏွ င္ ့ပညာ သင္ဆိုရ ေက ာင္ းသားမ ားတ ို႔အား ဤအထူးဂိုဏ္ျ ပိဳျ ခင္း အေပၚ 

ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါ သည္။ 

 

ဘ ိုတအ္သ  အမတွ ္ျပိဳျ ခင္း ရက္သတၲပတ ္

 

DCSD မွ Georgia ေက ာင္း ဘိုတ္အဖ ြဲ၏ အသ အမွတ္ျပိဳျခင္း ရက္သ တၲပတ္က ို မတ္လ 15-19 ရက္အထ  အျခားသာ 

ခရ ိုင္ေက ာင္းမ ာ း သ ို႔လည္း တက္ေ ရာက္ပါဝင္ ခြဲ့ပါသည္။ ေက ာင္ းသားမ ား၊ အလပ္သမားမ ား၊ မ ဘမ ား ႏွင့္ 

အျခားေသာ ခရ ို င္၏ သက္ဆ ို င္သူမ ားအား ကတ က ဝတ္ျဖင့္ ဝန္ေ ဆာ င္မႈေပးေသာ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေ က ာင္း ဘိုတ္ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
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RMESEBU  

 

အဖ ြဲ႕ဝင္မ ားတ ို႔ က ို ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ခ ီ းက ်ဴ းဂိုဏ္ျပိဳအပ္ပါ သ ည္။ 

 

ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက ာင္ း သားမ ား၏ တ ို း တက္ေကာ င္းမ န္ျ ခင္းအတ က္ ခက္ခြဲေသာစ ကားဝ ိုင္း မ ား ႏွင့္ ခက္ခြဲေ သာ 

ဆံိုးျဖ န္ခ က္ မ ား တ င္ ရြဲရ င့္စ ာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည့္ ကၽ ႏ္ို ပ္တ ို႔ ၏ ပညာေရး ဘို တ္အဖ ြဲ႕အ ား ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ 

ေက းဇူ းတ င္ရွ ပါ သည္။ မ မ တ ို႔၏ အိုပ္ခ ိဳပ္မႈ၊ ခ န္ပီ ယံအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေ ဆာင္မႈ ႏွ င္ ့ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေ က ာင္းသား 

မ ားအားလံိုးအတ က္ အရည္အေသ းရွ ေသာ ပ ညာေရးက ို  ေထာ က္ခံအ ားေပးမႈမ ား အတ က္လည္း 

ေက းဇူ းတ င္ပါသ ည္။ 

 

မ တလ္ စ  တဖ္  စးီမ ႈေလ ွာ ့ခ ေရ း 

 

ၿပီးခြဲ့ သာ့္အပတ္ ထြဲတ င ္အလိုပ္ သမားမ ားအ တ က ္“မတ္လ စ တ္ဖ စီးမႈ ေလွ ာ့ခ ေ ရး ” က ို DCSD ေအာင္ျမင္စ ာ 

စတင္ခြဲ့ ပါသည္ ။ အေရးႀကီ းေသာ ဤစဦး ေဆာင္ ရ က္မႈ အလိုပ္သ မ ားမ ားအား စ တ္အား တည္ၿင မ္ေစ ျခင္း ႏွ င္ ့

စ တ္အား ခ ံိဳးက မႈ က ို ေလွ ာ့ခ ျခင္း မ ားျပိဳလို ပ္ရန ္သ က္ေသအေထာက္အထား-အေျချ ပိဳ အခ က္အလ က္မ ားက ို 

အသံိုးျပိဳျခ င္းအေ ပၚ အာရံိုစ ိုက္ထာ းသည့္ 30-မ နစ ္စက္ရွင္မ ားတ င္ ပါဝင္ခ င့္ရရွ ေစပါ သည္။ 

ပထမဆံို းအပ ိုင္ း အေၾကာင္းႏွ င့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽ ႏ္ို ပ္တ ို႔၏ အခ  ိဳ႕ေသာ အလိုပ္သမားမ ား ထံမွ 

အျပိဳသေဘာေ ဆာင္ေသာ တံို႔ျပ န္ခ က္မ ား က ို လ က္ခံရရွ ခြဲ့ၿပီ း Moment of Mindfulness တည္ေထာင္သ ူMr. Curtis 

Smith မွ ကမ္းလွ မ္းတင္ျပ ေပးခ က္မ ား ထြဲတ င ္ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အလို ပ္သမားမ ားအားလံိုး ပါဝင္ၾကပါ ရန္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ 

အားေပး တ ို က္တ န္းပါသည္။ 

 

ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ာ း၊ ဆရာ၊ မမ ား ႏွင္ ့ဝ န္ ထမ္းမ ာ း တ ို႔၏ ေ အာင္ျမင္မႈ အေၾ ကာင္းေ လးမ ာ း က ို 

ထပ္မံၾကာ းသ ရန္ ကၽ ႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လ င့္ ေနပါမည္ ။ 

က  ိဳးႏ ံ စ ာျဖင့္ 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

 


