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အတြဲ 27
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း မသားစိုမ ားသို႔၊ မဂၤလာပါ။
မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ျဖင့္ေလ့လာသင္ယူမႈအတက္ အေဆာက္အဦးသို႔ ျပန္လာရန္ ေရးခ ယ္ၾကသည့္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား စတ္အားထက္သန္စာျဖင့္ ကၽႏ္ိုပ္ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ ကမၻာအႏွံ႕ COVID-19
ကူးစက္ပ ံ႕ႏွံ႕မႈတင္ ႀကံိဳေတ႕သားလာေနသည့္အေလ ာက္ ယခင္ႏွစ္သည္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ိုအတက္ စန္ေခၚမႈျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။
အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကြဲ့သို႔ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ဆံိုးရွံိဳးမႈမ ား ေတ႕ႀကံိဳခ့ရ
ြဲ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအဆံိုး၏
အလင္းရွရာသို႔ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အလ င္ကထက္ ပိုၿပီးအတူတက ေကာင္းမန္စာႏွင့္
အားေကာင္းစာ ေပၚထက္လာၾကလမ့္မည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
မတ္လ 9 ရက္ေန႔အတက္ ကၽႏ္ိုပ္ စတ္ထက္သန္တက္ၾကပါေသာ္လည္း ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား
အားလံိုး အား အေဆာက္အဦးသ႔ို ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳစာ ႀကိဳဆိုႏိုင္မည့္ေန႔သို႔ ကၽႏ္ိုပ္ ေစာင့္ေမွ ာင္ေနပါသည္။
ထိုေန႔ရက္သို႔ မေရာက္မခ င္းအထ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား၏ ႏွစ္မ ိဳးစပ္
ေလ့လာသင္ယူမႈအဆင့္တင္ ေအာင္ျမင္မႈအား ေသခ ာေစရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းသားပါမည္။
ထန္းခ ိဳပ္ေလွ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာမ ား
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတို႔၏ ေဘးကင္း လံိုၿခံိဳမႈသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏
အေရးႀကီးဆံိုးေသာ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးခ က္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦးမ ားထြဲတင္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏
ေက ာင္းသူ၊သားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ ား ရွေနစဥ္ခါ အေယာက္စတ
ီ ိုင္းတို႔
ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳမႈရွေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္အလို႔ငွာ ေရာဂါ တားဆီးေရးႏွင့္ ကာကယ္ေရး စင္တာ (CDC) မွ
အႀကံျပိဳထားသည့္ ေရာဂါ ထန္းခ ိဳပ္ ေလွ ာ့ခ ေရးမဟာနည္းဗ ်ဴဟာမ ားကို ခရိုင္မွ အတင္းအက ပ္လိုက္နာ
ေဆာင္ရက္သားပါမည္။ ခရိုင္မွ ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္အား ေလ ာ့နည္းသားေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
လိုပ္ေဆာင္မည့္ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားမွာ -

•

ႏွာေခါင္းစည္းအား အခ န္တိုင္း တပ္ဆင္ထားျခင္း

•

လူမႈေရးရာ အကာအေဝးျခားေနျခင္း

•

သင့္လက္မ ားကို ေဆးျခင္း

•

သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္း

•

ဆက္သယ္မႈျပိဳ ေျခရာေကာက္ျခင္း

•

အေဆာက္အဦး၏ ေလဝင္ေလထက္

DeKalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳမႈအတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ မည္က့ြဲသို႔
လိုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား အတက္ တင္ႏွပ္ပါ။ ဘတ္စကား
လမ္းေၾကာင္းမ ားကို ၾကည့္ရွိဳရန္ တင္ႏွပ္ပါ။
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COVID-19 ကာကယ္ေဆး

DCSD အေနျဖင့္ အလိုပ္သမားမ ားအတက္ ရက္ေရာျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေသာ COVID-19 ကာကယ္ေဆးကို
ရရွသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္လ က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက္သား ရန္ DeKalb က န္းမာေရးဘိုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္
လိုပ္ငန္းေဆာင္ရက္ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကို လာမည့္အပတ္ထတ
ြဲ င္ သရွပါမည္။
ကာကယ္ေဆး ရရွႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလိုပ္သမားမ ားအား မမတို႔၏ အေျခခံ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ပံ့ပိုးေပးသူထံသို႔ စံိုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ရန္လည္း အႀကံေပးတိုက္တန္းအပ္ပါသည္။

ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယျူ ခင္း

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္တင္ DCSD အတက္ ထူးခၽန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သတင္းမ ားရွပါသည္။ 2021
အေမရကန္ျပည္ေထာင္စို အထက္လႊတ္ေတာ္ လူငယ္ အစီအစဥ္ (USSYP) အတက္ Georgia ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္
ေရးခ ယ္ခံခ့ြဲရေသာ Lithonia အထက္တန္းေက ာင္းမွ စီနီယာေက ာင္းသား Zae Brewer အား ကၽႏ္ိုပ္
ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါသည္။ သူသည္ 104-ေက ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထြဲတင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ႀကိဳအတက္
ေကာလပ္ေက ာင္း ပညာသင္ဆို $10,000 လက္ခံရရွပါမည္။ Zae အား ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အလန္ ဂိုဏ္ယူၿပီး Lithonia
အထက္တန္းေက ာင္း ႏွင့္ DCSD ကို ေကာင္းမန္စာ ကိုယ္စားျပိဳမည္မွာ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ သပါသည္။

2021 အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ ထားမႈ (AP) ဂိုဏ္ထူးေက ာင္း (Advanced Placement (AP) Honor Schools) အျဖစ္
အမည္ေပးသတ္မွတ္ခံရသည့္ အထက္တန္းေက ာင္း 11 ေက ာင္း ကိုလည္း ကၽႏ္ိုပ္ ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါလိုပါသည္။ AP
အတန္းမ ားသည္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား အထက္တန္း ေက ာင္း၌
ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတင္း ေကာလပ္ေက ာင္း-အဆင့္ အေၾကာင္းအရာ မ ားေလ့လာရရွျခင္းႏွင့္ ေက ာလပ္ေက ာင္း
ဘိုတ္အဖြဲ႕မွ စီမံေပးသည့္ AP စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္း အခင့္အလမ္းမ ားကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ Arabia Mountain
အထက္တန္းေက ာင္း၊ Chamblee Charter အထက္တန္းေက ာင္း၊ Clarkston အထက္တန္းေက ာင္း၊ Cross Keys
အထက္တန္း ေက ာင္း၊ DeKalb အေစာပိုင္း ေကာလပ္ အကယ္ဒမီ ေက ာင္း (DeKalb Early College Academy)၊
DeKalb အႏိုပညာေက ာင္း၊ Druid Hills အထက္တန္းေက ာင္း၊ Dunwoody အထက္တန္းေက ာင္း၊ Lakeside
အထက္တန္းေက ာင္း၊ Southwest DeKalb အထက္တန္းေက ာင္း ႏွင့္ Tucker အထက္တန္းေက ာင္း တို႔၌ရွေသာ
ဆရာ၊မမ ား၊ ဝန္ထမ္း ႏွင့္ ပညာသင္ဆိုရ ေက ာင္းသားမ ားတို႔အား ဤအထူးဂိုဏ္ျပိဳျခင္း အေပၚ
ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ယူပါသည္။

ဘိုတအ
္ သအမွတ္ျပိဳျခင္း ရက္သတၲပတ္

DCSD မွ Georgia ေက ာင္း ဘိုတ္အဖြဲ၏ အသအမွတ္ျပိဳျခင္း ရက္သတၲပတ္ကို မတ္လ 15-19 ရက္အထ အျခားသာ
ခရိုင္ေက ာင္းမ ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ပါဝင္ခ့ပ
ြဲ ါသည္။ ေက ာင္းသားမ ား၊ အလပ္သမားမ ား၊ မဘမ ား ႏွင့္
အျခားေသာ ခရိုင္၏ သက္ဆိုင္သူမ ားအား ကတကဝတ္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းဘိုတ္

BURMESE
အဖြဲ႕ဝင္မ ားတို႔ကို ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ျပိဳအပ္ပါသည္။

ကၽႏ္ိုပ္တို႔ေက ာင္းသားမ ား၏ တိုးတက္ေကာင္းမန္ျခင္းအတက္ ခက္ခေ
ြဲ သာစကားဝိုင္း မ ား ႏွင့္ ခက္ခေ
ြဲ သာ
ဆံိုးျဖန္ခ က္မ ားတင္ ရြဲရင့္စာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ခ့သ
ြဲ ည့္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာေရးဘိုတ္အဖ႕ြဲ အား ကၽႏ္ိုပ္တို႔
ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ မမတို႔၏ အိုပ္ခ ိဳပ္မႈ၊ ခ န္ပီယံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသား
မ ားအားလံိုးအတက္ အရည္အေသးရွေသာ ပညာေရးကို ေထာက္ခံအားေပးမႈမ ား အတက္လည္း
ေက းဇူးတင္ပါသည္။

မတ္လ စတ္ဖစီးမႈေလွ ာ့ခ ေရး

ၿပီးခြဲ့သာ့္အပတ္ထတ
ြဲ င္ အလိုပ္သမားမ ားအတက္ “မတ္လ စတ္ဖစီးမႈေလွ ာ့ခ ေရး” ကို DCSD ေအာင္ျမင္စာ
စတင္ခြဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ဤစဦးေဆာင္ရက္မႈ အလိုပ္သမားမ ားအား စတ္အား တည္ၿငမ္ေစျခင္း ႏွင့္
စတ္အား ခ ံိဳးက မႈကို ေလွ ာ့ခ ျခင္း မ ားျပိဳလိုပ္ရန္ သက္ေသအေထာက္အထား-အေျချပိဳ အခ က္အလက္မ ားကို
အသံိုးျပိဳျခင္းအေပၚ အာရံိုစိုက္ထားသည့္ 30-မနစ္ စက္ရွင္မ ားတင္ ပါဝင္ခင့္ရရွေစပါသည္။
ပထမဆံိုးအပိုင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အခ ိဳ႕ေသာ အလိုပ္သမားမ ား ထံမွ
အျပိဳသေဘာေဆာင္ေသာ တံို႔ျပန္ခ က္မ ားကို လက္ခံရရွခြဲ့ၿပီး Moment of Mindfulness တည္ေထာင္သူ Mr. Curtis
Smith မွ ကမ္းလွမ္းတင္ျပ ေပးခ က္မ ား ထြဲတင္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အလိုပ္သမားမ ားအားလံိုး ပါဝင္ၾကပါရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔
အားေပး တိုက္တန္းပါသည္။

ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ား တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေၾကာင္းေလးမ ားကို
ထပ္မံၾကားသရန္ ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ေနပါမည္။
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