
BURMESE 

အတ ြဲ 28 
Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ 
 
 
အားလံိုးက ို ျပန္လည္ႀက ိဳဆ ိုပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံိုး ကပ္ေရာဂါက းစက္မႈေၾကာင့္ ခရ ိုင္ေက ာင္းမ ား တစ္ႏွစ္ၾကာ ပ တ္္ားရၿပီးသည့္ေနာက္ 
ယခို ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ စာသင္ခန္းမ ားသည္ ေက ာင္းသား ေက ာင္းသ ၊ ဆရာဆရာမမ ားတ ို႔ႏွင့္ တစ္ဖန္ ျပည့္ႏွက္ ေနသည္က ို 
ျမင္ေတ ႕ရေသာေၾကာင့္ ကၽ ႏ္ိုပ ္အတ ိုင္းမသ  ဝမ္းသာမ ပါသည္။ 
 
လံိုၿခံိဳေသာ ပညာေရးဆ ိုင္ရာပတ္ဝန္းက င္တစ္ခို ္ ေ္ာင္ရန္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္္မ္း ႏွင္ ့ဆရာ၊မမ ားသည္ ေရာဂါ္ န္းခ ိဳပ္  
ေလွ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို လ ိုက္နာေဆာင္ရ က္ခြဲၾ့ကသည့္အေလ ာက္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပ္မဆံိုးေက ာင္းဖ င့္ရက္မွာ ေအာင္ျမင္ခြဲ့ပါသည္။ 
ပ္မဆံိုးေန႔ရက္၌ ေက ာင္းမ ားစ ာသ ို႔ ကၽ ႏ္ိုပ ္သ ားေရာက္လည္ပတ္ခ င့္ ရရွ ခြဲ့ၿပီး ကၽ ႏ္ိုပ္ႏွင္ ့မွ ေဝသည့္ အျခားေသာေက ာင္းမ ားမွ  
ဓါတ္ပံိုမ ားႏွင့္ ဗ ီဒီယ ိုမ ားက ို ကၽ ႏ္ိုပ ္ေတ ႕ျမင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကၽ ႏ္ိုပ္ အလ န ္သေဘာက ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏွစ္မ  ိဳးစပ္ ေလ့လာသင္ယ မႈသ ို႔ က းေျပာင္းမႈအတ က္ အလိုပ္ႀက ိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရ က္ၾကသည့္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဗဟ ိုရံိုးခန္းဝန္္မ္းမ ား၊ ေဒသဆ ိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္သ  ဌာနမွ်ဴးမ ား၊ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား၊ 
ဘတ္စကားေမာင္းသ မ ား၊ အစာအဟာရ ဝန္္မ္းမ ား ႏွင္ ့ေက ာင္းဝန္္မ္းအဖ ြဲ႕ဝင္မ ားအားလံိုးတ ို႔အား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
ကပ္ေရာဂါက းစက္မႈ၏ အဆံိုးသတ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းသ ို႔ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ဆက္လက္လိုပ္ ေဆာင္ေနစဥ္ DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) 
မွေလွ ာက္လွမ္းေသာ လမ္းေၾကာင္းအတ က္ ကၽ ႏ္ိုပ ္ဝမ္းသာပါသည္။ ေနာက္္ပ္ေသာ ပံ့ပ ိုးက ညီမႈမ ားျဖင့္ ပံ့ပ ိုးစီစဥ္ေပးရန္အတ က္ 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝန္္မ္းမ ားက ေက ာင္းမ ားသ ို႔ ဆက္လက္ သ ားေရာက္လည္ပတ္သ ားပါမည္။ 
 
မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယ မႈသ ို႔ ျပန္သ ားျခင္းတ င္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္း အဝ ိုင္း္ြဲ၌ ႏွစ္ျခမ္းက ြဲေသာ အေၾကာင္းအရာရွ ေနသည္မွာ 
ကၽ ႏ္ိုပ္ အသ အမွတ္ျပိဳ ပါသည္။ ဤက စၥအတ က ္ႏွစ္ဖက္စလံိုးမွာ ျပင္းျပေသာ ခံစားခ က္မ ားရွ ၿပီး မ မ တ ို႔အားလံိုး၏ ္င္ျမင္ခ က္မ ားက ို ကၽ ႏ္ိုပ ္ 
နားလည္ၿပီး ္ပ္တ ခံစားရပါသည္။ မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင္ျဖင့္ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈသ ို႔ ျပန္သ ားျခင္းသည္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ္ြဲတ င္ ကိုသမႈ 
လိုပ္ငန္းစဥ္၏ အစျဖစ္သည္ဟို ကၽ ႏ္ိုပ ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ဤက စၥတ င ္သေဘာတ ညီခ က္တစ္ခို မရွ ေသးသျဖင့္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏  
ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ ဝန္္မ္းမ ားမွာ အံၾသဖ ယ္ျဖစ္သည္ဟို ကၽ ႏ္ိုပ ္ယံိုၾကည္ပါသည္။ စာသင္ခန္းသ ို႔ ျပန္လာၾကသည့္ တခ  ိဳ႕ေသာ 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားအတ က္ ခ စ္ျခင္းေမတ ာႏွင့္ ေ္ာက္္ားစာနာမႈမ ားက ို ျမင္ေတ ႕ရျခင္းေၾကာင့္  ကၽ ႏ္ိုပ္အတ က္ 
ေမွ ာ္လင့္ခ က္မ ားရရွ ေစပါသည္။ 
 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးတ ို႔အား စာသင္ခန္းသ ို႔ ေဘးကင္း လံိုၿခံိဳစ ာျဖင့္ ျပန္လည္ႀက ိဳဆ ိုႏ ိုင္ရန္အတ က္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ား၊ 
အလိုပ္သမား မ ားႏွင့္ သက္ဆ ိုင္သ မ ား တ ို႔ႏွင့္အတ  ဆက္လက္ၿပီး ဆက္သ ယ္ေဆာင္ရ က္သ ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ေက ာင္းသ ို႔ 
ျပန္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္မ ား အပါအဝင္ႏွင့္ အခ  န္ဇယားမ ား၊ အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈမ ား ႏွင္ ့
ဘတ္စကားလမ္းေၾကာင္း စသည္ ့ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားက ို ရယ သ ရွ ရန္ - ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င ္ေက းဇ းျပိဳ၍  
လည္ပတ္ၾကည့္ရွိဳပါ။ 
 
 
COVID-19 ကာက ယ္ေဆး 
 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အလိုပ္သမားမ ားအတ က္ ကာက ယ္ေဆး္ ိုးျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္မ  ိဳးစလံိုး ႏွင္ ့မ သားစိုမ ားအတ က ္စမ္းသပ္မႈမ ား ျပိဳလိုပ္ရန္ 
DCSD မွ မ မ တ ို႔၏ အစီအစဥ္က ို အဆံိုးသတ္ၿပီးေၾကာင္း အသ ေပးေၾကျငာရန္ ကၽ ႏ္ိုပ္ဝမ္းသာပါသည္။ ကာက ယ္ေဆး္ ိုးျခင္းက ို  
အိုပ္ခ ိဳပ္မႈဆ ိုင္ရာ ႏွင့္ ပညာေပးေရးဆ ိုင္ရာ က န္ပလက္စ ္(Administrative & Instructional Complex) ၌ 
အလိုပ္သမားမ ားအတ က္သာလွ င္ ရရွ ႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကာက ယ္ေဆး္ ိုးရန္ ခရ ိုင္အေနျဖင့္ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕၊  
Walgreens ႏွင္ ့Briarcliff ေဆးဆ ိုင္ တ ို႔ႏွင့္ မ တ္ဖက္ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။ အျခားေသာေနရာမ ားအတ က္အား ေနာင္လာမည့္ရက္မ ား၌ 
ျပိဳလိုပ္သ ားရန္ သံိုးသပ္ ္ားပါသည္။ 
 
ကာက ယ္ေဆး္ ိုးရန္ စ တ္ဝင္စားသည့္ DCSD အလိုပ္သမားမ ားသ ို႔ ကာက ယ္ေဆး  ္ိုးေပးရန္အတ က္ DeKalb ေကာင္တီ က န္းမာေရး 
ဘိုတ္အဖ ြဲ႕သည္ ကာက ယ္ေဆး္ ိုး ပစၥည္း 12,000 ရရွ ္ားသည္။ ရက္ခ  န္းမ ားျပိဳလိုပ္ရန္အတ က္ အမည္စာရင္းသ င္းရန္ 
အလိုပ္သမားမ ားအား အမည္စာရင္းသ င္းျခင္း လင့္ခ္တစ္ခိုက ို ေပးအပ္္ားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
 



BURMESE 

COVID-19 စမ္းသပ္မႈအား ေက ာင္းေလးေက ာင္းရွ  ဝန္္မ္းမ ားႏွင့္ မ သားစိုမ ား အတ က ္ကမ္းလွမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္ -  Cross Keys  
အ္က္တန္းေက ာင္း၊ Bethune အလယ္တန္း ေက ာင္း၊ Doraville United မ လတန္းေက ာင္းႏွင့္ Dunwoody မ လတန္းေက ာင္း - အခ  န္ 
နံနက္ 9 နာရီ ႏွင္ ့မ န္းလ ြဲ 1 နာရီ အၾကား၊ ႏွင္ ့ညေန 3 နာရ ီႏွင္ ့5 နာရီအၾကား။ 
 
စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ကာက ယ္ေဆး္ ိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္္ပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ ဤေနရာတ င္ ႏွ ပ္ပါ။ 
 
 
မ သားစိုမ ား အေရးက စၥလႈပ္ရွားမႈမ ား ဂ မ္းကစားျခင္းညပ ြဲ 
 
DCSD မ  ဘႏွင့္ မ သားစို ခ  တ္ဆက္ပါဝင္မႈ (Parent and Family Engagement) ဌာနမွ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ မ သားစိုမ ား  
အေရးက စၥလႈပ္ရွားမႈမ ား ဂ မ္းကစားျခင္းညပ ြဲက ို လာမည့္ မတ္လ 30 ရက ္2021 ခိုႏွစ္၊ ညေန 5:30 နာရီမွ 7:30 နာရီအ္   
အစီအစဥ္မွ်ဴးအျဖစ္ေဆာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္သည္။ ္ းျခားၿပီး ေပ ာ္စရာေကာင္းေသာ သခ ၤာေလ့လာနည္းလမ္း၊ စာဖတ္ျခင္းနည္းလမ္း ႏွင္ ့
ေဝဖန္ေတ းေခၚမႈ နည္းဗ ်ဴဟာမ ားက ို တက္ေရာက္ေလ့လာၾကပါရန္ မ သားစိုမ ားအားလံိုးက ို ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ဖ တ္ေခၚပါသည္။ 
ေပ ာ္စရာေကာင္းေသာ ဤလႈပ္ရွားမႈအတ က ္အမည္စာရင္းသ င္းရန္ ဤေနရာတ င္ ႏွ ပ္ပါ။ 
 
 
က င္းဆင္းေန႔ 
 
DCSD က င္းဆင္းေန႔ တ င ္ေဒသ III ေခါင္းေဆာင္မ ားႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္စ ာ ေတ ႕ဆံိုခြဲ့ပါသည္။ ေဒသ III သည္ ေကာင္းမ န္ေသာ 
ရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုင္မ ားက ို ခ မွတ္လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ၿပီး ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးတ ို႔၏ အရည္အေသ းရွ ေသာ ပညာေရးအတ က္ 
ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။ ေဒသဆ ိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္သ ဌာနမွ်ဴး Dr. Sean Tartt အား ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္း သားမ ားအတ က္  
သ ၏ကတ ကဝတ္ျပိဳေဆာင္ရ က္မႈမ ားအတ က္ ကၽ ႏို္ပ ္ေက းဇ းတင္လ ိုပါသည္။ 
 
 
ဘတ္စကားေမာင္းသ  ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး 
 
ယေန႔ DCSD ဘတ္စကားေမာင္းသ  ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၌ ကၽ ႏ္ိုပ ္ပါဝင္ခ င့္ရရွ ခြဲ့သည့္ အတ က္ ကၽ ႏ္ိုပ္အလ န္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ႀက ိဳ၊ပ ို႔ယာဥ္ ႏွင္ ့ဘတ္စကား ေမာင္းႏွင္သ မ ားသည္ ကေလးမ ားအား ႏႈတ္ခ န္းဆက္ႀက ိဳဆ ိုၿပီး ခရ ိုင္ေက ာင္းအား 
လည္ပတ္ေစသည့္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပ္မဆံိုးေသာ အလိုပ္သမားမ ားျဖစ္ပါသည္။ သင္တ ို႔အားလံိုး၏ ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သမွ  အတ က္ႏွင့္ သင့္ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအတ က္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
 
 
ေက ာင္းလ မႈေရး အလိုပ ္ရက္သတ ပတ္ 
 
ၿပီးခ့သည့္အပတ္က DCSD မွ ေက ာင္းလ မႈေရး အလိုပ္ ရက္သတ ပတ္က ို ျပိဳလိုပ္က င္းပခြဲ့ ပါသည္။ ေက ာင္းလ မႈေရး အလိုပ ္ 
ရက္သတ ပတ္သည္ က ယ္ျပန္႔ေသာ လ မႈေရးလိုပ္ငန္း္ြဲတ င္ အ္ း ေလ့က င့္မႈေပးေသာေနရာ တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ မ ားစ ာေသာ  
ေက ာင္းေနအရ ယ္ ကေလးမ ား၏ မ သားစိုမ ား္ြဲတ င္ စီးပ ားေရး၊ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ ႏွင္ ့လ မႈေရးဆ ိုင္ရာ စ န္ေခၚမႈမ ားက ို 
ႏွစ္မ ားတစ္ေလွ ာက္၌ တ ိုးျမႇင့္လာခြဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက ာင္းလ မႈေရး အလိုပ္သမားမ ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မ ားက ို 
တ ိုးခ ြဲ႕လိုပ္ေဆာင္လာပါသည္။ 
 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ လ မႈေရး အလိုပ္သမားမ ားသည္ မ သားစိုမ ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ျပန္လည ္ေကာင္းမ န္လာေစရန္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ပံ့ပ ိုးေဆာင္ရ က္ျခင္း၊ မတရားမႈအား အမွားျပင္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္္ပ္ေသာအရာမ ားစ ာတ ို႔က ို ေဆာင္ရ က္ေပးပါသည္။  
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္္မ္းမ ား ႏွင္ ့ရပ္ရ ာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းတ ို႔အား လ ိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားျဖင့္ မ မ တ ို႔၏ အခန္းက႑ပ္တ င္ 
ေဆာင္ရ က္ေပးခြဲ့သည့္ DCSD လ မႈေရး အလိုပ္သမားမ ားအား ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
 
 
ဘိုတ္အသ အမွတ္ျပိဳျခင္း ရက္သတ ပတ္ 
 



BURMESE 

DCSD မွ Georgia ေက ာင္းဘိုတ္အဖ ြဲ႕၏ အသ အမွတ္ျပိဳျခင္း ရက္သတ ပတ္က ို လာမည့္ မတ္လ 15-19 တ င ္ျပိဳလိုပ္က င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက ာင္းသားမ ား၊ အလိုပ္သမားမ ား၊ မ ဘမ ား ႏွင္ ့အျခားေသာ ခရ ိုင္၏ သက္ဆ ိုင္သ မ ားအား ကတ ကဝတ္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ  
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းဘိုတ္ အဖ ြဲ႕ဝင္မ ားတ ို႔က ို ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ခ ီးက ်ဴးဂိုဏ္ျပိဳအပ္ပါသည္။ 
 
ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ေက ာင္းသားမ ား၏ တ ိုးတက္ေကာင္းမ န္ျခင္းအတ က္ ခက္ခြဲေသာစကားဝ ိုင္းမ ား ႏွင္ ့ခက္ခြဲေသာ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားတ င္ ရြဲရင့္စ ာျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည့္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕အား ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက းဇ းတင္ရွ ပါသည္။ မ မ တ ို႔၏ အိုပ္ခ ိဳပ္မႈ၊ ခ န္ပီယံအျဖစ္  
တာဝန္္မ္းေဆာင္မႈ ႏွင္ ့ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသား မ ားအားလံိုးအတ က္ အရည္အေသ းရွ ေသာ ပညာေရးက ို ေ္ာက္ခံအားေပးမႈမ ား 
အတ က္လည္း ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
 
မတ္လ 15 ရက ္2021 ခိုႏွစ္တ င ္ျပိဳလိုပ္မည့္ ယခိုလ၏ ပညာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕အစည္းအေဝးက ို သင္ ၾကည့္ရွိဳပါလ မ့္မည္ဟို ကၽ ႏ္ိုပ ္
ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ အစည္းအေဝးပ ြဲက ို DSTV တ င ္သင္ ၾကည့္ရွိဳႏ ိုင္ပါသည္။ 
 
 
က  ိဳးႏ ံစ ာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


