
BURMESE 

အတ ြဲ 29 
Dekalb ေကာင္တီ ခရိိုင္ေက ာင္း မိသားစိုမ ားသိို႔၊ မဂၤလာပါ 
 
 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ အေဆာက္အဦးမ ား ျပန္လည္ဖ င့္လွစ္ျခင္း ြွႏင့္ ြႏွစ္မ ိမးစပ္ ေလ့လာသင္ယူမႈသိို႔ အလိိုက္သင့္ ညႇိျခင္း မ ားတ င္ 
ဆက္လက္ဆင္ြႏႊြဲေနဆြဲ ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ ျပည္နယ္အတ င္းြႏွင့္ ြႏိိုင္ငံတစ္ဝန္းတ င္ ျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္မ ားကိို 
လ စ္လ ်ဴရွမရန္ ခြဲယဥ္းပါသည္။ ၿပီးခြဲ့သည့္ မတ္လ 16 ရက္တ င္ Atlanta ြႏွင့္ Cherokee ေကာင္တီ၌  ျဖစ္ပ ား ခြဲ့ေသာ 
ေၾကာက္မက္ဖ ယ္ရာ အျဖစ္အပ ကမ္ ာေၾကာင့္ မ ားစ ာေသာ သူမ ား ကြဲ့သိို႔ပင္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ အလ န္ဝမ္းနည္းပါသည္။ 
လူမ ားတိို႔အေပၚ ဆန္႔က င္လ က္ အၾကမ္းဖက္မႈ ြႏွင့္ မိုန္းတီးျခင္း၏ ပိုန္ကန္ထၾက မႈမ ားကိို လက္မခံပါ၊ သည္းမခံြႏိိုင္ပါ။ 
DeKalb ေကာင္တီ ခရိိုင္ေက ာင္း (DCSD) အေနျဖင့္  အမိုန္းတရား၊ လူမ ိမးေရးခ ြဲျခားမႈ ြွႏင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံိုစံမ ားအားလံိုးကိို 
ဆန္႔က င္ၿပီး ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ အေတ းမ ားသည္ အာရွသား ြႏွင့္ ပစိဖိတ္ ကၽ န္းဆ ယ္သားမ ားသိို႔ ေရာက္ရွိသ ားပါသည္။ 
 
 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ မတူက ြဲျပားေသာ ခရိိုင္ေက ာင္းတစ္ခိုျဖစၿ္ပီး ထိိုမတူက ြဲျပားမႈကိို နည္းလမ္းအမ ိမးမ ိမးျဖင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ 
ျပမလိုပ္က င္းပပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ လိုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ 
ဤပင္ကိိုယ္အရည္အခ င္းအေပၚတ င္ မ က္ျခည္မျပတ္ရန္ လိိုအပ္သည္။ တစ္ခ ိန္က Dr. Martin Luther King Jr.  
ေျပာခြဲ့သလိိုပင္ “မတရားမႈ သည္ ဘယ္ေနရာတ င္မဆိို ေနရာတိိုင္း၌ တရားမွ တမႈကိို ၿခိမ္းေျခာကေ္နသည္။” DCSD 
ေက ာင္းသားမ ား ြႏွင့္ အလိုပ္သမားမ ားအားလံိုး ၏ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရာသိုခ ခ မ္းသာြႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုၿခံမမႈသည္ အၿမြဲတမ္း 
ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
COVID-19 ကာက ယ္ေဆး ြႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ 
 
လာမည့္ မတ္လ 20 ရက္ တ င္ Elizabeth Andrews အထက္တန္းေက ာင္း၌ အလိုပ္သမားမ ားအတ က္ 
ကာက ယ္ေဆးထိိုးျခင္း ေဆးခန္းကိို DeKalb က န္းမာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ (BOH) မွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအား 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ဝမ္းေျမာကစ္ ာ ေၾကျငာလိိုပါသည္။ ထိိုအခ ိန္၌ ပညာသင္ၾကားမႈေပးသူမ ား ြႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတိို႔အား 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 1,250 ခန္႔ ကာက ယ္ေဆးထိိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိို႔အတ က္ ဝန္ထမ္းမ ား ျဖစ္ြႏိိုင္လွ င္ မိမိတိို႔၏ 
“dekalbschoolsga.org” အီးေမးလ္ လိပ္စာကိို အသံိုးျပမၿပီး စာရင္းသ င္းထားရန္ ေတာင္းဆိိုပါသည္။ ၎သည္ DCSD 
အတ က္ သီးသန္႔ ျပမလိုပ္စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစပ္ါသျဖင့္ အရည္အခ င္း ျပည့္မီေသာ အျခားပိုဂ ိမလ္မ ား ဤအစီအစဥ္တ င္ 
စာရင္းသ င္းျခင္း မျပမလိုပ္ရန္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ ေသခ ာေစလိိုပါသည္။ မည္သိို႔စာရင္းသ င္းရန္ြွႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ 
ညႊန္ၾကားခ က္မ ား အတ က္ သင္၏ ခရိိုင္အီးေမးလ္တ င္ ၾကည့္ရွမပါ။ 
 
DeKalb ေကာင္တီ ခရိိုင္ေက ာင္းသည္ အလိုပ္သမားမ ား ြႏွင့္ မိသားစိုမ ားသိို႔ COVID-19 စစ္ေဆးမႈ စီစဥ္ပံ့ပိိုးေပးရန္ အခမြဲ့ 
COVID စစ္ေဆးမႈ စင္တာမ ား (Free COVID Testing Centers) တိို႔ြႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရ ကခြဲ့ပါသည္။ ဆရာ၊မမ ားြႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႕ဝငမ္ ားအတ က္ စစ္ေဆးမႈကိို တနလၤာေန႔မ ား၊ အဂၤါေန႔မ ား ြႏွင့္ ဗိုဒၶဟူးေန႔မ ားတ င္ Cross Keys 
အထက္တန္းေက ာင္း၌ နံနက္ 11 နာရီ မွ ညေန 5 နာရီအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤါေန႔မ ား၊ ဗိုဒၶဟူးေန႔မ ား ြႏွင့္ 
ၾကာသပေတးေန႔မ ားတ င္ Bethune အလယ္တန္းေက ာင္း၌ နံနက္ 7 နာရီမွ ေန႔လယ္ခင္း 1 နာရီ အထိ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျပမလိုပ္ြိႏိုင္ပါသည္။ 
 
အခ ိန္ဇယားကိို ေက ာင္းပညာသင္ြႏွစ္ ြွႏစ္ဝက္ကာလကိုန္ဆံိုးခါနီးအခ ိအထိ ကမ္းလွမ္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရက္ခ ိန္းသတ္မွတ္ရန္ www.freecovidtesting.us တ င္ ေက းဇူးျပမ၍ လည္ပတ္ၾကည့္ရွမပါ။  သင့္ရက္ခ ိန္းကိို သတ္မွတ္ရန္ 
‘Quick Registration’ ကိို ေရ းခ ယ္ၿပီး ေက ာင္း တည္ေနရာကိို ေရ းခ ယ္ပါ။ 
 
 
 

 



BURMESE 

က င္းဆင္းေန႔ 
 
DCSD က င္းဆင္းေန႔အတ က္ ေဒသ IV ေခါင္းေဆာင္မ ားြႏွင့္ ေကာငး္မ န္စ ာ ေတ ႕ဆံိုစည္းေဝးခြဲ့ပါသည္။ အေဝးမွေန 
နည္းပညာျဖင့္ Stone Mountain မူလတန္းေက ာင္း၏ ေခါင္းေဆာင္အဖ ြဲ႕ြွႏင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ ေတ ႕ဆံိုခ င့္ ရရွိခြဲ့ၿပီး Indian Creek 
မူလတန္းေက ာင္း၌ အဖ ြဲ႕ငယ္တစ္ခိုအား သင္ၾကားပိို႔ခ မႈတ င္ ေလ့လာခ င့္ြႏွင့္ Champion Theme အလယ္တန္းေက ာင္း၌ 
Short-Term Action Plan (STAP) အစည္းအေဝးသိို႔လည္း အေဝးမွေနနည္းပညာျဖင့္ တက္ေရာက္လည္ပတ္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ေဒသ IV သည္ ပန္းတိိုင္မ ား ခ မွတ္ျခင္း ြွႏင့ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးအတ က္ 
အရည္အေသ းရွိေသာ ပညာေရးရရွေိစရန္ ေကာင္းစ ာ ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအတ က္ ယံိုၾကည္ခ က္သံန္နိဋဌာန္ထားရွိေသာ ၾကားျဖတ္ ေဒသဆိိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး 
Dr. Antonette Campbell အား ေက းဇူးတင္လိိုပါသည္။ 
 
 
7-ရက္ ေအးခြဲအစားအစာ အထိုပ္ 
 
အသက္ 18 ြႏွစ္ ြႏွင့္ ထိို႔ေအာက္အရ ယ္ငယ္ DCSD ေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးသည္ သစ္သီးမ ားြႏွင့္ 
ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ားျဖင့္ 7-ရက္ ေအးခြဲအစားအစာ အထိုပ္ကိို ယခို အခမြဲ့ ရရွိပါၿပီ။ အစားအစာျဖန္႔ေဝျခင္းကိို ဗိုဒၶဟူးေန႔၊ 
နံနက္ 11:00 နာရီ မွ ညေန 2:00 နာရီ အထိ ျပမလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။  ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ ဤေနရာတ င္ 
ြႏွိပ္ပါ။ 
 
 
MOSAIC ေြႏ ရာသီ ေလ့လာသင္ယူမႈ အစီအစဥ္ 
 
လာမည့္ ေြႏ ရာသီတ င္ ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ ခရိိုင္မွ ေလ့လာသင္ယူမႈ အစီအစဥ္ အသစ္တစ္ခိုကိို 
ျပမလိုပ္ေပးမည့္အေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စ ာျဖင့္ ကၽ ြႏ္ိုပ္ အသိေပးေၾကျငာ အပ္ပါသည္။ MOSAIC ေြႏ ရာသီ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
အစီအစဥ္သည္ ပညာေရး ဆိုတ္ယိုတ္ျခင္း ြွႏင့္ ေလ့လာမႈ ဆံိုးရွံမးမႈမ ားအား ကူညီေျဖရွင္းရန္အတ က္ အပိိုေဆာင္း 
ေလ့လာသင္ယူမႈ အခ င့္အေရးမ ားကိို ေပးပါသည္။ MOSAIC အစီအစဥ္တ င္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ ြွႏင့္ သခ ၤာဘာသာ 
အေျခခံအိုတ္ျမစ္ ကၽ မ္းက င္မႈမ ား၊ ဘာသာစကား သင္ယူမႈ၊ ခရစ္ဒစ္အမွတ္ ျပန္ေကာင္းလာေစျခင္းြွႏင့္ အရွိန္တိိုးျမႇင့္ျခင္း၊ 
STEM/STEAM ၊  summer bridge ြႏွင့္ အသိဉာဏ္ဗဟိုသိုတ ပိိုမိတိိုးတက္ေကာင္းမ န္ေစျခင္း စခန္းမ ား ပါဝင္ပါသည္။  
သင္ရိိုးညႊန္းတမ္းကိို ဇ န္ ြႏွင့္ ဇူလိိုင္လ 2021 ၏ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေလ့လာမႈ အေတ ႕အႀကံမ မ ားအတ က္ ရည္ရ ယ္ၿပီး 
ေလ့လာမႈ က ာဟမႈမ ားကိို ေျဖရွင္းရန္ ေက ာင္းသားမ ားသိို႔ ရည္ရ ယ္ခ က္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားရွိလ က္ ေထာက္ကူပိို႔ခ သ ားရန္ 
ဒီဇိိုင္းေရးဆ ြဲထားပါသည္။ 
 
အစီအစဥ္မ ားအတ က္ ေပးေဆာင္ရန္ကိုန္က မႈ မရွိပါ၊ သိို႔ေသာ္အထက္တန္းေက ာင္းသား တစ္ဦးမွ Georgia အေဝးမွေန 
နည္းပညာျဖင့္ ေက ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခား အသိအမွတ္ ျပမေသာ အစီအစဥ္မ ား မွတဆင့္ ဘာသာရပ္မ ားကိို 
တက္ေရာက္ပါက ဘာသာရပ္တစ္ခိုစီ အတ က္ အခေၾကးေပးေဆာင္ရပါသည္။ ခရိိုင္အေနျဖင့္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအား 
မိမိတိို႔၏ အသိဉာဏ္ဗဟိုသိုတ ပိိုမိတိိုးတက္ ေကာင္းမ န္ေစျခင္းအတ က္ အစီအစဥ္သိို႔ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ 
တိိုက္တ န္းြႏႈိးေဆာ္ပါသည္။ 
 
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကိို မၾကာမွီတ င္ သိရပါမည္။ 
 
 
ၿမိမ႕ေတာ္ခန္းမ 
 
မၾကာေသးမီက ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ ျပမလိုပ္ေသာ ၿမိမ႕ေတာ္ခန္းမအစည္း အေဝးသိို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ၿပီး 
ရွမစားၾကေသာ မိဘမ ား ြႏွင့္ ဆရာ၊မမ ားအား ေက းဇူးတင္လိိုပါသည္။ ခရိိုင္၏ ျပန္လည္ဖ င့္လွစ္ျခင္း 



BURMESE 

အေၾကာင္းြွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ ေဆ းေြႏ းခြဲ့သည့္အေလ ာက္ သင္၏ အႀကံျပမခ က္မ ား ြႏွင့္ စာင့္ၾကည့္ျခင္း 
အတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ ေက းဇူးတင္လိိုပါသည္။ ၿမိမ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးကိို သင္ လႊြဲေခ ာ္သ ားခြဲ့ပါက ၾကည့္ရွမရန္ ေက းဇူးျပမ၍ 
ဤေနရာတ င္ ြႏွိပ္ပါ။  
 
 
ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ်ွဴး၏ အသိိုင္းအဝိိုင္း အႀကံေပး ေကာင္စီ 
 
ယခိုအပတ္ထြဲ၌ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔အဖ ြဲ႕ြႏွင့္ စည္းေဝးေတ ႕ဆံိုခြဲ့ေသာ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ အသိိုင္းအဝိိုင္း မိဘမ ား ြႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ်ဴး၏ 
အသိိုင္းအဝိိုင္း အႀကံေပး ေကာင္စီ (SCAC) တိို႔အား ေက းဇူးတင္လိိုပါသည္။ SCAC ၏ ခံယူထားသည့္မွာ 
ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ်ွဴးအား ခရိိုင္၏ ပညာေရး၊ လိုပ္ငန္း စီမံလည္ပတ္မႈ ြွႏင့္ ဘ႑ာေရး သိုခေကာင္းက ိမးတိို႔ြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကူညီပံ့ပိိုးရန္၊ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ြွႏင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျပမေပးရန္ ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ဤပူးေပါင္းေဆာငရ္ က္မႈသည္ ခရိိုင္အတ က္ အေရးႀကီးပါသည္။ အသိိုင္းအဝိိုင္း၏ ထိေတ ႕မႈ ြႏွင့္ ပါဝင္မႈသည္ ခရိိုင္ေက ာင္း၏ 
ေအာင္ျမငမ္ႈအတ က္ ပါဝင္သက္ဆိိုင္သူမ ားအားလံိုးထြဲတ င္ အဓိက ေသာ့ခ က္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
COVID-19 ေထာက္ပံ့ပစၥည္း လွ်ဴဒါန္းမႈ 
 
DeKalb Association of REALTORS အား Peachcrest မူလတန္းေက ာင္းသိို႔ မိမိတိို႔၏ ရက္ေရာေသာလွ်ဴဒါန္းမႈအတ က္ 
ေက းဇူးတင္လိိုပါသည္။ သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းလံိုၿခံမေသာ စာသက္ခန္းမ ားအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကူညီရန္ 
အဖ ြဲ႕အစည္းမွ ဆရာ၊မမ ားသိို႔ COVID-19 ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အခို 50 လွ်ဴဒါန္းခြဲ့ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ ားတ င္ 
စက ်ဴသိုတ္ပိုဝါမ ား၊ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္၊ ြႏွာေခါင္းစည္းမ ား၊ မ က္ြႏွာကာမ ား ြႏွင့္ ပိိုးသတ္ Lysol စသည္တိို႔ ပါဝင္သည္။ 
DeKalb Association of REALTORS သည္ DCSD ြႏွင့္ ြႏွစ္ေပါင္းမ ားစ ာ မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရ က္ခြဲ့ၿပီး မိမတိိို႔၏ 
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရ က္မႈအတ က္ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔သည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈ၏အဆံိုးသိို႔ြႏွင့္ ျဖစေ္ပၚြိႏိုင္သည့္ ၎၏ 
ေနာက္ဆက္တ ြဲအက ိမးဆက္အဆံိုးသိို႔ ကၽ ြႏ္ိုပ္တိို႔၏ေလွ ာက္လွမ္းေနစဥ ္အသိိုင္းအဝိိုင္းတစ္ခို အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ 
တစ္ဦးြွႏင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ၾကင္နာမႈထားၿပီး ကူညီၾကပါ လိမ့္မည္ဟို ကၽ ြႏ္ိုပ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 
 
 
 
က ိမးြႏ ံစ ာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


