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အတ ြဲ 30 
Dekalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုငေ္က ာင္း မ သားစိုမ ားသ ို႔၊ မဂၤလာပါ 
 
အားလံိုးအတ က္ အက  ဳးျပဳေသာ ရကသ္တၲပတ္ ျဖစပ္ါလ မ့္မညဟ္ို ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေမ  ာ္လင့္ပါသည။္ မတလ္ကိုနခ္ါနီးသ ို႔ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
ေရာက္ရ  ေတာမ့ည္ျဖစသ္ည့္အေလ ာက ္ေအာင္ျမင္ေသာ ျပန္လညဖ္ င့္လ စ္ျခင္းအတ က္ ေသခ ာေစရန္ လိုပေ္ဆာင္ခြဲသ့ည့္ DeKalb 
ေကာငတ္ီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) ၏ တ ိုးတက္မႈက ို ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳပါသည။္ ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ ေလလ့ာသင္ယမူႈသ ို႔ ကူးေျပာငး္မႈတ င္ တတြ္ႏ ိုင္သမ   
ေခ ာေမ ႕လ ယက္ူေအာင္ ႀက ဳးပမ္းေဆာင္ရ က္ခြဲ့ၾကေသာ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ြႏ င့္ ဝနထ္မ္းမ ားတ ို႔အား ဂိုဏယ္ူပါသည။္ 
 
လာမည့္ မတ္လ 29 ရကေ္န႔တ င္ အတန္းအဆင့္မ ား (တပည့္တပန္းအဖ ြဲ႕ A & B) အားလံိုးက ို က နေ္နသည့္ 
ေက ာင္းစာသငြ္ႏ စ္ကာလအတ က ္အေဆာက္အအံိုထြဲျပနသ္ ားျခင္းသ ို႔ ကူးေျပာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ယခို ကူးေျပာင္းမႈအတ က္ 
ေဘးကငး္လံိုၿခံဳၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေစရန ္အားလံိုးက မ မ တ ို႔၏အပ ိုင္းက ို ေဆာင္ရ က္ၾကလ မ့္မညဟ္ို ကၽ ြ္ႏိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည။္ 
 
 
CDC လမ္းညႊန္ အသစ ္
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ားအားဆကလ္က္ၿပီး ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈရ  ေစရန္ ြႏ င့္ ေရာဂါကူးစကမ္ႈအား ေလ  ာ့ခ ရန္ ေအာက္ပါ ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေရး 
ြႏ င့္ တားဆီးကာက ယေ္ရး စငတ္ာ (CDC) မ  လမ္းညႊန္ခ က္မ ားက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ သတ ရ လ ိုက္နာေဆာငရ္ က ္သင့္ပါသည္။ 
စာသင္ခန္းမ ားထြဲတ င္ ေက ာင္းသားမ ားအၾကား ရိုပ္ပ ိုငး္ဆ ိုင္ရာ အက ာအေဝးျခားေနျခင္း အေပၚ ေနာကဆ္ံိုးရ သ ပၸံပညာြႏ င့္ 
ထငဟ္ပမ္ႈျဖစေ္စရန္အတ က္ CDC မ  ၎၏ K-12 ေက ာင္း လမ္းညႊနခ္ ကက္ ို ျပဳျပင္မ မ္းမထံားသည။္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ 
စာသင္ခန္းထြဲတ င္ ကမၻာတစလ္ႊားသတမ္ တ္ ြႏ ာေခါင္းစည္း တပဆ္င္ျခင္းြႏ င့္အတူ အနည္းဆံိုး 3 ေပ အက ာအေဝး ျခားေနသည့္ 
အေနအထားျဖင့္ ထ န္းသ မ္းေနရန္ CDC မ  ယခို အႀကံေပးတ ိုကတ္ န္းပါသည။္ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္ အၿမြဲတမ္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတ ိုင္းပင္ ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔ အေဆာက္အဦးမ ားထြဲတ င္ လတူ ိုင္း၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈအား ေသခ ာေစရန္အတ က္ 
DCSD သည္ CDC မ  အႀကံျပဳ ထားသည့္ သ ပၸံပညာြႏ င့္ ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေလ  ာခ့ ေရး နည္းဗ  ဟာမ ားက ို လ ိုက္နာမည ္ျဖစ္သည။္ ေြႏ ဦးရာသီ 
နီးကပ္လာသညြ္ႏ င့္အမ   ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား၊ ဝန္ထမ္း မ ားြႏ င့္ မ သားစိုမ ားတ ို႔အား အေဆာကအ္ဦးမ  ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
ေဝးက ာေနစဥက္ာလ အတ င္း၌ ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ ေလ  ာ့ခ ေရး နည္းဗ  ဟာမ ားက ို ဆက္လက္ လ ိုကန္ာေဆာငရ္ က္သ ား ပါရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္ 
တ ိုက္တ န္း ြႏႈ းေဆာ္လ ိုပါသည။္ DeKalb ေကာငတ္ီ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထြဲတ င္ COVID-19 ေရာဂါအေရအတ က္ ေလ  ာ့ခ ေရး အတ က္ လတူ ိုင္းက 
မ မ တ ို႔အပ ိုင္းမ ေန ကညူီေဆာငရ္ က္ၾကပါလ မ့္မည္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည။္ 
 
 
COVID-19 ကာက ယ္ေဆး 
 
ခရ ိုငမ္  ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ား ဆကလ္က္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈရ  ေစရန္ ြႏ င့္ CDC မ  ေရာဂါထ န္းခ ဳပေ္လ  ာခ့ ေရး နည္းဗ  ဟာမ ားက ို 
လ ိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကူးစကပ္ ံ႕ြႏ ံ႕မႈအား ေလ  ာ့ခ ေစရန္အတ က္ ေဆာင္ရ က္ေနစဥတ္ င္ DCSD မ လည္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝနထ္မး္မ ား COVID-
19 စစေ္ဆးမႈ ြႏ င့္ ကာက ယ္ေဆးထ ိုးျခင္း အခ င့္အလမ္းမ ားက ို ရရ  ေစရန ္စီစဥေ္ဆာင္ရ က္ေနပါသည။္ DeKalb County 
က န္းမာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕ (DCBOH)၊ ြႏ င့္ အျခားေသာ က န္းမာေရး လိုပေ္ဖာ္က ိုငဖ္ကမ္ ားတ ို႔၏ အကူအညီျဖင့္ DCSD သည္ ျပည္နယ္မ  ၎၏ 
မ တဆ္က္ျခင္း အစီအစဥ္ ခ  န္ညႇ ၿပီးကတည္းက 1,704 ေသာအလိုပသ္မားမ ားအား ကာက ယ္ေဆးထ ိုးေပး ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စ ာ 
အသ ေပးေၾကျငာလ ိုပါသည။္ 
 
ခရ ိုင္အလိုပ္သမားမ ားသည္ DCSD ၏ အိုပ္ခ ဳပ္ေရး ြႏ င့္ သင္ၾကားပ ို႔ခ ေရးဆ ိုင္ရာ က နပ္လက္စ္ (Administrative and Instructional 
Complex)၊ St. Phillips AME Church ြႏ င့္ Briarcliff ေဆးဆ ိုင ္တ ို႔၌ ကာက ယေ္ဆး ထ ိုးျခင္းက ို လကခ္ံရရ  ခြဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ကာက ယ္ေဆးထ ိုးသည့္ကာလ မတလ္ 20 ရက္၊ Administrative and Instructional Complex ၌ သင္တန္းရရ  ထားေသာ DCSD 
သူနာျပဳမ ားသည္ အလိုပသ္မားမ ားအခ  ဳ႕သ ို႔ ကာက ယ္ေဆး ထ ိုးေပးခြဲပ့ါသည္။ 
 
 
DCSD သည္ ကာက ယ္ေဆးထ ိုးေပးရနအ္တ က္ DCBOH ၊ Walgreens ြႏ င့္ Briarcliff ေဆးဆ ိုင္ တ ို႔ြႏ င့္ ဆက္လက္ 
လက္တ ြဲေဆာငရ္ ကသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။  ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အလိုပသ္မားမ ားြႏ င့္ အသက္ 16 ြႏ စ္ြႏ င့္ ထ ို႔အထက္ ေက ာင္းသူ၊သားမ ားအား DCBOH 
၊ ေဒသခံ ေဆးဆ ိုင္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ မ မ တ ို႔၏ ေဆးဖကဆ္ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးမႈေပးသူမ ား တ ို႔မ တဆင့္ ကာက ယေ္ဆးလကခ္ံရရ  ရန္ အျခားေသာ 
အခ င့္အလမ္းမ ား ရ ာေဖ ရနလ္ည္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ အားေပးတ ိုကတ္ န္းပါသည။္ 



BURMESE 

 
 
အပ ိုဆိုေၾကးမ ား 
 
ျပည္နယ္ ေက ာင္း ႀကီးၾကပသ္ူဌာနမ  း Richard Wood ၏ ေထာကခ္ံခ က္ျဖစသ္ည့္ Georgia မ  ဖယ္ဒရယ္အစ ိုးရ ြႏႈ းဆ  ရန္ပံိုေင က ို 
အသံိုးျပဳၿပီး K-12 ျပညသ္ူပ ိုငေ္က ာင္းတ ိုင္းရ   ဆရာြႏ င့္ အျခားေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ ားအား တစ္ႀက မ၊္ $1,000 ေဒၚလာ 
အပ ိုဆိုေၾကးေပးျခငး္ အတ က ္ယေန႔ ျပည္နယ္ ပညာေရးဘိုတ္အဖ ြဲ႕က ယမန္ေန႔တ င္ အတည္ျပဳေပးခြဲပ့ါသည။္ 
 
ကမၻာတစ္ဝန္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈကာလအတ င္း၌ မ မ တ ို႔၏ အလိုပြ္ႏ င့္ အနစန္ာခံ မႈအတ က္ ေက းဇူးတငသ္ည့္အေနျဖင့္ ြႏ င့္ 
အေရးႀကီးေသာ ဤရာထူးမ ားက ို ပ ိုမ ိုအားေကာင္းစ ာ လသူစ္စိုေဆာင္းျခင္းြႏ င့္ ဆက္လကထ္ န္းသ မ္းထားရ  ျခင္းတ င္ အားေပးရန္အတ က္င ာ  
အပ ိုဆိုေၾကးအား ဆရာ၊မမ ား ြႏ င့္ ပညာေရး ေထာကပ့္ံ့ ဝန္ထမ္း မ ားသ ို႔ စီစဥေ္ပးျခင္းျဖစပ္ါသည။္  
 
DCSD သည္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားက ို အားေပးကညူီမႈအတ က္ ၎၏ အလိုပသ္မားမ ားြႏ င့္ မ မ တ ို႔၏ ေဆာင္ရ က္မႈမ ားက ို 
တနဖ္ ိုးထားပါသည။္ အဆ ိုပါ အပ ိုဆိုေၾကးမ ားေပးအပ္ျခင္းမ တဆင့္ ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔၏ ေက းဇူးတင္အသ အမ တ္ျပဳ ျခင္းအား ျပသရန္ 
လာမည့္လတ င္ ေစာင့္ေမ  ာ္ေနပါမည။္ 
 
 
ဒိုကၡသည ္အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားြႏ င့္ အစည္းအေဝး 
 
ယခင္အပတထ္ြဲတ င္ DCSD အား ထူးခၽ န္ေသာ စြံႏႈန္းအသစသ္ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာင္ရ ကသ္ည့္ ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔၏အျမင္ရူပါရံိုက ို ေလလ့ာရန္ 
ကၽ ြ္ႏိုပ္ြႏ င့္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔အဖ ြဲ႕ြႏ င့္ ေတ ႕ဆံိုခြဲသ့ည့္ ဒိုကၡသည္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား ရ စ္ခို ေက းဇူးတငလ္ ိုပါသည။္ ဤတ င္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အသစ္ေသာ 
အေမရ ကန္ မ သားစိုမ ားအတ က ္တာဝန္ထမ္းေဆာငေ္ပးရန္ ထူးျခားေသာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း၏ ထင္ျမငခ္ ကမ္ ား၊ အႀကံျပဳခ က္မ ား၊ 
ေမ  ာ္လင့္ခ က္မ ား ြႏ င့္ လ ိုအပခ္ ကမ္ ားက ို သ ရ  နားလညရ္န္ ကၽ ြ္ႏိုပ္အတ က ္အခ င့္အလမ္းတစခ္ိုလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပါဝငသ္ကဆ္ ိုငသ္မူ ားသည ္ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ခရ ိုင္ေက ာင္း ထ ေရာကစ္ ာ လည္ပတ္မႈအတ က္ မရ  မျဖစလ္ ိုအပပ္ါသည္။ ပ င့္လင္းေသာ 
ဆက္သ ယေ္ရးလမ္းေၾကာင္းမ ားက ို မရ  မျဖစ္ လ ိုအပသ္ည။္ ပါဝင္သကဆ္ ိုင္သမူ ား၏ ည  ြႏ ႈင္းပါ၀င္မႈက ို ႀက ဳဆ ိုျခင္း ြႏ င့္ လက္ခံျခငး္မ ားအား 
မျဖစ္မေန ျပဳလိုပသ္င့္ပါသည။္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း၏ ယံိုၾကညမ္ႈ တစခ္ိုတညေ္ဆာက္ရန္ ြႏ င့္ ေက ာင္းသား ေအာင္ျမင္မႈအတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ကတ ကဝတတ္ င္ေဝမ  ျပဳလိုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ျပင္ပ အားေပးေထာက္ခသံမူ ားတ ို႔ြႏ င့္ ပ ိုမ ိုအားႀကီးေသာ မ တ္ဖကလ္ိုပေ္ဖာ္က ိုင္ဖက္ရ  ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံိုတစ္ခိုျဖစရ္န္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပ င့္လင္းျမငသ္ာမႈက ို ကတ ေပးပါသည္။ 
 
 
MOSAIC ေြႏ ရာသီ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ အစီအစဥ ္
 
ယခင္အပတက္ သတင္းလႊာထြဲ၌ ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေဖာ္ျပခြဲသ့ည့္အတ ိုင္း လာမည့္ ေြႏ ရာသတီ င္ ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ MOSAIC ေြႏ ရာသီ 
ေလလ့ာသငယ္မူႈ အစီအစဥက္ ို DCSD မ  ကမ္းလ မ္းစစီဥေ္ပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  MOSAIC ေြႏ ရာသီ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ အစီအစဥသ္ည္ - 
ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ၏ ဆရာ၊မမ ား၊ ထ ို႔အျပင္ သင္ၾကား ေလလ့ာခြဲသ့ည့္ အေၾကာင္းအရာ - ျပနလ္ည္ကိုစားျခင္း၊ 
အရ  နတ္ ိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ အသ ပညာၾက ယဝ္ေစျခင္း ြႏ င့္ လူမႈေရး စ တခ္ံစားမႈဆ ိုငရ္ာ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ တ ို႔မ တဆင့္ ခရ ိုငေ္က ာင္း၏ 
အခ က္အခ ာက ေသာ သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈဆ ိုငရ္ာက ို အေထာက္အကူေပးသည။္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ရည္မ န္းခ က္ပန္းတ ိုင္မ ာ အဂၤလ ပ္ဘာသာ 
ေလလ့ာသူမ ားအပါအဝင၊္ မသန္မစ မ္း ျဖစသ္ည့္ ေက ာင္းသားမ ား ြႏ င့္ ပငက္ ိုယ္စ မ္းရည္ရ  ေသာ ေက ာင္းသားမ ား စသည့္ ေလလ့ာသင္ 
ယသူူမ ားအားလံိုးက ို ထ ေတ ႕ခ  တ္ဆကမ္ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည။္ 
 
 
 
 
 
 
 



BURMESE 

အစအီစဥ ္ ပရ တသ္တ ္ အစအီစဥ၏္ ေန႔ရကမ္ ား ေဖာမတပ္ံိုစ ံ

အမ တ္ ျပန္လည္ရရ  ေစျခင္း (FLEX Restore) 
8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ြႏ င့္ 9-12 

အတန္းအထ  ဘာသာရပမ္ ား က ိုသာလ  င္ သင္ယူမည ္
ဇ န္လ 1 – ဇ န္လ 17 ခရ ိုင္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ 

အမ တ္ ႀက ဳတင္ရရ  ေစျခင္း (FLEX Ahead) စီနီယာသမားမ ား ဇ န္လ 1 – ဇ န္လ 24 ခရ ိုင္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ 

အထက္တန္းေက ာင္း ခရစ္ဒစ္ 
ျပန္လည္ေကာင္းမ နေ္စျခင္း 

8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ြႏ င့္ 9-12 
အတန္းအထ  ဘာသာရပမ္ ား က ိုသာလ  င္ သင္ယူမည ္

ဇ န္လ 1 – ဇ န္လ 30 
(အမ  ဳ းမ  ဳးရ  သည္) 

ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

AP Bridge စခန္း သည္ 9-12 အတန္းအတ က္ ဇူလ ိုင္လထြဲတ င္ 1 ပတ္ ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

Summer Bridge စခန္း 6တန္း ြႏ င့္ 9တန္း ေက ာင္းသားမ ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္း 
ဇူလ ိုင ္

(အမ  ဳ းမ  ဳးရ  သည္) 
ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

အထူး ပညာေရး ESY 
အထူး ပညာေရး ေက ာင္းသားမ ား 

(Pre-K-12) 
ဇ န္ 7 – ဇူလ ိုင္ 16 ခရ ိုင္ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

Scholars Academy သည္ 3-8 အတန္းအတ က္ ဇ န္ 7 – ဇူလ ိုင္ 16 ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

တ တ္ဆ တ္ၿင မ္သက္မႈ သည္ 1-6 အတန္းအတ က္ ဇ န ္ ခရ ိုင္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ 

ေခါင္းစဥ္ I အသ ပညာၾက ယ္ဝေစေသာ 
အစအီစဥမ္ ား 

အတန္း K-12 Learning Backpacks ဇူလ ိုင ္ ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

စာတတ္ေျမာက္ေရး စခန္း အတန္း K-12 ဇ န္ 7 – ဇ န္ 30 ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

My Brother’s Keeper MBK ေက ာင္းသားမ ား ဇ န္ 28 – ဇူလ ိုင္ 2 ရက္၊ 2021 ခရ ိုင္ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

ေလေၾကာင္း စခန္း သည္ 4-6 အတန္းအတ က္ ဇ န္ 21 – ဇူလ ိုင္ 2 ၊ 2021 ခရ ိုင္ ေက ာင္း ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

STEM သည္ LIT ျဖစ္သည ္ သည္ 6-8 အတန္းအတ က္ ဇူလ ိုင္ 19 – ဇူလ ိုင္ 29, 2021 ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

CTAE အသ ပညာၾက ယ္ဝမႈ အမ  ဳ းမ  ဳးရ  သည ္ ဇ န္ / ဇူလ ိုင ္ ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း 

ေက ာပ ိုးအ တ္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း (Learning 
Backpacks) (စာတတ္ေျမာက္ေရး 

အသ ပညာၾက ယ္ဝမႈ) 
အတန္း Pre-K မ  2 တန္း ဇ န္ – ဇူလ ိုင ္ ေနအ မ ္

ျငင္းဆန္ခ က္ -  အသ ပညာၾက ယ္ဝေစျခင္း၊ ျပန္လည္ကိုစားျခင္း၊ ခရစဒ္စ္ ျပန္လညေ္ကာင္းမ န္လာေစျခင္း ြႏ င့္ အရ  န္တ ိုးျမႇင့္ေစျခင္း အတ က္ ေြႏ ရာသီ ေလ့လာသင္ယူမႈ အခ င့္အလမ္းမ ားသည္ မၾကာေသးမီက 
ျပညန္ယ္၊ ေဒသခံ ြႏ င့္ ခရ ိုင္ တ ို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား အေပၚတ င္ မူတည္ပါသည္။   ေန႔စ ြဲမ ား ေျပာင္းလြဲြႏ ိုင္ေျခရ  သည္။ 

မ တ္ခ က ္- 

• မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ အစီအစဥ္မ ားက ို သီးေတာင့္မ ားထြဲတ င္ ဆရာတစ္ဦးျဖင့္အတူ ေက ာင္းသားအခ  ဳးအစား 1:15 ျဖင့္ ေဆာင္ရ က္သ ားမည္ျဖစ္သည္။ 

• ေရာေြႏ ာေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္မ ားတ င္ မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ ြႏ င့္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ အပ ိုင္းမ ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပဳျပငမ္ မး္မမံႈ -  မတလ္ 26 ရက၊္ 2021 

 
မ က္ြႏ ာခ င္းဆ ိုင္ ြႏ င့္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ ေရာေြႏ ာေလလ့ာျခင္းတဆင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရ ယ္ခ က္ျဖင့္လိုပ္ေဆာငေ္သာ 
ဆရာဦးေဆာငသ္ည္ ့သင္ၾကားမႈြႏ င့္ ေက ာင္းသားဦးေဆာငမ္ႈ သင္ခန္းစာမ ားမ  အက  ဳးေက းဇူးမ ားက ို ရရ  မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ နက္နမ္ႈ၊ ထ ေတ ႕ခ  တဆ္က္မႈ ြႏ င့္ အဓ ပၸါယ္ရ  ေသာ အေတ ႕အႀကံဳမ ားြႏ င့္ ထ ေတ ႕မႈ ရ  မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေြႏ ရာသီ အစီအစဥ္မ ားအတ က ္စာရင္းသ င္းမ တပ္ံိုတင္ျခင္း အခ ကအ္လကမ္ ားက ို လာမည့္ ဧၿပလီ 19 ရက၊္ 2021 ခိုြႏ စ္တ င္ 
ျဖန္႕ခ  ေပးပါမည။္ 
 
 
2021-2022 ေက ာင္းပညာသင္ြႏ စ ္
 
ခရ ိုငမ္  2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ြႏ စအ္တ က္ စမီကံ န္းမ ား ေရးဆ ြဲေနစဥ္တ င ္ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေက ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရး၊ လမူႈေရး၊ 
စ တခ္ံစားမႈဆ ိုင္ရာ ြႏ င့္ အျပဳအမဆူ ိုင္ရာ လ ိုအပခ္ ကမ္ ားက ို ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ထည့္သ င္းစဥ္းစားပါသည္။ ေက ာင္းသားမ  ထ က္ရ  လာေသာ 
အက  ဳးရလဒ္အေပၚ ဆကလ္က ္အာရံိုစ ိုကထ္ားၿပီး ေနာက္ြႏ စ္တ င္ လကူ ိုယတ္ ိုင္ျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္မူႈ ေရ းခ ယ္စရာမ ားအတ က္ 
စီစဥေ္ရးဆ ြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည။္ အလယ္တန္း ြႏ င့္ အထကတ္န္း ေက ာင္းသားမ ား အတ က္ အေဝးမ ေန နည္းပညာျဖင့္ 
ေလလ့ာသငယ္ူျခင္းက ို ေရ းခ ယမ္ႈတစ္ခိုအျဖစ္ ကမ္းလ မ္းစီစဥေ္ပးရန္ FLEX Academy ေက ာင္းအား တ ိုးခ ြဲ႕ေနပါသည။္ အကယ္၍ 
မ သားစိုအေနျဖင့္ အေဝးမ  နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသငယ္ူျခင္းက ို ေရ းခ ယ္ပါက တစ္ၿပ ဳင္တည္း (ဆရာမ  ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား 
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တ ိုက္ရ ိုကထ္ိုတ္လႊင့္ျခင္း) ြႏ င့္ တစ္ၿပ ဳငတ္ည္းျဖင့္မဟိုတေ္သာ (ဆရာမ  ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈအား အ နလ္ ိုင္းျဖင့္ အခ  န္အစစ္အမ န္ 
တစခ္  နတ္ည္း၌ မဟိုတ္ေသာ) ေလလ့ာသငယ္ူမႈမ ားတ င္ အျပည့္အဝ ထ ေတ ႕ပါဝင္ြႏ ိုင္ရန္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေသခ ာေစလ ိုပါသည္။ 
 
ေနာက္ြႏ စ္အတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔ စီမံက န္းမ ား ေရးဆ ြဲေနသည့္အေလ ာက္ သင္၏ ထင္ျမင္ခ က္မ ားက ို ၾကားသ ရန္ ခရ ိုငမ္  ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ 
အစည္းအေဝးက ို လာမည့္ ဧၿပလီထြဲတ င္ ျပဳလိုပ္သ ားမည္ျဖစပ္ါသည္။  
 
 
Kids’-Doc-On-Wheels/က င္းဆင္းေန႔ 
 
Kids’-Doc-On-Wheels မ  Dr. Lynette Wilson-Phillips ြႏ င့္ သူမ၏ အဖ ြဲ႕တ ို႔ြႏ င့္ Fairington မူလတန္းေက ာင္း၌ ယေန႔ 
ေတ ႕ဆံိုခြဲ့သည့္အတ က ္ဝမ္းသာမ ပါသည္။ Kids’-Doc-On-Wheels, Inc. ၏ ခံယထူားသည့္ အထူးတာဝန္မ ာ ကေလးမ ား၏ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားထြဲတ င္သာမကဘြဲ မ မ တ ို႔၏ အေျခခံ ေန႔စဥ္ တညေ္နရာ-ေက ာင္း ထြဲတ င္ အရည္အေသ းျမင့္ၿပီး ဘက္စံိုေသာ 
ကေလးေစာင့္ေရ ာကမ္ႈ အခ င့္အလမ္းအား တ ိုးျမႇင့္လာရန္ ေသခ ာေစရန္ ျဖစပ္ါသည္။ Kids’-Doc-On-Wheels အား မ မ တ ို႔၏ 
မ တဖ္ကမ္ႈအတ က္ ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေက းဇူးတငရ္  ပါသည။္ မ မ တ ို႔၏ telemedicine ေမာ္ဒယလ္္ သည ္ကၽ ြ္ႏိုပတ္ ို႔၏ 
ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းထြဲတ င္ က န္းမာေစရန ္ြႏ င့္ ရ ငသ္နမ္ႈအတ က ္အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ကညူေီပးပါသည္။ 
 
ထ ို႔အျပင္ Fairington ၌ အခ  ဳ႕ေသာ အတန္းအပ ိုင္းမ ားထြဲတ င ္ပါဝင္ၿပီး ကၽ ြ္ႏိုပ္ ေလလ့ာခ င့္က ိုလည္း ရရ  ခြဲ့ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ား ြႏ င့္ 
ဆရာ၊မမ ား တ ို႔၏ ထ ေတ ႕ခ  တဆ္က္ပံိုက ို ေတ ႕ရ  ရသျဖင့္ အားရဝမ္းသာ ပါသည္။ ဤအေဆာက္အအံိုသ ို႔ ကၽ ြ္ႏိုပ္အား ႀက ဳဆ ိုလက္ခသံည့္ 
ေက ာင္းအိုပ္ႀကီး Dr. Walter Burke အား ေက းဇူးတငလ္ ိုပါသည။္ သည့္အျပင္ ေဒသဆ ိုငရ္ာ ႀကီးၾကပသ္ူ ဌာနမ  း Dr. Triscilla Weaver 
အားလည္း ကၽ ြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပညာသငဆ္ိုရေက ာင္းသားမ ားသ ို႔ သမူ၏ ကတ ျပဳေဆာငရ္ က္မႈအတ က္ ေက းဇူးတငလ္ ိုပါသည္။ 
 
သင့္က ိုယသ္င္အား ြႏ င့္ အျခားေသာသမူ ားအား တစ္ဦးြႏ င့္တစဥ္ီး ဆက္လက္ၿပးီ ေက းဇူးျပဳ၍ ဂရိုစ ိုက္ပါ။ 
 
 
က  ဳးြႏ ံစ ာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


