BURMESE
အတြဲ 30
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း မသားစိုမ ားသ႔၊ို မဂၤလာပါ
အားလံိုးအတက္ အက ဳးျပဳေသာ ရက္သတၲပတ္ ျဖစ္ပါလမ့္မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ေမ ာ္လင့္ပါသည္။ မတ္လကိုနခ
္ ါနီးသ႔ို ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို
ေရာက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အေလ ာက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပန္လည္ဖင့္လစ္ျခင္းအတက္ ေသခ ာေစရန္ လိုပေ
္ ဆာင္ခသ
ြဲ့ ည့္ DeKalb
ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း (DCSD) ၏ တိုးတက္မက
ႈ ို ခ ီးက းဂိုဏ္ျပဳပါသည္။ ြႏစ္မ ဳးစပ္ ေလ့လာသင္ယမ
ူ သ
ႈ ႔ို ကူးေျပာင္းမႈတင္ တတ္ြႏိုင္သမ
ေခ ာေမ႕လယ္ကူေအာင္ ႀကဳးပမ္းေဆာင္ရက္ခြဲ့ၾကေသာ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား ြႏင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ႔အ
ို ား ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။
လာမည့္ မတ္လ 29 ရက္ေန႔တင္ အတန္းအဆင့္မ ား (တပည့္တပန္းအဖြဲ႕ A & B) အားလံိုးကို က န္ေနသည့္
ေက ာင္းစာသင္ြႏစ္ကာလအတက္ အေဆာက္အအံိုထြဲျပန္သားျခင္းသ႔ို ကူးေျပာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ယခို ကူးေျပာင္းမႈအတက္
ေဘးကင္းလံိုၿခံဳၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေစရန္ အားလံိုးက မမတ႔၏
ို အပိုင္းကို ေဆာင္ရက္ၾကလမ့္မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။

CDC လမ္းညႊန္ အသစ္
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းမ ားအားဆက္လက္ၿပီး ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈရေစရန္ ြႏင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈအား ေလ ာ့ခ ရန္ ေအာက္ပါ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေရး
ြႏင့္ တားဆီးကာကယ္ေရး စင္တာ (CDC) မ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို သတရ လက
ို ္နာေဆာင္ရက္ သင့္ပါသည္။
စာသင္ခန္းမ ားထြဲတင္ ေက ာင္းသားမ ားအၾကား ရိုပ္ပိုငး္ ဆင
ို ္ရာ အကာအေဝးျခားေနျခင္း အေပၚ ေနာက္ဆိုးံ ရ သပၸံပညာြႏင့္
ထင္ဟပ္မႈျဖစ္ေစရန္အတက္ CDC မ ၎၏ K-12 ေက ာင္း လမ္းညႊနခ
္ က္ကို ျပဳျပင္မမ္းမံထားသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္
စာသင္ခန္းထြဲတင္ ကမၻာတစ္လႊားသတ္မတ္ ြႏာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ျခင္းြႏင့္အတူ အနည္းဆံိုး 3 ေပ အကာအေဝး ျခားေနသည့္
အေနအထားျဖင့္ ထန္းသမ္းေနရန္ CDC မ ယခို အႀကံေပးတက
ို တ
္ န္းပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္ အၿမြဲတမ္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို အေဆာက္အဦးမ ားထြဲတင္ လူတိုင္း၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈအား ေသခ ာေစရန္အတက္
DCSD သည္ CDC မ အႀကံျပဳ ထားသည့္ သပၸံပညာြႏင့္ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေလ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ဟာမ ားကို လက
ို ္နာမည္ ျဖစ္သည္။ ေြႏဦးရာသီ
နီးကပ္လာသည္ြႏင့္အမ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား၊ ဝန္ထမ္း မ ားြႏင့္ မသားစိုမ ားတ႔အ
ို ား အေဆာက္အဦးမ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို
ေဝးကာေနစဥ္ကာလ အတင္း၌ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ ေလ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ဟာမ ားကို ဆက္လက္ လက
ို န
္ ာေဆာင္ရက္သား ပါရန္ ကၽြႏ္ိုပ္
တက
ို ္တန္း ြႏႈးေဆာ္လိုပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ အသိုင္းအဝိုင္းထြဲတင္ COVID-19 ေရာဂါအေရအတက္ ေလ ာ့ခ ေရး အတက္ လူတိုင္းက
မမတ႔အ
ို ပိုင္းမေန ကူညီေဆာင္ရက္ၾကပါလမ့္မည္ဟို ေမ ာ္လင့္ပါသည္။

COVID-19 ကာကယ္ေဆး
ခရိုငမ
္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းမ ား ဆက္လက္ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈရေစရန္ ြႏင့္ CDC မ ေရာဂါထန္းခ ဳပ္ေလ ာ့ခ ေရး နည္းဗ ဟာမ ားကို
လက
ို ္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ပ ံ႕ြႏံ႕မႈအား ေလ ာ့ခ ေစရန္အတက္ ေဆာင္ရက္ေနစဥ္တင္ DCSD မလည္း ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဝန္ထမ္းမ ား COVID19 စစ္ေဆးမႈ ြႏင့္ ကာကယ္ေဆးထိုးျခင္း အခင့္အလမ္းမ ားကို ရရေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရက္ေနပါသည္။ DeKalb County
က န္းမာေရးဘိုတ္အဖြဲ႕ (DCBOH)၊ ြႏင့္ အျခားေသာ က န္းမာေရး လိုပေ
္ ဖာ္ကင
ို ဖ
္ က္မ ားတ႔၏
ို အကူအညီျဖင့္ DCSD သည္ ျပည္နယ္မ ၎၏
မတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ ခ န္ညၿပီ
ႇ းကတည္းက 1,704 ေသာအလိုပသ
္ မားမ ားအား ကာကယ္ေဆးထိုးေပး ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စာ
အသေပးေၾကျငာလိုပါသည္။
ခရိုင္အလိုပ္သမားမ ားသည္ DCSD ၏ အိုပ္ခ ဳပ္ေရး ြႏင့္ သင္ၾကားပ႔ခ
ို ေရးဆိုင္ရာ ကန္ပလက္စ္ (Administrative and Instructional
Complex)၊ St. Phillips AME Church ြႏင့္ Briarcliff ေဆးဆိုင္ တ႔၌
ို ကာကယ္ေဆး ထိုးျခင္းကို လက္ခံရရခြဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကာကယ္ေဆးထိုးသည့္ကာလ မတ္လ 20 ရက္၊ Administrative and Instructional Complex ၌ သင္တန္းရရထားေသာ DCSD
သူနာျပဳမ ားသည္ အလိုပသ
္ မားမ ားအခ ဳ႕သို႔ ကာကယ္ေဆး ထိုးေပးခြဲပ
့ ါသည္။

DCSD သည္ ကာကယ္ေဆးထိုးေပးရန္အတက္ DCBOH ၊ Walgreens ြႏင့္ Briarcliff ေဆးဆိုင္ တ႔ြႏ
ို င့္ ဆက္လက္
လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အလိုပသ
္ မားမ ားြႏင့္ အသက္ 16 ြႏစ္ြႏင့္ ထ႔အ
ို ထက္ ေက ာင္းသူ၊သားမ ားအား DCBOH
၊ ေဒသခံ ေဆးဆင
ို ္မ ား သ႔မ
ို ဟိုတ္ မမတ႔၏
ို ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးသူမ ား တ႔မ
ို တဆင့္ ကာကယ္ေဆးလက္ခံရရရန္ အျခားေသာ
အခင့္အလမ္းမ ား ရာေဖရန္လည္း ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို အားေပးတက
ို တ
္ န္းပါသည္။

BURMESE

အပိုဆေ
ို ၾကးမ ား
ျပည္နယ္ ေက ာင္း ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ း Richard Wood ၏ ေထာက္ခံခ က္ျဖစ္သည့္ Georgia မ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ ြႏႈးဆ ရန္ပိုေ
ံ ငကို
အသံိုးျပဳၿပီး K-12 ျပည္သူပိုငေ
္ က ာင္းတင
ို ္းရ ဆရာြႏင့္ အျခားေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ ားအား တစ္ႀကမ္၊ $1,000 ေဒၚလာ
အပိုဆေ
ို ၾကးေပးျခင္း အတက္ ယေန႔ ျပည္နယ္ ပညာေရးဘိုတ္အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔တင္ အတည္ျပဳေပးခြဲပ
့ ါသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မက
ႈ ာလအတင္း၌ မမတ႔၏
ို အလိုပြႏ
္ င့္ အနစ္နာခံ မႈအတက္ ေက းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ြႏင့္
အေရးႀကီးေသာ ဤရာထူးမ ားကို ပမ
ို ိုအားေကာင္းစာ လူသစ္စိုေဆာင္းျခင္းြႏင့္ ဆက္လက္ထန္းသမ္းထားရျခင္းတင္ အားေပးရန္အတက္ငာ
အပိုဆေ
ို ၾကးအား ဆရာ၊မမ ား ြႏင့္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ ဝန္ထမ္း မ ားသ႔ို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
DCSD သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားကို အားေပးကူညီမႈအတက္ ၎၏ အလိုပသ
္ မားမ ားြႏင့္ မမတ႔၏
ို ေဆာင္ရက္မမ
ႈ ားကို
တန္ဖိုးထားပါသည္။ အဆိုပါ အပဆ
ို ိုေၾကးမ ားေပးအပ္ျခင္းမတဆင့္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက းဇူးတင္အသအမတ္ျပဳ ျခင္းအား ျပသရန္
လာမည့္လတင္ ေစာင့္ေမ ာ္ေနပါမည္။

ဒိုကၡသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ ားြႏင့္ အစည္းအေဝး
ယခင္အပတ္ထတ
ြဲ င္ DCSD အား ထူးခၽန္ေသာ စံြႏႈန္းအသစ္သ႔ို ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာင္ရက္သည့္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို အျမင္ရူပါရံိုကို ေလ့လာရန္
ကၽြႏ္ိုပ္ြႏင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔အ
ို ဖြဲ႕ြႏင့္ ေတ႕ဆံိုခသ
ြဲ့ ည့္ ဒိုကၡသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ ား ရစ္ခို ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ ဤတင္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အသစ္ေသာ
အေမရကန္ မသားစိုမ ားအတက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ ထူးျခားေသာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ထင္ျမင္ခ က္မ ား၊ အႀကံျပဳခ က္မ ား၊
ေမ ာ္လင့္ခ က္မ ား ြႏင့္ လိုအပ္ခ က္မ ားကို သရနားလည္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္အတက္ အခင့္အလမ္းတစ္ခလ
ို ည္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပါဝင္သက္ဆိုငသ
္ မ
ူ ားသည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ခရိုင္ေက ာင္း ထေရာက္စာ လည္ပတ္မအ
ႈ တက္ မရမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ပင့္လင္းေသာ
ဆက္သယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ ားကို မရမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ပါဝင္သက္ဆင
ို ္သမ
ူ ား၏ ညြႏႈင္းပါ၀င္မက
ႈ ို ႀကဳဆိုျခင္း ြႏင့္ လက္ခံျခင္းမ ားအား
မျဖစ္မေန ျပဳလိုပသ
္ င့္ပါသည္။ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံိုၾကည္မႈ တစ္ခိုတည္ေဆာက္ရန္ ြႏင့္ ေက ာင္းသား ေအာင္ျမင္မႈအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ကတကဝတ္တင္ေဝမ ျပဳလိုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ျပင္ပ အားေပးေထာက္ခသ
ံ မ
ူ ားတ႔ြႏ
ို င့္ ပိုမိုအားႀကီးေသာ မတ္ဖက္လိုပေ
္ ဖာ္ကိုင္ဖက္ရေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအံိုတစ္ခိုျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပင့္လင္းျမင္သာမႈကို ကတေပးပါသည္။

MOSAIC ေြႏရာသီ ေလ့လာသင္ယူမႈ အစီအစဥ္
ယခင္အပတ္က သတင္းလႊာထြဲ၌ ကၽြႏ္ိုပ္ ေဖာ္ျပခြဲသ
့ ည့္အတိုင္း လာမည့္ ေြႏရာသီတင္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ MOSAIC ေြႏရာသီ
ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ အစီအစဥ္ကို DCSD မ ကမ္းလမ္းစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ MOSAIC ေြႏရာသီ ေလ့လာသင္ယူမႈ အစီအစဥ္သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ၏ ဆရာ၊မမ ား၊ ထ႔အ
ို ျပင္ သင္ၾကား ေလ့လာခြဲသ
့ ည့္ အေၾကာင္းအရာ - ျပန္လည္ကစ
ို ားျခင္း၊
အရန္တိုးျမႇင့ေ
္ စျခင္း၊ အသပညာၾကယ္ဝေစျခင္း ြႏင့္ လူမႈေရး စတ္ခံစားမႈဆင
ို ရ
္ ာ ေလ့လာသင္ယူမႈ တ႔မ
ို တဆင့္ ခရိုငေ
္ က ာင္း၏
အခ က္အခ ာက ေသာ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈဆိုငရ
္ ာကို အေထာက္အကူေပးသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရည္မန္းခ က္ပန္းတင
ို ္မာ အဂၤလပ္ဘာသာ
ေလ့လာသူမ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစမ္း ျဖစ္သည့္ ေက ာင္းသားမ ား ြႏင့္ ပင္ကယ
ို ္စမ္းရည္ရေသာ ေက ာင္းသားမ ား စသည့္ ေလ့လာသင္
ယူသူမ ားအားလံိုးကို ထေတ႕ခ တ္ဆက္မေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

BURMESE

အစီအစဥ္

အမတ္ ျပန္လည္ရရေစျခင္း (FLEX Restore)

ပရတ္သတ္

8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ြႏင့္ 9-12
အတန္းအထ ဘာသာရပ္မ ား ကိုသာလ င္ သင္ယမ
ူ ည္

အမတ္ ႀကဳတင္ရရေစျခင္း (FLEX Ahead)
အထက္တန္းေက ာင္း ခရစ္ဒစ္

စီနီယာသမားမ ား
8

တန္း

သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ြႏင့္ 9-12

အစီအစဥ္၏ ေန႔ရက္မ ား

ေဖာမတ္ပိုစ
ံ ံ

ဇန္လ 1 – ဇန္လ 17

ခရင
ို ္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္

ဇန္လ 1 – ဇန္လ 24

ခရင
ို ္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္

ဇန္လ 1 – ဇန္လ 30

ျပန္လည္ေကာင္းမန္ေစျခင္း

အတန္းအထ ဘာသာရပ္မ ား ကိုသာလ င္ သင္ယမ
ူ ည္

(အမ ဳးမ ဳးရသည္)

AP Bridge စခန္း

သည္ 9-12 အတန္းအတက္

ဇူလိုင္လထြဲတင္ 1 ပတ္

Summer Bridge စခန္း
အထူး ပညာေရး ESY

6တန္း ြႏင့္ 9တန္း ေက ာင္းသားမ ားအား ျမႇင့တ
္ င္ျခင္း
အထူး ပညာေရး ေက ာင္းသားမ ား
(Pre-K-12)

ဇူလိုင္
(အမ ဳးမ ဳးရသည္)

ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း
ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း
ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

ဇန္ 7 – ဇူလင
ို ္ 16

ခရင
ို ္ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

Scholars Academy

သည္ 3-8 အတန္းအတက္

ဇန္ 7 – ဇူလင
ို ္ 16

ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

တတ္ဆတ္ၿငမ္သက္မႈ

သည္ 1-6 အတန္းအတက္

ဇန္

ခရင
ို ္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္

အတန္း K-12 Learning Backpacks

ဇူလိုင္

ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

စာတတ္ေျမာက္ေရး စခန္း

အတန္း K-12

ဇန္ 7 – ဇန္ 30

ေဒသခံ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

My Brother’s Keeper

MBK ေက ာင္းသားမ ား

ဇန္ 28 – ဇူလိုင္ 2 ရက္၊ 2021

ခရင
ို ္ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

ေလေၾကာင္း စခန္း

သည္ 4-6 အတန္းအတက္

ဇန္ 21 – ဇူလိုင္ 2 ၊ 2021

ခရင
ို ္ ေက ာင္း ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

STEM သည္ LIT ျဖစ္သည္

သည္ 6-8 အတန္းအတက္

ဇူလိုင္ 19 – ဇူလင
ို ္ 29, 2021

ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

CTAE အသပညာၾကယ္ဝမႈ

အမ ဳးမ ဳးရသည္

ဇန္ / ဇူလိုင္

ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း

အတန္း Pre-K မ 2 တန္း

ဇန္ – ဇူလင
ို ္

ေနအမ္

ေခါင္းစဥ္ I အသပညာၾကယ္ဝေစေသာ
အစီအစဥ္မ ား

ေက ာပိုးအတ္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း (Learning
Backpacks) (စာတတ္ေျမာက္ေရး
အသပညာၾကယ္ဝမႈ)
ျငင္းဆန္ခ က္ - အသပညာၾကယ္ဝေစျခင္း၊ ျပန္လည္ကစ
ို ားျခင္း၊ ခရစ္ဒစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမန္လာေစျခင္း ြႏင့္ အရန္တိုးျမႇင့ေ
္ စျခင္း အတက္ ေြႏရာသီ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ အခင့္အလမ္းမ ားသည္ မၾကာေသးမီက
ျပည္နယ္၊ ေဒသခံ ြႏင့္ ခရိုင္ တ႔၏
ို လမ္းညႊန္ခ က္မ ား အေပၚတင္ မူတည္ပါသည္။ ေန႔စမ
ြဲ ား ေျပာင္းလြဲြႏိုင္ေျခရသည္။

မတ္ခ က္ -

•
•

မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္ အစီအစဥ္မ ားကို သီးေတာင့္မ ားထြဲတင္ ဆရာတစ္ဦးျဖင့္အတူ ေက ာင္းသားအခ ဳးအစား 1:15 ျဖင့္ ေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္သည္။
ေရာေြႏာေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္မ ားတင္ မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္ ြႏင့္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္ အပိုင္းမ ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပဳျပင္မမ္းမံမႈ - မတ္လ 26 ရက္၊ 2021

မ က္ြႏာခ င္းဆိုင္ ြႏင့္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္ ေရာေြႏာေလ့လာျခင္းတဆင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္လပ
ို ္ေဆာင္ေသာ
ဆရာဦးေဆာင္သည့္ သင္ၾကားမႈြႏင့္ ေက ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ သင္ခန္းစာမ ားမ အက ဳးေက းဇူးမ ားကို ရရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက ာင္းသားမ ားသည္ မန္ကန္မႈ၊ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈ ြႏင့္ အဓပၸါယ္ရေသာ အေတ႕အႀကံဳမ ားြႏင့္ ထေတ႕မႈ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေြႏရာသီ အစီအစဥ္မ ားအတက္ စာရင္းသင္းမ တ္ပိုတ
ံ င္ျခင္း အခ က္အလက္မ ားကို လာမည့္ ဧၿပီလ 19 ရက္၊ 2021 ခိုြႏစ္တင္
ျဖန္႕ခ ေပးပါမည္။

2021-2022 ေက ာင္းပညာသင္ြႏစ္
ခရိုငမ
္ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ြႏစ္အတက္ စီမက
ံ န္းမ ား ေရးဆေ
ြဲ နစဥ္တင္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ေက ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊
စတ္ခံစားမႈဆင
ို ္ရာ ြႏင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ က္မ ားကို ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ထည့္သင္းစဥ္းစားပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ထက္ရလာေသာ
အက ဳးရလဒ္အေပၚ ဆက္လက္ အာရံိုစက
ို ထ
္ ားၿပီး ေနာက္ြႏစ္တင္ လူကိုယတ
္ င
ို ္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ ေရးခ ယ္စရာမ ားအတက္
စီစဥ္ေရးဆရ
ြဲ န္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလယ္တန္း ြႏင့္ အထက္တန္း ေက ာင္းသားမ ား အတက္ အေဝးမေန နည္းပညာျဖင့္
ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို ေရးခ ယ္မတ
ႈ စ္ခအ
ို ျဖစ္ ကမ္းလမ္းစီစဥ္ေပးရန္ FLEX Academy ေက ာင္းအား တိုးခ ြဲ႕ေနပါသည္။ အကယ္၍
မသားစိုအေနျဖင့္ အေဝးမ နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို ေရးခ ယ္ပါက တစ္ၿပဳင္တည္း (ဆရာမ ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈအား

BURMESE
တက
ို ္ရက
ို ထ
္ တ
ို ္လင
ႊ ့ျ္ ခင္း) ြႏင့္ တစ္ၿပဳင္တည္းျဖင့္မဟိုတေ
္ သာ (ဆရာမ ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈအား အန္လင
ို ္းျဖင့္ အခ န္အစစ္အမန္
တစ္ခ န္တည္း၌ မဟိုတ္ေသာ) ေလ့လာသင္ယူမမ
ႈ ားတင္ အျပည့္အဝ ထေတ႕ပါဝင္ြႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ေသခ ာေစလိုပါသည္။
ေနာက္ြႏစ္အတက္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို စီမံကန္းမ ား ေရးဆေ
ြဲ နသည့္အေလ ာက္ သင္၏ ထင္ျမင္ခ က္မ ားကို ၾကားသရန္ ခရိုငမ
္ ၿမဳ႕ေတာ္ခန္းမ
အစည္းအေဝးကို လာမည့္ ဧၿပီလထြဲတင္ ျပဳလိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Kids’-Doc-On-Wheels/ကင္းဆင္းေန႔
Kids’-Doc-On-Wheels မ Dr. Lynette Wilson-Phillips ြႏင့္ သူမ၏ အဖြဲ႕တ႔ြႏ
ို င့္ Fairington မူလတန္းေက ာင္း၌ ယေန႔
ေတ႕ဆံိုခြဲ့သည့္အတက္ ဝမ္းသာမပါသည္။ Kids’-Doc-On-Wheels, Inc. ၏ ခံယထ
ူ ားသည့္ အထူးတာဝန္မာ ကေလးမ ား၏
အသိုင္းအဝိုင္းမ ားထြဲတင္သာမကဘြဲ မမတ႔၏
ို အေျခခံ ေန႔စဥ္ တည္ေနရာ-ေက ာင္း ထြဲတင္ အရည္အေသးျမင့္ၿပီး ဘက္စိုေ
ံ သာ
ကေလးေစာင့္ေရာက္မႈ အခင့္အလမ္းအား တိုးျမႇင့လ
္ ာရန္ ေသခ ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ Kids’-Doc-On-Wheels အား မမတ႔၏
ို
မတ္ဖက္မႈအတက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ေက းဇူးတင္ရပါသည္။ မမတ႔၏
ို telemedicine ေမာ္ဒယ္လ္ သည္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို
ပညာသင္ဆရ
ို ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းထြဲတင္ က န္းမာေစရန္ ြႏင့္ ရင္သန္မႈအတက္ အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ကူညေ
ီ ပးပါသည္။
ထ႔အ
ို ျပင္ Fairington ၌ အခ ဳ႕ေသာ အတန္းအပိုင္းမ ားထြဲတင္ ပါဝင္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္ ေလ့လာခင့္ကလ
ို ည္း ရရခြဲ့ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ား ြႏင့္
ဆရာ၊မမ ား တ႔၏
ို ထေတ႕ခ တ္ဆက္ပိုက
ံ ို ေတ႕ရရသျဖင့္ အားရဝမ္းသာ ပါသည္။ ဤအေဆာက္အအံိုသ႔ို ကၽြႏ္ိုပ္အား ႀကဳဆလ
ို က္ခသ
ံ ည့္
ေက ာင္းအိုပ္ႀကီး Dr. Walter Burke အား ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ သည့္အျပင္ ေဒသဆိုငရ
္ ာ ႀကီးၾကပ္သူ ဌာနမ း Dr. Triscilla Weaver
အားလည္း ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ပညာသင္ဆိုရေက ာင္းသားမ ားသ႔ို သူမ၏ ကတျပဳေဆာင္ရက္မႈအတက္ ေက းဇူးတင္လပ
ို ါသည္။
သင့္ကယ
ို သ
္ င္အား ြႏင့္ အျခားေသာသူမ ားအား တစ္ဦးြႏင့္တစ္ဦး ဆက္လက္ၿပီး ေက းဇူးျပဳ၍ ဂရိုစက
ို ္ပါ။

က ဳးြႏံစာျဖင့္
Mrs. Cheryl Watson-Harris

