
BURMESE 

DeKalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုင္ေက ာင္း  မ သားစိုသ ို႔ မဂၤလာပါ 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ ရကသ္တပၲတမ္ ား၊ လမ ား၊ ႏွစ္မ ား ႏွင္ဲ့ ဆယ္စိုႏွစ္မ ား တြင္ လူမ   းေရးခြ ျခားဆက္ဆမံ ႏွင္ဲ့ ခ  ပ္ခ ို္လ ိုမ မ ားသည္ လူမည္းအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ႏွင္ဲ့ 
အျခားေသာ အသားအေရာက္ အသ ိုင္းအ၀ို ိုင္းမ ားအေပၚ မညက္ ဲ့သ ို႔ ထ ခ ိုက္မ  ျဖစ္ခ ဲ့သညက္ ို ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ သ ျမင္ၾကပါသည္။ အားလံိုးတ ို႔က ကမၻာဲ့ ကပေ္ရာဂါ 
ကူးစက္မ ထ  လမ္းခရီးရွာေဖြေနဆ တြင္ Derek Chauvin အမ က စၥသည္ မ ားစြာေသာ သတူ ို႔အား ေဒါသျဖစ္ေစခ ဲ့ၿပီး ႏွလံိုးသားထ  
စူးဝငထ္ ိုးေဖာက္ေစခ ဲ့သည္။ 
 
ဤဆံိုးျဖတခ္ ကသ္ည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အစ ိုးရစနစ္မ ားႏွင္ဲ့ဲ့ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားသ ို႔ အျပ သေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလ မ က ို ယူေဆာင္လာေစမညဟ္ို ကၽြႏ္ိုပ္ 
ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တခီရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) သည္ ၎၏ မတကူြ ျပားမ မ ားက ို ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပ သည္၊ အနည္းငယေ္သာသူတ ို႔၏ 
လိုပေ္ဆာင္မ ေၾကာင္ဲ့ အေရးႀကီးသည္ဲ့ ပငက္ ိုယအ္ရည္အခ င္းက ို ကၽြႏ္ိုပတ္ ိုပ မ က္ေျခမျပတ္သင္ဲ့ပါ။ ဤအျဖစ္ဆ ိုးက ို ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားႏွင္ဲ့ 
အခ  န္ယ ူေျပာျပေဆြးေႏြးရန္ႏွင္ဲ့ အဓ ပၸါယက္ ိုကညူနီားလညေ္စရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ား၊ အလိုပသ္မားမ ား၊ မ ဘမ ား ႏွင္ဲ့ အိုပ္ထ န္းသူမ ားတ ို႔အား ကၽြႏ္ိုပ္ 
အားေပးတ ိုကတ္ြန္းအပပ္ါသည။္ 
 
 
MOSAIC ေႏြရာသ ီေလဲ့လာသငယ္မူ  အစအီစဥ ္
 
ယခိုတြင ္ခရ ိုင္၏ MOSAIC ေႏြရာသီ ေလဲ့လာမ  အစီအစဥက္ ို ဖြင္ဲ့လွစ္ပါၿပီ ။ အစီအစဥသ္ည္ - ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ ဆရာ၊မမ ား၊ 
ထ ို႔အျပင္ သင္ၾကား ေလဲ့လာခ ဲ့သည္ဲ့ အေၾကာင္းအရာ - ျပန္လညက္ိုစားျခင္း၊ အရွ နတ္ ိုးျမႇင္ဲ့ေစျခင္း၊ အသ ပညာၾကြယဝ္ေစျခင္း ႏွင္ဲ့ လူမ ေရး 
စ တခ္ံစားမ ဆ ိုင္ရာ ေလဲ့လာသငယ္ူမ  တ ို႔မွတဆင္ဲ့ ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ အခ က္အခ ာက ေသာ သင္ၾကားပ ို႔ခ မ ဆ ိုငရ္ာက ို အေထာက္အကေူပးသည္။ 
ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရည္မနွ္းခ က္ပန္းတ ိုင္မွာ အဂၤလ ပ္ဘာသာ ေလဲ့လာသူမ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစသ္ည္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင္ဲ့ ပငက္ ိုယစ္ြမ္းရညရ္ွ ေသာ 
ေက ာင္းသားမ ား စသည္ဲ့ ေလဲ့လာသင ္ယသူူမ ားအားလံိုးက ို ထ ေတြ႕ခ  တ္ဆကမ္ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည။္ 
 
မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင္ ႏွင္ဲ့ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္းတဆင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင္ဲ့လိုပ္ေဆာငေ္သာ 
ဆရာဦးေဆာငသ္ည္ဲ့ သင္ၾကားမ ႏွင္ဲ့ ေက ာင္းသားဦးေဆာငမ္  သင္ခန္းစာမ ားမွ အက   းေက းဇူးမ ားက ို ရရွ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ 
မွနက္န္မ ၊ ထ ေတြ႕ခ  တ္ဆကမ္  ႏွင္ဲ့ အဓ ပၸါယ္ရွ ေသာ အေတြ႕အႀကံ မ ားႏွင္ဲ့ ထ ေတြ႕မ  ရွ မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
မွတပ္ံိုတင္စာရင္းသြင္းရန္ ေက းဇူးျပ ၍ ဤေနရာတြင္ ႏွ ပ္ပါ။ 
 

အစအီစဥ ္ ပရ တသ္တ ္ အစအီစဥ၏္ ေန႔ရက္မ ား ေဖာမတပ္ံိုစံ 

အမွတ္ ျပန္လည္ရရွ ေစျခင္း 
(FLEX Restore) 

8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ႏွင္ဲ့ 9-
12 အတန္းအထ  ဘာသာရပ္မ ား 

က ိုသာလွ င္ သင္ယူမည္ 
ဇြန္ 1 – ဇြန္ 17 

ခရ ိုင္ အေဝးမွ 
နည္းပညာျဖင္ဲ့ 

အမွတ္ ႀက  တင္ရရွ ေစျခင္း 
(FLEX Ahead) 

စီနီယာသမားမ ား ဇြန္ 1 – ဇြန္ 24 
ခရ ိုင္ အေဝးမွ 
နည္းပညာျဖင္ဲ့ 

အထက္တန္းေက ာင္း 
ခရစ္ဒစ္ 

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 

8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ႏွင္ဲ့ 9-
12 အတန္းအထ  ဘာသာရပ္မ ား 

က ိုသာလွ င္ သင္ယူမည္ 

ဇြန္ 1 – ဇြန္ 30 
(အမ   းမ   းရွ သည္) 

ေဒသခံ ေက ာင္း 
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

AP Bridge စခန္း သည္ 9-12 အတန္းအတြက္ ဇူလ ိုင္လထ တြင္ 1 ပတ္ 
ေဒသခံ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

Summer Bridge စခန္း 
6တန္း ႏွင္ဲ့ 9တန္း ေက ာင္းသားမ ားအား 

ျမႇင္ဲ့တင္ျခင္း 
ဇူလ ိုင္ 

(အမ   းမ   းရွ သည္) 
ေဒသခံ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

အထူး ပညာေရး ESY 
အထူး ပညာေရး ေက ာင္းသားမ ား 

(Pre-K-12) 
ဇြန္ 7 – ဇူလ ိုင္ 16 

ခရ ိုင္ ေက ာင္း 
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

Scholars Academy သည္ 3-8 အတန္းအတြက္ ဇြန္ 7 – ဇြန္ 30 
ေဒသခံ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

တ တ္ဆ တ္ၿင မ္သက္မ  သည္ 1-6 အတန္းအတြက္ ဇြန္ 
ခရ ိုင္ အေဝးမွ 
နည္းပညာျဖင္ဲ့ 

ေခါင္းစဥ္ I 
အသ ပညာၾကြယ္ဝေစေသာ 

အစီအစဥ္မ ား 

အတန္း K-12 
ေလဲ့လာမ  ေက ာပ ိုးအ တ္ 

ဇူလ ိုင္ 
ေဒသခံ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/


BURMESE 

စာတတ္ေျမာက္ေရး စခန္း အတန္း K-2 ဇြန္ 7 – ဇြန္ 30 
ေဒသခံ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

My Brother’s Keeper MBK ေက ာင္းသားမ ား 
ဇြန္လ 28 ရက္ - ဇူလ ိုင္လ 2 ရက္၊ 

2021 
ခရ ိုင္ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 

ေလေၾကာင္း စခန္း သည္ 4-6 အတန္းအတြက္ 
ဇြန္လ 21 ရက္ - ဇူလ ိုင္လ 2 ရက္ 

2021 
ခရ ိုင္ ေက ာင္း 

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 
STEM သည္ LIT ျဖစ္သည္ သည္ 6-8 အတန္းအတြက္ ဇူလ ိုင္ 19 – ဇူလ ိုင္ 29, 2021 ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 
CTAE အသ ပညာၾကြယ္ဝမ  အမ   းမ   းရွ သည္ ဇြန္ / ဇူလ ိုင္ ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း 
ေလဲ့လာမ  ေက ာပ ိုးအ တ္ 

(စာတတ္ေျမာက္ျခင္း 
အသ ပညာၾကြယ္ဝေစျခင္း) 

အတန္း Pre-K မွ 2 တန္း ဇြန္ – ဇူလ ိုင္ ေနအ မ္ 

ျငင္းဆန္ခ က္ -  အသ ပညာၾကြယ္ဝေစျခင္း၊ ျပန္လည္ကိုစားျခင္း၊ ခရစ္ဒစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာ ေစျခင္း ႏွင္ဲ့ အရွ န္တ ိုးျမႇင္ဲ့ေစျခင္း အတြက္ 
ေႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယူမ  အခြင္ဲ့အလမ္း မ ားသည္ မၾကာေသးမီက ျပည္နယ္၊ ေဒသခံ ႏွင္ဲ့ ခရ ိုင္ တ ို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။  
ေန႔စြ မ ား ေျပာင္းလ ႏ ိုင္ေျခရွ သည္။ 
မွတ္ခ က္ - 

• မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင္ အစီအစဥ္မ ားက ို သီးေတာင္ဲ့မ ားထ တြင္ ဆရာတစ္ဦးျဖင္ဲ့အတူ ေက ာင္းသားအခ   းအစား 1:15 ျဖင္ဲ့ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

• ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း အစီအစဥ္မ ားတြင္ မ က္ႏွာခ င္းဆ ိုင္ ႏွင္ဲ့ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ အပ ိုင္းမ ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 
 
2021-2022 ေက ာငး္ပညာသငႏွ္စ ္
 
 DSCD အေနျဖင္ဲ့ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ အတြက ္စီစဥ္ ေရးဆြ ေနသည္ဲ့အေလ ာက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ၏ေက ာင္းသားမ ားႏွင္ဲ့ ဆရာမ ား၏ 
လ ိုအပမ္ မ ားက ို ထည္ဲ့သြင္းစဥ္းစားေနပါသည္။  ၎တြင္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ထြက္ရွ လာေသာရလဒ္မ ားအေပၚ ဆကလ္က္ အာရံိုစ ိုက္ သြားရန္ ႏွင္ဲ့ - 
ေႏွာင္လာမည္ဲ့ႏွစ္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ လူက ိုယတ္ ိုင္ျဖင္ဲ့ေလဲ့လာ သငယ္ူျခငး္အား 5-ရက္ အခ  န္ျပည္ဲ့ စီစဥ္ေရးဆြ ရန္ အေရးႀကီးပါသည။္  
ခရ ိုင္အေနျဖင္ဲ့ လူက ိုယတ္ ိုင္ျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသငယ္ူျခင္းအေပၚ အာရံိုစ ိုက္ေနစဥ္ အလယ္တန္းႏွင္ဲ့ အထက္တန္းေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အေဝးမွေန 
နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္းက ို ေရြးခ ယ္စရာတစ္ခိုအျဖစ္ ကမ္းလွမး္ေပးရန္  FLEX Academy က ို တ ိုးခ  ႕ရာတြင္လည္း ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
စ တလ္ ပရ္ွားေနပါသည္။  အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ေလဲ့လာျခင္း ေရြးခ ယမ္ သည္ FLEX academy ၏ တ ိုးခ  ႕မ ျဖစပ္ါေသာ္လည္း အ မေ္က ာင္းတစ္ခိုစီႏွင္ဲ့ 
ဆက္ႏြယ္မ ရွ ပါသည။္ 
 
2021-2022 ခိုႏွစ္ ေက ာင္းစာသငႏွ္စ္ႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပတ္ ို႔၏ DCSD အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထံမ ွထင္ျမငခ္ ကမ္ ားႏွင္ဲ့ အေတြးအေခၚမ ားက ို ရယရူန္ 
ႀက  းပမ္းသည္ဲ့ အေနျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔သည ္ ေဒသဆ ိုင္ရာ/အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ၿမ  ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးက ို လာမည္ဲ့ ဧၿပီလ 27-29 ရက္မ ားတြင္ ကၽြႏ္ိုပတ္ ို႔ 
ျပ လိုပက္ င္းပသြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။  အေဝးမေွန နည္းပညာျဖင္ဲ့ အစည္းအေဝးမ ားသ ို႔တက္ေရာကရ္န္ ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဲ့ 
အခ  န္ဇယားအစအီစဥတ္ ိုင္း သင္၏ ျပကၡဒ န္တြင ္ေက းဇူးျပ ၍ မတွသ္ားထားၿပးီ စီစဥထ္ားပါ။ 
 
အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ အစည္းအေဝးမ ားသ ို႔ တကေ္ရာကရ္န္ ေဒသမ ား အေပၚတြင္ ႏွ ပ္ပါ။ 
 
 

ေဒသ  ေဒသ၏ ႀကးီၾကပသ္ဌူာနမ ွး ရကစ္ြ  အခ  န ္

 ေဒသ 1 Mrs. Melanie Pearch 27 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 2 Mr. Trenton Arnold 28 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 3 Dr. Sean Tartt 29 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 4 Dr. Antonette Campbell 29 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 5 Dr. Triscilla Weaver 27 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 6 Dr. Candace Alexander 29 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 ေဒသ 7 Dr. Rodney Swanson 29 ရက္ - ဧၿပီလ 6:00 နာရီ 

 

https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am


BURMESE 

အဂၤလ ပစ္ာ ေလဲ့လာသ ူအစအီစဥ ္
 
DCSD သည ္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ႏ ိုင္ငတံကာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းႏွင္ဲ့ ဆကလ္က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ခရ ိုင္အေနျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အဂၤလ ပစ္ာေလဲ့လာသူ 
မ သားစိုမ ားအား လ ိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ ားျဖင္ဲ့ ပံဲ့ပ ိုးေပးေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ကတ ကဝတ္ျပ ေဆာငရ္ြကပ္ါသည၊္ သ ို႔မွသာ ေက ာင္းသားမ ား 
ေအာင္ျမင္ၿပီး ထးူခၽြနတ္္ႏ ိုင္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
အားေကာင္ေသာ ELL အစီအစဥက္ ို ဆကလ္ကတ္ညေ္ဆာကသ္ြားရန္ ဟစစ္ပက္နစ္ TV ႏွင္ဲ့ ေရဒယီ ို အစီအစဥက္ ို La Vision ျဖင္ဲ့ ခရ ိုင္မွ 
ပထမဆံိုးအႀက မ ္ထိုတလ္ႊင္ဲ့မည္ျဖစပ္ါသည္။ ယခိုလ အစီအစဥက္ ို La Vision Radio ႏွင္ဲ့ Facebook တြင္ ၾကည္ဲ့ရွ ႏ ိုင္ပါသည။္ 
 
ခရ ိုငမ္ွ ELL ေဆြးေႏြးပြ ထ တြင္ ဆကသ္ြယ္မ  နည္းဗ  ဟာမ ား၊ မ သားစို ပါဝင္မ  ႏွင္ဲ့ လႊမ္းၿခံ  ဝန္ေဆာင္မ မ ားက ို ေျပာဆ ိုေဆြးေႏြးမည္ဲ့ ေရဒယီ ို 
အဖြ ႕ဝင္မ ားတ ို႔ႏွင္ဲ့ တက္ေရာကပ္ါဝငမ္ည္ ျဖစပ္ါသည။္ ထ ို႔အျပင္ ကၽြႏ္ိုပတ္ ို႔၏ ႏ ိုင္ငတံကာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းျဖင္ဲ့ လစဥ္ ထ တ္လန္႔မ  
သက္ေရာကမ္ မ ားေျပေစရန္ ခရ ိုငမ္ွ ႏ ိုငင္ံတကာ ပြ ေတာ္က ို လာမည္ဲ့ ေႏြရာသတီြင္ ခရ ိုင္-တစ္ဝွမ္း၌ ျပ လိုပက္ င္းပမညျ္ဖစ္ပါသည။္ 
 
ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အဂၤလ ပစ္ာေလဲ့လာသူ မ သားစိုမ ားအား ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပ ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည။္ 
 
 
Georgia မတွတ္ို ငမ္ ား 
 
ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအမ ားစိုမာွ Georgia မတွတ္ ိုင္မ ား Milestones အတန္းၿပီးဆံိုးျခင္း စာေမးပြ က ို ေျဖဆ ိုၾကသည္ဲ့အေလ ာက ္မ မ တ ို႔အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာလလည္းျဖစ္ခ ဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုး မ မ တ ို႔ အေကာင္းဆံိုးလိုပေ္ဆာင္ရန္ အားေပး တ ိုက္တြန္းပါသည္။ 
စာေမးပြ ေၾကာင္ဲ့ ဖ စီးေၾကာင္ဲ့ၾကစ တ္ မျဖစ္ပါႏွင္ဲ့။ Dr. Benjamin Spock ၏ က ိုးကားစကား “သင္ဲ့က ိုယ္သင္ ယံိုၾကညမ္ ရွ ပါ၊ သငထ္င္ သညထ္က္ သင ္
ပ ိုသ ပါသည္” က ို စ တ္ထ တြင္ ထားပါ။ 
 
 
ကမၻာေျမေန႔ 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ ဧၿပလီ 22 ရကေ္န႔က DCSD သည္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ကမၻာေျမေန႔က ို ႀကီးက ယ္ေသာ လ ပ္ရွားမ မ ားျဖင္ဲ့ ဆင္ႏႊ ခ ဲ့ပါသည၊္ Fernbank 
Science စငတ္ာ ႏွင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အဟာရ ဝနေ္ဆာငမ္ မ ား (Nutrition Services) အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ အေယာက္စတီ ိုင္း ကမၻာၿဂ  လ္အတြက္ 
ဥယာဥ္ၿခံ သ ို႔မဟိုတ္ သစပ္င္ စ ိုကပ္   းျခင္း၊ ရဆီ ိုင္ကယလ္္ အမ  က္ပံိုး စတငထ္ားရွ ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အသစေ္သာ သစသ္ီးဝလံ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ ားက ို ျမည္းစမး္ရန္ မ မ တ ို႔၏ ေဒသခံ လယ္သမားမ ား၏ ေဈးသ ို႔ သြားေရာကလ္ညပ္တ္ျခင္း စသည္ဲ့ အထူးလိုပေ္ဆာင္မ မ ားအခ   ႕က ို 
အခ  န္ေပး ျပ လိုပ္ၾကပါလ မ္ဲ့မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည။္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တ ိုင္း ကမၻာေျမေန႔ အလား ျပ မလူိုပေ္ဆာငသ္င္ဲ့သည္။ 
 
အိုပခ္  ပေ္ရး ပညာရငွမ္ ားေန႔ 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ ဧၿပလီ 21 ရကေ္န႔က ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အံဲ့ၾသဖြယ္ေသာ အိုပ္ခ  ပေ္ရးမ ွးမ ားက ို ခရ ိုငတ္စ္ဝွမ္းလံိုး၌ ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပ သည္ဲ့အခမ္းအနား 
ျပ လိုပ္ခ ဲ့ပါသည။္ အိုပခ္  ပ္ေရး ပညာရငွမ္ ားအားလံိုးက ို မ မ တ ို႔၏ ေဆာင္ရြကမ္ မ ားအတြက္ ကၽြႏို္ပ္ ေက းဇူးတငလ္ ိုပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပတ္ ို႔ခရ ိုင္၏ 
ေအာင္ျမငမ္ သည ္သငတ္ ို႔၏ အလိုပ္ႀက  းပမ္းမ ႏွင္ဲ့ အပ္ႏံွလိုပေ္ဆာငမ္ မ ားက ို ထင္ဟပ္ေစပါသည။္ ေက းဇူးတင္ပါသည။္ သငတ္ ို႔ မပါလွ င္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
လိုပေ္ဆာင္ႏ ိုင္မည ္မဟိုတပ္ါ။ 
 
သာလြနေ္ကာင္းမြန္ေသာ ရကသ္တပၲတ္ ျဖစပ္ါေစ။ 


