BURMESE
DeKalb ေကာင္တီ ခရင
ို ္ေက ာင္း မသားစိုသ႔ို မဂၤလာပါ
ၿပီးခဲ့သည္ဲ့ ရက္သတၲပတ္မ ား၊ လမ ား၊ ႏွစ္မ ား ႏွင္ဲ့ ဆယ္စႏ
ို ွစ္မ ား တြင္ လူမ းေရးခြျခားဆက္ဆမ
ံ ႏွငဲ့္ ခ ပ္ခ ို္လိုမမ ားသည္ လူမည္းအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင္ဲ့
အျခားေသာ အသားအေရာက္ အသိုင္းအ၀ိုိုင္းမ ားအေပၚ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို ထခက
ို ္မ ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္ကို ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို သျမင္ၾကပါသည္။ အားလံိုးတို႔က ကမၻာဲ့ ကပ္ေရာဂါ
ကူးစက္မထ လမ္းခရီးရွာေဖြေနဆတြင္ Derek Chauvin အမကစၥသည္ မ ားစြာေသာ သူတ႔အ
ို ား ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ႏွလိုးံ သားထ
စူးဝင္ထိုးေဖာက္ေစခသ
ဲ့ ည္။
ဤဆံိုးျဖတ္ခ က္သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အစိုးရစနစ္မ ားႏွငဲ့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားသ႔ို အျပ သေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလမကို ယူေဆာင္လာေစမည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္
ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ DeKalb ေကာင္တခ
ီ ရိုင္ေက ာင္း (DCSD) သည္ ၎၏ မတူကျပားမ
ြ
မ ားကို ခ ီးက းဂိုဏ္ျပ သည္၊ အနည္းငယ္ေသာသူတ႔၏
ို
လိုပေ
္ ဆာင္မေၾကာင္ဲ့ အေရးႀကီးသည္ဲ့ ပင္ကိုယအ
္ ရည္အခ င္းကို ကၽြႏ္ိုပတ
္ ိုပ မ က္ေျခမျပတ္သင္ဲ့ပါ။ ဤအျဖစ္ဆိုးကို ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားႏွင္ဲ့
အခ န္ယူ ေျပာျပေဆြးေႏြးရန္ႏွငဲ့္ အဓပၸါယ္ကိုကည
ူ န
ီ ားလည္ေစရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာမ ား၊ အလိုပသ
္ မားမ ား၊ မဘမ ား ႏွငဲ့္ အိုပ္ထန္းသူမ ားတ႔အ
ို ား ကၽြႏ္ိုပ္
အားေပးတက
ို တ
္ ြန္းအပ္ပါသည္။

MOSAIC ေႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယမ
ူ အစီအစဥ္
ယခိုတြင္ ခရင
ို ္၏ MOSAIC ေႏြရာသီ ေလဲ့လာမ အစီအစဥ္ကို ဖြငဲ့လ
္ ွစ္ပါၿပီ ။ အစီအစဥ္သည္ - ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ၏ ဆရာ၊မမ ား၊
ထ႔အ
ို ျပင္ သင္ၾကား ေလဲ့လာခသ
ဲ့ ည္ဲ့ အေၾကာင္းအရာ - ျပန္လည္ကိုစားျခင္း၊ အရွန္တိုးျမႇငဲ့ေ
္ စျခင္း၊ အသပညာၾကြယဝ
္ ေစျခင္း ႏွငဲ့္ လူမေရး
စတ္ခံစားမဆင
ို ္ရာ ေလဲ့လာသင္ယူမ တ႔မ
ို ွတဆင္ဲ့ ခရင
ို ္ေက ာင္း၏ အခ က္အခ ာက ေသာ သင္ၾကားပ႔ခ
ို မဆိုငရ
္ ာကို အေထာက္အကူေပးသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရည္မန
ွ ္းခ က္ပန္းတင
ို ္မွာ အဂၤလပ္ဘာသာ ေလဲ့လာသူမ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သည္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ား ႏွငဲ့္ ပင္ကိုယစ
္ ြမ္းရည္ရွေသာ
ေက ာင္းသားမ ား စသည္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ ယူသူမ ားအားလံိုးကို ထေတြ႕ခ တ္ဆက္မေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ ႏွင္ဲ့ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္းတဆင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ျဖင္ဲ့လပ
ို ္ေဆာင္ေသာ
ဆရာဦးေဆာင္သည္ဲ့ သင္ၾကားမႏွင္ဲ့ ေက ာင္းသားဦးေဆာင္မ သင္ခန္းစာမ ားမွ အက းေက းဇူးမ ားကို ရရွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္
မွနက
္ န္မ၊ ထေတြ႕ခ တ္ဆက္မ ႏွငဲ့္ အဓပၸါယ္ရေသာ
ွ
အေတြ႕အႀကံ မ ားႏွင္ဲ့ ထေတြ႕မ ရွမည္ျဖစ္ပါသည္။
မွတပ
္ ိုတ
ံ င္စာရင္းသြင္းရန္ ေက းဇူးျပ ၍ ဤေနရာတြင္ ႏွပ္ပါ။

အစီအစဥ္
အမွတ္ ျပန္လည္ရရွေစျခင္း
(FLEX Restore)
အမွတ္ ႀက တင္ရရွေစျခင္း
(FLEX Ahead)

ပရတ္သတ္
8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ႏွင္ဲ့ 912 အတန္းအထ ဘာသာရပ္မ ား

စီနီယာသမားမ ား
8တန္း သမားမ ားသည္ အထက္တန္း ႏွင္ဲ့ 9-

ခရစ္ဒစ္

12 အတန္းအထ ဘာသာရပ္မ ား

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

ကိုသာလွ င္ သင္ယူမည္

AP Bridge စခန္း

သည္ 9-12 အတန္းအတြက္

အထူး ပညာေရး ESY

ဇြန္ 1 – ဇြန္ 17

ကိုသာလွ င္ သင္ယူမည္

အထက္တန္းေက ာင္း

Summer Bridge စခန္း

အစီအစဥ္၏ ေန႔ရက္မ ား

ဇြန္ 1 – ဇြန္ 24

ေဒသခံ ေက ာင္း
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

ဇူလိုင္လထတြင္ 1 ပတ္

ေဒသခံ ေက ာင္း
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

6တန္း ႏွင္ဲ့ 9တန္း ေက ာင္းသားမ ားအား

ဇူလိုင္

ေဒသခံ ေက ာင္း

ျမႇင္ဲ့တင္ျခင္း

(အမ းမ းရွသည္)

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

အထူး ပညာေရး ေက ာင္းသားမ ား
(Pre-K-12)

ဇြန္ 7 – ဇူလိုင္ 16
ဇြန္ 7 – ဇြန္ 30

တတ္ဆတ္ၿငမ္သက္မ

သည္ 1-6 အတန္းအတြက္

ဇြန္

အစီအစဥ္မ ား

ခရိုင္ အေဝးမွ
နည္းပညာျဖင္ဲ့

ဇြန္ 1 – ဇြန္ 30

သည္ 3-8 အတန္းအတြက္

ေခါင္းစဥ္ I

ခရိုင္ အေဝးမွ
နည္းပညာျဖင္ဲ့

(အမ းမ းရွသည္)

Scholars Academy

အသပညာၾကြယ္ဝေစေသာ

ေဖာမတ္ပိုစ
ံ ံ

အတန္း K-12
ေလဲ့လာမ ေက ာပိုးအတ္

ဇူလိုင္

ခရိုင္ ေက ာင္း
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း
ေဒသခံ ေက ာင္း
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း
ခရိုင္ အေဝးမွ
နည္းပညာျဖင္ဲ့
ေဒသခံ ေက ာင္း
ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

BURMESE
စာတတ္ေျမာက္ေရး စခန္း

အတန္း K-2

My Brother’s Keeper

MBK ေက ာင္းသားမ ား

ေလေၾကာင္း စခန္း

သည္ 4-6 အတန္းအတြက္

STEM သည္ LIT ျဖစ္သည္
CTAE အသပညာၾကြယ္ဝမ

ေဒသခံ ေက ာင္း

ဇြန္ 7 – ဇြန္ 30

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

ဇြန္လ 28 ရက္ - ဇူလိုင္လ 2 ရက္၊

ခရိုင္ ေက ာင္း

2021

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

ဇြန္လ 21 ရက္ - ဇူလိုင္လ 2 ရက္

ခရိုင္ ေက ာင္း

2021

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

သည္ 6-8 အတန္းအတြက္

ဇူလိုင္ 19 – ဇူလိုင္ 29, 2021

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

အမ းမ းရွသည္

ဇြန္ / ဇူလိုင္

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း

အတန္း Pre-K မွ 2 တန္း

ဇြန္ – ဇူလိုင္

ေနအမ္

ေလဲ့လာမ ေက ာပိုးအတ္
(စာတတ္ေျမာက္ျခင္း
အသပညာၾကြယ္ဝေစျခင္း)
ျငင္းဆန္ခ က္ - အသပညာၾကြယ္ဝေစျခင္း၊ ျပန္လည္ကိုစားျခင္း၊ ခရစ္ဒစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာ ေစျခင္း ႏွင္ဲ့ အရွန္တိုးျမႇင္ဲ့ေစျခင္း အတြက္
ေႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယူမ အခြင္ဲ့အလမ္း မ ားသည္ မၾကာေသးမီက ျပည္နယ္၊ ေဒသခံ ႏွင္ဲ့ ခရိုင္ တို႔၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ေန႔စြမ ား ေျပာင္းလႏိုင္ေျခရွသည္။
မွတ္ခ က္ •

မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ အစီအစဥ္မ ားကို သီးေတာင္ဲ့မ ားထတြင္ ဆရာတစ္ဦးျဖင္ဲ့အတူ ေက ာင္းသားအခ းအစား 1:15 ျဖင္ဲ့
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

•

ေရာေႏွာေလဲ့လာျခင္း အစီအစဥ္မ ားတြင္ မ က္ႏွာခ င္းဆိုင္ ႏွင္ဲ့ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ အပိုင္းမ ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

2021-2022 ေက ာင္းပညာသင္ႏွစ္
DSCD အေနျဖင္ဲ့ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ အတြက္ စီစဥ္ ေရးဆြေနသည္ဲ့အေလ ာက္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ၏ေက ာင္းသားမ ားႏွင္ဲ့ ဆရာမ ား၏
လိုအပ္မမ ားကို ထည္ဲ့သြင္းစဥ္းစားေနပါသည္။ ၎တြင္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ထြက္ရလာေသာရလဒ္
ွ
မ ားအေပၚ ဆက္လက္ အာရံိုစိုက္ သြားရန္ ႏွငဲ့္ ေႏွာင္လာမည္ဲ့ႏွစ္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ လူကယ
ို တ
္ င
ို ္ျဖင္ဲ့ေလဲ့လာ သင္ယူျခင္းအား 5-ရက္ အခ န္ျပည္ဲ့ စီစဥ္ေရးဆြရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ခရိုင္အေနျဖင္ဲ့ လူကယ
ို တ
္ ိုင္ျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္းအေပၚ အာရံိုစိုက္ေနစဥ္ အလယ္တန္းႏွငဲ့္ အထက္တန္းေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အေဝးမွေန
နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ယူျခင္းကို ေရြးခ ယ္စရာတစ္ခိုအျဖစ္ ကမ္းလွမး္ ေပးရန္ FLEX Academy ကို တိုးခ ႕ရာတြင္လည္း ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို
စတ္လပ္ရွားေနပါသည္။ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ေလဲ့လာျခင္း ေရြးခ ယ္မသည္ FLEX academy ၏ တိုးခ ႕မျဖစ္ပါေသာ္လည္း အမ္ေက ာင္းတစ္ခစ
ို ီႏွငဲ့္
ဆက္ႏြယ္မရွပါသည္။
2021-2022 ခိုႏွစ္ ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို DCSD အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ထင္ျမင္ခ က္မ ားႏွင္ဲ့ အေတြးအေခၚမ ားကို ရယူရန္
ႀက းပမ္းသည္ဲ့ အေနျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔သ
ို ည္ ေဒသဆင
ို ္ရာ/အသိုင္းအဝိုင္း ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးကို လာမည္ဲ့ ဧၿပီလ 27-29 ရက္မ ားတြင္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ို
ျပ လိုပက
္ င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင္ဲ့ အစည္းအေဝးမ ားသ႔တ
ို က္ေရာက္ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဲ့
အခ န္ဇယားအစီအစဥ္တင
ို ္း သင္၏ ျပကၡဒန္တြင္ ေက းဇူးျပ ၍ မွတသ
္ ားထားၿပီး စီစဥ္ထားပါ။
အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ အစည္းအေဝးမ ားသ႔ို တက္ေရာက္ရန္ ေဒသမ ား အေပၚတြင္ ႏွပ္ပါ။

ေဒသ

ေဒသ၏ ႀကီးၾကပ္သဌ
ူ ာနမွ း

ရက္စြ

အခ န္

ေ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

BURMESE
အဂၤလပ္စာ ေလဲ့လာသူ အစီအစဥ္
DCSD သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင္ဲ့ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ ေနပါသည္။ ခရင
ို ္အေနျဖင္ဲ့ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အဂၤလပ္စာေလဲ့လာသူ
မသားစိုမ ားအား လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ ားျဖင္ဲ့ ပံဲ့ပိုးေပးေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ကတကဝတ္ျပ ေဆာင္ရြကပ
္ ါသည္၊ သ႔မ
ို ွသာ ေက ာင္းသားမ ား
ေအာင္ျမင္ၿပီး ထူးခၽြနတ
္ ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အားေကာင္ေသာ ELL အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားရန္ ဟစ္စပက္နစ္ TV ႏွင္ဲ့ ေရဒီယို အစီအစဥ္ကို La Vision ျဖင္ဲ့ ခရင
ို ္မွ

ပထမဆံိုးအႀကမ္ ထိုတလ
္ ႊငဲ့မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခိုလ အစီအစဥ္ကို La Vision Radio ႏွင္ဲ့ Facebook တြင္ ၾကည္ဲ့ရွ ႏိုင္ပါသည္။
ခရိုငမ
္ ွ ELL ေဆြးေႏြးပြထတြင္ ဆက္သယ
ြ ္မ နည္းဗ ဟာမ ား၊ မသားစို ပါဝင္မ ႏွငဲ့္ လႊမ္းၿခံ ဝန္ေဆာင္မမ ားကို ေျပာဆေ
ို ဆြးေႏြးမည္ဲ့ ေရဒီယို
အဖြ႕ဝင္မ ားတ႔ႏ
ို ွငဲ့္ တက္ေရာက္ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထ႔အ
ို ျပင္ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အသိုင္းအဝိုင္းျဖင္ဲ့ လစဥ္ ထတ္လန္႔မ
သက္ေရာက္မမ ားေျပေစရန္ ခရိုငမ
္ ွ ႏိုငင
္ ံတကာ ပြေတာ္ကို လာမည္ဲ့ ေႏြရာသီတြင္ ခရင
ို ္-တစ္ဝွမ္း၌ ျပ လိုပက
္ င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အဂၤလပ္စာေလဲ့လာသူ မသားစိုမ ားအား ခ ီးက းဂိုဏ္ျပ ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။

Georgia မွတတ
္ င္
ို မ ား
ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအမ ားစိုမာွ Georgia မွတတ
္ ိုင္မ ား Milestones အတန္းၿပီးဆံိုးျခင္း စာေမးပြကို ေျဖဆိုၾကသည္ဲ့အေလ ာက္ မမတ႔အ
ို တြက္
အေရးႀကီးေသာလလည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုး မမတ႔ို အေကာင္းဆံိုးလိုပေ
္ ဆာင္ရန္ အားေပး တက
ို ္တန
ြ ္းပါသည္။
စာေမးပြေၾကာင္ဲ့ ဖစီးေၾကာင္ဲ့ၾကစတ္ မျဖစ္ပါႏွငဲ့။္ Dr. Benjamin Spock ၏ ကးို ကားစကား “သင္ဲ့ကယ
ို ္သင္ ယံိုၾကည္မရွပါ၊ သင္ထင္ သည္ထက္ သင္
ပိုသပါသည္” ကို စတ္ထတြင္ ထားပါ။

ကမၻာေျမေန႔
ၿပီးခဲ့သည္ဲ့ ဧၿပီလ 22 ရက္ေန႔က DCSD သည္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ကမၻာေျမေန႔ကို ႀကီးက ယ္ေသာ လပ္ရွားမမ ားျဖင္ဲ့ ဆင္ႏႊခဲ့ပါသည္၊ Fernbank
Science စင္တာ ႏွငဲ့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အဟာရ ဝန္ေဆာင္မမ ား (Nutrition Services) အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ အေယာက္စတ
ီ ိုင္း ကမၻာၿဂ လ္အတြက္
ဥယာဥ္ၿခံ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သစ္ပင္ စိုကပ
္ းျခင္း၊ ရီဆင
ို ္ကယ္လ္ အမက္ပိုးံ စတင္ထားရွျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ အသစ္ေသာ သစ္သီးဝလံ သ႔မ
ို ဟိုတ္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ ားကို ျမည္းစမ္းရန္ မမတ႔၏
ို ေဒသခံ လယ္သမားမ ား၏ ေဈးသ႔ို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း စသည္ဲ့ အထူးလိုပေ
္ ဆာင္မမ ားအခ ႕ကို
အခ န္ေပး ျပ လိုပ္ၾကပါလမ္ဲ့မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔သ
ို ည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကမၻာေျမေန႔ အလား ျပ မူလိုပေ
္ ဆာင္သင္ဲ့သည္။
အိုပခ
္ ပ္ေရး ပညာရွငမ
္ ားေန႔
ၿပီးခဲ့သည္ဲ့ ဧၿပီလ 21 ရက္ေန႔က ကၽြႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အံဲ့ၾသဖြယ္ေသာ အိုပ္ခ ပ္ေရးမွ းမ ားကို ခရိုငတ
္ စ္ဝွမ္းလံိုး၌ ခ ီးက းဂိုဏ္ျပ သည္ဲ့အခမ္းအနား
ျပ လိုပ္ခပ
ဲ့ ါသည္။ အိုပခ
္ ပ္ေရး ပညာရွငမ
္ ားအားလံိုးကို မမတ႔၏
ို ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ ားအတြက္ ကၽြႏို္ပ္ ေက းဇူးတင္လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပတ
္ ႔ခ
ို ရိုင္၏
ေအာင္ျမင္မသည္ သင္တ႔၏
ို အလိုပ္ႀက းပမ္းမႏွင္ဲ့ အပ္ႏွံလိုပေ
္ ဆာင္မမ ားကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သင္တ႔ို မပါလွ င္ ကၽြႏ္ိုပ္တ႔ို
လိုပေ
္ ဆာင္ႏိုင္မည္ မဟိုတပ
္ ါ။
သာလြနေ
္ ကာင္းမြန္ေသာ ရက္သတၲပတ္ ျဖစ္ပါေစ။

