BURMESE
အတြဲ 4
DeKalb ေကာင္တီ ခရင
ို ္ေက ာင္း သ႔ို မဂၤလာပါ၊

အခ န္က ကိုနလ
္ န္ျမန္လန္းလွပါသည္။ ေက ာင္းမ ားျပန္လည္ဖင့္လွစ္ရန္မွာလည္း နီးကပ္လာပါၿပီ။ ဝန္ထမ္းမ ား၊ မဘ ေခါင္းေဆာင္မ ား ႏွင့္
မသားစိုမ ားတစ္္ီးစီႏွင့္ ရင္းႏွီးသကၽမ္းခြဲ့ၿပီး ယခို အမ္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ေခၚဆသ
ို ည့္ လွပေသာ ဤခရိုငႏ
္ ွင့္ ကၽႏ္ိုပ္ ေနက င့္ရလာခြဲသ
့ ည္။
DeKalb ေကာင္တတ
ီ စ္ဝွမ္း လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အလိုပ္မ ားသည့္ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ခြဲ့ၿပီး မတူကျြဲ ပားမႈမ ားအားျဖင့္ ကၽႏ္ိုပ္အား
စတ္ဓါတ္တက္ၾကေစပါသည္။ ေဒသ II တစ္ေလွ ာက္လိုးံ ၌ ကၽႏ္ိုပ္ႏွင့အ
္ တူ ခရီးသားၿပီး ေကာင္းမန္စာ စီစ္္ေဆာင္ရက္ေပးခြဲေ
့ သာ
ေဒသဆိုငရ
္ ာ ႀကီးၾကပ္သဌ
ူ ာနမွ း Trenton Arnold အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ယခိုအပတ္ထတ
ြဲ င္ Druid Hills အထက္တန္းေက ာင္း၊
Fernbank မူလတန္းေက ာင္း၊ Smoke Rise မူလတန္းေက ာင္း၊ Idlewood မူလတန္းေက ာင္း ႏွင့္ Midvale မူလတန္းေက ာင္း မ ားသ႔ို ကၽႏ္ိုပ္
သားေရာက္လည္ပတ္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို မသားစိုမ ား ႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေသာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ ႀကိဳဆိုေရး
စင္တာ (International Welcome Center) ႏွင့္ Family Impact Hub သ႔လ
ို ည္း သားေရာက္လည္ပတ္ခင့္ရရွခြဲ့သည္။
ကၽႏ္ိုပ္၏ ဗိုဒၶဟူးေန႔ ကင္းဆင္းလည္ပတ္မမ
ႈ ား၌ ကၽႏ္ိုပ္သရွထားသည့္အရာမွာ အတည္ျပိဳၿပီး ျဖစ္သည္၊ DeKalb ေကာင္တီ
ခရိုငေ
္ က ာင္းသည္ အလန္ ထူးျခားပါသည္။ ေက ာင္းတိုင္းတင္ ကိုယပ
္ ိုင္ ထူးျခားေသာ အရည္အေသး၊ ယ္္ေက းမႈ၊ ဟန္ပန္ ႏွင့္
တာဝန္ခ ထားျခင္းမ ား ရွပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ မသားစိုမ ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ႔အ
ို ား ပို၍ေတ႕ဆံိုႏိုင္မည့္ တစ္ေန႔ကို ကၽႏ္ိုပ္
ေစာင့္ေမွ ာ္ေနပါသည္။
ၾသဂိုတလ
္ 17 ရက္ ေန႔ႀကီးသ႔ို ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ေရာက္ရလာသည္
ွ
့အေလ ာက္ ဘဝတင္ ကျြဲ ပားျခားနား ပါေသာ္လည္း ပညာေရးသည္
ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကမၻာႀကီးအတက္ ေအာင္ျမင္မလ
ႈ မ္းစ တစ္ခို ျဖစ္ေနဆြဲျဖစ္ေၾကာင္း စတ္ထြဲတင္ မွတထ
္ ားေစလိုပါသည္။ ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔ို
ေလ့လာသင္ယရ
ူ န္၊ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ေစရန္၊ ေမွ ာ္မွန္းရန္၊ ႀကီးထားတိုးပားရန္ ႏွင့္ စီမက
ံ န္းမ ား ျပိဳလိုပရ
္ န္ အခင့္အလမ္းမ ား
ရွပါေသးသည္။ 2020 ေက ာင္းသ႔ို ျပန္တက္ေရာက္ျခင္း ကို အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ သင္တ႔ို ဆင္ႏႊြဲၿပီး စတ္လႈပရ
္ ွား
ဖယ္ေကာင္းေသာႏွစ္အတက္ ျပင္ဆင္ၾကပါလမ့္မည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ၎သည္
စံသတ္မတ
ွ ခ
္ က္မဟိုတပ
္ ါေသာ္လည္း အတူတကျဖင့္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔သ
ို ည္ ယံိုၾကည္မႈ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽႏ္ိုပ္ စတ္အားထက္သန္ေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမ ားသည္
မမတ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအတက္ အခင့္အလမ္းမ ားႏွင့္ ထေတ႕ခ တ္ဆက္မႈမ ားအား ဖံ႕ၿဖိဳးလိုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔ို သပါသည္။
လူ႕အရင္းအျမစ္ဆိုငရ
္ ာ ၾကားျဖတ္ အႀကီးအကြဲအျဖစ္ ႏွင့္ ဤခရိုင္အတက္ ရြဲရင့္ျခင္း ႏွင့္ အၿပံိဳးမ ားျဖင့္ - ႏွစ္ႀကမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခသ
ြဲ့ ည့္ အလိုပသ
္ မားအား အထူးေက းဇူးတင္ရပါသည္
ွ
။ သူမအား ကၽႏ္ိုပ္ အေတာ္ၾကာ မသခြဲ့ရပါေသာ္လည္း သူမအား
သတရမည္မွာ ေသခ ာပါသည္။ Mrs. Linda Woodard ၊ သင္၏ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ေနာက္လာမည့္ သင္၏
ႀကိဳးပမ္းအားထိုတ္မမ
ႈ ားအတက္ အေကာင္းဆံိုးျဖစ္ပါေစဟို ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔ို ဆႏၵျပိဳလက
ို ္ပါသည္။
ေနာက္ဆိုးံ အေနျဖင့္ ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္သစ္အတက္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔ို ျပင္ဆင္ေနသည့္အေလ ာက္ DeKalb မသားစိုမ ား လာမည့္ ၾသဂိုတလ
္ 1013 ရက္၊ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ို လူမႈေရးမီဒယ
ီ ာ (Facebook ၊ Twitter ႏွင့္ Instagram) တင္ သင္တ႔ို ပါဝင္ပါလမ့္မည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
ေပ ာ္စရာေကာင္းေသာ ဓါတ္ပိုမ
ံ ား အခ ိဳ႕ကို ေရးထိုတထ
္ ားၿပီး ႀကီးစာေသာ အမွတတ
္ ရေလးမ ား ႏွင့္ အခ က္အလက္မ ား ေဝမွ ရန္ အသင့္
ရွေနပါ။
ၿပီးခြဲ့သည့္ သံိုးပတ္က သင္တ႔၏
ို တံို႔ျပန္ေျဖၾကားအႀကံျပိဳခ က္မ ားအတက္ ထပ္မံ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ Family Impact Hub မွ အထူး
မီးေမာင္းထိုးျပထားခ က္မ ားကို လည္ပန္ၾကည့္ရွိဳပါ။
သင္၏ #1 အားေပးသူ
Cheryl Watson-Harris၊ ႀကီးၾကပ္သဌ
ူ ာနမွ း

