
BURMESE 

Dekalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုငေ္က ာင္း (DCSD) မ သားစိုမ ားသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 
 
သင၏္ လာမည့္ရကသ္တၲပတသ္ည္ ၿပီးခ ့သည့္ ရကသ္တၲပတက္ သ့ ို႔ပင္ ျဖစထ္ြန္းမႈ မ ား်ွားႏင့္ ေပ ာ္ရႊင္မႈမ ားျဖင့္ ျပည့္်ားႏွယ့္ေနပါလ မ့္မညဟ္ို 
ကၽြ်္ားႏိုပ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 
 
ၿပီးခ ့သည့္အပတ၌္ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင့္ ေဒသဆ ိုငရ္ာ/ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ၿမ ိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးသ ို႔ တကေ္ရာက္ခ ့ၾကသူမ ားအား ကၽြ်္ားႏိုပ္ 
အထူးေက းဇူးတင္လ ိုပါသည။္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ဝနထ္မ္းမ ားသည္ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင်ွ္ားႏစ္အတြက္ ဝရီ ယရွ  စြာျဖင့္ ႀက ိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈမ ား ျပိဳလိုပေ္နၿပီး 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ စီမကံ န္း လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ မ သားစိုမ ား ်ွားႏင့္ ဆရာမ ားတ ို႔၏ အႀကံျပိဳခ ကမ္ ား သည္ အလြန္အေရးပါ 
ပါသည္။ မ မ တ ို႔၏ အလိုပ္မ ားသည့္ၾကားထ က အခ  နေ္ပးတက္ေရာက္ၿပီး တနဖ္ ိုးရွ ေသာ အႀကံျပိဳခ ကမ္ ား ေပးခ သ့ူမ ားအေယာကတ္ ိုငး္အား 
ေက းဇူးတင္ပါသည။္ 
 
သင္ သ ရွ ထားသည့္အတ ိုင္းကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔သည္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသား မ ား်ွားႏင့္ ဆရာမ ားတ ို႔ ်ွားႏစ္ဖက္စလံိုး၏ လ ိုအပ္မႈမ ားက ို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။ လာမည္ ့ေက ာင္းစာသင်ွ္ားႏစ္အတြက္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔ ေစာင့္ေမွ ာ္ေနသည့္ အေလ ာက ္ေက ာင္းးသား၏ ရလဒ္အေပၚ 
ဆက္လက ္အာရံိုစ ိုကရ္န္ ်ွားႏင့္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ လကူ ိုယ္တ ိုငက္ ိုယ္က ျဖင့္ 5-ရက ္အခ  န္ျပည့္ စီစဥေ္ရးဆြ ရန္-အေရးႀကီးပါသည။္ 
ထ ို႔အျပင္ အလယတ္နး္်ွားႏင့္ အထကတ္နး္ေက ာင္းသားမ ားအတြက ္အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာသင္ယူျခင္းက ို ေရြးခ ယ္စရာတစ္ခိုအျဖစ္ 
ကမ္းလွမး္ေပးရန္ FLEX Academy က ို တ ိုးခ  ႕ရာတြင္ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔ အာရံိုစ ိုက္ေနမည္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
အခ က္အလက္မ ား ထပမ္ံ ရရွ လာသည္်ွားႏင့္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔ အသ ေပးသြားပါမည။္ 
 
 
သတငး္ေကာငး္ 
 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ား်ွားႏင့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထ တြင္ ထူးခၽြနေ္သာအလိုပ္မ ားက ို လိုပေ္ဆာင္ ေနၾကသည့္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား်ွားႏင့္ 
အလိုပသ္မားမ ားအား ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပိဳရန္ မညသ္ည့္အခြင့္အလမ္းအတြကက္ ို မဆ ို ကၽြ်္ားႏိုပ္ စ တလ္ႈပ္ရွားမ ပါသည္။ ယခိုအပ္က ို ခ နလ္ွန္၍ မျဖစပ္ါ။ 
 
Georgia United Foundation ထမံွ ပညာသငဆ္ိုရရွ ေသာ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားသံိုးဦးအတြက ္ဂိုဏယ္ူပါသည္။ သငတ္ ို႔အား ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔ 
အလြန္အမင္း ဂိုဏယ္ူပါသည။္ 
 
Gates Scholar တစဥ္ီးအျဖစ္ ေရြးခ ယခ္ံရသည့္ Chamblee Charter အထကတ္န္းေက ာင္းမွ စီနယီာ Sam Woodsen အား ဂိုဏယ္ူပါသည။္ Sam 
သည္ 34,900 ထကမ္က ေလွ ာကထ္ားသူမ ားထ မွ ေက ာင္းသား 300 ေရြးခ ယခ္ံရသည့္အိုပ္စို ထ တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစသ္ည။္ ႀကီးမားေသာ 
ဤဂိုဏ္သေရအတြက ္ဂိုဏယ္ူပါသည္။ 
 
်ားႏ ိုင္ငေံတာ္ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြ ႕မ1ွ7 2021 Georgia ပညာသငဆ္ိုရ သူမ ားအျဖစ္ အသ အမတွ္ျပိဳခရံသည့္ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔၏ ေက ာင္းသား 17 ဦးအား 
ဂိုဏ္ယပူါသည။္ ဤသည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ်ွားႏင့္ အသ အမတွ္ျပိဳမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ ့ကပ္ေရာဂါကူးစကပ္ ံ႕ပြားမႈအလယတ္ြင္ 
ဤေက ာင္းသားမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ သင္ရ ိုးျပငပ္ လႈပ္ရာွးမႈမ ားထ တြင္ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ်ွားႏင့္ လူမႈေရးဆ ိုငရ္ာ ဆကလ္က္ ထူးခၽြနထ္က္ျမက္ေနဆ  
ျဖစ္ပါသည။္ မ မ တ ို႔လကခ္ံရရွ သည့္ ဤဂိုဏ္သေရအတြက္ ဂိုဏ္ယဝူမ္းေျမာကပ္ါသည္။ 
 
တစ်ွ္ားႏစ္တာ အတြက္ Rotary Club of Tucker’s 2020-2021 ဆရာအျဖစ္ ေရြးခ ယ္ခရံသည့္ Tucker အထကတ္န္းေက ာင္းမ ွအခ က္အျပိဳတဆ္ ိုငရ္ာ 
အ်ားႏိုပညာ သင္ၾကားသူ Allysa McCarthy က ိုလည္း ဂိုဏယ္ူပါသည။္  အနါဂတ္ ထ ပတ္န္း စားဖ ိုမွ းမ ားက ို ျပိဳစိုပ  ိဳးေထာငသ္ည့္ သင၏္ 
လိုပေ္ဆာင္မႈမ ားအတြက္ ေက းဇူးတငပ္ါသည။္ 
 
 
တစ်ွ္ားႏစတ္ာ ထးူခၽြနအ္လိုပသ္မားမ ား 
 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ 2020-2021  တစ္်ွားႏစ္တာ ထူးခၽြန္အလိုပသ္မား မ ားအား ဂိုဏယ္ပူါသည။္ ေက ာင္းသားတ ိုင္း စာသင္ခန္းထ ်ွားႏင့္ အျပင္ဘက္မ ားတြင ္
ထူးခၽြနမ္ႈအခြင့္အလမ္းမ ားရ ရွ ေၾကာင္း သေခ ာေစရန္ ခရ ိုငအ္လိုပသ္မားမ ားသည္ မ မ တ ို႔၏ ပငက္ ိုယ္စြမ္းရည္၊ အပ္်ံွားႏမႈ ်ားႏွင့္ စ တ္အားထကသ္နမ္ႈ မ ားက ို 
ေန႔စဥ္ မွ ေဝလိုပ္ေဆာင္သြားပါသည။္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား်ွားႏင့္ ခရ ိုငအ္တြက္ သင္၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတငပ္ါသည။္ 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf


BURMESE 

ဆရာမ ားအား ေက းဇးူတငေ္လးျမတျ္ခငး္ ရကသ္တပၲတ ္
 
ယခိုအပတ္တြင္ DCSD မွ ဆရာမ ားအား ေက းဇူးတင္ေလးျမတ္ျခင္း ရကသ္တပၲတ္ က ို ျပိဳလိုပက္ င္းပခ ့ပါသည္။ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ားသ ို႔၊ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား ်ွားႏင့္ ခရ ိုင္အတြက္yoသငတ္ ို႔၏ လိုပ္ေဆာငမ္ႈမ ားအားလံိုး အတြက္  ကၽြ်္ားႏိုပ္ ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည။္ သင၏္ အလိုပ္ႀက ိဳးပမ္းမႈ၊ အပ်ံွ္ားႏမႈ ်ွားႏင့္ 
ဆန္းသစတ္ထီြင္မႈမ ားသည္ အမတွတ္မ ့ ျဖစ္မသြားပါ။  ဤခရ ိုငသ္ည္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ားမပါလွ င္ မေအာင္ျမငပ္ါ။ သင့္အား အထူး 
ေက းဇူးတင္ပါသည။္ 
 
ေက းဇူးျပိဳ၍ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ လူမႈေရးမီဒယီာလ ိုင္းမ ားတြင္ လ ိုက္ပါၾကည့္ရွိဳၿပီး ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ဆရာမ ား အတြက္ သင၏္ ေက းဇူးတင္အသ အမတွ္ျပိဳျခင္းမ ားက ို 
တငပ္ါ။ 
 
 
MOSAIC ေ်ားႏြရာသ ီေလလ့ာသငယ္မူႈ အစအီစဥ ္
 
လာမည့္စာသင္်ွားႏစ္အတြက ္ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား DCSD ၏ MOSAIC ေ်ားႏြရာသီ ေလလ့ာမႈ အစီအစဥ္၏ 
အက  ိဳးေပးမႈက ို ရယူၾကပါရန္ တ ိုကတ္ြနး္အားေပးလ ိုပါသည္။ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔၏ ေ်ားႏြရာသီ ေလလ့ာသငယ္မူႈ အစီအစဥသ္ည္ - ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ 
ဆရာ၊မမ ား၊ ထ ို႔အျပင္ သင္ၾကား ေလလ့ာခ သ့ည့္ အေၾကာင္းအရာ - က ရွံိဳးမႈမ ားအား ျပနလ္ည္ျပိဳျပင္ျခင္း၊ အရွ နတ္ ိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ 
အသ ပညာၾကြယဝ္ေစျခင္း ်ွားႏင့္ လမူႈေရး စ တခ္ံစားမႈဆ ိုင္ရာ ေလလ့ာသငယ္ူမႈ တ ို႔မွတဆင့္ ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ အခ က္အခ ာက ေသာ 
သင္ၾကားပ ို႔ခ မႈဆ ိုင္ရာက ို အေထာက္အကူေပးသည။္ 
 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ရည္မနွ္းခ က္ပန္းတ ိုင္မွာ အဂၤလ ပ္ဘာသာ ေလလ့ာသူမ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစသ္ည့္ ေက ာင္းသားမ ား ်ားႏွင့္ ပငက္ ိုယစ္ြမ္းရညရ္ွ ေသာ 
ေက ာင္းသားမ ား စသည့္ ေလလ့ာသင ္ယသူူမ ားအားလံိုးက ို ထ ေတြ႕ခ  တ္ဆကမ္ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည။္ မ က္်ွားႏာခ င္းဆ ိုင၊္ ်ားႏွစ္မ  ိဳးစပ်ွ္ားႏင့္ အေဝးမွ 
နည္းပညာျဖင့္ ေလလ့ာျခင္းမတွဆင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရညရ္ြယခ္ က္ျဖင့္လိုပေ္ဆာင္ေသာ ဆရာဦးေဆာငသ္ည့္ သင္ၾကားမႈ်ွားႏင့္ 
ေက ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ သငခ္န္းစာမ ားမွ အက  ိဳးေက းဇူးမ ားက ို ရရွ မည္ျဖစသ္လ ို စစ္မနွ္ေသာ၊ ခ  တဆ္ကမ္ႈ ်ွားႏင့္ ေလးနကေ္သာ အေတြ႕အႀကံိဳမ ားတ ို႔်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ခ  တဆ္ကမ္ႈရွ ေစပါမည။္ 
 
အစီအစဥ္အေၾကာင္းက ို ထပ္မေံလလ့ာရန္ ်ွားႏင့္ စာရင္းသြင္းရနဤ္ေ နရာတြင္ ်ွားႏ ပ္ပါ။ 
 
 
ေက ာငး္ဆငး္ပြ  
 
ေက ာင္းဆင္းပြ သ ို႔ ေရာက္ရွ ေတာ့မည္မာွ သင ္ယံို်ားႏ ိုင္ပါသလား။  ေက ာင္းဆင္းပြ အတြက္ ျပငဆ္င္ေနၾကၿပီး မ မ တ ို႔၏ အနါဂါတ္အတြက္ စစီဥေ္နၾကေသာ 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ အထကတ္န္းေက ာင္း စီနယီာေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအား ဂိုဏ္ယူပါသည္။ သင္တ ို႔အား အထူးဂိုဏ္ယူၿပီး လာမည္ ့ေမလ 22-28 ရက္ 
အခမ္းအနားသ ို႔ ေစာင့္ေမွ ာ္ေန ပါမည္။ ေက ာင္းဆင္းပြ  သတင္းမ ား်ွားႏင့္ အခ ကအ္လက္မ ားအေၾကာင္း်ွားႏင့္ ေနာကဆ္ံိုးရ သတင္းမ ားအျပင္ 
အခမ္းအနားမ ားက ို ၾကည့္ရွိဳရန္ ေက းဇူးျပိဳ၍ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းဆင္းပြ  အခ က္အခ ာ ဆ ိုဒတ္ြင္ လညပ္တ္ၾကည့္ရွိဳပါ။ 
 
ထ ို႔အျပင္ PowerSchool အေၾကာင္းက ိုလည္း ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအား အသ ေပးလ ိုပါသည္၊ မၾကာေသးမွကီ Naviance က ိုဝယယ္ခူ ့သည။္ 
ဤရရွ မႈသည္ ေက ာင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္ ဘဝအတြက္ လူမႈေရးဆ ိုင္ရာသ ို႔ ပ ိုမ ိုဝငေ္ရာက္ ျခင္းအခြင့္အလမ္း်ွားႏင့္ ညီမွ ေသာ အခြင့္အေရးမ ားရရွ ေစရန္ 
ပံ့ပ ိုးေပးမည္ျဖစပ္ါသည။္ ဘကစ္ံိုေက ာငး္သား အခ က္အလက္မ ား်ွားႏင့္ ေလလ့ာမႈ စီမံခန္႔ခြ မႈ စနစ္မ ားျဖင့္အတူ ေပါင္းစပထ္ားသည့္ ေကာလ ပေ္က ာင္း၊ 
သက္ေမြးမႈ သ ို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ဘဝအတြက္ အဆငသ္င့္ရွ ျခင္း ပလက္ေဖာင္းသည္ ကေလးတစဥ္ီးစီအား မ မ တ ို႔၏ ဝခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ လ ိုအပေ္သာ 
ထ ိုးထြင္းသ ျမငမ္ႈမ ား်ွားႏင့္ က ရ ယာမ ားက ို ပံ့ပ ိုးေထာကက္ူေပးပါသည္။ 
 
ေနာကထ္ပ္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားအတြက္ ဤေနရာတြင္ ်ွားႏ ပ္ပါ။ 
 
 
ျပည့္စံိုေသာ မဟာ အစအီစဥ ္
 
ျပည့္စံိုေသာ မဟာ အစီအစဥ္ ၿမ ိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးအတြက ္လာမည့္ ေမလ 4 ရက္၊ ညေန 6 နာရီ မ ွ7 နာရီ အထ  ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔်ွားႏင့္အတူ 
တက္ေရာကပ္ါဝငပ္ါ။ DCSD ၏ မဟာစမီံက န္းလိုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ေက ာင္းမ ားအားလံိုး်ားႏွင့္ စီမံအိုပခ္ ိဳပ္မႈ အေဆာက္အအံိုအား အက ျဖတ္ျခင္းအျပင္ ခရ ိုင္၏ 
ပညာေရးဆ ိုငရ္ာမစ္ရွငက္ ို ေထာက္ကရူန္ အေျခခအံေဆာက္အအံိုအား အက ျဖတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤလိုပင္နး္စဥတ္ြင္ ေနာင္လာမည့္ 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect


BURMESE 

Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (ပညာေရးဆ ိုငရ္ာ အထူး ရညရ္ြယ္ခ က ္ေဒသခံ ေရြးခ ယမ္ႈ အေရာင္းအခြန)္ (E-SPLOST) 
စီမကံ န္းစာရင္းအတြက္ ဦးစားေပးခ ကမ္ ားက ို ဖြံ႕ၿဖ ိဳးလိုပေ္ဆာင္ရန္ အသံိုးျပိဳမည့္ ေက ာင္း အဆာကအ္အံိုမ ားအေၾကာင္း်ွားႏင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ 
အခ က္အလက္မ ားအား စိုေဆာငး္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ 
 
အစည္းအေဝးအတြက္ဤေ နရာတြင္ ဝင္ေရာက်္ားႏ ိုင္သည္။ 
 
 
သယယ္ပူ ို႔ေဆာငေ္ရး ဥးီစးီဌာနသ ို႔ လညပ္တမ္ႈ 
 
ၿပီးခ ့သည့္အပတတ္ြင္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ DCSD ၏ ခ ကခ္ င္း ေဆာင္ရြက္မႈရံိုးသ ို႔်ားႏွင့္ Gregory K. Davis Fleet 
ဝန္ေဆာင္မႈစငတ္ာသ ို႔ လညပ္တ္မႈ အတြက္ စစီသေ္ဆာငရ္ြကေ္ပးခ ့သည။္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ ို႔၏ သယယ္ပူ ို႔ေဆာငေ္ရး ဦးစီးဌာန်ွားႏင့္တကြ ဘတ္စကား 
ေမာင္း်ွားႏင္သူမ ား၊ စက္ျပငမ္ ား ်ွားႏင့္ သယယ္ူပ ို႔ဆာငေ္ရး ဝနထ္မ္းမ ား အပါအဝင္တ ို႔အား ေက းဇူးတငပ္ါသည။္ ဤအဖြ ႕သည ္1,100 ေက ာ္အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈျပိဳေပးၿပီး ေက ာင္းသားမ ားအား ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳစြာ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေသခ ာေအာင္ေဆာငရ္ြက္ေပးပါသည။္ မ မ တ ို႔သည ္
ရံိုးခန္း၌ ပထမဦးဆံိုးေသာသူမ ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔ ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာငး္သ ို႔ ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳစြာ ပ ို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ သယယ္ူပ ို႔ေဆာငေ္ရး ဝန္ထမ္းမ ားအား 
ေက းဇူးတင္ပါသည။္  ခရ ိုငမ္ွ သင၏္ ျပိဳလိုပေ္ဆာင္ရြကမ္ႈမ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည။္ 
 
 
ELL ညလီာခ ံအစညး္အေဝး 
 
ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ A.C.E. တြင္ တက္ေရာကလ္ာခ ့ၾကသူမ ားအားလံိုးအား ေက းဇူးတင္လ ိုပါသည။္ အဂၤလ ပစ္ာ သငယ္မူႈ ေခါင္းေဆာငမ္ႈ (ELL) ၏ အေဝးမွ 
နည္းပညာျဖင့္ ညလီာခံအစည္းအေဝးက ို ဧၿပလီ 24 ေန႔က ျပိဳလိုပ္ခ သ့ည္။ အစည္းအေဝးတြင ္ေက ာင္းမ ား၌ ဝငေ္ရာက္မႈ၊ သာတူညမီွ မႈ ်ွားႏင့္ 
ေလးစားလ ိုကန္ာမႈမ ားက ို အသားေပး ေဆြးေ်ားႏြးခ ့ပါသည္။ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔၏ အင္တ ိုက္အားတ ိုက္ ေဟာေျပာသူမ ားအား မ မ တ ို႔၏ ေျပာငေ္ျမာက္ေသာ 
အေတြ႕အႀကံိဳမ ားအတြက္ ေက းဇူးတငပ္ါသည္။ 
 
ႀကီးမားေသာ အဆ ိုပါ ညလီာခံအစည္းအေဝးက ို ျပိဳလိုပ္စစီဥ္ေပးခ သ့ည့္ အဂၤလ ပစ္ာ သငယ္ူမႈ ေလလ့ာေရး ဌာန (English Learner Studies 
Department) အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။  
 
 
ေက ာငး္ စာၾကည့္တ ိုက ္လ 
 
“ေက ာင္း စာၾကည့္တ ိုက္ လ (School Library Month)” အတြက္ ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔၏ ေက ာင္းစာၾကည့္တ ိုက္မ ွးမ ားက ို ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပိဳရန္ DCSD က ို တစလ္ 
ပ တခ္ ့ပါသည။္ ေက ာင္း စာၾကည့္တ ိုက္ လ သည္ ကၽြ်္ားႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ား ်ွားႏင့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအား ေလလ့ာသငယ္မူႈ အသြင္ေျပာင္းမႈထ တြင္ 
မရွ မျဖစ္လ ိုအပ္ေသာ အားေကာင္းသည့္ ေက ာင္း စာၾကည့္တ ိုကမ္ ား၏ အခန္းက႑ပက္ ို ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပိဳျခင္း အခြင့္ရရွ ေစခ ပ့ါသည။္ 
 
ေက ာင္းစာၾကည့္တ ိုက္မ ွးမ ားသည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ္ ို႔၏ ေက ာငး္သားမ ားအား စာဖတ္ျခင္း်ွားႏင့္ ေလလ့ာသငယ္ူျခင္းတြင္ ခ စ္ျမတ္်ားႏ ိုးလာတတ္ေစရန ္
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၌ အေရးႀကီးၿပီး DCSD မွ သင္တ ို႔၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတင ္ပါသည။္ 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

