BURMESE
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုငေ
္ က ာင္း (DCSD) မသားစိုမ ားသ႔ို မဂၤလာပါ၊
သင္၏ လာမည့္ရက္သတၲပတ္သည္ ၿပီးခ့သည့္ ရက္သတၲပတ္ကသ
့ ႔ပ
ို င္ ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ မ ား်ားႏွင့္ ေပ ာ္ရႊင္မႈမ ားျဖင့္ ျပည့္်ားႏွယ့ေ
္ နပါလမ့္မည္ဟို
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
ၿပီးခ့သည့္အပတ္၌ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာ/ အသိုင္းအဝင
ို ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးသ႔ို တက္ေရာက္ခ့ၾကသူမ ားအား ကၽြ်ားႏ္ိုပ္
အထူးေက းဇူးတင္လပ
ို ါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဝန္ထမ္းမ ားသည္ 2021-2022 ေက ာင္းစာသင္်ားႏွစ္အတြက္ ဝီရယရွ စြာျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ ား ျပိဳလိုပေ
္ နၿပီး
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို စီမက
ံ န္း လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊ မသားစိုမ ား ်ားႏွင့္ ဆရာမ ားတ႔၏
ို အႀကံျပိဳခ က္မ ား သည္ အလြန္အေရးပါ
ပါသည္။ မမတ႔၏
ို အလိုပ္မ ားသည့္ၾကားထက အခ န္ေပးတက္ေရာက္ၿပီး တန္ဖးို ရွေသာ အႀကံျပိဳခ က္မ ား ေပးခသ
့ ူမ ားအေယာက္တိုငး္ အား
ေက းဇူးတင္ပါသည္။
သင္ သရွထားသည့္အတင
ို ္းကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔သ
ို ည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသား မ ား်ားႏွင့္ ဆရာမ ားတ႔ို ်ားႏွစ္ဖက္စလံိုး၏ လိုအပ္မႈမ ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။ လာမည့္ ေက ာင္းစာသင္်ားႏွစ္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို ေစာင့္ေမွ ာ္ေနသည့္ အေလ ာက္ ေက ာင္းးသား၏ ရလဒ္အေပၚ
ဆက္လက္ အာရံိုစိုကရ
္ န္ ်ားႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ လူကယ
ို ္တင
ို က
္ ယ
ို ္က ျဖင့္ 5-ရက္ အခ န္ျပည့္ စီစဥ္ေရးဆြရန္-အေရးႀကီးပါသည္။
ထ႔အ
ို ျပင္ အလယ္တန္း်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အေဝးမွေန နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို ေရြးခ ယ္စရာတစ္ခိုအျဖစ္
ကမ္းလွမး္ ေပးရန္ FLEX Academy ကို တိုးခ ႕ရာတြင္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔ို အာရံိုစက
ို ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခ က္အလက္မ ား ထပ္မံ ရရွလာသည္်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို အသေပးသြားပါမည္။

သတင္းေကာင္း
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းမ ား်ားႏွင့္ အသင
ို ္းအဝိုင္းထတြင္ ထူးခၽြနေ
္ သာအလိုပ္မ ားကို လိုပေ
္ ဆာင္ ေနၾကသည့္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား်ားႏွင့္
အလိုပသ
္ မားမ ားအား ခ ီးက းဂိုဏ္ျပိဳရန္ မည္သည့္အခြင့အ
္ လမ္းအတြကက
္ ို မဆို ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ စတ္လႈပ္ရွားမပါသည္။ ယခိုအပ္ကို ခ န္လွန္၍ မျဖစ္ပါ။
Georgia United Foundation ထံမွ ပညာသင္ဆိုရရွေသာ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားသံိုးဦးအတြက္ ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။ သင္တ႔အ
ို ား ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔ို
အလြန္အမင္း ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။
Gates Scholar တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ ယ္ခံရသည့္ Chamblee Charter အထက္တန္းေက ာင္းမွ စီနယ
ီ ာ Sam Woodsen အား ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။ Sam
သည္ 34,900 ထက္မက ေလွ ာက္ထားသူမ ားထမွ ေက ာင္းသား 300 ေရြးခ ယ္ခံရသည့္အိုပ္စို ထတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ
ဤဂိုဏသ
္ ေရအတြက္ ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။
်ားႏိုင္ငေ
ံ တာ္ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြ႕မွ17 2021 Georgia ပညာသင္ဆိုရ သူမ ားအျဖစ္ အသအမွတ္ျပိဳခရ
ံ သည့္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းသား 17 ဦးအား
ဂိုဏ္ယပ
ူ ါသည္။ ဤသည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ်ားႏွင့္ အသအမွတ္ျပိဳမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါကူးစက္ပ ံ႕ပြားမႈအလယ္တင
ြ ္
ဤေက ာင္းသားမ ားသည္ မမတ႔၏
ို သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရာွ းမႈမ ားထတြင္ ပညာေရးဆင
ို ္ရာ်ားႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးဆိုငရ
္ ာ ဆက္လက္ ထူးခၽြနထ
္ က္ျမက္ေနဆ
ျဖစ္ပါသည္။ မမတ႔လ
ို က္ခံရရွသည့္ ဤဂိုဏ္သေရအတြက္ ဂိုဏ္ယဝ
ူ မ္းေျမာက္ပါသည္။
တစ္်ားႏွစ္တာ အတြက္ Rotary Club of Tucker’s 2020-2021 ဆရာအျဖစ္ ေရြးခ ယ္ခရ
ံ သည့္ Tucker အထက္တန္းေက ာင္းမွ အခ က္အျပိဳတဆ
္ ိုငရ
္ ာ
အ်ားႏိုပညာ သင္ၾကားသူ Allysa McCarthy ကိုလည္း ဂိုဏယ
္ ူပါသည္။ အနါဂတ္ ထပ္တန္း စားဖိုမွ းမ ားကို ျပိဳစိုပ ိဳးေထာင္သည့္ သင္၏
လိုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ားအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။

တစ္်ားႏွစတ
္ ာ ထူးခၽြနအ
္ လိုပသ
္ မားမ ား
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို 2020-2021 တစ္်ားႏွစ္တာ ထူးခၽြန္အလိုပသ
္ မား မ ားအား ဂိုဏယ
္ ပ
ူ ါသည္။ ေက ာင္းသားတင
ို ္း စာသင္ခန္းထ်ားႏွင့္ အျပင္ဘက္မ ားတြင္
ထူးခၽြနမ
္ ႈအခြင့အ
္ လမ္းမ ားရ ရွေၾကာင္း သေခ ာေစရန္ ခရိုငအ
္ လိုပသ
္ မားမ ားသည္ မမတ႔၏
ို ပင္ကယ
ို ္စြမ္းရည္၊ အပ္်ားႏွံမႈ ်ားႏွင့္ စတ္အားထက္သန္မႈ မ ားကို
ေန႔စဥ္ မွ ေဝလိုပ္ေဆာင္သာြ းပါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား်ားႏွင့္ ခရိုငအ
္ တြက္ သင္၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။

BURMESE
ဆရာမ ားအား ေက းဇူးတင္ေလးျမတ္ျခင္း ရက္သတၲပတ္
ယခိုအပတ္တင
ြ ္ DCSD မွ ဆရာမ ားအား ေက းဇူးတင္ေလးျမတ္ျခင္း ရက္သတၲပတ္ ကို ျပိဳလိုပက
္ င္းပခ့ပါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာမ ားသ႔၊ို ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို
ေက ာင္းသားမ ား ်ားႏွင့္ ခရိုင္အတြက္yoသင္တ႔၏
ို လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအားလံိုး အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ ေက းဇူးတင္ရပါသည္
ွ
။ သင္၏ အလိုပ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အပ္်ားႏွံမႈ ်ားႏွင့္
ဆန္းသစ္တထ
ီ င
ြ ္မႈမ ားသည္ အမွတတ
္ မ့ ျဖစ္မသြားပါ။ ဤခရိုငသ
္ ည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာမ ားမပါလွ င္ မေအာင္ျမင္ပါ။ သင့္အား အထူး
ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ေက းဇူးျပိဳ၍ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို လူမေ
ႈ ရးမီဒယ
ီ ာလိုင္းမ ားတြင္ လက
ို ္ပါၾကည့္ရွိဳၿပီး ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ဆရာမ ား အတြက္ သင္၏ ေက းဇူးတင္အသအမွတ္ျပိဳျခင္းမ ားကို
တင္ပါ။

MOSAIC ေ်ားႏြရာသီ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ အစီအစဥ္
လာမည့္စာသင္်ားႏွစ္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔ို ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား DCSD ၏ MOSAIC ေ်ားႏြရာသီ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္၏
အက ိဳးေပးမႈကို ရယူၾကပါရန္ တက
ို တ
္ ြနး္ အားေပးလိုပါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေ်ားႏြရာသီ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ အစီအစဥ္သည္ - ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ား၊
ဆရာ၊မမ ား၊ ထ႔အ
ို ျပင္ သင္ၾကား ေလ့လာခသ
့ ည့္ အေၾကာင္းအရာ - က ရွံိဳးမႈမ ားအား ျပန္လည္ျပိဳျပင္ျခင္း၊ အရွန္တိုးျမႇင့ေ
္ စျခင္း၊
အသပညာၾကြယဝ
္ ေစျခင္း ်ားႏွင့္ လူမႈေရး စတ္ခံစားမႈဆင
ို ္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈ တ႔မ
ို ွတဆင့္ ခရင
ို ္ေက ာင္း၏ အခ က္အခ ာက ေသာ
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈဆိုင္ရာကို အေထာက္အကူေပးသည္။
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ရည္မန
ွ ္းခ က္ပန္းတင
ို ္မွာ အဂၤလပ္ဘာသာ ေလ့လာသူမ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သည့္ ေက ာင္းသားမ ား ်ားႏွင့္ ပင္ကိုယစ
္ ြမ္းရည္ရွေသာ
ေက ာင္းသားမ ား စသည့္ ေလ့လာသင္ ယူသူမ ားအားလံိုးကို ထေတြ႕ခ တ္ဆက္မေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မ က္်ားႏွာခ င္းဆိုင၊္ ်ားႏွစ္မ ိဳးစပ္်ားႏွင့္ အေဝးမွ
နည္းပညာျဖင့္ ေလ့လာျခင္းမွတဆင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရြယခ
္ က္ျဖင့္လိုပေ
္ ဆာင္ေသာ ဆရာဦးေဆာင္သည့္ သင္ၾကားမႈ်ားႏွင့္
ေက ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ သင္ခန္းစာမ ားမွ အက ိဳးေက းဇူးမ ားကို ရရွမည္ျဖစ္သလို စစ္မန
ွ ္ေသာ၊ ခ တ္ဆက္မႈ ်ားႏွင့္ ေလးနက္ေသာ အေတြ႕အႀကံိဳမ ားတ႔်ားႏ
ို ွင့္
ပါဝင္ခ တ္ဆက္မႈရေစပါမည္
ွ
။
အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ထပ္မေ
ံ လ့လာရန္ ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရန္ဤေ နရာတြင္ ်ားႏွပ္ပါ။

ေက ာင္းဆင္းပြ
ေက ာင္းဆင္းပြသ႔ို ေရာက္ရေတာ့
ွ
မည္မာွ သင္ ယံို်ားႏိုင္ပါသလား။ ေက ာင္းဆင္းပြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး မမတ႔၏
ို အနါဂါတ္အတြက္ စီစဥ္ေနၾကေသာ
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို အထက္တန္းေက ာင္း စီနယ
ီ ာေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအား ဂိုဏ္ယူပါသည္။ သင္တ႔အ
ို ား အထူးဂိုဏယ
္ ူၿပီး လာမည့္ ေမလ 22-28 ရက္
အခမ္းအနားသ႔ို ေစာင့္ေမွ ာ္ေန ပါမည္။ ေက ာင္းဆင္းပြ သတင္းမ ား်ားႏွင့္ အခ က္အလက္မ ားအေၾကာင္း်ားႏွင့္ ေနာက္ဆိုးံ ရ သတင္းမ ားအျပင္
အခမ္းအနားမ ားကို ၾကည့္ရွိဳရန္ ေက းဇူးျပိဳ၍ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းဆင္းပြ အခ က္အခ ာ ဆိုဒတ
္ ြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွိဳပါ။
ထ႔အ
ို ျပင္ PowerSchool အေၾကာင္းကလ
ို ည္း ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအား အသေပးလိုပါသည္၊ မၾကာေသးမွက
ီ Naviance ကဝ
ို ယ္ယခ
ူ ့သည္။
ဤရရွမႈသည္ ေက ာင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္ ဘဝအတြက္ လူမေ
ႈ ရးဆင
ို ္ရာသ႔ို ပိုမိုဝင္ေရာက္ ျခင္းအခြင့အ
္ လမ္း်ားႏွင့္ ညီမွ ေသာ အခြင့အ
္ ေရးမ ားရရွေစရန္
ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘက္စိုေ
ံ က ာင္းသား အခ က္အလက္မ ား်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈ စီမံခန္႔ခြမႈ စနစ္မ ားျဖင့္အတူ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေကာလပ္ေက ာင္း၊
သက္ေမြးမႈ သ႔ဥ
ို ီးေဆာင္ၿပီး ဘဝအတြက္ အဆင္သင့္ရွျခင္း ပလက္ေဖာင္းသည္ ကေလးတစ္ဦးစီအား မမတ႔၏
ို ဝခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ လိုအပ္ေသာ
ထိုးထြင္းသျမင္မႈမ ား်ားႏွင့္ ကရယာမ ားကို ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးပါသည္။
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ဤေနရာတြင္ ်ားႏွပ္ပါ။

ျပည့္စိုေ
ံ သာ မဟာ အစီအစဥ္
ျပည့္စံိုေသာ မဟာ အစီအစဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးအတြက္ လာမည့္ ေမလ 4 ရက္၊ ညေန 6 နာရီ မွ 7 နာရီ အထ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔်ားႏ
ို ွင့္အတူ
တက္ေရာက္ပါဝင္ပါ။ DCSD ၏ မဟာစီမံကန္းလိုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ေက ာင္းမ ားအားလံိုး်ားႏွင့္ စီမံအိုပခ
္ ိဳပ္မႈ အေဆာက္အအံိုအား အကျဖတ္ျခင္းအျပင္ ခရင
ို ္၏
ပညာေရးဆိုငရ
္ ာမစ္ရွငက
္ ို ေထာက္ကရ
ူ န္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုအား အကျဖတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤလိုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ေနာင္လာမည့္

BURMESE
Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (ပညာေရးဆိုငရ
္ ာ အထူး ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ ေဒသခံ ေရြးခ ယ္မႈ အေရာင္းအခြန)္ (E-SPLOST)
စီမက
ံ န္းစာရင္းအတြက္ ဦးစားေပးခ က္မ ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလိုပေ
္ ဆာင္ရန္ အသံိုးျပိဳမည့္ ေက ာင္း အဆာက္အအံိုမ ားအေၾကာင္း်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခ က္အလက္မ ားအား စိုေဆာင္းျခင္း ပါဝင္ပါသည္။
အစည္းအေဝးအတြက္ဤေ နရာတြင္ ဝင္ေရာက္်ားႏိုင္သည္။

သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနသ႔ို လည္ပတ္မႈ
ၿပီးခ့သည့္အပတ္တင
ြ ္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ DCSD ၏ ခ က္ခ င္း ေဆာင္ရက
ြ ္မရ
ႈ ိုးံ သ႔်ားႏ
ို ွင့္ Gregory K. Davis Fleet
ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသ႔ို လည္ပတ္မႈ အတြက္ စီစသ္ေဆာင္ရြကေ
္ ပးခ့သည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန်ားႏွင့္တကြ ဘတ္စကား
ေမာင္း်ားႏွင္သူမ ား၊ စက္ျပင္မ ား ်ားႏွင့္ သယ္ယူပ႔ဆ
ို ာင္ေရး ဝန္ထမ္းမ ား အပါအဝင္တ႔အ
ို ား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ဤအဖြ႕သည္ 1,100 ေက ာ္အတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈျပိဳေပးၿပီး ေက ာင္းသားမ ားအား ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳစြာ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးအတြက္ ေသခ ာေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါသည္။ မမတ႔သ
ို ည္
ရံိုးခန္း၌ ပထမဦးဆံိုးေသာသူမ ား ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔ို ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းသ႔ို ေဘးကင္းလံိုၿခံိဳစြာ ပ႔ေ
ို ဆာင္ေပးသည့္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဝန္ထမ္းမ ားအား
ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ခရိုငမ
္ ွ သင္၏ ျပိဳလိုပေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။

ELL ညီလာခံ အစည္းအေဝး
ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို A.C.E. တြင္ တက္ေရာက္လာခ့ၾကသူမ ားအားလံိုးအား ေက းဇူးတင္လပ
ို ါသည္။ အဂၤလပ္စာ သင္ယမ
ူ ႈ ေခါင္းေဆာင္မႈ (ELL) ၏ အေဝးမွ
နည္းပညာျဖင့္ ညီလာခံအစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ 24 ေန႔က ျပိဳလပ
ို ္ခသ
့ ည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေက ာင္းမ ား၌ ဝင္ေရာက္မ၊ႈ သာတူညမ
ီ ွ မႈ ်ားႏွင့္
ေလးစားလိုကန
္ ာမႈမ ားကို အသားေပး ေဆြးေ်ားႏြးခ့ပါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို အင္တက
ို ္အားတက
ို ္ ေဟာေျပာသူမ ားအား မမတ႔၏
ို ေျပာင္ေျမာက္ေသာ
အေတြ႕အႀကံိဳမ ားအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ႀကီးမားေသာ အဆပ
ို ါ ညီလာခံအစည္းအေဝးကို ျပိဳလပ
ို ္စစ
ီ ဥ္ေပးခသ
့ ည့္ အဂၤလပ္စာ သင္ယူမႈ ေလ့လာေရး ဌာန (English Learner Studies
Department) အား ေက းဇူးတင္ပါသည္။

ေက ာင္း စာၾကည့္တက
ို ္ လ
“ေက ာင္း စာၾကည့္တိုက္ လ (School Library Month)” အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းစာၾကည့္တက
ို ္မွ းမ ားကို ခ ီးက းဂိုဏ္ျပိဳရန္ DCSD ကို တစ္လ
ပတ္ခ့ပါသည္။ ေက ာင္း စာၾကည့္တက
ို ္ လ သည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္တ႔၏
ို ေက ာင္းမ ား ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ ားအား ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈ အသြင္ေျပာင္းမႈထတြင္
မရွမျဖစ္လအ
ို ပ္ေသာ အားေကာင္းသည့္ ေက ာင္း စာၾကည့္တိုကမ
္ ား၏ အခန္းက႑ပ္ကို ခ ီးက းဂိုဏ္ျပိဳျခင္း အခြင့ရ
္ ရွေစခပ
့ ါသည္။
ေက ာင္းစာၾကည့္တက
ို ္မွ းမ ားသည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းသားမ ားအား စာဖတ္ျခင္း်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတြင္ ခ စ္ျမတ္်ားႏိုးလာတတ္ေစရန္
အားေပးျမႇင့တ
္ င္ျခင္း၌ အေရးႀကီးၿပီး DCSD မွ သင္တ႔၏
ို လိုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ားအားလံိုးအတြက္ ေက းဇူးတင္ ပါသည္။

