
BURMESE 

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မ သားစိုမ ားသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ ဆရာမ ားအား ေက းဇ းတင္ေလးျမတ္ျခင္း ရက္သတၲပတ္အတြင္း၌ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ား ခ စ္ခင္မမြွႏင္ဲ့ အသ အမွတ္ျပဳျခင္းက ို 
ခံစားၾကရပါလ မ္ဲ့မည္ဟို ကၽြြႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ လ မမေရး မီီယာေပၚတြင္ ေဝမွ ထားသည္ဲ့ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ 
ေက ာင္းအိုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းမ ား ြွႏင္ဲ့ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းတ ို႔မွ ကၽြြႏ္ပ္တ ို႔၏ဆရာမ ားအား စားစရာမ ား၊ လက္ေဆာင္မ ား 
ေက းဇ းတင္မွတ္ခ က္ေလးမ ား ြႏွင္ဲ့ စာမ ား၊ အလံိုးစံိုေသာ ေက းဇ းတင္ေလးျမတ္မမတ ို႔၏ ပံိုမ ားက ိုေတြ႕ျမငရ္သည္ဲ့အခါ အလြန္ 
ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ြွႏင္ဲ့ ခရ ိုင္အတြက္ မ မ တ ို႔၏ လိုပ္ေဆာင္မမမ ားအားလံိုး အတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္ ထပ္မံ၍ ေက းဇ းတင္ရွ လ ိုပါသည္။      
ယခိုေက ာင္းစာသင္ြွႏစ္က ို ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ အဆံိုးသ ို႔ေရာက္ရွ ေတာဲ့မည္ျဖစေ္သာေၾကာင္ဲ့ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆရာမ ားြႏွင္ဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြ ႕ဝငမ္ ားအား 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ခ စ္ခ င္းေမတၲာက ို ဆက္လက္ ျပသသြားမည္ဟို ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ 
 
 
ေလထို သန္႔စငစ္ကမ္ ား (Air Purifiers) 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့အပတ္၌   DCSD မ ွ Healthe ၏ ေနာက္ဆံိုးေပၚ UVC ေလထို သန္႔စင္စကမ္ ား က ို လက္ခံရရွ မည္ဟို ေၾကျငာခ ဲ့သည္ဲ့အတ ိုင္း 
Atlanta အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ြႏွင္ဲ့ စီးပြားေရးမွ ရက္ေရာေသာ လွ ဒါန္းမမအတြက္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ Healthe Inc. ြွႏင္ဲ့ Operation HOPE မ ွ
DCSD သ ို႔ Healthe AIRTM ceiling troffers အခို 100 လွ ဒါန္းခ ဲ့သည္။ 
 
Healthe, Inc. ြႏွင္ဲ့ Operation HOPE တ ို႔အား မ မ တ ို ႔၏ ရက္ရက္ေရာေရာလွ ဒါန္းေပးကမ္းမမအတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္ 
ေက းဇ းတင္လ ိုပါသည္။ DCSD ၏ ပံဲ့ပ ိုးမမြႏွွင္ဲ့ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မမ ဌာနမ ားတ ို႔သည္ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင္ဲ့ 
အလိုပ္သမားမ ားအတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို ႔ အေဆာက္အဦးမ ား သန္႔ရွင္းမမရွ ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ဤလွ ဒါန္းမမသည္ ေလထိုထ ရွ  ေရာဂါပ ိုးမ ားက ို ေလွ ာဲ့ခ ရန္ အားေကာင္းေစပါမည္။ 
 
ေက ာင္းမ ား ြႏွစ္မ  ဳးစပ္ ေလဲ့လာမမသ ို႔ က းေျပာင္းသြားသည္ဲ့အခါ DCSD သည္ HVAC ယ နစ္မ ား၊ သန္႔ရွင္းေရးြႏွင္ဲ့ 
သန္႔စင္က ရ ယာမ ား အသစ္လ ျခင္း အပါအဝင္ ျပဳျပင္ထ န္းသ မ္းမမမ ားအားလံိုးက ို ျပဳလိုပ္ခ ဲ့ပါသည္။ ထ ို႔အျပင္ ေလဝင္ေလထြက္ 
ပ ိုတ ိုးျမႇင္ဲ့လာေစရန္  HVAC ယ နစ္မ ားက ို CDC ြႏွင္ဲ့ စက္ရံို တ ို႔၏ အႀကံျပဳခ က္မ ားအရ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မမဌာနမွ 
က ိုက္ညႇ လိုပ္ေဆာင္ခ ဲ့ပါသည္။ ေလထို သန္႔စင္စက္မ ားသည္ SARS-CoV-2 က ဲ့သ ို ႔ေသာ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ေပၚေစသည္ဲ့ 
ဗ ိုင္းရတ္စ္ပ ိုး ပ ံ႕ြႏွံ႕မမအား ေလွ ာဲ့ခ ရာတြင္ လက္ရွ  ေရာဂါထ န္းခ ဳပ္ေလွ ာဲ့ခ ေရး နည္းဗ  ဟာမ ားက ို ပ ိုေကာင္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
သတင္းေကာင္း 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ အပတ္သည္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို ႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ြႏွင္ဲ့ အလိုပ္သမားမ ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေသာ သတင္းေကာင္းမ ားျဖင္ဲ့ 
ျပည္ဲ့ြႏွက္ေနပါသည္။ 
 
DeKalb Early College Academy စီနီယာ ေက ာင္းသ    Kalya Eades အား သ ၏  The Home Depot ထံမွ ပညာသင္ဆိုရ 
$5,000 ေဒၚလာ ရရွ ျခင္းအတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္ြႏွင္ဲ့အတ  ခ ီးက  းဂိုဏ္ယ ၾကရေအာင္။ သ မသည ္ေဆာက္လိုပ္ေရး စက္မမလိုပ္ငန္းအတြက္ 
သ မ၏ စ တ္အားထက္ သန္မမြွႏင္ဲ့ ပတ္သက္ၿပီး စာစီစာကံိုးေရးသားၿပီးေနာက ္ပညာသင္ဆိုက ို အြႏ ိုင္ရရွ ခ ဲ့သည္။ Kalya သည္ SkillsUSA 
၏ အစ တ္အပ ိုင္းရွ  ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ DeKalb High School of Technology-North campus က ျဖစ္ပါသည္။ ဤအံၾသဖြယ္ 
ပညာသင္ဆိုအတြက္ Kalya အား ဂိုဏ္ယ ပါသည္။ 
 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းတစ္ခိုအေနျဖင္ဲ့ Tucker အလယ္တန္းေက ာင္းသည္ ယခို Samsung ထံမွ $15,000 ရရွ မည္၊မရရွ မည္က ို 
မ မ တ ို႔ေစာင္ဲ့ေမွ ာ္ေနၾကသည္ဲ့အတ ိုင္း မ မ တ ို႔အား ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ တန္းတ ခံစားမမအေျခအေနက ို အသ ေပးၾကပါစ ို႔။ ေက ာင္းသည္ Samsung 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-cutting-edge-uvc-air-cleaning-technology/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/


BURMESE 

နည္းပညာျဖင္ဲ့ $65,000 ရရွ ခ ဲ့ၿပီး 11 ႀက မ္ေျမာက ္ြႏွစ္စဥ ္Solve for Tomorrow ယွဥ္ၿပ ဳင္ပြ ၊ အမ  ဳးသား ဗ ိုလ္လိုပြ  10 ဦးထ တြင္ 
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္    -  ၎သည္ တစ္ြႏ ိုင္ငံလံိုးအြႏွံ႔ 6-12 တန္း ေက ာင္းသားမ ားအား STEM (သ ပၸံ၊ နည္းပညာဆ ိုင္ရာ၊ 
စက္မမပညာ ြွႏင္ဲ့ သခ ၤာ) ကၽြမ္းက င္မမက ို အသံိုးျပဳၿပီး မ မ တ ို႔၏ ေဒသခံျပႆနာမ ားက ို ေျဖရွင္းရနြွ္ႏင္ဲ့ မ မ တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထ တြင္ 
ေျပာင္းလ မမအား လမံ႕ေဆာ္ရန္ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ ယွဥ္ၿပ ဳင္ပြ  အတြက္ စ န္ေခၚျခင္းျဖစပ္ါသည္။  ယခိုလထ တြင္ Samsung မွ Community 
Choice Award ဆို အြႏ ိုင္ရရွ သ မ ားအား $15,000 ြႏွင္ဲ့တကြ ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Tucker အလယ္တန္းေက ာင္းမွ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
အံဲ့ၾသဖြယ္ ေက ာင္းသားမ ား ေအာင္ြႏ ိုင္သ မ ား ျဖစ္လ မ္ဲ့မည္ဟို ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ 
 
ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင္ဲ့ 27 ႀက မ္ေျမာက္ ြွႏစ္စဥ ္အေျပာအေဟာေကာင္းသ  ဆိုေၾကး (Annual Communicator Awards) တြင္ 
အြႏ ိုင္ရရွ သည္ဲ့ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန (Communications Department) က ို ဂိုဏ္ယ ျခင္းမ ားျဖင္ဲ့ ခ ီးက  း ဂိုဏ္ယ ပါသည္။. 
ဌာနသည္ ၎၏ ႀကီးၾကပ္သ ဌာနမ ွး Cheryl Watson-Harris ၏ ရက ္100 အစီရင္ခစံာ လိုပ္ငန္းအတြက္၌ ေကာ္ပ ိုရ တ ္
ဆက္သြယ္ေရး-ြွႏစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အတြက္ ထ းခၽြန္ဆို  က ို အြႏ ိုင္ရရွ ခ ဲ့ပါသည္။ အေျပာအေဟာေကာင္းသ  ဆိုေၾကးသည္ 
အႀကီးက ယ္ဆံိုးြႏွင္ဲ့ အမ ားြႏွင္ဲ့ယွဥ္ ၿပ ဳင္ရေသာ ဆိုေၾကး အစီအစဥ္ျဖစၿ္ပီး ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက င္မမဆ ိုင္ရာမ ားအတြက္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မမျဖင္ဲ့ ထ းခၽြန္မမအတြက္ ဂိုဏ္ေသာ ဆိုျဖစပ္ါသည္။ ၎သည္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးအဖြ ႕မ ား ြႏွင္ဲ့ ခရ ိုင္အတြက္ 
ထ းျခားေသာ ေအာင္ျမင္မမျဖစ္ပါသည္။ ကၽြြႏ္ို္ပ္တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက ဳးပမ္းမမက ို အသ အမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ ြွႏင္ဲ့ အျခားေလးစားဖြယ္ 
အဖြ ႕အစည္းမ ားၾကားတြင္ ဂိုဏ္ျပဳခံရသည္ဲ့အတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
 
 
တစြွ္ႏစတ္ာ ထ းခၽြနအ္လိုပသ္မားမ ား 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့အပတ္တြင္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ တစ္ြႏွစ္တာ ထ းခၽြန္အလိုပ္သမား မ ားအား အခမ္းအနားငယ္ေလးတစခ္ို၌ ႀကီးမားေသာ ဂိုဏ္ယ ပြ က ို 
ျပဳလိုပ္က င္းပေပးခ ဲ့သည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ လိုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ ျဖစ္သည္ဲ့ Georgia United Credit Union အား ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ တစ္ြွႏစ္တာ 
ထ းခၽြန္အလိုပ္သမား မ ားအတြက္ မ မ တ ို႔၏ ရက္ရာေသာ လက္ေဆာင္အတြက္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ ယခိုြွႏစ္၏ အြႏ ိုင္ရသ မ ားအား 
ထပ္မံ ဂိုဏ္ယ ပါသည္ ။ 
 
 
2021 ပထမ မ န္႔ခြနး္ေျပာသ မ ား ြွႏင္ဲ့ ဒိုတ ယ မ န္႔ခြနး္ေျပာသ မ ား 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့အပတ္တြင္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အခမ္းအနားမွတဆင္ဲ့ 2021 ပထမ မ န္႔ခြန္းေျပာသ မ ား ြႏွင္ဲ့ ဒိုတ ယ မ န္႔ခြန္းေျပာသ မ ားက ို drive-thru 
မွတဆင္ဲ့ ေပ ာ္ရႊင္စြာ ျပဳလိုပ္က င္းပခ ဲ့ပါသည္။ သင္တ ို႔အားလံိုးြႏွင္ဲ့ေတြ႕ဆံိုရျခင္းအတြက္ ြႏွင္ဲ့ သင္၏ ခ စ္ရေသာသ မ ားြႏွင္ဲ့အတ  
သင္ဲ့ေအာင္ျမင္မမအား ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ သင္တ ို႔အား ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ အလြန္ဂိုဏ္ယ လ က္ရွ ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ 
သင္ျပဳလိုပ္မည္ဲ့ အေရးႀကီးေသာ အမမအရာမ ားက ို ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမွ ာ္လင္ဲ့သြားပါမည္။ 
 
 
TNTP Blog 
 
 Southwest DeKalb အထက္တန္းေက ာင္း ေက ာင္းသားေဟာင္း Shanequa Yates အား (ဆရာအသစ္ စီမံက န္း) The New 
Teacher Project (TNTP) blog ြႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး ကၽြြႏ္ိုပ္ြွႏင္ဲ့ လ ေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း အတြက ္ေက းဇ းတင္လ ိုပါသည္။ 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ား အား စ တ္ဓါတ္တက္ၾကြေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ေစရန ္ြွႏင္ဲ့ ထ းခၽြန္ေစရန ္ခရ ိုင္၏ ႀက ဳးပမ္းမမမ ားအေၾကာင္းြႏွင္ဲ့ 
ပတ္သက္ၿပီး ကၽြြႏ္ိုပ္ ေဆြးေြႏြးေျပာဆ ိုခြင္ဲ့ရရွ ခ ဲ့ပါသည္။  Shanequa ြႏွင္ဲ့ TNTP ြွႏင္ဲ့အတ  သ မ၏ အလိုပ္၊ ထ ို႔အျပင ္ခရ ိုင္ြွႏင္ဲ့အတ  
၎တ ို႔၏ မ တ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မမ အတြက္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားေဟာင္းမ ား သာလြန္ထ းခၽြန္မမက ို 
ျမင္ေတြ႕ရျခင္းသည္ အၿမ တမ္း စ တ္လမပ္ရွားဖြယ္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
 
 

https://www.samsung.com/us/solvefortomorrow/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04%7C01%7CCarla_Parker@dekalbschoolsga.org%7C93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04%7C01%7CCarla_Parker@dekalbschoolsga.org%7C93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://tntp.org/blog/post/how-one-georgia-superintendent-is-empowering-the-community-to-transform-sch?utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKalb&utm_content=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKal


BURMESE 

ကြငး္ဆငး္ေန႔ 
 
ၿပီးခ ဲ့သည္ဲ့ ဗိုဒၶဟ းေန႔တြင္  Stone Mill မ လတန္းေက ာင္း၊ Dresden မ လတန္းေက ာင္း ြွႏင္ဲ့ Cross Keys အထက္တန္းေက ာင္းရွ  
ေက ာင္းေခါင္းေဆာင္မ ား ြႏွင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ား ထံသ ို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ ဲ့ရ သည္ဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါသည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား ေအာင္ျမင္မမလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွ ေနေၾကာင္း ေသခ ာျပဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဲ့အတြက္ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
လက္ေတြ႕လိုပ္ေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ ားြွႏင္ဲ့ ေတြ႕ဆံိုခြင္ဲ့ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ၿပီး ယခိုလထ တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံိုရန္လည္း 
ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေန႔သည္ အဖြ ႕အစည္းတစ္ခိုလံိုးတ ို႔ြႏွင္ဲ့ ြွႏစ္ဖက္သြား ဆက္သြယ္ေရးက ို ထ န္းသ မ္းရန္အတြက္ 
သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင္ဲ့အေရးတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
MOSAIC ေြႏြရာသ ီေလဲ့လာသငယ္ မမ အစအီစဥ ္
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းစာသင္ြႏွစ္ ၿပီးဆံိုးခါနီးၿပီျဖစ္သျဖင္ဲ့ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ မ ဘမ ား/အိုပ္ထ န္းသ မ ား ြႏွင္ဲ့ DCSD 
အလိုပ္သမားမ ားတ ို႔အား  လာမည္ဲ့ MOSAIC ေြႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယ မမ အစီအစဥ္အ ေၾကာင္းက ို သတ ေပးြႏမ းေဆာ္လ ိုပါသည္။ 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေြႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယ မမ အစီအစဥ္သည္ - ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာ၊မမ ား၊ ထ ို႔အျပင ္သင္ၾကား 
ေလဲ့လာခ ဲ့သည္ဲ့ အေၾကာင္းအရာ - က ရွံဳးမမမ ားအား ျပန္လည္ျပဳျပငျ္ခငး္၊ အရွ န္တ ိုးျမႇင္ဲ့ေစျခင္း၊ အသ ပညာၾကြယ္ဝေစျခင္း ြႏွင္ဲ့ လ မမေရး 
စ တ္ခံစားမမဆ ိုင္ရာ ေလဲ့လာသင္ယ မမ တ ို႔မွတဆင္ဲ့ ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ အခ က္အခ ာက ေသာ သင္ၾကားပ ို႔ခ မမဆ ိုင္ရာက ို 
အေထာက္အက ေပးသည္။ 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုငမ္ာွ အဂၤလ ပ္ဘာသာ ေလဲ့လာသ မ ားအပါအဝင္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သည္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ား ြႏွင္ဲ့ 
ပင္က ိုယ္စြမ္းရည္ရွ ေသာ ေက ာင္းသားမ ား စသည္ဲ့ ေလဲ့လာသင္ ယ သ မ ားအားလံိုးက ို ထ ေတြ႕ခ  တဆ္က္မ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
မ က္ြႏွာခ င္းဆ ိုင္၊ ြွႏစ္မ  ဳးစပ္ြႏွင္ဲ့ အေဝးမွ နည္းပညာျဖင္ဲ့ ေလဲ့လာျခင္းမတွဆင္ဲ့ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင္ဲ့လိုပ္ေဆာင္ေသာ 
ဆရာဦးေဆာင္သည္ဲ့ သင္ၾကားမမြွႏင္ဲ့ ေက ာင္းသားဦးေဆာင္မမ သင္ခနး္စာမ ားမွ အက  ဳးေက းဇ းမ ားက ို ရရွ မည္ျဖစ္သလ ို စစ္မွန္ေသာ၊ 
ခ  တ္ဆက္မမ ြႏွင္ဲ့ ေလးနက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ ားတ ို႔ြႏွင္ဲ့ ပါဝင္ခ  တ္ဆက္မမရွ ေစပါမည္။ 
 
MOSAIC ေြႏြရာသီ ေလဲ့လာသင္ယ မမ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အား ထပ္မံေလဲ့လာရန ္ဤေနရာတြငြွ္ႏ  ပ္ပါ။ 

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

