
BURMESE 

Dekalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မ သားစိုမ ားသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 
 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေလာေလာဆယ္ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ လူမႈေရးရာ စ န္ေခၚမႈမ ားမွအပ လာမည့္ ရက္သတၲပတ္သည္ 
အက  ဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ရက္သတၲပတ္ျဖစ္ပါလ မ့္မည္ဟို ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝန္ထမ္းမ ားြႏွင့္ မ သားစိုမ ား 
ဓါတ္ေငြ႕ျပတ္ေတာက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈ မ ားက ို DCSD မွ အသ အမွတ္ျပဳပါသည္၊ ထ ို႔ေၾကာင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားက ို အခ  န္မွီ 
ခ မွတ္ြႏ ိုင္ရန္ ေက ာင္းအရာရွ မ ားက အေျခအေနမ ားက ို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ က္ ေနပါသည္။ 
 
ႀက ဳတင္ကာကြယ္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္ ခရ ိုင္ေက ာင္းမွ အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ အလိုပ္လိုပ္ျခင္း ြႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
ပတ္ဝန္းက င္သ ို႔ ေျပာင္းလသဲြားခဲ့ေသာ္ ဝန္ထမ္းမ ားသည္ လ ိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ ား ြႏွင့္ 
ပစၥည္းက ရ ယာမ ားက ို ေနအ မ္သ ို႔ ေန႔စဥ္ ယူေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။ ြႏွစ္ကိုန္ဆံိုးခ  န္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝန္ထမ္း ြႏွင့္ မ သားစိုမ ားအား လ ိုအပ္ခဲ့ပါက အေဝးမွနည္းပညာဆ ိုင္ရာျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ အသင့္ျပင္ဆင္လ ိုပါသည္။ သင့္ဧရ ယာထဲရွ  ဓါတ္ေငြ႕ရရွ ရာေနရာမ ားအတြက္ ဤေနရာတြင္ ြွႏ ပ္ပါ။ 
 
 
သတငး္ေကာငး္ 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင့္ အလိုပ္သမားမ ားသည္ ေက ာင္းစာသင္ြႏွစ္ အဆံိုးသ ို႔ ေရာက္ရွ ေတာ့မည့္အခ  န္အထ  
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔အား ဂိုဏ္ယူေစသည့္လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ က္ရွ ပါသည္။ 
 
2021 Georgia United Foundation School Crasher အစီအစဥ္ မွ ေထာက္ပံ့ေငြရရွ သူ ရွစ္ဦးအနက္ Rowland 
မူလတန္းေက ာင္းအား ကၽြြႏ္ိုပ္ ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူလ ိုပါသည္။ School Crashers သည္ ေက ာင္းျပင္ဆငမ္ႈအတြက္ 
ေလွ ာက္ထားရန္ အခြင့္အေရးက ို ျပည္နယ္တစ္ဝ ိုင္းလံိုးရွ  ေက ာင္းမ ားသ ို႔ ကမ္းလွမ္းမႈေပးသည့္ Foundation ၏ 
အႀကီးမားဆံိုးေသာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
School Crashers ြွႏင့္ Mohawk Carpet ေထာက္ပံ့ေငြမ ားသည္ Rowland ရွ  မီဒီယာ စင္တာ၏ ၾကမ္းခင္းမ ားျပဳျပင္ျခင္း၊ 
ေဆးသိုတ္ျခင္း၊ ြႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွ ၿပီး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွ ေသာ ထ ိုင္ခံိုမ ား တ ို႔ျဖင့္ ပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ျပဳျပငမ္ည္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာစင္တာသည္ ေြႏြးေထြးမႈျဖင့္၊ ေရာင္စံိုျဖင့္ ြႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ မ မ တ ို႔၏ စာဖတ္ျခင္းတြင္ 
ခ စ္ျမတ္ြႏ ိုးလာေစသည့္ ေနရာတစခ္ိုအျဖစ္သ ို႔ ေျပာင္းလလဲ ိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခ က္အခ ာက ေသာ ေနရာ 
ျဖစ္လာပါလ မ့္မည္။ Rowland ရွ  ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ားြႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားတ ို႔အား ထပ္မံဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ Amazon Future Engineer Scholarship ပညာသင္ဆို ရရွ ေၾကာင္း ေၾကျငာရန္ 
ကၽြြႏ္ိုပ္ အလြန္ ဝမ္းသာပါသည္။ Cedar Grove အထက္တန္းေက ာင္းမွ ဒီနီယာေက ာင္းသူ Etimfon Bassey သည္ 
ေလးြႏွစ္တာ ပညာသင္ဆို $40,000 လက္ခံရရွ ၿပီး သူမ၏ ေကာလ ပ္ေက ာင္း ပထမြႏွစ္ၿပီးေနာက္တြင္ Amazon ၌ 
အလိုပ္သင္ေနရာ က ိုပါ အာမခံ ရရွ ထားပါသည္။ အ့ံဖြယ္ေသာ ဤပညာသင္ဆိုအတြက္ြႏွင့္ Amazon ၌ အလိုပ္သင္ 
ရရွ မႈအတြက္ Etimfon အား ဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
 
ထ ို႔အျပင္ Arabia Mountain ရွ  စီနီယာေက ာင္းသူ Niana Battle က ိုလည္း မၾကာေသးမီက Atlanta Bar Association 
ေြႏြရာသီ ဥပေဒ အလိုပ္သင္ အစီအစဥ္၌ ေနရာ 25 ခိုအတြင္း သူမ၏ ပါဝင္ရရွ ျခင္းအတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူလ ိုပါသည္။ 
အစီအစဥ္မွ ဥပေဒဆ ိုငရ္ာ အလိုပ္အက ိုင္ြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံေလလ့ာရန္ စ တ္ပါဝင္စားေသာ Atlanta ဧရ ယာ 
အထက္တန္းေက ာင္း ေက ာင္းသားမ ားသ ို႔ ေြႏြရာသီ အခြင့္အေရးမ ားက ို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ Niana အား 
ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
 



BURMESE 

ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ြႏွင့္ အလိုပ္သမားမ ားတ ို႔၏ အ ပ္မက္မ ား အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းက ို 
ေတြ႕ျမငရ္သည့္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းသာပါသည္။ Hightower မူလတန္းေက ာင္း အိုပ္ထ န္းသူ Mr. Tylan Bailey သည္ 
သူ၏ရည္မွန္းခ က္ျဖစေ္သာ ကာယပညာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ေကာလ ပ္ေက ာင္းမွ ပညာေရးဘြဲ႕ျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္လာသည္က ို ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္ အလြန္ ပီတ ျဖစ္ပါသည္။ Hightower ေက ာင္း အသ ိုင္းအဝ ိုင္းသ ို႔ 
သူ၏ ေက ာင္း အိုပ္ထ န္းသူတာဝန္ရွ သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ျပဳလိုပ္ေဆာငရ္ြက္ခဲ့သမွ အတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက းဇူးတင္ လ က္ရွ ၿပီး PE 
ဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ အက  ဳး သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည့္ သူ၏ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ ားက ို ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမွ ာ္လင့္ေနပါသည္။ Mr. Bailey အား ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
 
27 ႀက မ္ေျမာက္ ြွႏစ္ပတ္လည္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုခ ီးျမႇင့္မႈတြင္ ဆိုေနာက္ထပ္ ြႏွစ္ခို ရရွ ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဌာနအား 
ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည္။ ၎၏ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ း၏ ရက္ 100 အစီရင္ခံစာ လိုပ္ငန္းအတြက္၌ ေကာ္ပ ိုရ တ္ ဆက္သြယ္ေရး-
ြႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အတြက္ ထူးခၽြန္ဆိုက ို အြႏ ိုင္ရရွ ျခင္းြွႏင့္အတူ အဖြ႕ဲမွ ၎၏ “Wave Them Bows” 
ဂီတဗြီဒီယ ိုအတြက္ ဂိုဏ္ထူးဆို ြႏွစ္ခိုက ိုလည္း ရရွ ခဲ့ပါသည္၊ ၎သည္ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈျဖစပ္ြားသည့္ကာလအတြင္း၌ 
ေက ာင္းအသ ိုင္း အဝ ိုင္းမ ားအား ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရန ္လႈံ႕ေဆာ္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးထားသည္၊ ထ ို႔အျပင္ 
ထ ေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ ားရွ ေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ ဝန္ထမ္းမ ားအတြက္ အတြင္းပ ိုင္း ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခိုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဆက္သြယ္ေရးမ ားက ို တ ိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာငျ္ပဳလိုပ္ျခင္းသည္ ခရ ိုင္အတြက္ ဦးစားေပးခ က္ တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြြႏ္ို္ပ္တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက ဳးပမ္းမႈက ို အသ အမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ ြႏွင့္ အျခားေလးစားဖြယ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ ားၾကားတြင္ 
ဂိုဏ္ျပဳခံရသည့္အတြက္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
 
အထကလ္ႊတေ္တာ္ဆ န တ္္ ဥပေဒမၾူကမး္ 293 (Senate Bill 293) 
 
City of Decatur ေက ာင္းမ ား ြႏွင့္ DeKalb ေကာင္တီ၏ ေက ာင္းသားမ ားြႏွင့္ မ သားစိုမ ားအတြက္ 
ရန္ပံိုေငြထ န္းသ မ္းထားရွ ေပးရန္ ြွႏစ္ေပါင္းမ ားစြာ ေစ့စပ္ညႇ ြႏႈ င္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေမလ 13 ရကေ္န႔က DeKalb 
ေကာင္တီေက ာင္းမ ား ဘိုတ္ဖြ႕ဲ ဥကၠဌ Vickie B. Turner ြႏွင့္ City of Decatur ေက ာင္းမ ား ြႏွင့္ DeKalb ေကာင္တီ 
ေက ာင္းမ ားမွ အရာရွ မ ားတ ို႔ြႏွင့္အတူ Senate Bill 293 ၏ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ က္ အခမ္းအနားသ ို႔ ကၽြြႏ္ိုပ္ 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္ရရွ ခဲပ့ါသည္။ Senate Bill 293 ၏ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ က္ရလဒ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အခါ၌မဆ ို City of 
Decatur မွ ေပါင္းစည္းပါဝင္လာသည့္အခါ DCSD သည္ ေက ာင္းသားဝန္ေဆာငမ္ႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေကာ္မတီ 
တည္ေထာင္ျခင္းမွတဆင့္ City Schools of Decatur ြႏွင့္အတူ ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ အဆ ိုပါ 
ေကာ္မတီထဲတြင္ DeKalb ေကာင္တီ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြ႕ဲမွ ေရြးေကာက္ထားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္သံိုးဦး ြႏွင့္ City Schools of 
Decatur ပညာေရးဘိုတ္အဖြ႕ဲမွ ေရြးေကာက္ထားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ သံိုးဦး အသီးသီးပါဝင္ပါသည္။ 
 
ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ပ ိုမ ိုမွ တေသာ အရင္းအျမစ္မ ား ျဖန္႕ေဝေပးျခင္းသည္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
စည္းရံိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈြွႏင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ  ျခင္းတြင္ အဓ ကေသာ့ခ က္တစ္ခိုအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွ ၿပီး ဤေပါင္းစည္း 
ပါဝင္မႈသည္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားသ ို႔ အရင္းအျမစ္မ ား ပ ိုၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးြႏ ိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ 
ႀကီးမားေသာ အက  ဳးသက္ ေရာက္မႈရွ မည္မွာ ေသခ ာပါသည္။ DeKalb ေကာင္တီ၊ City of Decatur ြႏွင့္ DeKalb ေကာင္တီ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ြႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အဖြ႕ဲတ ို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ ြႏွင့္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား အနာဂါတ္တြင္ 
ရန္ပံိုေငြရရွ ေစရန္ ေသခ ာ ေစသည့္ ႀက ဳးပမ္းမႈ အတြက္ မ မ တ ို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအၾကား ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳပါသည္။  
 
 
မ သားစို ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခနး္မ အစညး္အေဝး 
 



BURMESE 

ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ သားစိုမ ားအား မ ဘမ ားအတြက္ အေဝးမွနည္းပညာျဖင့္ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးအား လာမည့္ 
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေမလ 20 ရက္၊ ညေန 6 နာရီ မွ 7 နာရီ အထ  သ ို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ကၽြြႏ္ိုပ္ ဖ တ္ၾကားလ ို ပါသည္။ 
ခရ ိုင္အတြင္း ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ျပဳလိုပ္သည့္ တ ိုးတက္မႈမ ားအေၾကာင္းက ို ေဝမွ ေျပာဆ ိုရန္ ြွႏင့္ သင့္ထံမွ အႀကံျပဳခ က္မ ားက ို 
ၾကားသ ရန္ ကၽြြႏ္ိုပ္ စ တ္အားထက္သန္လြန္းလွ ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ဤေနရာတြင္ ြႏွ ပ္ပါ။ 
 
 
ကြင္းဆင္းေန႔ 
 
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္ Stoneview မူလတန္းေက ာင္း၏ Little Libraries စာၾကည့္တ ိုက္ေလးမ ား၏ ဖဲႀက ဳးျဖတ္ျခင္း 
အခမ္းအနား၌ ကၽြြႏ္ိုပ္ အတြက္ စ တ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ State Farm မွ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ မ တ္ဖက္မ ားအား Little 
Libraries က ို ဝယ္ယူြႏ ိုင္ေစရန္ မ မ တ ို႔၏ ေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ ေက းဇူးတင္ရွ ပါသည္။ ဤစီမံက န္းသည္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းအား မည္က့ဲသ ို႔ တည္ေဆာက္ ေစမည္ ြႏွင့္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအား စာဖတ္ျခင္းက ို ခ စ္ျမတ္ြႏ ိုးရန္ 
မည္က့ဲသ ို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေစမည္က ို ကၽြြႏ္ိုပ္ ေတြ႕ျမင္ရန္ မေစာင့္ဆ ိုင္းပါ။ 
 
 
Graduation Central (ဗဟ ို ေက ာငး္ဆငး္ပြဲ) 
 

ေက ာင္းဆင္းပြသဲ ို႔ ေရာက္ရွ လာပါၿပ။ီ ယခိုအပတ္စေန၊တနဂၤေြႏြြႏွင့္ လာမည့္ အပတ္စေန၊တနဂၤေြႏြ တြင္ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ စီနီယာ 
ေက ာင္းဆင္းပြ ဲအခမ္းအနားမ ားသ ို႔ တက္ေရာက္ဆင္ြႏြရဲန္ အလြန္စ တ္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
Graduation Central ဝဘ္ဆ ိုဒ္တြင္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေက ာင္းဆင္းပြ ဲသတင္းအခ က္အလက္မ ားြႏွင့္ ေနာက္ဆံိုးရ 
သတင္းမ ား အျပင္ အခမ္းအနားမ ားက ို ၾကည့္ရွဳပါ။ ထ ို႔အျပင္ “We Are DCSD” မဂၢဇင္း ၏ Val Sal အထူး 
တည္းျဖတ္ထိုတ္ေဝမႈ က ို ၾကည့္ရွဳရန္ ဤေနရာတြင္ ြွႏ ပ္ပါ။ 
 
 
သနူာျပဳတ ို႔အား ေက းဇးူတင ္ေလးျမတျ္ခငး္ 
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ 12 ရက္ေန႔တြင္ ေက ာင္းသူနာျပဳေန႔က ို ခရ ိုင္အတြင္း၌ က င္းပခဲ့ပါသည္။ DCSD တစ္ဝွမ္းရွ  ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ 
ေက ာင္းသားမ ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳေပးသူ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသူနာျပဳမ ားအား ဂိုဏ္ျပဳျခင္းြွႏင့္ ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳျခင္း 
ျပဳလိုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား က န္းမာေၾကာင္း ြႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ အတြက္ ပ ိုၿပီးအသင့္ျဖစေ္ၾကာင္း 
ေသခ ာမႈရွ ေစသည့္အတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
 
ႀကးီၾကပသ္ဌူာနမ ွး၏ အသ ိုငး္အဝ ိုငး္ အႀကေံပး ေကာငစ္ ီ
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ေက ာင္းစာသင္ြႏွစ္၌ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမွ း၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း အႀကံေပး ေကာင္စီ (SCAC) တြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ ားအဖြ႕ဲတ ို႔ြွႏင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကၽြြႏ္ိုပ္ အလြန္ 
ဝမ္းေျမာက္မ ပါသည္။ SCAC ၏ ဤအဖြ႕ဲသည္ မ မ တ ို႔၏ ကတ ကဝတ္အတ ိုင္း ခရ ိုင္၏ ပညာေရး၊ လိုပ္ငန္း စီမံလည္ပတ္မႈ ြွႏင့္ 
ဘ႑ာေရး သိုခေကာင္းက  ဳးတ ို႔ြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူညီပံ့ပ ိုးမႈ၊ လမ္းညႊန္မႈ ြႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ မ ားက ို မဆိုတ္မနစ္ 
ျပဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေက ာင္းစာသင္ြႏွစ္၏ ေနာက္ဆံိုး အစည္းအေဝးပြကဲ ို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ 11 
ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလိုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အမွန္တကယ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ပါသည္။ ယခိုအဖြ႕ဲမွ 
အဖြ႕ဲဝင္မ ားက ို အဖြ႕ဲငယ္ ေဆြးေြႏြးမႈအတြက္ လာမည့္ ေြႏြရာသီတြင္ ေတြ႕ဆံိုရန္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 2021-2022 
ေက ာင္းစာသင္ြွႏစ္တြက္ SCAC အစည္းအေဝးပြတဲစ္ရပ္က ို ျပန္လည္က င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 


