BURMESE
Dekalb ေကာင္တီ ခရိုင္ေက ာင္း (DCSD) မသားစိုမ ားသို႔ မဂၤလာပါ၊
ေက ာင္း၏ ႏွစ္ဆံိုးသို႔ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္စာ ေရာက္ရွခပ
ဲ့ ါၿပီ။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ား၊ ဝန္ထမ္းမ ား ႏွငဲ့္
မဘမ ားအတက္ မလယ္ကူသည္မွာ ကၽႏ္ိုပ္ သပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻဲ့ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈကို အမွတ္မထားဘ
ယခိုေက ာင္းစာသင္ႏွစ္ဝက္ကို ေအာင္ျမင္မႈတစ္ချို ဖစ္လာရန္ သင္တ႔အ
ို ားလံိုးက ႀက းပမ္းလိုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အေျခအေနမ ားစာတ႔ေ
ို အာက္၌ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအတက္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းအေဆာက္အဦးမ ားႏွငဲ့္ စင္တာမ ားကို
ျပန္လည္ဖင္ဲ့ လွစ္ျခင္း၊ အားကစား မ ားႏွင္ဲ့ အျခားေသာ ကလပ္အသင္း လႈပ္ရွားမႈမ ား ထတင္ ပါဝင္ျခင္း စသည္ဲ့အရာရာမ ားကို ပံိုမွန္သို႔
အနည္းငယ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွေစရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အားလံိုးအတူတက ႀက းစားလိုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ကံမေကာင္းစာပင္ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင္ဲ့ ကၽႏ္ို္ပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းမပတ္မွီ ကပ ႏွငဲ့္ ေက ာင္းကပမ ား၊
အမ္ျပန္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ ား ႏွင္ဲ့ ေက ာင္းကင္းဆင္း စသည္ဲ့ အက းခံစားမႈမ ားကို မရရွခဲ့ပါ။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင္ဲ့
ခရိုင္ေက ာင္းႏွငဲ့္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခို အေနျဖင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ထံမွ အရာမ ားစာတို႔ကို ယူေဆာင္သားခဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔သည္
တစ္ဦးႏွင္ဲ့တစ္ဦး အားကိုးၾကၿပီး တစ္ဦးႏွင္ဲ့တစ္ဦး ဂရိုစိုက္ကာ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ထန္းသမ္းေစာင္ဲ့ေရွာက္ခၾဲ့ ကပါသည္။
နဂိုပိုမ
ံ ွန္သို႔ အျပည္ဲ့အဝျပန္လည္ေရာက္ရွလာမည္ဲ့ေန႔ ႏွင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား မမတို႔၏ ပညာေရး ႏွင္ဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ရည္မွန္းခ က္ ပန္းတိုင္မ ားသို႔ ျမႇငဲ့တ
္ င္ႏိုင္မည္ဲ့ေန႔ကို ကၽႏ္ိုပ္ ေစာင္ဲ့ေမွ ာ္လ က္ေနပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားကို Mosaic
ေႏရာသီ အစီအစဥ္မ ား၌ ေတ႕ဆံိုရန္လည္း ကၽႏ္ိုပ္ ေမွ ာ္လင္ဲ့ပါသည္။

ေက ာင္းဆင္းပ
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ေက ာင္းဆင္း အထက္တန္းေက ာင္း စီနီယာေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးတို႔အား ဂိုဏ္ယူပါသည္။ သင္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ
အခမ္းအနားကို လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္မႈျဖင္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ျပ လိုပ္က င္းပႏိုင္ခဲ့သည္ဲ့အတက္ ကၽႏ္ိုပ္အလန္ ဝမ္းသာပါသည္။
သင္တို႔အားလံိုးသည္ ယခိုလိုအခ န္ခါသို႔ ေရာက္ရွလာရန္အလန္ ႀက းပမ္း ေဆာင္ရက္ခဲ့ေသာေၾကာင္ဲ့ သင္တို႔အား ကၽႏ္ိုပ္တို႔
အလန္အမင္း ဂိုဏ္ယူပါသည္။ ေက ာင္းဆင္းပ အခမ္းအနားသို႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဲ့ မသားစိုဝင္မ ားအတက္ အခမ္းအနားမ ားကို
ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ၏ Graduation Central ဆိုဒ္ သို႔မဟိုတ္ DCSD ၏ Facebook စာမ က္ႏွာေပၚတင္ သင္ ၾကည္ဲ့ရွ ႏိုင္ပါသည္။

ဖလက္ခ ္ အိုပစ
္ အ
ို သင္းလက
ို ္ အက (Flash Mob Dance)
“Before I Let Go” ဗီဒီယို စန္ေခၚမႈ ထတင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဲ့ ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ DCSD ေက ာင္းမ ားအားလံိုးကို ေက းဇူးတင္ပါသည္။
သင္၏အပိုင္းကို သင္ ေဆာင္ရက္ခဲ့သည္ဟို ကၽႏ္ိုပ္ ေျပာလိုပါသည္။ ေႏရာသီခ န္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွငဲ့အ
္ တူ အိုပ္ခ ပ္ေရး ႏွင္ဲ့
သင္ၾကားပ႔ခ
ို မႈဆိုင္ရာ ကန္ပလသ္စ္ (AIC) ၌ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ အလန္ ေပ ာ္ရႊင္ခဲ့ပါသည္။ သင္၏ ဗီဒီယိုမ ားကို သင္ဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ ႏွင္ဲ့ လူမႈေရး
မီဒီယာမ ားေပၚတင္ ေက းဇူးျပ ၍ @dekalbschools ႏွင္ဲ့တၿပီး ဟက္ရွ္တက္သေကၤတ #ilovedcsd #dcsdflashmob
#endofschooldance ကို အသံိုးျပ လ က္ ေဝမွ ရန္ ေသခ ာေစပါ။ ထို႔အျပင္ DCSD flash mob ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈ ဗီဒီယိုကိုလည္း
ေစာင္ဲ့ေမွ ာ္ေနလိုက္ပါ။

GED အစီအစဥ္
DCSD သည္ သက္ႀကီး ေလဲ့လသင္ယူသူမ ားအတက္ သက္ႀကီး ပညာေရး ပံဲ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေရးခ ယ္ခံရေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စာ ကၽႏ္ိုပ္
ေၾကျငာလပ
ို ါသည္။ ခရိုင္မွ မမတ႔၏
ို GED ကို ရရွေစရန္၊ အဂၤလပ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ရရွေစရန္၊ မသားစို
စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင္ဲ့ အလယ္တန္းလန္ ေလဲ့လာမႈအား ကူညီပံဲ့ပိုးရန္ ယခို သက္ႀကီးေလဲ့လာသင္ယူသူ 500 အား
ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

BURMESE

ခရိုင္၏ သက္ႀကီးပညာေရး အစီအစဥ္ (Adult Education Program) သည္ အဆင္ဲ့ျမင္ဲ့ပညာေရးသ႔၊ို
ပိုမိုေကာင္းမန္ေသာအလိုပ္အကိုင္မ ားသို႔ စတင္တက္လွမ္းရန္ ႏွင္ဲ့ သက္ေမးမႈ လမ္းေၾကာင္းအက းမ ား ခံစားရရွေစရန္ စသည္ဲ့
အခင္ဲ့အလမ္းမ ား အမ းမ းျဖင္ဲ့ ပံဲ့ပိုးပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မမတို႔၏ GED ရရွျခင္းအားျဖင္ဲ့ မဘမ ား/အိုပ္ထန္းသူမ ားအတက္
အႀကီးမားဆံိုးေသာ အက းေက းဇူးမ ားအနက္ တစ္ခိုမွာ ေနအမ္၌ မမတို႔၏ကေလးမ ား အမ္စာလိုပ္ ေဆာင္ရာတင္ အကူအညီေပးရန္
မမတို႔၏ သက္ႀကီးပညာေရး အတန္းမ ားထတင္ မမတို႔ေလဲ့လာခဲ့ရသည္ဲ့ ပညာေရးကၽမ္းက င္မႈမ ားကို အသံိုးျပ ျခင္း၏ အေတ႕အႀကံ
စသည္ဲ့ အက းေက းဇူးမ ားစာရွပါသည္။
အစီအစဥ္၏ လူသစ္စိုေဆာင္းျခင္း ႏွငဲ့္ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ဇန္လအတင္း DCSD ၏ လူမႈေရး မီဒီယာ ပလတ္ေဖာင္းမ ား၊
မက္ေဆဲ့ဂ ာမ ား ႏွင္ဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာမ ား ေပၚရွ လင္ဲ့ခ္မ ားမွတဆင္ဲ့ ျပ လိုပ္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ DCSD သက္ႀကီးပညာေရး
အစီအစဥ္ ကို လာမည္ဲ့ ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔တင္ ဖင္ဲ့လွစ္ရန္ ႏွငဲ့္ ေလဲ့လာသင္ယူသူ သက္ႀကီးမ ားအား ကူညီပံဲ့ပိုးရန္ ကၽႏ္ိုပ္တို႔ ေမွ ာ္လင္ဲ့
လ က္ရွေနပါသည္။

မွတပ
္ ိုတ
ံ င္ျခင္း
2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အတက္ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း ကို ဖင္ဲ့လွစ္ထားသည္။ သင္ေလွ ာက္လႊာကို ျဖည္ဲ့စက္ တင္သင္းၿပီး
ျပန္လည္သိုးံ သပ္ စစ္ေဆးျခင္း ႏွငဲ့္ အတည္ျပ ျခင္းမ ား ျပ လိုပ္ၿပီးသားသည္ဲ့ေနာက္တင္ Infinite Campus ထံမွ ေနာက္ဆံိုးရ
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို သင္လက္ခံရရွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက ာင္းစာရင္းသင္းျခင္းသည္ မွတ္ပိုတ
ံ င္ျခင္း ႏွင္ဲ့ သီးသန္႔စီျဖစ္သည္ကို
ေက းဇူးျပ ၍ မွတ္သားေပးပါ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း အတည္ျပ ခ က္ အီးေမးလ္ တစ္ေစာင္ကို သင္ လက္ခံရရွၿပီး သည္ႏွင္ဲ့တစ္ၿပ င္လ က္
စာရင္းသင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္အား ၿပီးစီးလိုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ သင္ဲ့ကေလး၏ေက ာင္းသို႔ ေက းဇူးျပ ၍ ဆက္သယ္ပါ။
Infinite Campus ရွ သင္၏ အခ က္အလက္မ ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ေက းဇူးျပ ၍ ေသခ ာပါေစ။ ေက ာင္းသားအသစ္တစ္ဦးအား
မွတ္ပံိုတင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရက္ရန္ ေက းဇူးျပ ၍ ဤေနရာတင္ ႏွပ္ပါ။

ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမ/ဘိုတအ
္ ဖ႕ အစည္းအေဝး
ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ အေဝးမွနည္းပညာျဖင္ဲ့ ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ ားႏွငဲ့ၾ္ ကည္ဲ့ရွ ခဲ့သူမ ား အားလံိုးတို႔အား
ေက းဇူးတင္ပါသည္။ သင္၏ ထင္ျမင္ခ က္မ ား ေပးသည္ဲ့အတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္၊ ခရိုင္အတင္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဲ့အရာမ ား
အေသးစတ္ ႏွင္ဲ့ ေနာက္ထပ္လာမည္ဲ့ အရာမ ားကို ကၽႏ္ိုပ္တ႔တ
ို င္ျပသည္ဲ့အခါ သင္၏ အာရံိုစိုက္မႈအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ၿမ ႕ေတာ္ခန္းမ အစည္းအေဝးကို သင္ လႊေခ ာ္သားခဲ့ပါက ၾကည္ဲ့ရွ ရန္အတက္ ေက းဇူးျပ ၍ ဤေနရာတင္ ႏွပ္ပါ ။
ၿပီးခဲ့သည္ဲ့ ေမလ 17 ရက္က ကၽႏ္ိုပ္တို႔၏ ပညာေရးဘိုတ္အဖ႕ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေလဲ့လာခဲ့သူအားလံိုးတို႔ကိုလည္း ကၽႏ္ိုပ္
ေက းဇူးတင္ရွပါသည္။ အစည္းအေဝးကို သင္ လႊေခ ာ္သားခဲ့ပါက ေက းဇူးျပ ၍ ဤေနရာတင္ ႏွပ္ပါ။

က န္းမာၿပီး သာလန္ေပ ာ္ရႊင္ေသာ ရက္သတၲပတ္ႏွငဲ့္ ေကာင္းေသာေႏရာသီ ျဖစ္ပါေစ။

