
BURMESE 

DeKalb ေကာင္တီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မ သားစိုသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 

ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေႏြရာသီေလးျဖစ္ပါေစ။ ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္က ို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံိုးသြားေစသည့္အတြက္ 
အားလံိုးအား ကၽြႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အထက္တန္း စီနီယာေက ာင္းသားမ ား မ မ တ ို႔၏ဒီပလ ိုမာလက္ခံရရွ  
သည္က ို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ိုပ္ အလြန္ေပ ာ္ရႊင္သလ ို ေႏြရာသီအစီအစဥ္သ ို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း တြင္ ပါဝင္ၾကေသာ 
က န္ရွ သည့္ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ားက ို  ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္လည္း အလြန္ေပ ာ္ရႊင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
“Slide into the Summer” (ေႏြရာသီအစီအစဥ္သ ို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း) စည္းရံိုးေရးတြင္ ပါဝင္ခခ့ၾကသူမ ားအား 
ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းမ ား မ မ တ ို႔၏ဗြီဒီယ ိုမ ားတြင္ ဖန္တီးမႈမ ားရွ သည္က ို ေတြ႕ျမင္ခခ့ သည့္အတြက္ 
စ တ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာျဖစ္ခခပ့ါသည္။ ခရ ိုင္၏ flash mob video (ဖလက္ရွ္ေမာ့ ဗြီဒီယ ို) က ို လႊခေခ ာ္သြားခခ့ပါက ေက းဇူးျပဳ၍  
ဤေနရာတြင္  ႏွ ပ္ပါ။ ထ ို႔အျပင္ တင္သြင္းထားသည့္ ဗြီဒီယ ိုမ ားအားလံိုးက ို ခရ ိုင္၏ YouTube စာမ က္ႏွာသ ို႔ 
လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သင္ ၾကည့္ရွဳႏ ိုင္ပါသည္။ 

MOSAIC ေႏြရာသ ီအစအီစဥ ္

ခရ ိုင္မွ ၎ MOSAIC ေႏြရာသီ အစီအစဥ္ က ို ၿပီးခခ့သည့္အပတ္က စတင္ခခ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား ႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ ား မ မ တ ို႔၏ အစီအစဥ္ထခတြင္ ေလးနက္စြာ ပါဝင္ၾကသည္က ို ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္လည္း 
စ တ္လႈပ္ရွားမ ပါသည္။ MOSAIC ေႏြရာသီ အစီအစဥ္ထခမွ မ မ တ ို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား၊ မ သားစိုမ ား ႏွင့္ ဆရာမ ားတ ို႔ထံမွ ထင္ျမင္ခ က္မ ားက ို လက္ရရွ ရန္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ 

ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခန္းမ CARES အကဥ္ပေဒ ရနပ္ံိုေငြ 

လာမည့္ ဇြန္လ 24 ရက္၊ ညေန 6:00 နာရီ မ ွ7:00 နာရီ အထ  ခရ ိုင္၏ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ CARES အက္ဥပေဒ ရနပ္ံိုေငြ 
အစည္းအေဝးတြင္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ပါ။ ဤ  အစည္းအေဝးသည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ မၾကာမွီ လက္ခံရရွ မည့္ 
သန္းေပါင္းမ ားစြာေသာ CARES အက္ဥပေဒ ရနပ္ံိုေငြက ို DCSD မ ွမည္ကခ့သ ို႔ သံိုးစြခရမည့္အေပၚတြင္ သင္၏ 
အခ က္အလက္ျဖည့္သြင္းမႈမ ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားက ို ပ ိုမ ိုရရွ ေစရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခန္းမ 
အစည္းအေဝးက ို ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာတြင္ ႏွ ပ္ပါ ။ 

ပညာေရး ဘိုတအ္ဖြခ႕ ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခနး္မ အစညး္အေဝး 

Dr. Joyce Morley အား သူမ၏ ရခဝံ့ေသာ စကားေျပာဆ ိုမႈအတြက္ ႏွင့္ Mrs. Deirdre Pierce အား သူမ၏  ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
DCSD အသ ိုင္းအဝ ိုင္းႏွင့္ D3 အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြခ အတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ အဆ ိုပါ 
စကားေျပာဆ ိုေဆြးေႏြးမႈမ ားသည္ သ ေကာင္းစရာအခ က္အလက္မ ားျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းႏွင့္ 
ခ  တ္ဆက္ပါဝင္မႈ ႏွင့္ အားေကာင္းမႈမ ားက ို ဆက္လက္ ထားရွ ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

မတွပ္ံိုတငျ္ခငး္ 

2021-2022 ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း က ို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ သင္၏ ေလွ ာက္လႊာအား 
သင္ျဖည့္စြက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပ ဳင္လ က္ ၎အား သံိုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳေပးၿပီးသြားသည့္ေနာက္ Infinite 
Campus ထံမွ ေနာက္ဆံိုးမြမ္းမံခ က္ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္က ို သင္ လက္ခံရရွ မည္ျဖစပ္ါသည္။ 
ေက ာင္းစာရင္းသြင္းျခင္းသည္ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း ႏွင့္ သီးသန္႔စီျဖစ္သည္က ို ေက းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားေပးပါ မွတ္ပံိုတင္ျခင္း 
အတည္ျပဳခ က္ အီးေမးလ္ တစေ္စာင္က ို သင္ လက္ခံရရွ ၿပီး သည္ႏွင့္တစ္ၿပ ဳင္လ က္ စာရင္းသြင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္အား 
ၿပီးစီးလိုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သင့္ကေလး၏ေက ာင္းသ ို႔ ေက းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 

Infinite Campus ရွ  သင္၏ အခ က္အလက္မ ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ေက းဇူးျပဳ၍ ေသခ ာပါေစ။ 
ေက ာင္းသားအသစ္တစ္ဦးအား မွတ္ပံိုတင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာတြင္ ႏွ ပ္ပါ။ 

ဆက္လက္ လံိုၿခံဳၿပီး အနားယူရာ ေႏြရာသီျဖစပ္ါေစ။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ 
ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ လူမႈေရး မီဒီယာ လ ိုငး္မ ားႏွင့္ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တြင္ ဆက္လက္ နားေထာင္ေစာင့္ၾကည့္သြားပါ။ 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

