
BURMESE 

DeKalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မ သားစိုသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 
 
အေယာက္စီတ ိုင္းအတြက္ ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ ယခိုအပတသ္တငး္လႊာက ို ယေ ႔္ 
ဘိုတအ္ဖြြဲ႕အစည္းအေဝးအတြင္း၌ အသ အမ တျ္ပဳမႈမ ားက ို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြြ္ႏိုပ္ စတင္လ ိုပါသည္။ ယခိုအပတတ္ြင္ DCSD ြႏ င့္ 
ပညာေရးဘိုတအ္ဖြြဲ႕တ ို႔သည္ အမ  ဳးသားေက ာင္း ဘတ္စကား အြႏၲရာယ္ကင္းေရး ရက္သတၲပတ္ ြႏ င့္ ဘတ္စကားေမာင္းသအူား 
ေက းဇူးတင္အသ အမ တ္ျပဳျခင္း ရက္သတၲပတ ္ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအ္ားက ို က င္းပခြဲ့ပါသည။္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဘတစ္ကားေမာင္းသူမ ားအား 
ေက ာငး္သားမ ားအေပၚ မ မ တ ို႔၏ ထားရ  သည့္ကတ ကဝတအ္တြက္ ေက းဇူးတင္လ က္ဂိုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 
 
ၿပီးခြဲ့သည့္ ေအာက္တ ိုဘာလ 2 ရက္ေ ႔္က အမ  ဳးသား ထ ္္းသ မ္းေစာင့္ေရ ာက္ မႈဆ ိုင္ရာ အလိုပ္သမားမ ား၏ အသ အမ တ္ျပဳေ ႔္ (National 
Custodial Worker’s Recognition Day) က ိုလည္း ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ မီးေမာင္းထ ိုးျပခြဲ့ပါသည။္ ထ ္္းသ မ္းေစာင့္ေရ ာက္သူမ ားသည္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
အေဆာကအ္ဦးမ ားြႏ င့္ စင္တာမ ား သ္္႔ရ င္းမႈရ  ေစရ္္ ထူးျခားဆ္္းက ယေ္သာအလိုပ္က ို လိုပေ္ဆာင္ၾကရၿပီး 
ကပ္ေရာဂါကူးစကမ္ႈကာလအတြင္း၌ အေဆာကအ္ဦးမ ား သ္္႔ရ င္းေ္ေစရ္္ြႏ င့္ သ္္႔စင္မႈမ ားက ို အတ ိုင္းထက္ပ ိုၿပီး လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ၾကပါသည္။ 
ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ထ ္္းသ မ္းေစာင့္ေရ ာက္သူမ ားအား မ မ တ ို႔၏ အလိုပ္ႀက ဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ ားအတြက္ ေက းဇူးတင္လ က္ အသ အမ တ္ျပဳပါသည။္ 
 
ထ ို႔အျပင္ DCSD ြႏ င့္ ပညာေရးဘိုတအ္ဖြြဲ႕တ ို႔သည ္ရင္သားကငဆ္ာေရာဂါ အသ ပညာေပးျခင္းလ၊ ႀကီးြႏ ိုင္ငယ္ညႇင္း တားဆီးကာကြယ္ျခင္းလ 
 ္င့္ အမ  ဳးသားေက ာင္း စ တ္ပညာဆ ိုင္ရာရက္သတပၲတ္ (ြႏ ိုဝင္ဘာလ 8-12 ရက္၊ 2021) မ ားက ိုလည္း အသ အမ တ္ျပဳခြဲ့ပါသည္။ 

ဤစဦးေဆာင္ရြကလ္ႈပ္ရ ားမႈမ ားသည္ ခရ ိုင္အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ယခိုလ၏ ဘိုတအ္ဖြြဲ႔အစည္းအေဝးအတြင္း၌ ၎တ ို႔အား 
အသ အမ တျ္ပဳရ္္အတြက္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ ဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
 
 
ပရ တသ္တအ္ႀက ဳက ္ေက ာငး္သား 
 
ယခိုအပတတ္ြင္ Chamblee အလယ္တ္္းေက ာင္းရ   ရ စ္တ္္း ေက ာင္းသား Andes Finch အား မီးေမာင္းထ ိုးျပလ ိုပါသည။္  
ဤမဂၢ္က္ေက ာင္းသားသည္ Jack Kent Cooke Young ပညာသင္ဆိုရ ေက ာင္းသားအတြက္ ေရြးခ ယ္ခံခြဲ့ရပါသည္။ Andes သည္ 
ေလ  ာကထ္ားသူ ေက ာငး္သားအေယာက္ 1,000 ထြဲမ  ေရြးခ ယ္ခံရသည္ ့60 ဦးထြဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Jack Kent Cooke 
Foundation သည္ ေငြေၾကးဆ ိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ လ ိုအပ္ေသာ အထူး အလားအလာရ  သည့္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ပညာေရးက ို ျမႇင့္တင္ရ္္ 
ရည္ရြယ္ပါသည။္ Foundation သည္ 2000 ခိုြႏ စ္မ စ၍ ဘက္စံို ပညာေရးဆ ိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း ြႏ င့္ အျခား ပ့ံပ ိုး ဝ္္ေဆာင္မႈမ ားြႏ င့္အတ ူ
ရ စ္တ္္းေက ာင္းသား 2,930 ေက ာ္အား ပညာသငဆ္ိုမ ားက ို $230 သ္္း ေပးအပ္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Andes အား ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည။္ 
ထူးခၽြ္္ေသာ ဤေက ာင္းသားအတြက္ မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္္ ကၽြြ္ႏိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည။္ 
 
 
အဂၤါေ ႔္ အဖြြဲ႕ (Team Tuesday) 
 
ၿပီးခြဲ့သည့္အပတတ္ြင္ #TeamTuesday အတြက္ DCSD ၏ Federal Programs အမႈေဆာင္ ဒါရ ိုက္တာ Dr. Myisha Warren အား ကၽြြ္ႏိုပ္ 
အသ အမ တျ္ပဳခြဲ့ပါသည။္ သင္၏ ခ ိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ တ ိုးတက္ေစျခင္း ြႏ င့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား 
ထူးခၽြ္္မႈအတြက္ လ ိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ ားက ို တ္္းတညူီမ   ရရ  ေစရ္္ ေသခ ာေဆာင္ရြက္ျခင္း တ ို႔အတြက ္ေက းဇူးတင္ပါသည။္ 
 
 
အမ ားျပညသ္ ူေဘးကငး္လိုျံခံဳ ေရး 
 
မၾကာေသးမ ီက The King Center ြႏ င့္အတ ူအြ္္လ ိုင္း္ည္းပညာမ တဆင့္ အၾကမ္းမဖက္မႈဆ ိုင္ရာ သင္တ္္း စက္ရ င္သ ို႔ တက္ေရာက္ခြဲ့သည့္ 
ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ DCSD ရြဲအရာရ   56 ဦးအား ကၽြြ္ႏိုပ္ အသ အမ တ္ျပဳလ ိုပါသည္။ သင္တ္္း စက္ရ င္သည္ ေက ာင္းအတြင္းမ ား၌ ေက ာင္းသား၏ 
သေဘာထား ကြြဲလြြဲမႈမ ား၊ ရ္္ပြြဲမ ား၊ ဝ္္ထမ္းမ ား ျပႆ္ာျဖစ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပ က္စီးမႈ၊ ခ ိုးယူမႈ ြႏ င့္ ေ ႔္စဥ္ အေျခအေ္မ ားအမ  ဳးမ  ဳး တ ို႔မ  
ျပင္းထ္္ေသာအေျခ အေ္မ ားက ို က ိုင္တြယ္ရာတြင္ ၎ပဋ ပကၡ ြႏ င့္ ျပင္းထ္္မႈအရ  ္္အားေလ  ာ့ ခ ျခင္းဆ ိုင္ရာ ကၽြမ္းက င္မႈမ ားက ို 
တ ိုးျမင့္လာေစပါသည။္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားက ို ကာကြယ္မႈြႏ င့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြကေ္ပးေသာ အမ ားျပည္သူ 
ေဘးကင္းလိုံျခံဳေရး ဌာ္အား ကၽြြ္ႏိုပ္ ေက းဇူးတင္ရ  ပါသည္။ 



BURMESE 

ဟစၥပ ္ း္္စ ္အေမြအြႏ စလ္ (Hispanic Heritage Month) 
 
ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ား ြႏ င့္ ဝ္္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ ားသည္ ဟစၥပ ္္း္စ္ အေမြအြႏ စ္လအား ဖ္္တီးမႈ္ည္းလမ္းမ ားျဖင့္ 
ဂိုဏ္ျပဳဆင္ြႏႊြဲၾကသညက္ ို ျမင္ေတြ႕ရသည္မ ာ အလြ္္ေကာင္းပါသည္။ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ြႏ ိုင္ငံြႏ င့္ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းက ို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ၾကြယ္ဝခ မ္းသာေစေသာ ဟစၥပ ္္း္စ္ အေမရီက္္လူမ  ဳး မ  ဳးဆကသ္ား မ ားအား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ ဂိုဏ္ျပဳပါသည။္ DCSD သည္ လ ပစြာ 
မတူကြြဲျပားေသာ ခရ ိုင္ေက ာင္းတစ္ခိုျဖစ္ၿပီး ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ မတူကြြဲျပားမႈမ ားက ို ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ ဂိုဏ္ျပဳပါသည္။ ဟစၥပ ္္း္စ္ အေမြအြႏ စ္လက ို 
ဂိုဏ္ျပဳက င္းပခြဲ့ေသာ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းမ ားအား ေက းဇူးတင္ပါသည။္ 
 
 
တရားဝငအ္သ အမ တျ္ပဳမႈ ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုငး္ စစတ္မး္ 
 
DCSD သည္ ေလာေလာဆယတ္ြင္ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ သကတ္မ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္က ို လိုပ္ေဆာင္ေ္ပါသည္။ ဤလိုပ္င္္းစဥ္၏ 
အစ တအ္ပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္သက္ဆ ိုငသ္မူ ားထံမ  တံို႔ျပ္္ခ က္မ ားက ို ေကာက္ခံစိုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မ သားစို ြႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း 
ပါဝင္သက္ဆ ိုငသ္ူ စစ္တမ္း (Family and Community Stakeholder Survey) ထြဲတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရ္္ သင့္အား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
ဖ တ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ ားြႏ င့္အတ ူပါဝင္သကဆ္ ိုငသ္ူ၏ ေရ းအသံိုးအေဆာင္မ ားက ို ခရ ိုင္၏ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ 
သကတ္မ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္ထြဲတြင္ အသံိုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
မ သားစို ြႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သကဆ္ ိုင္သူ စစ္တမ္းက ို ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ ားျဖင့္ ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည ္-  အမဟ္ာရစ္၊ အာရဗီ၊ 
ဘဂၤါလီ၊ ျမ္္မာ၊ တရိုတ္၊ အဂၤလ ပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟ ြႏၵီ၊ ္ီေပၚလီ၊ ဆ ိုမာလီ၊ စပ ္္၊ ဆြာဒီလီ၊ တလီီဂို၊ တီဂရီ္ာ ြႏ င့္ ဗီယက္္မ္ ဘာသာစကား တ ို႔ျဖစ္ 
ပါသည။္ စစ္တမ္းသည္ လ   ို႕ဝ ကထ္ားရ္္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးျဖည့္စြက္ရ္္ အခ  ္  ္ဆယ္မ ္စ္သာ ၾကာပါသည။္ စစ္တမ္းအား ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ သင ္
ရယူြႏ ိုင္ပါသည္ - https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 
 
 
COVID စစေ္ဆးမႈမ ားြႏ င့္ ကာကြယေ္ဆးထ ိုးျခငး္ 
 
DCSD သည္ COVID-19 စစ္ေဆးမႈ ြႏ င့္ ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္း ေဆးခ္္းက ို ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အလိုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏ င့္ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားတ ို႔အတြက္ ျပဳလိုပေ္ပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ ားြႏ င့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို အသကအ္ရြယ္အားလံိုးအတြက္ အခမြဲ ့
ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာကတ္စ္ႀက မ္အတြက္ အစအီစဥ္က ို လာမည့္ ေသာၾကာေ ႔္၊ ေအာကတ္ ိုဘာလ 22 ရက္၊ ေ ႔္လယ္ 12 ္ာရီ မ  ညေ္ 4:30 
္ာရီအထ  Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA တြင္ ျပဳလိုပမ္ည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 စစ္ေဆးမႈက ို Doraville သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ၊ DCSD ၏ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး ဌာ္ ြႏ င့္ Panthersville 
သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ မ ား၌လည္း ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာကထ္ပ္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအတြက္ www.freecovidtesting.us/dekalb 
တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 
 
 
ဘကစ္ံို မဟာ စမီကံ ္ း္ ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခ္း္မစညး္အေဝး 
 
DCSD သည္ အြ္္လ ိုင္း္ည္းပညာျဖင့္ ဘက္စံို မဟာ စီမံက ္္း ၿမ ဳ႕ေတာ္ခ္္းမစည္းအေဝး (CMP) က ို ယခိုအပတ္တြင္ ျပဳလိုပက္ င္းပပါသည္။ 
DCSD ၏ မဟာ အစီအစဥ္ လိုပ္င္္းစဥ္တြင္ ေက ာင္းမ ားြႏ င့္ စီမံအိုပ္ခ ဳပ္ေရး ပ့ံပ ိုးမႈ အေဆာက္အအံိုမ ားအားလံိုးက ို အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း 
ပါဝင္ၿပီး ခရ ိုင္၏ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ မစ္ရ င္က ို ပ့ံပ ိုးရ္ ္အေျခခံအေဆာက္ အအံိုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤလိုပ္င္္းစဥ္တြင္ ေ္ာင္လာမည့္ 
Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (ပညာေရးဆ ိုင္ရာ အထူး ရည္ရြယ္ခ က္ ေဒသခ ံေရြးခ ယ္မႈ အေရာင္းအခြ္္) (E-
SPLOST) စီမံက ္္းစာရင္းအတြက ္ဦးစားေပးခ က္မ ားက ို ဖြံ႕ၿဖ ဳးလိုပ္ေဆာင္ရ္္ အသံိုးျပဳမည့္ ေက ာင္း အဆာကအ္အံိုမ ားအေၾကာင္းြႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ ကအ္လက္မ ားအား စိုေဆာင္းျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ အခ ကအ္လက္မ ား ထပ္မံရယူရ္္ ြႏ င့္ အခ  ္္ဇယား ၾကည့္ရ ဳရ္္ 
ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေ္ရာတြင္ ြႏ  ပ္ပါ။ 
 
 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/


BURMESE 

အဆ ိုပါ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခ္္းမအစည္းအေဝးမ ားသည္ အႀကံဉာဏ္မ ားေပးရ္္ ြႏ င့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားေပးရ္္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခိုျဖစ္ပါသည။္ CMP 
လိုပ္င္္းစဥ္သည္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔အား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပ ိုမ ိုက ယ္ျပ္္႕ေသာ သကဆ္ ိုင္သအူဖြြဲ႕တ ို႔ြႏ င့္ ယံိုၾကည္မႈ တညေ္ဆာက္ရ္္ ြႏ င့္ ရ င္းလင္းျမင္သာမႈ 
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမညမ္ ာ ကၽြြ္ႏိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ E-SPLOST IV ြႏ င့္ V လိုပ္င္္းစီမံက ္္းမ ားအားလံိုးက ို 
ျပ္္လည္ေပါင္းစည္းရ္္ ေဆာင္ရြက္ေ္ၿပီး ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈအသစ္ြႏ င့္ အစီရင္ခံမႈ က ရ ယာမ ားမ ားက ို ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားြႏ င့္ ေဝမ  ရ္္ စ တ္လႈပ္ရ ားမ ပါသည။္ ခရ ိုင္တစ္ခိုအေ္ျဖင့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ ေရ ႕သ ို႔ြႏ င့္ ျမင့္ရာသ ို႔ 
ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 
 
ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ဆံိုး သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို ရယရူ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ြႏ င့္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ ဝဘ္ဆ ိုဒတ္ြင္ 
ဆကလ္က္ ၾကည့္ရ ဳသြားပါ။ သာလြ္ ္ေကာင္းမြ္္ေသာ ရက္သတၲပတ္ ျဖစ္ပါေစ။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/

