
BURMESE 

DeKalb ေကာငတ္ီ ခရ ိုင္ေက ာင္း (DCSD) မ သားစိုသ ို႔ မဂၤလာပါ၊ 
 
အေယာက္စီတ ိုင္းအတြက္ ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ မႀကံဳစဖ းေသာ 
ဤအခ  ္္ကာလမ  ဳးအတြင္း၌ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ား ြႏ င့္ အိုပ္ခ ဳပ္ေရးမ  းမ ား ဆကလ္က္ခ တီကသ္ြားေသာေၾကာင့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳစရာမ ား မ ားစြာရ  ပါသည္။ ကပ္ေရာဂါဆ ိုက္ေရာက္မႈမ ားၾကားတြင္ 2021 ခိုြႏ စ္အတ္္းအတြက္ ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ ေလးြႏ စ္တာ 
ဘြြဲ႕ရြႏႈ္္းမ ာ ဆကလ္က္ တည္ၿင မ္ေ္ပါသည။္  
 
2021 ေက ာင္းစာသင္ြႏ စ္သည္ အာရ /ပစ ဖ တ္ ကၽြ္္းဆြယသ္ား၊ အဂၤလ ပ္ဘာသာ ေလ့လာသင္ယ သ  ြႏ င့္ မသ္္စြမ္းျဖစ္သည့္ 
အဖြြဲ႕ခြြဲေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ြႏ စ္စဥ္ တ ိုးတက္မႈ ေလးြႏ စ္ ဆကတ္ ိုကရ္ရ  ပါသည္။ အထင္ရ ားဆံိုးျဖစ္ေသာ ေ္ရာမ ားမ ာ Towers ြႏ င့္ 
Clarkston ၌ ျဖစ္ပါသည။္ ပံိုမ ္္အေျခအေ္ေအာကတ္ြင္ ေက ာင္းတစ္ေက ာင္း၏ ဘြြဲ႕ရြႏႈ္္း တ ိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ လြယက္ သည့္အရာ မဟိုတ္ပါ။  
 
ကပ္ေရာဂါဆ ိုးေၾကာင္ ့ြႏ င့္ အေဝးမ ေ္ ဆက္လက္ ေလ့လာသငယ္ မႈ ပတ္ဝ္္းက င္ တ ို႔ေၾကာင္ ့ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ရြဲ႕ ေက ာင္းသား၊ မ သားစို ြႏ င့္ 
ေက ာင္းအိုပ္ခ ဳပ္ေရးမ  း ေတြရြဲ႕ ႀက ဳးပမ္းမႈအတြက ္ေက းဇ းတင္ပါသည။္ Towers အထက္တ္္းေက ာင္း ြႏ င့္ Clarkston အထကတ္္္းေက ာငး္ 
တ ို႔၌ ႀကီးမားေသာ ဘြြဲ႕ရြႏႈ္္း တ ိုးတက္မႈသည္ အခကအ္ခြဲမ ားၾကားတြင္ ထ းခၽြ္္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ 
ေက ာင္းြႏ စ္ခိုစလံိုးအျပင္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အထက္တ္္းေက ာင္းမ ား ြႏ င့္ ၎တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ ခ ီးက  းဂိုဏ္ျပဳပါသည။္ 
 
 
ေခါငး္စဥ ္I ထ းခၽြ္ေ္က ာငး္မ ား 
 
FY21 ေခါင္းစဥ္ I ထ းခၽြ္္ေက ာင္းမ ားဟို အမည္ေပးထားေသာကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္း ခိုြႏ စ္ခိုက ိုလည္း ကၽြြ္ႏိုပ္ အသ အမ တျ္ပဳလ ိုပါသည။္ 
Chesnut မ လတ္္းေက ာင္း၊ Fernbank မ လတ္္းေက ာင္း၊ Livsey မ လတ္္းေက ာင္း၊  Smoke Rise မ လတ္္းေက ာင္း၊ Wadsworth Magnet 
မ လတ္္းေက ာင္း၊ Wynbrooke မ လတ္္းေက ာင္း ြႏ င့္ DeKalb Early College Academy ေက ာင္း တ ို႔သည္ Georgia ပညာေရးဌာ္မ  
သတ္မ တ္သည့္ 2019 ေကာလ ပ္ေက ာင္း ြႏ င့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက ာင္း အဆင္သင့္ရ  မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ အညႊ္္း (CCRPI) ရမ တ္ အေပၚတြင္ 
အေျခခံသည့္  Georgia ေက ာင္းမ ား၏ ထ ပ္တ္္း ငါးရာခ ိုင္ြႏႈ္္းက ို က ိုယစ္ားျပဳပါသည။္ 
 
အဆ ိုပါေက ာင္းမ ားမ  ေက ာင္းသားမ ား၊ ဆရာမ ား ြႏ င့္ အိုပ္ခ ဳပ္ေရးမ  းမ ား တ ို႔အား ဂိုဏ္ယ ၿပီး ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းမ ား အားလံိုးတ ို႔အား 
ေရ ႕သ ို႔ြႏ င့္ ျမင့္ရာသ ို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြကသ္ြားရ္္ အားေပးြႏႈ းေဆာ္ပါသည။္ 
 
 
U.S. News Rankings (U.S. သတငး္ အဆင့္မ ား) 
 
မၾကာေသးမီက U.S. News မ  ျပည္္ယ္၏အေကာင္းဆံိုး ေက ာင္းမ ားအျဖစ္ သတ္မ တ္ခံရသည့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းမ ားစြာတ ို႔က ိုလည္း 
ဂိုဏ္ျပဳလ ိုပါသည္။ ျပည္္ယ္တြင္ အေကာင္းဆံိုး ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ မ လတ္္းေက ာင္းမ ားတြင္ Kittredge Magnet ေက ာင္း ြႏ င့္ 
Wadsworth Magnet ေက ာင္း တ ို႔သည္ တစ ္ြႏ င့္ ြႏ စ္ ၌အသီးသီး သတမ္ တ္ခံရၿပီး Austin မ လတ္္းေက ာင္းသည္ အဆင့္က ိုး၌ 
သတ္မ တ္ခံရပါသည္။ DeKalb အြႏိုပညာဝ ဇ ာေက ာင္းသညလ္ည္း Georgia တြင္ အလယတ္္္း/အထကတ္္္း ေက ာင္းအိုပ္စိုထြဲတြင္ ထ ပ္တ္္း 
10 ခိုတြင္ ေျခာကအ္ဆင့္၌ သတ္မ တ္ခံရပါသည။္ DeKalb Early College Academy ေက ာင္း၊ Chamblee အထကတ္္္းေက ာင္း ြႏ င့္ Arabia 
Mountain အထက္တ္္းေက ာင္းမ ားသည္ ျပည္္ယ္ အထကတ္္္းေက ာင္း အဆင့္သတ္မ တ္မႈတြင္ အဆင့္ 31 ၊ 39 ြႏ င့္ 63 တ ို႔၌ အသီးသီး 
ရရ  ၾကပါသည္။ ကၽြြ္ႏိုပ္သည္ ဂိုဏ္ယ တတ္ေသာ ႀကီးၾကပ္သ ဌာ္မ  း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
ဘကစ္ံို မဟာ စမီကံ ္ း္ ၿမ ဳ ႕ေတာ္ခ္း္မစညး္အေဝး 
 
DCSD သည္ ၎၏ အြ္္လ ိုင္း္ည္းပညာျဖင့္ ဘက္စံို မဟာ စီမံက ္္း ၿမ ဳ႕ေတာ္ခ္္းမအစည္းအေဝးက ို လာမည့္ ေအာက္တ ိုဘာလ 26 ရက္၊ 
ညေ္ 6 ္ာရီ မ  7:30 ္ာရီ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး DCSD ၏ မဟာ အစီအစဥ္ လိုပ္င္္းစဥ္တြင္ေက ာင္းမ ားြႏ င့္ စီမံအိုပ္ခ ဳပ္ေရး ပ့ံပ ိုးမႈ 
အေဆာကအ္အံိုမ ားအားလံိုးက ို အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္ ပါဝင္ၿပီး ခရ ိုင္၏ ပညာေရးဆ ိုင္ရာ မစ္ရ င္က ို ပ့ံပ ိုးရ္္ အေျခခံအေဆာက္ အအံိုလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ဤလိုပ္င္္းစဥ္တြင္ ေ္ာင္လာမည့္ Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (ပညာေရးဆ ိုင္ရာ အထ း 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings


BURMESE 

ရည္ရြယ္ခ က္ ေဒသခ ံေရြးခ ယ္မႈ အေရာင္းအခြ္္) (E-SPLOST) စီမံက ္္းစာရင္းအတြက္ ဦးစားေပးခ က္မ ားက ို ဖြံ႕ၿဖ ဳးလိုပ္ေဆာင္ရ္္ 
အသံိုးျပဳမည့္ ေက ာင္း အဆာက္အအံိုမ ားအေၾကာင္းြႏ င့္ ပတ္သကသ္ည့္ အခ က္အလက္မ ားအား စိုေဆာင္းျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ေ္ာက္ထပ္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအတြက္ ြႏ င့္ ေက းဇ းျပဳ၍ ဤေ္ရာတြင္ ြႏ  ပ္ပါ။ 
 
အဆ ိုပါ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခ္္းမအစည္းအေဝးမ ားသည္ အႀကံဉာဏ္မ ားေပးရ္္ ြႏ င့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားေပးရ္္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခိုျဖစ္ပါသည။္ CMP 
လိုပ္င္္းစဥ္သည္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔အား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ပ ိုမ ိုက ယ္ျပ္္႕ေသာ သကဆ္ ိုင္သ အဖြြဲ႕တ ို႔ြႏ င့္ ယံိုၾကည္မႈ တညေ္ဆာက္ရ္္ ြႏ င့္ ရ င္းလင္းျမင္သာမႈ 
အတြက္ အေထာက္အက ျပဳေစမညမ္ ာ ကၽြြ္ႏိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ E-SPLOST IV ြႏ င့္ V လိုပ္င္္းစီမံက ္္းမ ားအားလံိုးက ို 
ျပ္္လည္ေပါင္းစည္းရ္္ ေဆာင္ရြက္ေ္ၿပီး ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈအသစြ္ႏ င့္ အစီရင္ခံမႈ က ရ ယာမ ားမ ားက ို ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားြႏ င့္ ေဝမ  ရ္္ စ တ္လႈပ္ရ ားမ ပါသည။္ ေ္ာင္လာမည့္ E-SLOST အႀကံေပး ေကာ္မတအီဖြြဲ႕အစည္းအေဝးက ို ဗိုဒၶဟ းေ ႔္၊ 
ေအာကတ္ ိုဘာလ 26 ရက္၊ ညေ္ 7 ္ာရီ တြင္ ျပဳလိုပ္ပါမည္။ ခရ ိုင္တစ္ခိုအေ္ျဖင့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔သည္ ေရ ႕သ ို႔ြႏ င့္ ျမင့္ရာသ ို႔ 
ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည။္  
 
 
ပရ တသ္တအ္ႀက ဳက ္ေက ာငး္သား 
 
ယခိုအပတတ္ြင္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ေက ာင္း (International Community School) မ  ပဥၥမတ္္း ေက ာင္းသား Mali Ali 
အား မီးေမာင္းထ ိုးျပလ ိုပါသည္။ Mali သည္ စကတ္ငဘ္ာလအတြက္ ကမ႓ာလံိုးဆ ိုင္ရာ ြႏ ိုင္ငံသား (Global Citizen) အျဖစ္ 

ေရြးခ ယ္ခံခြဲ့ရပါသည္။ Mali သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖင့္ အေကာင္းဆံိုးသရိုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေ္သ  တစ္ဦးျဖစ္သညဟ္ို သ ၏ ဒ္ရ ိုက္တာမ  
ေျပာျပပါသည္။ ေက ာင္းသားသစ္ြႏ င့္ စကားေျပာရ္္ ပထမဆံိုး ပိုဂ  ဳလ္ျဖစ္ေစ၊ သ ၏ ေတြးေခၚမႈ္ည္းလမ္းက ို ေျပာင္းလြဲျခင္းတြင္ျဖစ္ေစ 
သ ို႔မဟိုတ္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ အ္ာဂါတ္ အတ္္းမ ား ႀက ဳ းပမ္းအားထိုတ္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ Mali သည္ သ ၏ ႀကီးျမတ္မႈက ို  
ျပသရ္္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ဘယ္ေသာအခါမ  ေ္ာကဆ္ိုတ္မသြားပါ။ သ သည္ အေၾကာကတ္ရားျဖင့္ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟိုတ္သညက္ ို ၎က 
ျပသပါသည္။ ထ းခၽြ္္ေသာ ဤေက ာင္းသားအတြက ္မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္္ ကၽြြ္ႏိုပ္ ဂိုဏ္ယ ပါသည။္ 
 
 
ဆ္း္သစတ္ထီြငေ္သာ ေက ာငး္မ ား အဖြြဲ႕ခ ဳပ ္(League of Innovative Schools) 
 
ၿပီးခြဲ့သည့္အပတက္ Washington D.C. တြင္ Digital Promise ၏ 10-ြႏ စ္ ြႏ စ္ပတ္လည္ေ ႔္က ို က င္းပရ္္ 2021 ခိုြႏ စ္ ဆ္္းသစ္တီထြင္ေသာ 
ေက ာင္းမ ား အဖြြဲ႕ခ ဳပ ္ြႏ စ္မ  ဳးစပ္ အစည္းအေဝးသ ို႔ တက္ေရာက္ရရ  ခြင့္အတြက္ ေလးစားဂိုဏ္ျပဳပါသည။္ DCSD သည္ မၾကာေသးမ ီက 
ပညာေရးတြင္ ဆ္္းသစ္တီထြင္မႈက ို အရ  ္္ျမႇင့္တင္ရ္္ြႏ င့္ ္ည္းပညာြႏ င့္ သိုေတသ္မ ား အားလံိုးမ တဆင့္ ေလ့လာမႈအခြင့္အလမ္း 
တ ိုးတက္ေကာင္းမြ္ ္ေစရ္္ မစ္ရ င္ျဖင့္ အက  ဳ းအျမတ္အတြက္မဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Digital Promise မ  စီစဥ္သည့္ 
တီထြင္ဆ္္းသစ္ေသာ ေက ာင္းမ ား အဖြြဲ႕ခ ဳပ္၊ ေရ ႕တ္္း-ေတြးေခၚ K-12 ခရ ိုင္ေက ာင္းမ ား၏ အမ  ဳးသားညႊ္္႔ေပါင္း ထြဲသ ို႔ လကခံ္ျခင္းက ို 
ရရ  ခြဲ့သည္။  ြႏ ိုင္ငံတစ္ဝ မ္းမ  အျခားေသာ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ ား ြႏ င့္ အထကလ္ႊတ္ေတာ္အမတ္ Hank Johnson တ ို႔ြႏ င့္ 
ခ  တ္ဆက္မႈအတြက္ ဝမ္းသာပါသည္။ အထကလ္ႊတေ္တာ္အမတ္ Johnson သည္ DCSD ၏ စစ္မ ္္ေသာ ခ ္္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သ ၏ 
ပ့ံပ ိုးမႈအတြက္ ြႏ င့္ U.S. Capitol ထြဲရ   ခရ ိုင္အတြက ္သ ၏ လိုပ္ေဆာင္မႈအားလံိုးအတြက္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ ေက းဇ းတင္ပါသည္။ 
 
 
တရားဝငအ္သ အမ တျ္ပဳမႈ ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုငး္ စစတ္မး္ 
 
DCSD သည္ ေလာေလာဆယတ္ြင္ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ သကတ္မ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္က ို လိုပ္ေဆာင္ေ္ပါသည္။ ဤလိုပ္င္္းစဥ္၏ 
အစ တအ္ပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္သက္ဆ ိုငသ္ မ ားထံမ  တံို႔ျပ္္ခ က္မ ားက ို ေကာက္ခံစိုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မ သားစို ြႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း 
ပါဝင္သက္ဆ ိုငသ္  စစ္တမ္း (Family and Community Stakeholder Survey) ထြဲတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရ္္ သင့္အား ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔ 
ဖ တ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ ားြႏ င့္အတ  ပါဝင္သကဆ္ ိုငသ္ ၏ ေရ းအသံိုးအေဆာင္မ ားက ို ခရ ိုင္၏ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ 
သကတ္မ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္ထြဲတြင္ အသံိုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
မ သားစို ြႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သကဆ္ ိုင္သ  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 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/


BURMESE 

ပါသည။္ စစ္တမ္းသည္ လ   ို႕ဝ ကထ္ားရ္္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးျဖည့္စြက္ရ္္ အခ  ္  ္ဆယ္မ ္စ္သာ ၾကာပါသည။္ စစ္တမ္းအား ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ သင ္
ရယ ြႏ ိုင္ပါသည္ - https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 
 
 
COVID-19 ေစာင့္ၾကည့္ စစေ္ဆးမႈ (Surveillance Testing)  ြႏ င့္ ကာကြယေ္ဆးမ ား  
 
ေက ာင္းသားမ ား က ္္းမာေရး ဝ္္ေဆာင္မႈမ ား ဌာ္သည္ Georgia ျပည္သ ႕ က ္္းမာေရးဌာ္ြႏ င့္အတ  ပ းေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ 
ခရ ိုင္သ ို႔ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို ယ ေဆာင္လာရ္္ စ တ္လႈပ္ရ ားေ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည္ ့စစ္ေဆးမႈသည ္COVID -19 
ေရာဂါက းစက္ပ ံ႕ြႏ ံ႕အား က္္႔သတ္ရ္္ြႏ င့္ အြႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ထ ေရာကေ္သာ ္ည္းလမ္းတစ္ခိုျဖစ္ၿပီး ေက ာင္းမ ားအား လ က ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ 
ေလ့လာသင္ယ ျခင္းအတြက္ ဆကလ္က္ဖြင့္လ စ ္ေစြႏ ိုင္သည။္ COVID-19 စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈသည္ မျဖစ္ေမေ္ ျပဳလိုပ္ရမည္ဟို မဆ ိုလ ိုပါ၊ 
ေက ာင္းသား၊ ဝ္္ထမ္း၊ မ သားစိုဝင္မ ား ြႏ င့္ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း အားကာကြယ္မႈျပဳရ္္ ၎အား ကမ္းလ မ္းေပးျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင္ကာကြယ္ေဆး အျပည့္အဝ ထ ိုးထားၿပီးပါေသာ္လည္း အခမြဲ ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ပရ ိုဂရမ္ (Free Testing Program) သည္ 
အေယာက္စီ တ ိုင္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ပရ ိုဂရမ္ထြဲတြင္ စ တ္ဝင္စားမႈအား တ ိုင္းတာရ္္ သင္၏ အက အညကီ ို 
လ ိုအပ္ပါသည။္ ပရ ိုဂရမ္ထြဲတြင္ သင္၏ ပါဝင္ရ္္ စ တ္ဝင္စားမႈအား တ ိုင္းတာရ္္ COVID-19 ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စစ္တမ္း (Surveillance Survey) 
က ို ျဖည့္စြက္ရ္္အတြက္ ေက းဇ းျပဳ၍  ဤေ္ရာတြင္  ြႏ  ပ္ပါ။ ထ ေရာက္စြာ စီစဥ္ရ္္အတြက္ စစ္တမ္းအား ေအာကတ္ ိုဘာလ 27 ရက္ေ ႔္ 
ေ္ာက္ဆံိုးထားၿပီး ျဖည့္စြက္ထားရပါမည္။ 
 
DCSD မ လည္း အလိုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ြႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားအတြက္ COVID-19 စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ြႏ င့္ 
ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္းက ို လစဥ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကာကြယေ္ဆးမ ားြႏ င့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို အသက္အရြယ္အားလံိုးအတြက္ အခမြဲ ့
ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာကတ္စ္ႀက မ္အတြက္ အစအီစဥ္က ို လာမည့္ ေသာၾကာေ ႔္၊ ေအာကတ္ ိုဘာလ 29 ရက္၊ ္ံ္က္ 8:30 ္ာရီ မ  ေ ႔္လယ္ 1 
္ာရီအထ  Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA တြင္ ျပဳလိုပမ္ည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 စစ္ေဆးမႈက ို Doraville သယ္ယ ပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ၊ DCSD ၏ သယယ္ ပ ို႔ေဆာင္ေရး ဌာ္ ြႏ င့္ Panthersville 
သယယ္ ပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ မ ား၌လည္း ရရ  ြႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာကထ္ပ္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအတြက္ www.freecovidtesting.us/dekalb 
တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 
 
 
 
ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ဆံိုး သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို ရယ ရ္္ ေက းဇ းျပဳ၍ ကၽြြ္ႏိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ြႏ င့္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ ဝဘ္ဆ ိုဒတ္ြင္ 
ဆကလ္က္ ၾကည့္ရ ဳသြားပါ။ သာလြ္ ္ေကာင္းမြ္္ေသာ ရက္သတၲပတ္ ျဖစ္ပါေစ။ 
 
 
က  ဳးြႏြံစြာျဖင့္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

