
BURMESE 

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

အေယာက္စီတ ိုင္းအတြက ္ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ အဂၤါေ္႔၊ ႏ ိုဝင္ဘာလ 2 
ရက္၊ 2021 ခိုႏ စ္၊ ေရြးေကာက္ပြြဲေ ႔္။ DeKalb ေကာင္တီ မြဲဆႏၵေပးသူမ ားအား E-SPLOST (Education Special Purpose Local 
Option Sales Tax) ႏ င့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသံိုးသပ္မႈျပဳ လိုပ္ေစမညျ္ဖစ္ပါသည္၊ ၎သည ္DeKalb ေကာင္တီခရ ိုင္ထြဲတြင္ 
ကို္္ပစၥည္းမ ားႏ င့္ ဝ္္ေဆာင္မႈမ ား ဝယ္ယူျခင္းအေပၚ အခြ္္ တစ္ရာခ ိုင္ႏႈ္္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ DCSD သည္ လာမည့္ ရင္းႏ ီးေငြ 
စီမံက ္္းမ ားႏ င့္ ေမ  ာ္မ ္္ထားသည့္ စီမံက ္္း ကို္္က စရ တ္မ ားအပါအဝင္အား ကူညီေဖာ္ထိုတ္ရ္္ ႏ ိုင္ငံပ ိုင္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္လိုပ္င္္းစဥ္ 
အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအေ္ျဖင့္ ၎၏ လ ိုအပ္မႈမ ားက ို ငါးႏ စ္တစ္ႀက မ္ ျပ္္လည္ အကြဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလိုပ္ပါသည္။ DCSD သည္ အဆ ိုပါ 
ရင္းႏ ီးေငြ စီမံက ္္းမ ားအတြက္ ျဖစ္ႏ ိုင္ေသာ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ ားက ိုလည္း သတ္မ တ္ေဖာ္ထိုတ္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ မြဲဆႏၵရ င္မ ားသည္ E-SPLOST က ို အတည္ျပဳပါက ပြဲ္  ေရာင္းခြ္္သည္ ငါးႏ စ္ အထ  အက ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည ္
ခရ ိုင္အတြက္ ေျခာက္ႀက မေ္ျမာက္ E-SPLOST ဆက္တ ိုက ္ျဖစ္ပါလ မ့္မည္။ E-SPLOST V ရ္္ပံိုေငြေကာက္ခံမႈသည္ ဇူလ ိုင္လ 2017 
ခိုႏ စ္ မ  ဇြ္္လ 2022 ခိုႏ စ္အထ  ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST VI ေကာက္ခံမႈသည္ ဇူလ ိုင္လ 2022 ခိုႏ စ္ မ  ဇြ္္လ 2027 ခိုႏ စ္အထ  
ျဖစ္ပါမည္။ DCSD သည္ အခြ္္ေငြ ေဒၚလာသ္္းေပါင္း $660 မ  $700 အထ  ဝင္ေငြ ရရ  မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက ာင္း 
ဖြံၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈမ ားႏ င့္ ပရ ိုဂရမ္ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံက ္္းမ ားက ို ရ္္ပံိုေငြေထာက္ပံ့ရ္္ ခ္္႔မ ္္းထားပါသည္။ 

မြဲဆႏၵရ င္မ ားအား E-SPLOST ႏ င့္ တင္ျပထားသည့္ စီမံက ္္းမ ားမ ား အေၾကာင္းက ို ထပ္မံေလ့လာရ္္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ E-SPLOST ဝဘ္ဆ ိုဒ္ 
တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳၾကပါရ္္ ကၽြႏ္ိုပ္ အားေပးႏႈ းေဆာ္ပါသည္။ DCSD သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရ  ရ္္ ကတ ထားၿပီး မြဲဆႏၵရ င္မ ား 
မြဲရံိုမ ားသ ို႔ မသြားေရာက္မ ီ မ မ တ ို႔လ ိုအပ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားျဖင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစလ ိုပါသည္။ 

ပရ တသ္တ္အႀက ဳက ္ေက ာငး္သား 

ယခိုအပတ္တြင္ Redan အထက္တ္္းေက ာင္းရ   12 တ္္း ေက ာင္းသူ Paris-Angeliqua Hall အား မီးေမာင္းထ ိုးျပလ ိုပါသည္။ 
ဤအမ  ဳးသမီးငယ္သည္ GPA 4.1 ျဖင့္ ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သူမသည ္အေမရ က္္၏ အ္ာဂါတ္စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ (FBLA) 
အဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစၿ္ပီး အဖြြဲ႕ဘ႑ာေရးမ  းအျဖစ္ ေဆာငရ္ြက္ပါသည္။ ထ ို႔အျပင္ သူမသည ္DeKalb ေကာင္တီ ေကာ္မရ င္ ႏ င့္ 
Morehouse ေက ာင္း၏ ေဆးပညာ အထက္တ္္းေက ာင္း လူထို က ္္းမာေရးလိုပ္သား ပရ ိုဂရမ္ အဖြြဲ႕ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ 
အားလပ္သည့္အခ  ္္မ ားတြင္ ဘ ိုးဘြားရ ပ္သာ ေ္ထ ိုင္သူမ ားထံသ ို႔ စာေရးျခင္း ႏ င့္ လ င္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏ င့္ လ င္ကို္္ကူးမႈမ  
လႊတ္ေျမာက္သူမ ားအတြက္ ေစာင့္ေရ ာက္မႈ ပက္ေက့ဂ ္ ဖ္္တီးျခင္းက ို သူမ ႏ စ္သက္ပါသည္။ သူမသည ္အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္ေသား 
အမ  ဳးသမီးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြ္္ေသာ ဤေက ာင္းသားအတြက္ မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္္ ကၽြႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည္။ 

အဂၤါေ ႔္ အဖြြဲ႕ (Team Tuesday) 

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္တြင္ #TeamTuesday အတြက ္ျပည္သူ႕ေဘးကင္းေရး အမႈေဆာင္ ဒါရ ိုက္တာ Chief Bradley Gober အား ကၽြႏ္ိုပ္ 
အထူး အသ အမ တ္ျပဳခြဲ့ပါသည္။ DCSD သ ို႔ တရားဥပေဒစ ိုးမ ိုးေရးအေတြ႕အႀကံဳမ ားက ို အႏ စ္ 20 ေက ာ္ ယူေဆာင္လာခြဲ့ၿပီး Chief 
Gober သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေက ာင္းမ ား၏ ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈအား ေသခ ာေစရ္္ လက္လ မ္းမီၿပီး ထ ို႔ထက္ေက ာ္လြ္ ္ ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရပ္ရြယအသ ိုင္းအဝ ိုင္းသ ို႔ သင္၏ ကတ ကဝတ္ျပဳမႈႏ င့္ ဝ္္ေဆာင္မႈမ ားအတြက္ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
COVID စစေ္ဆးမႈမ ားႏ င့္ ကာကြယေ္ဆးထ ိုးျခငး္ 

DCSD သည္ COVID-19 စစ္ေဆးမႈ ႏ င့္ ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္း ေဆးခ္္းက ို ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အလိုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား ႏ င့္ 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားတ ို႔အတြက္ လစဥ္ ျပဳလိုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ ားႏ င့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို 
အသက္အရြယ္အားလံိုးအတြက္ အခမြဲ့ ရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာက္တစ္ႀက မ္အတြက္ အစီအစဥ္က ို လာမည့္ ေသာၾကာေ ႔္၊ ႏ ိုဝင္ဘာလ 19 
ရက္၊ ္ံ္က ္8:30 ္ာရီ မ  ေ ႔္လယ္ 1 ္ာရီ Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/


BURMESE 

Mountain, GA တြင္ ျပဳလိုပ္ပါမည္။ COVID-19 စစ္ေဆးမႈက ို Doraville သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ၊ DCSD ၏ သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရး 
ဌာ္ ႏ င့္ Panthersville သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ မ ား၌လည္း ရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ 
www.freecovidtesting.us/dekalb တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 

တရားဝငအ္သ အမ တျ္ပဳမႈ ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုငး္ စစတ္မး္ 

DCSD သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္က ို လိုပ္ေဆာင္ေ္ပါသည္။ 
ဤလိုပ္င္္းစဥ္၏ အစ တ္အပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သူမ ားထံမ  တံို႔ျပ္္ခ က္မ ားက ို ေကာက္ခံစိုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မ သားစို ႏ င့္ 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သူ စစ္တမ္း (Family and Community Stakeholder Survey) ထြဲတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရ္္ 
သင့္အား ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ဖ တ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ ားႏ င့္အတူ ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သူ၏ ေရ းအသံိုးအေဆာင္မ ားက ို ခရ ိုင္၏ 
တရားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္ထြဲတြင္ အသံိုးျပဳမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

မ သားစို ႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သူ စစ္တမ္းက ို ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ ားျဖင့္ ရရ  ႏ ိုငပ္ါသည္ -  အမ္ဟာရစ္၊ 
အာရဗီ၊ ဘဂၤါလီ၊ ျမ္္မာ၊ တရိုတ္၊ အဂၤလ ပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟ ႏၵီ၊ ္ီေပၚလီ၊ ဆ ိုမာလီ၊ စပ ္္၊ ဆြာဒီလီ၊ တီလီဂို၊ တီဂရီ္ာ ႏ င့္ ဗီယက္္မ္ 
ဘာသာစကား တ ို႔ျဖစ္ ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ လ   ို႕ဝ က္ထားရ္္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးျဖည့္စြက္ရ္္ အခ  ္္ ဆယ္မ ္စ္သာ ၾကာပါသည္။ 
စစ္တမ္းအား ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ သင္ ရယူႏ ိုင္ပါသည္ -  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

ျပည့္စံိုေသာ မဟာ အစအီစဥ ္

အြ္္လ ိုင္း ္ည္းပညာမ တဆင့္ ျပည့္စံိုေသာ မဟာ အစီအစဥ္  (CMP) ေဒသ ၿမ ဳ႕ေတာ္ခ္္းမ အစည္းအေဝးမ ားသ ို႔ 
တက္ေရာက္လာခြဲ့သူမ ားအားလံိုးက ို ကၽြႏ္ိုပ္ ေက းဇူးတင္ရ  ပါသည္။ CMP လိုပ္င္္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔အား ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ပ ိုမ ိုက ယ္ျပ္္႕ေသာ သက္ဆ ိုင္သူအဖြြဲ႕တ ို႔ႏ င့္ ယံိုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရ္္ ႏ င့္ ရ င္းလင္းျမင္သာမႈ အတြက ္အေထာက္အကူျပဳေစမည္မ ာ 
ကၽြႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ေက းဇူးျပဳ၍ ယခင္ အစည္းအေဝးမ ား၏ မ တ္တမ္းမ ားက ို ၾကည့္ရ ဳရ္္ ဤေ္ရာ တြင္ ႏ  ပ္ပါ။ ထ ို႔အျပင္ CMP  
ပါဝင္သူ၏ တံို႔ျပ္္ခ က္ စစ္တမ္း က ိုျဖည့္စြက္ရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေ္ရာ တြင္ ႏ  ပ္ပါ။ ခရ ိုင္တစ္ခိုအေ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ ေရ ႕သ ို႔ႏ င့္ 
ျမင့္ရာသ ို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ဆံိုး သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ရယူရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ႏ င့္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တြင္ 
ဆက္လက္ ၾကည့္ရ ဳသြားပါ။ သာလြ္္ေကာင္းမြ္ေ္သာ ရက္သတၲပတ ္ျဖစ္ပါေစ။ 

က  ဳးႏြံစြာျဖင့္ 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/

