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

အေယာက္စီတ ိုင္းအတြက ္ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ စာသင္ႏ စ္ကို္္ ိုဆးရ္္ 
္ီးကပ္လာသည္ႏ င့္အမ   ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ား အားလိုဆးသည္ မ မ တ ို႔၏ ပညာေရးပ္္းတ ိုငမ္ ားတြင္  က္လက္အာ႐ုံိုဆစ ိုက္ 
ေ္ၾကပါလ မ့္မည္ဟို ကၽြႏ္ိုပ္ ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ အားလပ္ရက္ရာသီျဖစ္ၿပးီ၊ လူတ ိုင္းက စ တ္လႈပ္ရ ားၿပီး ေ ာင္းရာသီအားလပ္ရက္က ို 
ေစာင့္ေမ  ာ္ေ္ၾကသည္မ ာ ကၽြႏ္ိုပ္ သ ပါသည္၊ သ ို႔ေသာ္လည္း  ိုေငြအေပၚ  က္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ယခို စာသင္ႏ စ္က ို ေကာင္းမြ္္စြာ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေ ာင္ရြက္ၾကပါစ ို႔။ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အထက္တ္္းေက ာင္းမ  ေက ာင္းသားမ ားအားလိုဆးအတြက္ Georgia မ ိုင္တ ိုင္ 
အတ္္းၿပီး ဆိုးျခင္း စာေမးပြြဲတြင္ ကဆေကာင္းၾကပါေစ။ 

ပရ တသ္တ္အႀက ိဳက ္ေက ာငး္သား 

ယခိုအပတ္တြင္ Ashford Park ရ   ပဥၥမတ္္း ေက ာင္းသား Ayush Roy အား မီးေမာင္းထ ိုးျပ လ ိုပါသည္။ သူ၏ ေက ာင္းအိုပ္ႀကီးမ  
သူသည ္အလိုပ္ႀက ိဳးစား၊ တက္ႂကြၿပီး သူ႔အားေပးအပ္ေသာ တာဝ္္တ ိုင္းတြင္ အေကာင္း ိုဆးျဖစ္ေအာင္ ႀက ိဳးစားသူျဖစ္သည္ဟို 
  ိုပါသည္။ သူက စဆျပေက ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစၿ္ပီး သူလိုပ္သမ   ထူးခြၽ္္သူပါ။ သူ၏ ပင္က ိုယ္စြမ္းရည္ ပရ ိုဂရမ္တြင္ 
ဘာသာရပ္အားလဆိုး၌ A ရရ  ၿပီး သင္႐ုံ ိုးၫႊ္္းတမ္း ျပင္ပလႈပရ္ ားမႈမ ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ထူးခၽြ္္ေသာ ဤေက ာင္းသားအတြက္ 
မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္္ ကၽြႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည္။ 

ထ ို႔အျပင္ DCSD ေက ာင္းသားေဟာင္း Celina Smith က ိုလည္း အသ အမ တ္ျပိဳလ ို ပါသည္။  ဤ 12 ႏ စ္အ႐ုံြယ္ ေက ာင္းသားေဟာင္း 
Wynbrooke ျဖစ္သူ မူလတ္္းေက ာင္းသူသည္ မၾကာေသးမီက “Annie Live” ႐ုံိုပ္ျမင္သဆၾကားမ  တ ိုက္႐ုံ ိုက္ထိုတ္လႊင့္ေသာ ဂီတပြြဲ၌ 
Annie အျဖစ္ သ႐ုံိုပ္ေ ာင္ခြဲ့ပါသည္။ Celina  သည္ Young Nala အျဖစ္ သ႐ုံိုပ္ေ ာငခ္ြဲ့တြဲ့ The Lion King ရြဲ႕ အမ  ိဳးသား 
ေဖ ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္ ႏ င့္ ခရီးထြက္ခြဲ့သည့္အခ  ္္၌ သူမသည ္ေက ာင္းစာသင္ႏ စ္ 2018 - 2019 အထ  DCSD 
ေက ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခြဲပ့ါသည္။ အမ  ိဳသားဇာတ္ခဆိုေပၚတြင္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားေဟာင္းမ ားထြဲမ  တစ္ဦး 
ထြ္ ္းလင္းေတာက္ပေ္သည္က ို ျမင္ေတြ႕ရသည္မ ာ စ တ္လႈပ္ရ ားဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ Celina အတြက ္အလြ္ ္ဂိုဏ္ယူၿပီး သူမအား 
အ္ာဂတ္တြင္ မ ားစြာ ေအာင္ျမင္ပါေစဟို  ိုေတာင္း ႏၵျပိဳပါသည္။ 

အဂၤါေ ႔္ အဖြြဲ႕ (Team Tuesday) 

ၿပီးခြဲ့သည့္ အပတ္ #TeamTuesday အတြက ္ထူးခၽြ္္ေသာ အသင္းဝင္ႏ စ္ဦးအား ကၽြႏ္ိုပ္ အထူး အသ အမ တ္ျပိဳခြဲ့ပါသည္။ Latonya 
Winters-Buford သည္ မ သားစိုႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း စြမ္းေ ာငရ္ည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာ္သ ို႔ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းက ို 
ျပိဳစိုပ  ိဳးေထာင္ရာတြင္ ႏ စ္ေပါင္းမ ားစြာ အေတြ႕အႀကိဳဆမ ားက ို ယူေ ာင္လာပါသည္။ သူမသည္ မ ဘေခါင္းေ ာင္မႈ ႏ င့္ စည္း႐ုံိုဆးေရး 
သင္တ္္း အဖြြဲ႕က ို ဦးေ ာင္ၿပီး ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ဌာေ္ “ေတြ႕ ဆိုေမးျမ္္းခ္း္ တင္ က္သူအမ  ိဳးသမီး” အျဖစ္ ေ ာင္႐ုံြက္ပါသည္။ သူမ၏ 
ေခါင္းေ ာင္မႈအတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 

Angelica Rosso သည္ မ သားစိုမ ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္တီႏ ို မ သားစိုမ ားက ို ပဆ့ပ ိုးေပးလ ိုေသာ စ တ္အားထက္သ္္မႈမ ာ 
တ ိုင္းတာ၍မရႏ ိုင္ပါ။ သူမ၏ အႀကီးမား ိုဆး ေပ ာ္႐ုံႊင္မႈမ ာ မ ဘမ ားအား မ မ တ ို႔၏ သားသမီးမ ားအတြက္ ေခါင္းေ ာင္ေကာင္းမ ား ႏ င့္ 
စဆျပမ ား ျဖစ္လာေစရ္္ ပညာေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အ မ္ႏ င့္ေက ာင္းအၾကားတြင္ အျပိဳသေဘာေ ာင္ေသာ  က္ ဆေရးက ို 
တည္ေ ာက္သည့္အတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
 
Cedar Grove ေဘာလဆိုးပြြဲ 

Cedar Grove အထက္တ္္းေက ာင္း ေဘာလိုဆးအသင္း AAA ျပည္္ယ ္ဗ ိုလ္လိုပြြဲသ ို႔ တက္ေရာက္ႏ ိုင္သည့္အတြက္ 
ဝမ္းေျမာက္ဂိုဏ္ယူပါသည္။ Cedar Grove Saints သည္ ၿပီးခြဲ့သည့္ ေသာၾကာေ ႔္တြင္ Appling County က ို 27-6 ျဖင့္အႏ ိုင္ရခြဲ့ၿပီး 



BURMESE 

 

ျပည္္ယ္ဗ ိုလ္လိုပြြဲသ ို႔ တက္ေရာက္ရ္္ ၎တ ို႔၏လက္မ တ္က ို ထ ိုးေဖာက္ႏ ိုင္ခြဲ့ပါသည္။  Saints သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ 11 ရက္၊ 
စေ္ေ ႔္၊ မြ္္းတည့္ခ  ္္ တြင္ Atlanta ရ   Center Parc အားကစားကြင္း၌ Carver-Atlanta ႏ င့္ ရင္  ိုင္ယ ဥ္ၿပ ိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အားကစား ေက ာင္းသားမ ား၊ ္ည္းျပဝ္္ထမ္းမ ားႏ င့္ Cedar Grove ရ   မ ဘမ ားတ ို႔အား မ ားစြာ ခ ီးက  းဂိုဏ္ယူပါသည္။ 
မ မ တ ို႔သည္ ပ္္းတ ိုင္သ ို႔ေရာက္ေရာက္ရ  ရ္္ ခက္ခက္ခြဲခြဲ ႀက ိဳးစားခြဲ့ၿပီး လာမည့္ စေ္ေ ႔္တြင္ ေအာင္ပြြဲအတြက္ မ မ တ ို႔အား အားေပးဖ ို႔ရ္္ 
ကၽြႏ္ိုပ္ မေစာင့္ႏ ိုင္ေတာ့ပါ။ ႀက ိဳးစားပါ၊ Saints။ 

Ethiopian ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုငး္ ႀက တႀ္က တတ္ ိုးအဖြြဲ႕ 

ယမ္္ေ ႔္က Ethiopian ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း I.M.P.A.C.T. သ ို႔ တက္ေရာက္လာသူအားလိုဆးအား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ စိုေ၀းေတြ႕ ဆိုပြြဲ 
သ ို႔ တက္ေရာက္လာသူအားလိုဆးအား  ေက းဇူးတင္ပါသည္။ ေက ာင္းသားမ ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ ားက ို ပဆ့ပ ိုးေပးရ္္အတြက္ ေက ာင္းခ႐ုံ ိုင္ႏ င့္ 
ခ  တ္ က္ရ္္ စ တ္အားထက္သ္္သည့္ အီသီယ ိုးပီးယား ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း အသင္း Atlanta (ECAA) ႏ င့္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
တတ ယအႀကီး ိုဆး မ သားစို အိုပ္စို ( Ethiopian/Eritrean) တ ို႔ႏ င့္ ခ  တ္ က္ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ မ မ တ ို႔၏ 
ေက ာင္းသားမ ား မ သားစိုမ ားအား ခြ္္အားေပးရ္္အတြက္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔ႏ င့္အတူ လက္တြြဲလိုပ္ေ ာင္ရ္္ ကတ ကဝတ္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ 
ပါဝင္ေ ာင္႐ုံြက္ခြဲ့ၾကေသာ ECAA ေခါင္းေ ာင္မ ားႏ င့္ ခ  တ္ က္မႈရရ  ျခင္းမ ာ အဆ့ၾသဖြယ္အေတြ႕အႀကိဳဆတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ Ethiopian 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းႏ င့္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပူးေပါင္းေ ာင္႐ုံြက္မႈ အားေကာင္းေစရ္္ ကၽြႏ္ိုပ္ ေမ  ာ္လင့္ေ္ပါသည္။ 

2022-2024 ျပကၡဒ ္  ္စစီဥေ္ရး ြြဲျခငး္ 

ျပကၡဒ ္္ ေကာ္မတီသည္ DCSD ၏ သက္  ိုင္သ ူရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းသ ို႔ ျပကၡဒ ္္ေ႐ုံြးခ ယ္ခြင့္မ ားက ို တင္ျပျခင္းရ္္ 
တာဝ္္အပ္ႏ င္းခဆရသည္။ သက္  ိုင္သူမ ားသည္ စစ္တမ္း/ေမးခြ္္းလႊာက ို ရယူျခင္းျဖင့္ တိုဆ႔ျပ္္ခ က္ ေပးပါ လ မ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎က ို 
ခ႐ုံ ိုင္၏ဝဘ္  ိုဒ္တြင္ တင္မည္ျဖစၿ္ပးီ DeKalb ၏အက္ပ္၊   ိုရ ယ္မီဒီယာ၊ အီးေမးလ္ကြ္္ရက္မ ား၊ ေဒသခဆေက ာင္းဝဘ္  ိုဒ္မ ားႏ င့္ အျခား 
ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ  က္သြယ္ေ ာင္႐ုံြက္မႈမ ားမ တစ္ င့္ ထိုတ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း ဝင္းဒ ိုးသည္ ဒီဇင္ဘာ 6 ရက္ေ္႔တြင္ 
ၿပီး ဆိုးပါသည္။ 2022-2024 ခိုႏ စ္ ေက ာင္းျပကၡဒ ္္မ ားက ို စဥ္စားသဆိုးသပ္မႈႏ င့္ လိုပ္ေ ာင္မႈမ ား အတြက ္လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ 13 
ရက္ေ ႔္တြင္ ပညာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕အစည္းအေဝး၌ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္း ျဖည့္စြက္ရ္္ ဤေ္ရာ  တြင္ ႏ  ပ္ပါ။ 

 

Smoke Rise Elementary School 

DCSD ႏ င့္ Smoke Rise မူလတ္္းေက ာင္းသည္ ႔ီးခြဲ့သည္ ့ေသာၾကေ္႔တြင္  ျပည္္ယ ္ႀကီးၾကပ္သ ူဌာ္မ း Richard Woods အား 
Smoke Rise သ ို႔ လႈ က္လ ြဲစြာ ႀက ိဳ  ိုခြဲ့ပါသည္။ Smoke Rise မူလတ္္းေက ာင္းအား အမ  ိဳးသား မူလတ္္းႏ င့္ အလယ္တ္္းပညာေရး 
အတ္ဥပေဒ (ESEA) ထူးခြၽ္္ေက ာင္းအျဖစ္ Georgia ပညာေရးဌာ္က မၾကာေသးမ ီတြင္ အသ အမ တ္ျပိဳခြဲ့ပါသည္။ Smoke Rise သည္ 
ေအာင္ျမငေ္သာပညာေရးပ႐ုံ ိုဂရမ္မ ားႏ င့္ ေက ာင္းသားမ ား ပညာေရးတ ိုးတက္မႈေၾကာင့္ ႏ ိုင္ငဆေတာ္ အသ အမ တ္ျပိဳရ္္ 
ေ႐ုံြးခ ယ္ထားေသာ ေက ာင္းႏ စ္ေက ာင္းအ္က္မ  တစ္ခိုျဖစ္သည္။ 

Smoke Rise မူလတ္္းေက ာင္းရ   ေက ာင္းသားမ ား၊  ရာ၊မမ ား ႏ င့္ အိုပ္ခ ိဳပ္ေရး မ  းမ ားအား ကၽြႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္  ိုေသာ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔အားလိုဆး သ ရ  သည့္အတ ိုင္း DCSD ေက ာင္း င္းမ ားအတြက္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေမ  ာ္မ ္္းခ က္ 
ေအာင္ျမငရ္္္ ေက ာင္းမ ားသည္ ေရ ႕သ ို႔တက္ကာ အထက္သ ို႔ တက္လ မ္းရ္္ ရပ္ရြာတစခ္ိုလိုဆးက ို လ ိုအပ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 
ထူးခြၽ္္ေသာေက ာင္းမ ားထြဲမ  တစ္ခိုက ို အသ အမ တ္ျပိဳသည့္အတြက္ ႀကီးၾကပ္သူဌာ္မ  း Woods ႏ င့္ Georgia ပညာေရးဌာ္အား 
ထပ္မဆ ေက းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/


BURMESE 

 

ျပည့္စဆိုေသာ မဟာ အစအီစဥ ္အစညး္အေဝး 

 လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ 8 ရက္၊ ဗိုဒၶဟူးေ္႔တြင္ ျပိဳလိုပ္မည့္ ျပည့္စဆိုေသာ မဟာ အစီအစဥ္ (CMP) အစည္းအေဝး သ ို႔ ေက းဇူးျပိဳ၍ 
တက္ေရာက္လာပါ၊ DCSD ဝ္္ထမ္းမ ားမ  အႀကဆျပိဳထားသည့္ E-SPLOST VI ပေရာဂ က္ စာရင္းမၾူကမ္းက ို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎တြင္ DCSD သည္ ပစၥည္း ျမႇင့္တင္မႈမ ား၊ သင္ၾကားေရး တ ိုးခ ြဲ႕မႈမ ားႏ င့္ ေရ ႕သ ို႔ ႏ င့္ ျမင့္ရာသ ို႔  က္လက္ေ ာင္ရြက္သြားေစရ္္ 
အေထာက္အကူျပိဳေစသည့္ အႀကဆျပိဳခ က္မ ားအေၾကာင္း ေ ြးေႏြးမႈမ ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးသည္ ညေ္ 6 
္ာရီတြင္ စတင္မညျ္ဖစၿ္ပီး ဤေ္ရာ တြင္ ၾကည့္ရ ိဳႏ ိုင္ပါသည္။ 

ဘတဂ္ က ္စစတ္မး္ 

DCSD သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ ဝ္္ေ ာင္မႈမ ားႏ င့္ လိုပ္င္္း လည္ပတ္မႈ  ိုင္ရာ တ ိုးတက္မႈမ ားႏ င့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အသ ိုင္းအဝ ိုင္းထဆမ  အႀကဆျပိဳထည့္သြင္းမႈရယူရ္္ အြ္္လ ိုင္း စစ္တမ္းတစ္ခိုက ို ႏ စ္စဥ္ႏ စ္တ ိုင္း ျပိဳလိုပ္ပါသည္။ ဤဘတ္ဂ က္စစ္တမ္းသည္ 
2023 ဘ႑ေရးႏ စ္ ဘတ္ဂ က္ဖြဆ႕ၿဖ ိဳးတ ိုးတက္မႈတြင္ ရပ္႐ုံြာလူထိုတိုဆ႔ျပ္ခ္ က္မ ားက ို စိုေ ာင္းရ္္ ဒီဇ ိုင္းျပိဳလိုပ္ထားပါသည္။ 
ၿပီးေျမာက္ေသာ ဘတ္ဂ က္စာ႐ုံြက္စာတမ္းသည္ ခ႐ုံ ိုင္၏ မဟာဗ  ဟာစီမဆခ က္၊ ရူပါရဆို ႏ င့္ ရည္မ ္္းခ က္မ ားႏ င့္ က ိုက္ညီပါမည္။ 2023 
ဘ႑ာေရးႏ စ္ဘတ္ဂ က္သည္ ေက ာင္းသား၊ ဝ္္ထမ္းမ ားႏ င့္ DeKalb ေကာင္တီ၏ ႏ ိုင္ငဆသားမ ားအတြက္ 
လ ိုအပ္ေသာဝ္္ေ ာငမ္ႈမ ားက ို ေရာင္ျပ္္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းဝင္းဒ ိုးက ို ဒီဇင္ဘာလ 13 ရက္ေ္႔တြင္ ပ တ္ပါမည္။  စစ္တမ္း 
ျဖည့္စြက္ရ္္ ဤေ္ရာ တြင္ ႏ  ပ္ပါ။ 

 

ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ းျခငး္ 

Georgia ျပည္သူ႔က ္္းမာေရးဌာ္ႏ င့္ ပူးေပါင္း၍ ေက ာင္းသားက ္္းမာေရးဌာ္သည္ DCSD သ ို႔ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေ းမႈမ ား 
လာေရာက္ျပိဳလိုပ္ရ္္ စ တ္လႈပ္ရ ားေ္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေ းမႈသည္ COVID -19 ေရာဂါကူးစက္ပ ဆ႕ႏ ဆ႕အား က္္႔သတ္ရ္္ႏ င့္ 
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ထ ေရာက္ေသာ ္ည္းလမ္းတစ္ခိုျဖစ္ၿပီး ေက ာင္းမ ားအား လူက ိုယ္တ ိုင္ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအတြက္ 
 က္လက္ဖြင့္လ စ္ ေစႏ ိုင္သည္။  COVID-19 စစ္ေ းမႈသည္ မျဖစမ္ေ္က စၥမဟိုတ္ပါေသာ္လည္း ေက ာင္းသားမ ား၊ ဝ္္ထမ္းမ ား၊ 
မ သားစိုဝင္မ ားႏ င့္ ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ရပ္ရြာ အသ ိုင္းအဝ ိုင္းက ို ကာကြယ္ရ္္ ကမ္းလ မ္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ မ တ ို႔ကာကြယ္ေ း 
အျပည့္ထ ိုးထားၿပီးပါေသာ္လည္း ေက ာင္းသား အားလိုဆးအတြက ္အခမြဲ့စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္က ို ရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာက္ထပ္ေသာ 
အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ေက းဇူးျပိဳ၍ ဤေ္ရာတြင္ ႏ  ပ္ပါ။ 

COVID-19 စစ္ေ းမႈက ို Doraville United မူလတ္္းေက ာင္းသား၏ မ ဘမ ား ႏ င့္ ဝ္္ထမ္းမ ားအတြက္ ေက ာင္း၏ေ းခ္္း၌လည္း 
ရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ MedCura Health သည္ Emory University School of Medicine မ  ကေလးအထူးကိုဌာ္ႏ င့္ ပူးေပါင္း၍ 
တ္လၤာေ ႔္မ ားႏ င့္ ဗိုဒၶဟူးေ္႔မ ားတြင္ အခမြဲ့စစ္ေ းမႈက ို ္ဆ္က ္8 ္ာရီမ  ေ ႔္လည္ 2 ္ာရီအထ  ျပိဳလိုပ္ေပးလ က္ရ  သည္။ 
ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ဝ္္ထမ္းမ ားႏ င့္ မ ဘမ ားအား ဝ္္ေ ာင္မႈေပးသည့္ MedCura Health ႏ င့္ ကေလးအထူးကိုဌာ္မ  
ကြၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ တ္ဖက္မ ားက ို ေက းဇူးတင္ရ  ပါသည္။ ေ္ာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ေက းဇူးျပိဳ၍ 
ဤေ္ရာတြင္ ႏ  ပ္ပါ။ 

 

တရားဝငအ္သ အမ တျ္ပိဳမႈ ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုငး္ စစတ္မး္ 

DCSD သည္ ေလာေလာ ယ္တြင္ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပိဳမႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္က ို လိုပ္ေ ာင္ေ္ပါသည္။ 
ဤလိုပ္င္္းစဥ္၏ အစ တ္အပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္သက္  ိုင္သူမ ားထဆမ  တဆို႔ျပ္္ခ က္မ ားက ို ေကာက္ခဆစိုေ ာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မ သားစို ႏ င့္ 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္  ိုင္သူ စစ္တမ္း (Family and Community Stakeholder Survey) ထြဲတြင္ ပါဝင္ေ ာင္ရြက္ၾကပါရ္္ 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf


BURMESE 

 

သင့္အား ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ ဖ တ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ ားႏ င့္အတူ ပါဝင္သက္  ိုင္သူ၏ ေရ းအသဆိုးအေ ာင္မ ားက ို ခရ ိုင္၏ 
တရားဝင္အသ အမ တ္ျပိဳမႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္ထြဲတြင္ အသဆိုးျပိဳမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
မ သားစို ႏ င့္ ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္  ိုင္သူ စစ္တမ္းက ို ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ ားျဖင့္ ရရ  ႏ ိုငပ္ါသည္ - အမ္ဟာရစ္၊ အာရဗီ၊ 
ဘဂၤါလီ၊ ျမ္္မာ၊ တရိုတ္၊ အဂၤလ ပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟ ႏၵီ၊ ္ီေပၚလီ၊   ိုမာလီ၊ စပ ္္၊  ြာဒီလီ၊ တီလီဂို၊ တီဂရီ္ာ ႏ င့္ ဗီယက္္မ္ ဘာသာစကား 
တ ို႔ျဖစ္ ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ လ   ို႕ဝ က္ထားရ္္ ျဖစၿ္ပီး ၿပီးစီးျဖည့္စြက္ရ္္ အခ  ္္  ယ္မ ္စ္သာ ၾကာပါသည္။ စစ္တမ္းအား 
ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ သင္ ရယူႏ ိုင္ပါသည္ -  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00. 

ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ ဆိုး သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ရယူရ္္ ေက းဇူးျပိဳ၍ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္  ိုဒ္ ႏ င့္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ ဝဘ္  ိုဒ္တြင္ 
 က္လက္ ၾကည့္ရ ိဳသြားပါ။ သာလြ္္ေကာင္းမြ္ေ္သာ ရက္သတၲပတ ္ျဖစ္ပါေစ။ 

က  ိဳးႏြဆစြာျဖင့္ 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

