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DeKalb ေကာငတ္ ခရ ငုေ္က်ာငီ္းသည္ ဒတု ယုႏ စဝ္က ္စာသငက္ာလက  ုအေဝီးမ အြနလ္ ငုီ္းနည္ီးပညာျဖင့္ စတငရ္န ္
 
 
STONE MOUNTAIN၊ Ga. – DeKalb ေကာင္တ ခရ ုင္ေက်ာင္ီး (DCSD) သည္ က်န္ီးမာေရီးေဒတာုႏ င့္ ေရာဂါထ န္ီးခ််ဳပ္ေရီးုႏ င့္ တာီးဆ ီးကာကြယ္ေရီး 
စင္တာ (CDC) ၏ လမ္ီးၫႊန္ခ်က္က ု တက္ႂကြစြာ ျပန္လည္ဆန္ီးစစ္မႈျပ်ဳလုပ္ခခ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္ီးမ်ာီးုႏ င့္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး၏ က်န္ီးမာေရီးုႏ င့္ 
ေဘီးကင္ီးေရီးဆ ုင္ရာ ဆု ီးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္ီးုႏ င့္သက္ဆ ုင္၍ အသ ေပီးျခငီ္းျပ်ဳပါရန္ ျပည္သူ႔က်န္ီးမာေရီးဌာနုႏ င့္ ေဆီးဘက္ဆ ုင္ရာ 
အႀက ေပီးေကာ္မတ တ ု႔ုႏ င့္လည္ီး ကၽြုႏ္ုပ္တ ု႔ တ ုင္ပင္ေဆြီးေုႏြီးပါသည္။ DeKalb ေကာင္တ ုႏ င့္ Metro-Atlanta ဧရ ယာအထခတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြာီးမႈ 
အေရအတြက္ တ ုီးလာျခင္ီးေၾကာင့္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးသည္ ဗုဒၶဟူီးေန႔၊ ဇန္နဝါရ လ 5 ရက္၊ 2022 ခုုႏ စ္မ  ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရ လ 7 ရက္၊ 2022 
ခုုႏ စ္ အထ  အေဝီးမ အြန္လ ုင္ီးနည္ီးပညာျဖင့္ သင္ၾကာီးပ ု႔ခ်မႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
12-လ ုႏ င့္ 11-လ အလုပ္သမာီးမ်ာီး၊ ထ ု႔အျပင္ 10-လ လက္္ေထာက္ေက်ာင္ီးအုပ္မ်ာီး အာီးလ ုီး တ ု႔သည ္တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရ လ 3 ရက္၊ 2022 
ခုုႏ စ္တြင္ အလုပ္စတင္ရန္ အစ ရငခ္ ပါမည္။ အလုပ္သမာီးမ်ာီးအတြက္ COVID-19 စစ္ေဆီးမႈ မ်ာီးက ု Stone Mountain ရ   စ မ အုပ္ခ််ဳပ္မႈ ုႏ င့္ 
သင္ၾကာီးပ ု႔ခ်မႈဆ ုင္ရာ ကြန္ပလက္စ္ (Administrative & Instructional Complex) တြင္ ဇန္နဝါရ လ 3 ရက ္ုႏ င့္ ဇန္နဝါရ လ 4 ရက္၊ 2022 ခုုႏ စ္၊ 
န နက္ 8:30 နာရ  မ  ညေန 6 နာရ  အထ  ဖြင့္ထာီးပါမည္။ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးသည္ မ်က္ုႏ ာခ်င္ီးဆ ုင္ သင္ၾကာီး ပ ု႔ခ်မႈက ု လာမည့္ တနလၤာေန႔၊ 
ဇန္နဝါရ လ 10 ရက္၊ 2022 ခုုႏ စ္တြင္ စတင္ပါမည္။ 
 
ေဆာင္ီးရာသ အာီးလပ္ရက္ မတ ုင္မ  အ မ္သ ု႔ စက္က ရ ယာမ်ာီးက ု မယူျပန္ၾကေသာ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအတြက္ 2022 ခုုႏ စ္ တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရ  3 
ရက ္ုႏ င့္ ဇန္နဝါရ လ 4 ရက္မ်ာီးတြင္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအတြက္ ေလ့လာသင္ၾကာီးေရီး စက္က ရ ယာမ်ာီးက ု မ ဘမ်ာီးုႏ င့္ အုပ္ထ န္ီးသူမ်ာီးအာီး 
လာေရာက္ယူေဆာင္ခြင့္ျပ်ဳမည္ျဖစပ္ါသည္။ ျဖန္႔ခ  ်မည့္ အခ  ်န္ဇယာီးမ်ာီးက ု ေက်ာင္ီးအုပ္မ်ာီးက စ စဥ္အသ ေပီးပါမည္။ န နက္စာ ုႏ င့္ 
ေန႔လယ္စာမ်ာီးက ု ဇန္နဝါရ လ 5-7 ရက္၊ 2022 ခုုႏ စ္ လမ္ီးေဘီး၌ ရယူုႏ ုင္ပါသည္။ 
 
DCSD မ  အဆငသ္င့္ တ ု႔ျပနမ္ႈ လမီ္းညႊန္ (Readiness Response Guide) 2021 (ဒ ဇငဘ္ာလ 30 ရက၊္ 2021 ခုုႏ စတ္ြင ္ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငခ္ခ့ သည)္ 
က  ုဒ ဇင္ဘာလ 29 ရက္၊ 2021 ခုုႏ စ္တြင္ ထုတ္ေဝခခ့သည့္ CDC ၏ လမ္ီးညႊန္ခ်က္ုႏ င့္အည  ျပ်ဳျပင္မြမ္ီးမ ၿပ ီး ျဖစ္ပါသည္။ DCSD သည္ 
ေက်ာင္ီးမ်ာီးအတြင္ီး၌ COVID-19 ကူီးစက္မႈအုႏၲရာယ္က ု ေလ ်ာ့ခ်ရန္ CDC ၏ ေရာဂါထ န္ီးခ််ဳပ္ေလ ်ာ့ခ်ေရီး မဟာဗ် ဟာမ်ာီးုႏ င့္ 
အျခာီးနည္ီးဗ် ဟာမ်ာီးက ု ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္က ု ျပန္လည္သု ီးသပ္ရန္ သင့္အာီး တ ုက္တြန္ီးုႏႈ ီးေဆာ္ၿပ ီး 
ဤတြင္ မ ်ေဝထာီးေသာ လမ္ီးၫႊန္ခ်က္မ်ာီးုႏ င့္ လုပ္ထ ုီးလုပ္နည္ီးက်င့္စဥ္မ်ာီးက ု လ ုက္နာရန္ သင့္မ သာီးစအုာီး တ ုက္တြန္ီးအပ္ပါသည္။ 
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https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7Cf3e25e18fb534f31f08708d9cca2df49%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637765823253603077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hE%2BbA7xV9%2BB9VjaYSLtKmB7zUSNi%2FLCj7KekPb0vxc%3D&reserved=0

