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အတ ြဲ 60 

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

အေယာက္စီတ ိုင္းအတ က ္ေပ ာ္ရႊင္ဖ ယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ 

အသစ္ေသာပိုုံမ ္္အေျခအေ္က ို ဆက္လက္ၿပီးအလ ိုက္သင့္ ျပဳမူေ္ထ ိုင္သ ားသည့္အေလ ာက္ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ ခ႐ို ိုင္အတ င္း 

COVID-19 ပ ုံ႕ႏ ုံ႔မႈ ေလ ာ့ပါးေစရ္ ္လ ိုအပ္ေသာေျခလ မ္းမ ားက ို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ေ္ ေသာေၾကာင့္ ခ႐ို ိုင္သည္ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 

ေက ာင္းသားမ ားက ို ေဘးကင္းစ ာ ပညာသင္ၾကားရ္ ္ကတ ကဝတ္ျပဳထားေၾကာင္း လူတ ိုင္းအား ေသခ ာေစ လ ိုပါသည္။ 

က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ပညာရ င္အားလိုုံး၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ပုံ့ပ ိုးကူညီ ရ္္ႏ င့္ ၎တ ို႔၏ ပညာေရး၊ ႐ိုိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုငရ္ာ၊ 

စ တ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာႏ င့္ စ တ္ခုံစားမႈဆ ိုငရ္ာ လိုုံၿခ ုဳံမႈက ို က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ္ုံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးအျဖစ ္ဆက္လက္ထားရ  ရ္ ္ကတ ျပဳပါသည္။ 

က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားႏ င့္ ဝ္္ထမ္းမ ား၏ ေဘးကင္းေရးႏ င့္ က ္္းမာခ မ္းသာေရးအတ က္ ေရာဂါထ ္္းခ ဳပ္ေရးႏ င့္ 

တားဆီးကာက ယ္ေရး စင္တာ (CDC) မ  ထိုတ္ျပ္္ေသာ လမ္းၫႊ္္ခ က္က ို တင္းတင္းက ပ္က ပ္ လ ိုက္္ာစဥ္တ င ္က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 

အေဆာက္အဦမ ားက ို တစ္သမတ္တည္း သ္႔္ရ င္းေရးႏ င့္ သ္႔္စင္မႈမ ားက ို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သ ားမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏ ာေခါင္းစည္းမ ားက ို စ္စ္တက  ဝတ္ဆင္ျခင္းႏ င့္ ေရာဂါထ ္္းခ ဳပ္ေလ  ာ့ခ ေရး ဗ ်ဴဟာမ ားက ို လ ိုက္္ာျခင္းတ ို႔အားျဖင့္ 

က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ားသည္ မ မ တ ို႔သင္ယူရ္္၊ ရ င္သ္္ရ္္ႏ င့္ မ မ တ ို႔၏အစ မ္းပကားသ ို႔ အျပည့္အဝေရာက္ရ  ရ္ ္လ ိုအပ္သည့္ 

ၫႊ္္ၾကားခ က္မ ားက ို လက္ခုံရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

သင့္ႀကီးၾကပသူ္ဌာ္မ ်ဴး
ထုံမ  အမ ာစကား 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/


BURMESE 

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္က DCSD သည္ ဝ္္ထမ္းမ ားအတ က ္PCR COVID-19 စစ္ေဆးျခင္းက ို ကမ္းလ မ္းရ္္ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 

အသ ိုင္းအဝ ိုင္း က ္္းမာေရး ေစာင့္ေရ ာက္မႈ စ္စ ္(Community HealthCare System) (OCHS) ႏ င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည္။ 

PCR စစ္ေဆးမႈမ ားက ို ဓာတ္ခ ြဲခ္္းမ ားမ  လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ ားက ို မ ားေသာအားျဖင့္ 24-48 ္ာရီ ၾကာပါသည္။ 

အေထ ေထ အားလပ္ရက္ က င္းဆက္မ ဝ္္ဒဏ္မ ားႏ င့္အတူ မႀက ုဳံစဖူးေသာ စမ္းသပ္မႈ လ ိုအပ္ခ က္ တ ိုးလာမႈေၾကာင့္ COVID-19 

ဓာတ္ခ ြဲခ္္းအစီရင္ခုံစာသည္ ေမ  ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မ ားစ ာေ္ာက္က ေ္ပါသည္။ OCHS တ င္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ 

တ ိုင္ပင္ေဆ းေႏ းမႈ၊ PCR စစ္ေဆးျခင္းႏ င့္ ေ္မေကာင္းျဖစ္ေ္ေသာ ဝ္ထ္မ္းမ ားအား လ င္ျမ္္သည့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မ ားေပးရ္ ္

က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အေဆာက္အအုံိုတ င္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာဆရာဝ္္ႏ င့္ သူ္ာျပဳမ ား ရ  သည္။ 

OCHS သည္ ေရာဂါကူးစက္မႈျဖစသ္ည့္ ဝ္္ထမ္းမ ားက ို ဦးစ ာသ ရ  ႏ ိုင္ေစရ္ ္ဓာတ္ခ ြဲခ္္းမ ားႏ င့္ လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ၿပီး ရလဒ္မ ားက ို 

ေပးေဆာင္ရ္ ္၎တ ို႔ထုံသ ို႔ က ိုယ္ပ ိုင္ဖို္္းေခၚဆ ိုမႈမ ား ျပဳလိုပ္ပါသည္။ OCHS သည္ PCR စစ္ေဆးမႈခုံယူေသာဝ္္ထမ္းမ ားအား 

လ ိုအပ္ပါက ၎တ ို႔၏ အျခားေ္ရာတစ္ခိုတ င ္လ င္ျမ္္သည့္ စမ္းသပစ္စ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ရ္္ အခ င့္အေရး ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ 

OCHS သည္ လ င္ျမ္္သည့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက ို ခရ ိုင္၏ ရုံိုးခ္္း၌ ယခိုအပတ္တ င္ ျပဳလိုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

DCSD သည္ ဝ္္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ားႏ င့္ ရပ္႐ို ာလူထိုအတ က္ လစဥ္ COVID-19 စမ္းသပ္မႈႏ င့္ ကာက ယ္ေဆးထ ိုးျခင္း 

ေဆးခ္္းက ိုလည္း လက္ခုံျပဳလိုပ္ေပးေ္ပါသည္။ ကာက ယ္ေဆးမ ားႏ င့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို အသက္အရ ယ္အားလုံိုးအတ က္ အခမြဲ့ 

ရရ  ႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာက္လာမည့္ အစီအစဥ္မ ာ ဇ္္္ဝါရ ီ14 ရက ္ေသာၾကာေ ႔္ ္ုံ္က ္8:30 မ  ေ ႔္လည္ 1 ္ာရီအထ  

Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA တ င္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စာရင္းသ င္းရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေ္ရာတ င ္ႏ  ပ္ပါ။ 

DCSD အသ ိုက္အဝ္္းအား ပုံ့ပ ိုးစီစဥ္ေပးထားသည့္ COVID-19 စမ္းသပ္မႈႏ င့္ ကာက ယ္ေဆးမ ားဆ ိုင္ရာ 

ေ္ာက္ဆိုုံးအခ က္အလက္မ ားအတ က္ COVID-19 က ္္းမာေရးႏ င့္ ေဘးကင္းလိုုံၿခ ုဳံေရး ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက ္

ၾကည့္ရ ဳၿပီး ခ႐ို ိုင္၏ Facebook၊ Twitterႏ င့္ Instagram တ င္ ခ  တ္ဆက္ရ  ေ္ပါ။ ထ ို႔အျပင ္K-12 ၏ ေ ႔္စဥ္ဘဝေျဖရ င္းမႈႏ င့္ K-12 

သီးသ္္႔ခ ြဲေ္ျခင္း အခ က္အလက္မ ားအတ က ္CDC ၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င္လည္း သင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရ ဳႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
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%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0


BURMESE 

ပရ တသ္တအ္ႀက ဳက ္ေက ာငး္သား 

 

ယခိုအပတ္တ င္ Cedar Grove အလယ္တ္္းေက ာင္းမ  ရ စ္တ္္းေက ာင္းသား Andrew Hall အား မီးေမာင္းထ ိုးျပ လ ိုပါသည္။ 

Andrew သည္ သူ၏ေက ာင္းတ င္ရည္ရ ယ္ခ က္ျပင္းျပေသာ က ္ ္ျပ်ဴတာ ပ႐ို ိုဂရမမ္ာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆရာ၊ 

ဆရာမမ ားႏ င့္ ဝ္္ထမ္းမ ားႏ င့္ သူ၏ လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက ္ေက ာင္းသားမ ားက ို ္ည္းပညာပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ လ ိုအပ္ခ က္မ ားတ င္ ကူညီရ္္ 

အၿမြဲဆႏၵရ  သူျဖစ္သည္။ Andrew သည္ ထူးခ ၽ္္ေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦးျဖစၿ္ပီး ဂ႐ိုိုစ ိုက္တတ္သူျဖစ္ပါသည္။ ထူးခၽ ္္ေသာ 

ဤေက ာင္းသားအတ က္ မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္ ္ကၽ ႏ္ိုပ္ ဂိုဏ္ယူပါသည္။ 

School Choice လ တလ္ပစ္ ာ စာရငး္ေပးသ ငး္မႈ 

လ တ္လပ္စ ာ စာရင္းေပးသ င္းမႈ လ တ္လပ္ေသာ ေက ာင္းေ႐ို းခ ယ္မႈ စာရင္းသ င္း ဝင္းဒ ိုးသည္ ယခိုတ င္ ဖ င့္လ စ္ေ္ၿပီျဖစ္ၿပီး အခ  ္္မ ီ 

ေလ  ာက္လအာမ ားအတ က္ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 4 ရက္၊ 2022 တ င ္ပ တ္မည္ျဖစ္သည္။ ေ္ာက္က ေသာေလ  ာက္လႊာမ ားက ို 

ၾသဂိုတ ္31 ရက္၊ 2022 အထ  လက္ခုံပါမည္။ သ ို႔ေသာ ္ထ ိုင္ခိုုံရရ  ႏ ိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ေ႐ို းခ ယ္မည္ျဖစပ္ါသည္။ ေလ  ာက္ထားရ္္ 

ေက းဇူးျပဳၿပီး School Choice ဝဘဆ္ ို္ တ င္ ၾကည့္ရ ဳပါ။ 

ခရ ိုင၏္ ေဖာ္ျပခ က ္

ကၽ ႏ္ိုပ္၏ ခရ ိုငမ္  က ိုင္တ ယ္ေျဖရ င္းမႈ ေဖာ္ျပခ က္ ဒိုတ ယမ ္္႔ခ ္္းက ို လာမည့္ ဇ္္္ဝါရီလ 26 ရက္၊ ညေ္ 6:30 ္ာရ ီတ င္ 

ေျပာဆ ိုပါမည္။ အစီအစဥ္က ို DSTV ရိုပ္ျမင္သုံၾကားတ င ္တ ိုက္ရ ိုက္ထိုတ္လႊင့္ပါမည္။ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအားလိုုံးအတ က္ 

အရည္အေသ းရ  ေသာ ပညာေရးက ို ပုံ့ပ ိုးေပးရာတ င ္က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔ မည္သ ို႔ေရ ႕ဆက္ပုံို ႏ င့္ အထက္သ ို႔တက္လ မ္းေ္ပိုုံက ို မ  ေဝရ္ ္

စ တ္လႈပ္ရ ားမ ပါသည္။ 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/


BURMESE 

ေက ာငး္သား စကက္ ရ ယာ စစတ္မး္ 

ဖယ္ဒရယ ္ဆက္သ ယ္ေရး ေကာ္မရ င ္အေရးေပၚ ခ  တ္ဆက္မႈ ရ္္ပုံိုေင  (Federal Communication Commission Emergency 

Connectivity Fund) သည္ အေဝးမ  ေလ့လာသင္ယူျခင္းတ င ္လိုုံေလာက္ေသာ အခ င့္အလမ္း မရ  သည့္ ေက ာင္းသားမ ားအတ က္ 

အင္တာ္က္ဝ္္ေဆာငခ္မ ား ႏ င့္ စက္က ရ ယာမ ား ခ  တ္ဆက္မႈျပဳေပးရ္ ္အသိုုံးစရ တ္မ ား အတ က ္ေက ာင္းမ ားသ ို႔ ရ္္ပိုုံေင  

ပုံ့ပ ိုးေပးပါသည္။ 2021-22 ႏ င့္ 2022 - 23 ေက ာင္းစာသင္ႏ စ္မ ားအတ က္ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ထပ္မုံဆိုုံးျဖတ္ရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ 

ေအာက္ပါစစ္တမ္းက ို ျဖည့္စ က္ပါ။ က ၽႏ္ိုပ္တ ို႔၏ေက ာင္းသားမ ားအား ဆက္လက္ပုံ့ပ ိုးမႈျဖစ္ေစမည့္ စက္က ရ ယာမ ားႏ င့္ 

ခ  တ္ဆက္မႈက ို ဝယ္ယူရ္္အတ က္ ခ႐ို ိုင္သည္ ဤအခ က္အလက္မ ားက ို အသိုုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါမည္။ အကယ္၍ DeKalb ေကာင္တီ 

ခရ ိုင္ေက ာင္းတ င ္သင့္ကေလးတစ္ဦးထက္ပ ိုၿပီး ေက ာင္းတက္ေရာက္ေ္ပါက၊ ေက းဇူးျပဳ၍ ကေလးတစ္ဦးစီအတ က္ 

စစ္တမ္းတစ္ခိုစ ီသီးျခား ျဖည့္စ က္ပါ။  စစ္တမ္း ျဖည့္စ က္ရ္္ ဤေ္ရာ တ င္ ႏ  ပ္ပါ။ 

ျပည့္စုံိုေသာ မဟာ အစအီစဥ ္

ၿပီးခြဲ့သည့္အပတ္က အ ္္လ ိုင္း္ည္းပညာျဖင့္ ျပည့္စုံိုေသာ မဟာစီမုံက ္ ္း (CMP) အေမးအေျဖက႑တ င္ ပါဝင္ခြဲ့သည့္ Principal 

Advisory Council (PAC) အဖ ြဲ႕ဝငမ္ ားအား ေက းဇူးတင္ပါသည္။ CMP လိုပ္င္္းစဥ္သည္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔အား ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ 

ပ ိုမ ိုက ယ္ျပ္္႕ေသာ သက္ဆ ိုင္သူအဖ ြဲ႕တ ို႔ႏ င့္ ယုံိုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရ္ ္ႏ င့္ ရ င္းလင္းျမင္သာမႈ အတ က္ 

အေထာက္အကူျပဳေစမည္မ ာ ကၽ ႏ္ိုပ္ ယုံိုၾကည္ပါသည္။  ေဆ းေႏ းပ ြဲအတ င္း ေမးခ ္္းမ ားအတ က္ တုံို႔ျပ္္ေျဖၾကားမႈမ ားက ို 

ၾကည့္ရ ဳရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေ္ရာတ င္ ႏ  ပ္ပါ။ ထ ို႔အျပင္ CMP  ပါဝင္သူ၏ တုံို႔ျပ္ခ္ က္ စစ္တမ္း က ိုျဖည့္စ က္ရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ 

ဤေ္ရာ  တ င္ ႏ  ပ္ပါ။ ခရ ိုင္တစခ္ိုအေ္ျဖင့္ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔သည ္ေရ ႕သ ို႔ႏ င့္ ျမင့္ရာသ ို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရ က္သ ားပါမည္။ 

ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ဆုံိုး သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ရယရူ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ကၽ ႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ္ ႏ င့္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ 

ဝဘ္ဆ ိုဒ္တ င္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရ ဳသ ားပါ။ ပညာေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႕ အစည္းအေဝးက ို ၾကည့္ရ ဳရ္္ ေက းဇူးျပဳ၍ ဤေ္ရာတ င ္ႏ  ပ္ပါ။  

သာလ ္္ေကာင္းမ ္္ေသာ ရက္သတၲပတ္ ျဖစ္ပါေစ။ 

က  ဳးႏ ုံစ ာျဖင့္ 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

