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မ ဒ ယက ဆကသ္ ယပ္ဂု  ၢိဳာလ ္- 
Portia Kirkland 

ဆက္သ ယ္ေဆကာ္္ က္မမမမကားဆ ုာ္္က ၾကကားျဖတ္ကကာလ ဒါ္ ုက္တက 
portia_kirkland@dekalbschoolsga.org 
678-427-4898 
 
Carla Parker 

ဆက္သ ယ္ေဆကာ္္ က္မမပ ုာ္ားဆ ုာ္္က အထူားက မမ္ားကမာ္သူ 
carla_parker@dekalbschoolsga.org 
404-734-1717 
 

မ ဒ ယက သတ ေပားးမက ္
ဇ နာ္လ 9 ္က၊္ 2020 

 

DeKalb ေကကာတ္ ီ ေကမကာာ္းး္ ာုသ္င္သည္ 2020-21 ေကမကာာ္းပင္သညကသာင္  အ္တ က္  ကသာေ္ကမကာာ္းမမကားီျပနာ္လင္သညဖ္ ာ္ြာလ  ျ္းာာ္းင ာ္ြပတသ္ကျ္ပ ား 
ပါ၀ာသ္ကဆ္ ာုသ္မူမကားထမံ  သေဘကထကား  တ္မာ္းေကကကး္မံမအကားီျဖန္ဖေ၀ာလ ကုသ္င္သည ္

 

ပါဝာ္သူ- မ ဘမမကား၊ ဆ္က၊ဆ္ကမမမကား/၀န္ထမာ္းမမကား၊ င ာ္ြီေကမကာ္ားသကားမမကား (ဂ္ တ ္6-12 တန္ား) 

 

မင္သည္သင္သည္ြအ္က- DCSD အေနင ာ္ြ  ကသာ္ေကမကာ္ားမမကားီျပန္ာလင္သည္ဖ ာ္ြာလ  ္င ုာ္္နာ္ ကီေကမကာ္ားး္ ုာ္မ  ထင္္သညြသ ာ္ား ဥ္ား ကားေနာလမက္္  ေသက 
သာ္ယူောလြာလကမမပံု ံ နမူနကမမကား င ာ္ြီေပါာ္ား ပ္ထကားေသကီေ္ ားးမယ္ ္ကနင္သည္ားာလမ္ားမမကား အ ္  သင္္သညတ ုဖင ာ္ြ ပတ္သက္ျပ ား 
ပါ၀ာ္သက္ဆ ုာ္ေနသူမမကားး၏ င  ္သက္ဆငဆ္  ္ကမမကား င ာ္ြ ္မေထကာ္အျမာမ္မကားတ ုဖက ု သ ္  င ုာ္္န္အတ က္ာ က ၎တ ုဖး၏ 
သေဘကထကားအျမာ္အကားီေကကက္းံာလမက္္  ပါသင္္သည္။ ဤတံုဖျပန္မ တ္းမက္မမကားတ ာ္ ာလူမမဆက္ဆံေ္ားဆ ုာ္္က 
အက ကအေ၀ားျးကားကန္ဖသတ္ျးာ္ား င ာ္ြ ကမန္ားမကသန္ဖ္ ာ္ားေ္ားဆ ုာ္္က ၾက ၢိဳားပမ္ားအကားထုတ္မမမမကား၊ီေကမကာ္ားဘတ္ ္ကကား 
သယ္ယူပ ုဖေဆကာ္ေ္ား၊ အ ကားအေသကက္မမကား ဧင္သည္ြးာ္ားေက မားေမ ားျးာ္ား၊ အပူးမ န္တ ုာ္ားတကျးာ္ား၊ီေနအ မ္တ ာ္ နင္သည္ားပင္သညကင ာ္ြ 
အာ္တကနက္ ၀ာ္ေ္ကက္းမ တ္ဆက္အသံုားျပၢိဳင ုာ္မမ၊ င ာ္ြီေကမကာ္ားတ ာ္ ပါား ပ္င ာ္ြ င ကေးါာ္ား င္သည္ား မက္ ္မမကား အသံုားျပၢိဳမမ 
အ ္  သင္္သညတ ုဖင ာ္ြပတ္သက္ျပ ား ပါ၀ာ္သက္ဆ ုာ္သူမမကားအတ က္ သက္ေတကာ္ြသက္သက အဆာ္ေျပေ မင္သည္ြ အတ ုာ္ားအတကမမကား 
ပါ၀ာ္ေပသင္္သည္။ 

 

ေနဖ္က္-   ္တမ္ားအကား အဂၤါေနဖ၊ ဇ န္ာလ 9 ္က္မ  ျပ ား တနဂၤေင ေနဖ၊ ဇ န္ာလ 21 ္က္၊ 2020 အထ  ဖ ာ္ြာလ  ္ထကားမင္သည္ီျဖ ္သင္္သည္။ 
 

ေန္က-   ္တမ္ားသ ုဖ သ ကားေ္ကက္္န္ ာလာ္ြး္ -  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RkKXCJKRzNDwfb 

 
### 
 
 

က မင္ပုတ္ ုဖအေၾကကာာ္း -  DeKalb ေကကာ္တ ီေကမကာ္ားး္ ုာ္သင္္သည ၎း၏ီေကမကာ္ားသကားေပါာ္ား 102,000 ေကမက္အကားီေကကာလ ပ္ င ာ္ြ 
သက္ေမ ား၀မ္ားေကမကာ္ားမမကားတ ုဖအတ က္ီျပာ္ဆာ္ေပား္န္အတ က္ာ က နက္္ မာ္ားေသက သာ္ၾကကားပ ုဖးမမမ င ာ္ြ သာ္ယူောလြာလကမမနင္သည္ားာလမ္ားအကား အသံုားျပၢိဳပါသင္္သည္။ 
နက္္ မာ္ားေသက သာ္ၾကကားပ ုဖးမမမ င ာ္ြ သာ္ယူောလြာလကမမနင္သည္ားာလမ္ားဆ ုသင္္သညမ ကီေကမကာ္ားသကားမမကားအကားီေကကာလ ပ္၊ သက္ေမ ား၀မ္ားေကမကာ္ား င ာ္ြ 
ဘ၀အသက္တကတ ာ္ီေအကာ္ျမာ္မမ္ ္  ေ ္န္အတ က္ာ ကီေ၀ဖန္ပ ုာ္ားျးကားဆံုားျဖတ္င ုာ္ေ ဖ ုဖ၊ီျပ နကမမကားီေျဖ္ ာ္ားင ုာ္ေ ဖ ုဖ၊ 
ဆက္သ ယ္ေဆကာ္္ က္မမျပၢိဳင ုာ္ေ ဖ ုဖ င ာ္ြ ထ ေ္ကက္  က ပူားေပါာ္ားေဆကာ္္ က္မမ္  ေ ဖ ုဖ းမ တ္ဆက္ာုလပ္ေဆကာ္ေပားေသက နင္သည္ားာလမ္ားတ ္းုျဖ ္သင္္သည္။ 
ီေနကက္ထပ္ောလြာလက္န္အတ က္ www.dekalbschoolsga.org သ ုဖ ၀ာ္ေ္ကက္ၾကင္္သညြ္မပါ္။ီေမားး န္ားမမကား သ ုဖမဟုတ္ မ တ္းမက္မမကားအကား 
Communications@dekalbschoolsga.org သ ုဖ တာ္သ ာ္ားပါ္။ 
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