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မ ဒ ယ်ာ အၾကေံပး (MEDIA ADVISORY)  ဆက္သြယရ္န ္- 
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ႏိုဝင္ဘ်ာလ 5 ရက္၊ 2021 ခုႏွစ္ Carla Parker, 404-734-1717 

DEKALB ေက်ာငတ္  ခရိငုေ္က ်ာငး္မ ွအဆိျုပဳထ်ားသည့္ ေက ်ာငး္ ပေရ်ာဂ ကမ္ ်ား ႏွင့္ တိုးတကမ္ႈမ ်ား၊ E-SPLOST ဘကစ္ံု မဟ်ာစ မကံနိး္ အတြက္ 
ေန်ာကအ္ဆင့္မ ်ားကိ ုေၾက်ာ္ျင်ာျခငး္ 

STONE MOUNTAIN၊ Ga. – မၾက်ာေသးမ က အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာ E-SPLOST (ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ အထ း ရည္ရြယ္ခ က္ ေဒသခံ ေရြးခ ယ္မႈ 
အေရ်ာင္းအခြန္) မ ွရန္ပံုေငြရရွိမည့္ ခရိုင္တစ္ဝွမ္းရွေိက ်ာင္းမ ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈအေဆ်ာက္အအုံ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖ င္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ဘက္စံု 
မဟ်ာ စ မံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျင်ာရန္ DeKalb ေက်ာင္တ ခရိုင္ေက ်ာင္း အရ်ာရွိမ ်ားသည္ လ်ာမည့္ တနလၤ်ာေန႔၊ ႏိုဝင္ဘ်ာလ 8 
ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစ်ာရွင္းလင္းပြြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 

ဘယ္အခ နိလ္ြဲ -  တနလၤ်ာေန႔၊ ႏုိဝငဘ္်ာလ 8 ရက၊္ ညေန 2:45 န်ာရ  

ဘယမ္်ွာလြဲ -  DeKalb ေက်ာငတ္  ခရိငုေ္က ်ာငး္၊ အပုခ္ ဳပေ္ရးႏွင့္ သငၾ္က်ားေရးဆိငုရ္်ာ ကြနပ္လကစ္ ္(Administrative and Instructional 
Complex) 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 30083 

မနိ္႔ခြနး္ေျပ်ာသ  - 
DCSD ႀက းၾကပသ္ ဌ်ာနမ ွး Cheryl Watson-Harris DeKalb ပည်ာေရးဘုတအ္ဖြြဲ႕ 
DeKalb ပည်ာေရးဘတုအ္ဖြြဲ႕ ဥကဌၠ Vickie Turner 

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွင္းလင္းျမင္သ်ာမႈ ႏွင့္ ထိေတြ႕ခ ိတ္ဆက္မႈ ကတိကဝတ္အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္   အတည္ျပဳထ်ားသည့္ E-SPLOST ရန္ပုံေငြ 
အဆက္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စ စဥ္ထ်ားသည့္ ေျပ်ာင္းလြဲေရး ပေရ်ာဂ က္မ ်ား အေၾက်ာင္း ၾက်ားသိရန္ ရပ္ရြ်ာအသိုင္းအဝိုင္းအ်ား 
ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚပါတယ္။” ဟု DeKalb ႀက းၾကပ္သ  ဌ်ာနမွ း Cheryl Watson-Harris မွ ေျပ်ာၾက်ားခြဲ့ပါသည္။ 

E-SPLOST အေၾက်ာငး္ 

E-SPLOST ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယ ပြြဲကို DeKalb ေက်ာင္တ မြဲဆႏၵရွင္ 81 ရ်ာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထ်ာက္ခံမြဲျဖင့္ ၿပ းခြဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘ်ာ 2 ရက္က 
အတည္ျပဳခြဲ့သည္။ E-SPLOST သည္ DeKalb ေက်ာင္တ တြင္ ဝယ္ယ သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအေပၚ အခြန္တစ္ရ်ာခိုင္ႏႈန္းကို 
ေန်ာက္လ်ာမည့္ငါးႏွစ္အထိ ေက်ာက္ခံမည္ျဖစပါသည္။ E-SPLOST သည္ DCSD အတြက္ အဆက္ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST V 
ရန္ပံုေငြေက်ာက္ခံမႈသည္ ဇ လိုင္လ 2017 ခုႏွစ္ မ ွဇြန္လ 2022 ခုႏွစအ္ထိ ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST VI စုေဆ်ာင္းေက်ာက္ခံမႈကို ဇ လိုင္ 2022 မွ 
ဇြန္လ 2027 အထ ိစည္းၾကပ္ေက်ာက္ခံရန္ စ စဥ္ထ်ားသည္။ DCSD သည္ အခြန္ေငြ ေဒၚလ်ာသန္းေပါင္း $660 မွ $700 အထိ ဝင္ေငြ 
ရရွိမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ေက ်ာင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္ ျမႇင့္တင္ေရး စ မံကိန္းမ ်ားကုိ ရန္ပံုေငြေထ်ာက္ပံ့ရန္ ခန္႔မွန္းထ်ားပါသည္။ 
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E-SPLOST ပေရ်ာဂ က္မ ်ားတြင္ Cross Keys အထက္တန္းေက ်ာင္းအသစ္ ေဆ်ာက္ရန္ ပါဝင္သည္၊ Sequoyah ေက ်ာင္းအစုအေဝးတစ္ခု 
ဖန္တ းျခင္းတြင္ အလယ္တန္းေက ်ာင္း အသစ္၊ အထက္တန္းေက ်ာင္းႏွင့္ အန းန်ားရွိ Dresden မ လတန္းေက ်ာင္း အပါအဝင္၊ McNair 
အထက္တန္းေက ်ာင္းကို Career Tech Academy အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြြဲ႕စည္းျခင္း၊ Dunaire ႏွင့္ Allgood မ လတန္း ေက ်ာင္းမ ်ားကုိ အေစ်ာပိုင္း 
ေလ့လ်ာသင္ယ မႈစင္တ်ာတစ္ချုဖင့္ ေက ်ာင္းသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းျခင္း ႏွင့္ Hawthorne မ လတန္းေက ်ာင္းကို ျပန္လည္တည္ေဆ်ာက္ျခင္းတို႔ 
ပါဝင္သည္။ 

အျခ်ားေသ်ာ ပေရ်ာဂ က္မ ်ားထြဲတြင္ Avondale အထက္တန္းေက ်ာင္းကို အေဆ်ာက္အဦးအသစ္ျဖင့္ အစ်ားထုိးျခင္း ႏွင့္ အ်ားကစ်ားကြင္းမွ 
အႏုပည်ာေဖ ်္ာေျဖေရး အကယ္ဒမ  (Performing Arts Academy) ျဖစလ္်ာေစျခင္း၊ Towers အထက္တန္းေက ်ာင္းသို႔ ေျပ်ာင္းလြဲျခင္းျဖင့္ Cyber 
Technology and Engineering Academy ကိ ုတည္ေထ်ာင္ျခင္း၊ Dresden မ လတန္းေက ်ာင္းကို ျပန္လည္တည္ေဆ်ာက္ျခင္း၊ Stoneview 
မ လတန္း ေက ်ာင္းကိ ုျပန္လည္တည္ေဆ်ာက္ျခင္း၊ Jolly မ လတန္းေက ်ာင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆ်ာက္ျခင္း၊ Austin မ လတန္းေက ်ာင္း၌ K-8 
ဖြင့္ျခင္း၊ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အေစ်ာပိငု္း ေလ့လ်ာသင္ယ မႈစင္တ်ာမ ်ား၊ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ နည္းပည်ာဆုိင္ရ်ာ အေဆ်ာက္အအုံ တိုးျမႇင့္မႈမ ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ 

ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ား ရယ ရန္ ေက းဇ းျပဳ၍ www.dekalbschoolsga.org/e-splost တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွဳပါ။ 
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