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DCSD ျပန္္ လည-္ဖ င့္္္ ွ ျ္ခငီ္း အွ အွဥ ္- ေက်ာငီ္းွတငမ္ႈအာီး အခ် နေ္ရလ႕ဆ ငုီ္းျခငီ္း၊ 
အေဝီးမ /အေ၀ီးထ နီ္း ေ့္္္ ာသငၾ္ကာီးမႈ ေမာ္ဒယ ္ျဖင့္္ ဖ င့္္္ ွျ္ခငီ္း 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. – ခရ ုင္ေက်ာင္ီးမ်ာီး ျပန္္လ္ည-ဖ င့္္္ ွ္ျခင္ီး ႏွ င့္္ပတ္သက္သပ ီး DeKalb ေကာင္တ  ခရ ုင္ေက်ာင္ီး ႀက ီးၾကပ္သူဌာနမ   ီး Cheryl 

Watson-Harris မ  ယမန္ေနနက ပလညာေရီး ဘုတ္အဖ ြဲ႕ အွလည္ီးအေဝီးး၌ တင္ျပခြဲ့္ပပသလ္ည္။ 
 

ေ္ာေ္ာဆယ္ အွ အွဥ္း၌အႀကံျပ ထာီးသလ္ညမ ာ ေက်ာင္ီးဘုတ္အဖ ြဲ႕မ  2020-2021 ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွ ွ္ ဖ င့္္္ ွ္ျခင္ီးက ု ၾသဂုတ္္ 17 ရက္၊ 2020 

ေနနတ င္ ွတင္ဖ ုနရန္ ေရလ႕ဆ ုင္ီး္ ုက္သပ ီး COVID-19 ေရာဂပ မ်ာီးျပာီးွ ာ ပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈက ု ေထာက္ထာီး္်က္ ေက်ာင္ီးမ်ာီးအာီး အေဝီးမ  / အေ၀ီးထ န္ီး 
 ေ့္္္ာသင္ၾကာီးမႈ ေမာ္ဒယ္ ျဖင့္္ ဖ င့္္္ ွ္သ ာီးမလည္ျဖွ္ပပသလ္ည္။ ဘုတ္အဖ ြဲ႕မ  အခ  ်န္ေရလ႕ဆ ုင္ီးထာီးေသာ ွတင္ဖ င့္္္ ွ္သလည့္္ေနနရက္အာီး 
အတလ္ညျပ ခြဲ့္ပပသလ္ည္။ 
 

ေနာက္ဆုံီးရ ခ်င့္္ခ  ်န္ဆံုီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီး ႏွ င့္္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီးက ု ္ွဥ္ အေျခခံအေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးအေပအတ င္ အသ ေပီးသ ာီးပပမလည္္။ 
 

ခရ ုင္၏အွ အွဥ္တ င္ Georgia ျပလည္သူ႕က်န္ီးမာေရီး ဌာန၊ DeKalb ေကာင္တ  က်န္ီးမာေရီး ဘုတ္အဖ ြဲ႕၊ ေရာဂပ ထ န္ီးခ် ပ္ေရီး ႏွ င့္္ တာီးဆ ီး ကာက ယ္ေရီး 
ွင္တာမ်ာီး (CDC)၊ Georgia ပလညာေရီးဌာန (GaDOE)၊ ႀက ီးၾကပ္သူဌာနမ  ီးတ ုနႏွ င့္္ ပူီးေပပင္ီးေဆာင္ရ က္ျခင္ီးျဖင့္္ ေဒသဆ ုင္ရာ သမ  ႕ေတာ္၏ ပလညာေရီးဆ ုင္ရာ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေအဂ်င္ွ  (MRESA) ႏွ င့္္ ေဒသခံႏွ င့္္ ျပလည္နယ္ အွ ုီးရ အမႈေဆာင္မ်ာီး အွရ  သလ္ညတ ုန၏ ္က္ရ   ္မ္ီးလညလန္ခ်က္မ်ာီးက ု ထလ္ည့္သ င္ီး 
 ေပပင္ီးွပ္ထာီးသလ္ည္။ သမ ဘမ်ာီး၊ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ႏွ င့္္ ၀န္ထမ္ီးမ်ာီးတ ုနထံမ  ရရ  ေသာ တံုနျပန္ေျဖၾကာီးခ်က္ေပပင္ီး 39,547 ခုမ  ထုတ္္ုပ္ရရ  သလည့္္ 
ပပ၀င္သက္ဆ ုင္သူမ်ာီး ထလ္ည့္သ င္ီးပပ၀င္မႈဆ ုင္ရာ ွွ္တမ္ီးမ  ရပရ္ ာအဖ ြဲ႕အွလည္ီး၏ တံုနျပန္ေျဖၾကာီးခ်က္မ်ာီးသလည္္လည္ီး အွ အွဥ္အတ က္ 
အခ်က္အ္က္မ်ာီး ေထာက္ပံ့္ေပီးခြဲ့္သလည္္။ 
 

“DeKalb ေကာင္တ  ခရ ုင္ေက်ာင္ီး မ ာရ  တြဲ့္ ကၽ န္မတ ုနရြဲ႕ ေက်ာင္ီးသာီးေတ  နြဲန ၀န္ထမ္ီးမ်ာီးရြဲ႕ ္ံုသခံ မႈမႈဟာ ထ ပ္တန္ီးဥ ီးွာီးေပီးခ်က္ျဖွ္သပ ီး၊ ဒ ္   ု
အခ  ်န္ခပမ  ် ီးမ ာ ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွ ွက္ ု အေဝီးမ /အေ၀ီးထ န္ီး ေ့္္္ ာ သင္ၾကာီးမႈ ေမာ္ဒယ္ ျဖင့္္ ွတင္ဖ ုန ကၽ န္မတ ုန အႀကံ ျပ ပပတယ္” မုႈဟ ႀက ီးၾကပ္သူ 
ဌာနမ  ီး Cheryl Watson-Harris မ  ေျပာၾကာီးသ ာီးပပသလ္ည္။ “အခု ကၽ န္မတ ုနရြဲ႕ ဧရ ယာေဒသထြဲမ ာ မ်ာီးျပာီးတြဲ့္ ေရာဂပပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈ အ ေျခအေနေၾကာင့္္ 
ဒ ေရ ီးခ်ယ္မႈမႈဟာ အေကာင္ီးဆုံီးျဖွပ္ပတယ္၊ ဒပေပမယ့္္္လည္ီး အေျခအေနက ု ပံုမ န္ ျပန္္လ္ညသံုီးသပ္သ ာီးမ ာ ျဖွ္ပပတယ္္။ ေက်ာင္ီးသာီး၊ ဆရာ ႏွ င့္္ 
၀န္ထမ္ီးမ်ာီးမႈဟာ္လ္ညီး အေ၀ီးထ န္ီး ေ့္္္ ာ သင္ၾကာီးမႈ အျပင္အဆင္အတ က္ အေထာက္အကူျဖွ္ေွႏွ ုင္မယ့္္ ေနာက္ထပ္ အရင္ီးအျမွ္ ေတ က  ု
္က္ခံရရ  သ ာီးမ ာ ျဖွပ္ပတယ္္။” 
 

သူငယ္တန္ီး မ ေန 12 တန္ီးအထ  ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအေနျဖင့္္ က ရ ယာမ်ာီးအာီး ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ႏွ ုင္ေၾကာင္ီး ေသခ်ာေွရန္အတ က္ ခရ ုငေ္က်ာင္ီးမ  
1:1 Chromebooks အာီး ဝယ္ယူထာီးပပသလ္ည္။ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ႏွ င့္္ မ ဘမ်ာီးသလည္ ေဆာ့္ဖ္၀ြဲ အရင္ီးအျမွ္မ်ာီး အပပအဝင္ VERGE ႏွ င့္္ Microsoft TEAMS 

မ်ာီးက ု အကန္နအသတ္မရ  ဘြဲ ေအာင္ျမင္ွ  ာ မလည္ကြဲ့္သ ုန အသံုီးျပ ႏွ ုင္မလည္ျဖွ္ေၾကာင္ီး ေ့္္္ာသင္ယူဖ ုနရန္အတ က္ ေမာ္ဂ် ီးမ်ာီးအာီး ၾကလ္ည့္ရႈႏွ ုင္ၾကမလည္  
ျဖွ္သလ္ည္။ 
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DCSD အေနျဖင့္္ ေက်ာင္ီး အႀကံေပီးပုဂဂ  ္္မ်ာီးမ  ္မ္ီးလညလန္ခ်က္အပ ုင္ီး မ်ာီးက ု ္ုပ္ေဆာင္ႏွ ုင္ရန္ VERGE ႏွ င့္္ Microsoft TEAMS မ်ာီးသ ုန 
ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ခ င့္္က ုွ ွဥေ္ပီးမလည္ျဖွ္သပ ီး ဝန္ထမ္ီးမ်ာီးအတ က ္္ူငယ္မ်ာီး ွ တ္ပ ုင္ီးဆ ုင္ရာ က်န္ီးမာေရီး ေရ ီးဥ ီးသူနာျပ  101 သင္တန္ီး (Youth 

Mental Health First Aid 101 Training) က  ုဆက္္က္ွ ွဥ္ေဆာင္ရ က္ေပီးသ ာီးမလည္ျဖွပ္ပသလ္ည္။ ေက်ာင္ီးမ်ာီးႏွ င့္္ ဆရာမ်ာီးသလည္ Zoom ႏွ င့္္ Google 

Classroom ကြဲ့္သ ုနေသာ အျခာီးေရ ီးခ်ယ္ွရာ က ရ ယာမ်ာီးအာီး ေရ ီးခ်ယ္ခ င့္္ရ  သပ ီး မ မ တ ုန၏ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးႏွ င့္္ မ ဘမ်ာီးတ ုနႏွ င့္္ သင့္္ေ္်ာ္ေသာ 
အရင္ီးအျမွ္မ်ာီးျဖင့္္ ဆက္သ ယ္မႈ ျပ ္ုပ္မလည္ျဖွ္သလ္ည္။ 
 

ဇူ္ ုင္္ 14 ရက္မ  ွတင္သပ ီး 12-္ အ္ုပ္သမာီးမ်ာီးသလည္ ေက်ာင္ီးမ်ာီးဖ င့္္္ ွ္ျခင္ီးအတ က္ ျပင္ဆင္ထာီးႏွ ုင္ရန္ ေပပင္ီးွပ္ 
ခ်ဥ္ီးကပ္ေဆာင္ရ က္မႈနလည္ီး္မ္ီးက  ုျပန္ွတင္ပပမလည္္။ DCSD သလ္ည  ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွ ွ္ ွတင္ရန္ ျပင္ဆင္သလ္ည့္အေနျဖင့္္ ဆရာမ်ာီး၊ ေထာက္ကူျပ  
ဝန္ထမ္ီးေရီးရာဌာန ႏွ င့္္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးတ ုနမ  သင္ၾကာီးပ ုနခ်မႈဆ ုင္ရာ အရင္ီးအျမွ္မ်ာီးက ု အႏွၲရာယ္ကင္ီးွ ာ ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ႏွ ုင္ရန္ ႏွ င့္္/သ ုနမမႈဟုတ္ 
က ရ ယာမ်ာီးအာီး ွွ္ေဆီးၾကလ္ည့္ရ  ႏွ ုင္ရန္ အွရ  သလ္ညတ ုနအတ က္ တွ္ထပ္တလည္ီးမက်ေအာင္ အခ  ်န္ဇယာီးမ်ာီးေရီးဆ ြဲျခင္ီးမ်ာီးက ု ွ ွဥ္ ေနပပသလ္ည္။ 
 

ထ ုနအျပင္ DCSD သလ္ည ဆရာမ်ာီးႏွ င့္္ ေခပင္ီးေဆာင္မ်ာီးအာီး ကူလည အာီးေပီးသလ္ည့္အေနျဖင့္္ ွ တ္ဒဏ္ရာရရ  မႈ၊ သ ယ္ဝ ုက္ေသာ ဘက္္ ုက္ျခင္ီး၊ ္ူမႈေရီး-
ွ တ္ခံွာီးမႈဆ ုင္ရာ ေ့္္္ာသင္ယူမႈ၊ အ္ံုီးွံုပပ၀င္သက္ဆ ုင္မႈ ႏွ င့္္ ဒ ဂ်ွ္တယ္၊ အ န္္ ုင္ီးမ တဆင့္္ ေ့္္္ာသင္ယူမႈ က ရ ယာမ်ာီးႏွ င့္္ ွနွ္မ်ာီးက ု 
သင့္္ေ္်ာ္ွ ာ အသံုီးျပ မႈ အွရ  သလည္တ ုနအပပအ၀င္ ္ုပ္ငန္ီးက ်မ္ီးက်င္ တ ုီးတက္မႈဆ ုင္ရာ အခ်က္အ္က္မ်ာီးက ု ျပ ္ုပ္ဖန္တ ီးေပီးေနပပသလည္္။ အေဝီးမ  
 ေ့္္္ာသင္ယူသလည့္္ ပတ္၀န္ီးက်င္တွ္ခုတ င္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအာီး ထ ေရာက္ွ ာ သင္ၾကာီးေပီးႏွ ုင္ရန္ ႏွ င့္္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး၏ တ ုီးတက္မႈအာီး 
 ေ့္္္ာေွာင့္္ၾကလ္ည့္ႏွ ုင္ရန္အတ က္င ာ အေကာင္ီးဆုံီးေသာ အေ့္္အက်င့္္မ်ာီး ႏွ င့္္ နလည္ီးဗ် မႈဟာမ်ာီးက ု မ ်ေ၀ေပီးရန္အတ က္ ္ုပ္ငန္ီးက ်မ္ီးက်င္  
တ ုီးတက္မႈဆ ုင္ရာ အပ ုင္ီးမ်ာီးက ု ွ ွဥ္ေထာက္ပံ့္ေပီးသ ာီးမလည္ ျဖွ္ပပသလည္္။ 
 

ဆရာမ်ာီးသလည္ သင္ၾကာီးမႈအာီး တ ုက္ရ ုက ္ေဆာင္ရ က္ရန္၊ ေက်ာင္ီးသာီး၏ လည  ႏွ ႈႈင္ီးပပ၀င္မႈအာီး ေထာက္ကူအာီးေပီးရန္အျပင္ ပွ္မ တ္ထာီးသလည့္္ 
ၾကာီး၀င္ေဆာငရ္ က္မႈအာီး ပံ့္ပ ုီးေပီးရန္ ႏွ င့္္ ဗ  ဒ ယ ုျဖင့္္ေခအဆ ုျခင္ီးမ တဆင့္္ ေထာက္ကူေပီးသ ာီးရန္ အွရ  သလ္ညတ ုနအတ က္ Microsoft Teams ႏွ င့္္ Zoom 

က  ုမလည္ကြဲ့္သ ုန အသံုီးျပ ရသလ္ညႏွ င့္္ ပတ္သက္သလည့္္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ တွ္သပ  င္တလ္ညီး ႏွ င့္္ တွ္သပ  င္တလည္ီး မမႈဟုတ္ေသာ ေ့္္္ ာသင္ယူမႈမ်ာီးတ င္ 
တက္ေရာက္ပပဝင္ရန္ အခ င့္္အေရီးရရ  မလည္ ျဖွ္သလ္ည္။ 
 

ခရ ုင္အေနျဖင့္္ ဖယ္ဒရယ္အွ ုီးရ၏ ္မ္ီးလညလန္ခ်က္မ်ာီးႏွ င့္္ က ုက္လည သလည့္္ အတန္ီးတွ္တန္ီးွ  အတ က ္နံနက္ွာ၊ ေနန္ယ္ွာ ႏွ င့္္ သေရွာ/ လည္ယ္ွာ 
(သက္ဆ ုင္သ  ္ု) တ ုနအတ က္ က်န္ီးမာေသာ အွာီးအွာမ်ာီး အမ  ် ီးမ  ် ီးက ု ွ ွဥ္ေနပပသလ္ည္။ အမႈဟာရဆ ုင္ရာ ဌာနသလ္ည သယ္ယူပ ုနေဆာင္ေရီးဌာန ႏွ င့္္ 
ပူီးေပပင္ီး ေဆာင္ရ က္သပ ီး သယ္ယူပ ုန ေဆာင္ေရီး အခက္အခြဲရ  သလည့္္ မ သာီးွုမ်ာီးအတ က္ ေက်ာင္ီးဘတ္ွ္ကာီး ္မ္ီးေၾကာင္ီးအတ ုင္ီး အွာီးအွာမ်ာီးက ု 
 ေပီးပ ုနေပီးမလည္ျဖွပ္ပသလ္ည္။ 
 

အွ အွဥ္မ ာ ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕အွလည္ီးအတ င္ီး ျဖွ္ေပအသလည့္္ ေရာဂပကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈ အေျခအေနႏွ င့္္ က ုက္လည သလည့္္ ္ ုအပ္ေသာ  ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး 
 ေမာ္ဒယ္ ျဖွ္ပပသလ္ည္။ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈ နလည္ီးေသာ သ ုနမမႈဟုတ္ မရ  ေသာ အေျခအေနတ င္မူ ပံုမ န္အွဥ္အ္ာ ေမာ္ဒယ္က  ုအသံုီးျပ မလည္ျဖွ္ပပသလ္ည္။ 
အနလည္ီးအပပီး သ ုနမမႈဟုတ္ အသင့္္အတင့္္ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈ ရ  သလ္ည့္အေျခအေနတ င္မူ ရ ုီးရာအွဥ္အ္ာ၊ ေပပင္ီးွပ္နလည္ီး္မ္ီး  သ ုနမမႈဟုတ္ အေဝီးမ  / 

အေ၀ီးထ န္ီး ေ့္္္ ာသင္ယူမႈ နလည္ီး္မ္ီး အွရ  သလ္ည့္ တွ္ခုခုအာီး အသံုီးျပ မလည္ျဖွပ္ပသလ္ည္။ ေ္ာေ္ာဆယ္တ င္မူ ဧရ ယာထြဲတ င္ မ်ာီးျပာီးေသာ 
ကူီးွက္မႈမ်ာီးက ု ေတ ႕ႀကံ ခံွာီးေနရသျဖင့္္ အေဝီးမ /အေ၀ီးထ န္ီး ေ့္္္ ာ သင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္က  ုအႀကံျပ ထာီးပပသလ္ည္။ 
 

ခရ ုင္ အေနျဖင့္္ ္က္ရ   COVID-19 ေရာဂပေဒတာအခ်က္အ္က္မ်ာီးက ု ဆက္္က္ ေွာင့္္ၾကလ္ည့္ သ ာီးမလည္ျဖွ္သပ ီး ္က္ရ    ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး 
 ေမာ္ဒယ္က ု အ္ ုက္သင့္္ ျပ ျပင္ သင့္္၊မသင့္္ ႏွ င့္္ မလည္သလည့္္အခပး၌ ျပ ္ုပ္ရမလည္မ်ာီးက ု ဆံုီးျဖတ္ရန္အတ က္င ာ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွ ံ႕မႈအဆင့္္အာီး 
အကြဲျဖတ္ွွ္ေဆီးသ ာီးမလည္ ျဖွ္သလည္္။ အကြဲျဖတ္မႈမ်ာီးက ု ္ာမလည့္္ ွက္တင္ဘာ္ 14 ရက္၊ ေအာက္တ ုဘာ္ 19 ရက္၊ ႏွ ုဝင္ဘာ္ 9 ရက ္ႏွ င့္္ 
ဒ ဇင္ဘာ္ 7 ရက္၊ 2020 တ ုနတ င္ ဘုတ္အဖ ြဲ႕ အွလည္ီးအေဝီးမ်ာီးအတ င္ီးး၌ တင္ျပသ ာီးမလည္ျဖွ္ပပသလ္ည္။ 
 

ရပ္ရ ာအဖ ြဲ႕အွလည္ီးဆ ုင္ရာ ထလ္ည့္သ င္ီးပပ၀င္မႈ ွွ္တမ္ီးအရ ေတ ႕ ရ  ရသလည္မ ာ အမ်ာီးွုေသာ ၀န္ထမ္ီးမ်ာီး (70 ရာခ ုင္ႏွႈန္ီး) ႏွ င့္္ မ ဘမ်ာီး (59 ရာခ ုင္ႏွႈန္ီး) 
တ ုနသလည္ ပံုမ န္အွဥ္အ္ာ ေ့္္္ ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္ျဖင့္္ ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွ ွ္အာီး ွတင္ရန္ အဆင္မေျပၾကေၾကာင္ီး သ ရ  ရသလ္ည္။  ေပပင္ီးွပ္ ေမ
ေမာ္ဒယ္မ်ာီး ႏွ င့္္ အေဝီးမ /အေ၀ီးထ န္ီး ေ့္္္ ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္မ်ာီးမ ာမူ အုပ္ွုႏွ ွ္ခုွ္ံုီးအတ က္ ပ ုမ ု သက္ေသာင့္္သက္သာ အဆင္ေျပေသာ 
 ေရ ီးခ်ယ္မႈမ်ာီးျဖွ္ပပသလ္ည္။ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးမ ာမူ ပံုမ န္အွဥ္အ္ာ ေ့္္္ ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္ႏွ င့္္ ပ ု၍ သက္ေသာင့္္သက္သာ 
အဆင္ေျပၾကေၾကာင္ီး ေတ ႕ ရ  ရသလည္္။ 
 

ေနာက္ဆုံီးရ သန္နရ င္ီးေရီး ႏွ င့္္ ထ န္ီးသ မ္ီးမႈ ္ုပ္ထံုီး္ုပ္နလည္ီးဆ ုင္ရာ မူၾကမ္ီး အေသီးွ တ္မ်ာီး အပပအဝင္ အွ အွဥ္ တင္ျပခ်က္ တွ္ခု္ံုီးက  ု
ၾကလ္ည့္ရ  ရန္ ဤတ င္ https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf း၌ ႏွ  ပ္ပပ္။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf

