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DCSD ျပန္္လည္-ဖင့္္္ွ္ျခင္ီး အွအွဥ္ - ေက်ာင္ီးွတင္မအ
ႈ ာီး အခ်န္ေရလ႕ဆင
ု ီး္ ျခင္ီး၊
အေဝီးမ/အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာသင္ၾကာီးမႈ ေမာ္ဒယ္ ျဖင့္္ ဖင့္္္ွ္ျခင္ီး
STONE MOUNTAIN, Ga. – ခရုင္ေက်ာင္ီးမ်ာီး ျပန္္လည္-ဖင့္္္ွ္ျခင္ီး ႏွင့္္ပတ္သက္သပီး DeKalb ေကာင္တ ခရုင္ေက်ာင္ီး ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ ီး Cheryl
Watson-Harris မ ယမန္ေနနက ပလညာေရီး ဘုတ္အဖ႕ြဲ အွလည္ီးအေဝီးး၌ တင္ျပခြဲပ
့္ ပသလည္္။
ေ္ာေ္ာဆယ္ အွအွဥ္း၌အႀကံျပ ထာီးသလည္မာ ေက်ာင္ီးဘုတ္အဖ႕ြဲ မ 2020-2021 ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွွ္ ဖင့္္္ွ္ျခင္ီးကု ၾသဂုတ္္ 17 ရက္၊ 2020
ေနနတင္ ွတင္ဖုနရန္ ေရလ႕ဆုင္ီး္ုက္သပီး COVID-19 ေရာဂပ မ်ာီးျပာီးွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကု ေထာက္ထာီး္်က္ ေက်ာင္ီးမ်ာီးအာီး အေဝီးမ / အေ၀ီးထန္ီး
ေ့္္္ာသင္ၾကာီးမႈ ေမာ္ဒယ္ ျဖင့္္ ဖင့္္္ွ္သာီးမလည္ျဖွ္ပပသလည္္။ ဘုတ္အဖ႕ြဲ မ အခ်န္ေရလ႕ဆုင္ီးထာီးေသာ ွတင္ဖင့္္္ွ္သလည့္္ေနနရက္အာီး
အတလည္ျပ ခြဲ့္ပပသလည္္။
ေနာက္ဆံုီးရ ခ်င့္္ခ်န္ဆံုီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီး ႏွင့္္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီးကု ္ွဥ္ အေျခခံအေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးအေပအတင္ အသေပီးသာီးပပမလည္္။
ခရုင္၏အွအွဥ္တင္ Georgia ျပလည္သူ႕က်န္ီးမာေရီး ဌာန၊ DeKalb ေကာင္တ က်န္ီးမာေရီး ဘုတ္အဖ႕ြဲ ၊ ေရာဂပ ထန္ီးခ် ပ္ေရီး ႏွင့္္ တာီးဆီး ကာကယ္ေရီး
ွင္တာမ်ာီး (CDC)၊ Georgia ပလညာေရီးဌာန (GaDOE)၊ ႀကီးၾကပ္သူဌာနမ ီးတုနႏွင့္္ ပူီးေပပင္ီးေဆာင္ရက္ျခင္ီးျဖင့္္ ေဒသဆုင္ရာ သမ ႕ေတာ္၏ ပလညာေရီးဆုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္ွ (MRESA) ႏွင့္္ ေဒသခံႏွင့္္ ျပလည္နယ္ အွုီးရ အမႈေဆာင္မ်ာီး အွရသလည္တုန၏ ္က္ရ ္မ္ီးလညလန္ခ်က္မ်ာီးကု ထလည့္္သင္ီး
ေပပင္ီးွပ္ထာီးသလည္္။ သမဘမ်ာီး၊ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ႏွင့္္ ၀န္ထမ္ီးမ်ာီးတုနထံမ ရရေသာ တံုနျပန္ေျဖၾကာီးခ်က္ေပပင္ီး 39,547 ခုမ ထုတ္္ုပ္ရရသလည့္္
ပပ၀င္သက္ဆုင္သူမ်ာီး ထလည့္္သင္ီးပပ၀င္မႈဆုင္ရာ ွွ္တမ္ီးမ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အွလည္ီး၏ တံုနျပန္ေျဖၾကာီးခ်က္မ်ာီးသလည္္လည္ီး အွအွဥ္အတက္
အခ်က္အ္က္မ်ာီး ေထာက္ပံ့္ေပီးခြဲ့္သလည္္။
“DeKalb ေကာင္တ ခရုင္ေက်ာင္ီး မာရတြဲ့္ ကၽန္မတုနရြဲ႕ ေက်ာင္ီးသာီးေတ နြဲန ၀န္ထမ္ီးမ်ာီးရြဲ႕ ္ံုသခံ မႈမႈဟာ ထပ္တန္ီးဦးွာီးေပီးခ်က္ျဖွ္သပီး၊ ဒ္ု
အခ်န္ခပမ် ီးမာ ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွွ္ကု အေဝီးမ/အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာ သင္ၾကာီးမႈ ေမာ္ဒယ္ ျဖင့္္ ွတင္ဖုန ကၽန္မတုန အႀကံ ျပ ပပတယ္” မႈဟု ႀကီးၾကပ္သူ
ဌာနမ ီး Cheryl Watson-Harris မ ေျပာၾကာီးသာီးပပသလည္္။ “အခု ကၽန္မတုနရြဲ႕ ဧရယာေဒသထြဲမာ မ်ာီးျပာီးတြဲ့္ ေရာဂပပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အ ေျခအေနေၾကာင့္္
ဒေရီးခ်ယ္မႈမႈဟာ အေကာင္ီးဆံုီးျဖွ္ပပတယ္၊ ဒပေပမယ့္္္လည္ီး အေျခအေနကု ပံုမန္ ျပန္္လည္သံုီးသပ္သာီးမာ ျဖွ္ပပတယ္္။ ေက်ာင္ီးသာီး၊ ဆရာ ႏွင့္္
၀န္ထမ္ီးမ်ာီးမႈဟာ္လည္ီး အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာ သင္ၾကာီးမႈ အျပင္အဆင္အတက္ အေထာက္အကူျဖွ္ေွႏွုင္မယ့္္ ေနာက္ထပ္ အရင္ီးအျမွ္ ေတကု
္က္ခံရရသာီးမာ ျဖွ္ပပတယ္္။”
သူငယ္တန္ီး မေန 12 တန္ီးအထ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအေနျဖင့္္ ကရယာမ်ာီးအာီး ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ႏွုင္ေၾကာင္ီး ေသခ်ာေွရန္အတက္ ခရုငေ
္ က်ာင္ီးမ
1:1 Chromebooks အာီး ဝယ္ယူထာီးပပသလည္္။ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး ႏွင့္္ မဘမ်ာီးသလည္ ေဆာ့္ဖ္၀ြဲ အရင္ီးအျမွ္မ်ာီး အပပအဝင္ VERGE ႏွင့္္ Microsoft TEAMS
မ်ာီးကု အကန္နအသတ္မရဘြဲ ေအာင္ျမင္ွာ မလည္ကြဲ့္သုန အသံုီးျပ ႏွုင္မလည္ျဖွ္ေၾကာင္ီး ေ့္္္ာသင္ယူဖနရ
ု န္အတက္ ေမာ္ဂ် ီးမ်ာီးအာီး ၾကလည့္္ရႈႏွုင္ၾကမလည္
ျဖွ္သလည္္။
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BURMESE

DCSD အေနျဖင့္္ ေက်ာင္ီး အႀကံေပီးပုဂဂ ္္မ်ာီးမ ္မ္ီးလညလန္ခ်က္အပုင္ီး မ်ာီးကု ္ုပ္ေဆာင္ႏွုင္ရန္ VERGE ႏွင့္္ Microsoft TEAMS မ်ာီးသုန
ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ခင့္္ကုွွဥ္ေပီးမလည္ျဖွ္သပီး ဝန္ထမ္ီးမ်ာီးအတက္ ္ူငယ္မ်ာီး ွတ္ပုင္ီးဆုင္ရာ က်န္ီးမာေရီး ေရီးဦးသူနာျပ 101 သင္တန္ီး (Youth
Mental Health First Aid 101 Training) ကု ဆက္္က္ွွဥ္ေဆာင္ရက္ေပီးသာီးမလည္ျဖွ္ပပသလည္္။ ေက်ာင္ီးမ်ာီးႏွင့္္ ဆရာမ်ာီးသလည္ Zoom ႏွင့္္ Google
Classroom ကြဲ့္သုနေသာ အျခာီးေရီးခ်ယ္ွရာ ကရယာမ်ာီးအာီး ေရီးခ်ယ္ခင့္္ရသပီး မမတုန၏ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးႏွင့္္ မဘမ်ာီးတုနႏွင့္္ သင့္္ေ္်ာ္ေသာ
အရင္ီးအျမွ္မ်ာီးျဖင့္္ ဆက္သယ္မႈ ျပ ္ုပ္မလည္ျဖွ္သလည္္။
ဇူ္ုင္္ 14 ရက္မ ွတင္သပီး 12-္ အ္ုပ္သမာီးမ်ာီးသလည္ ေက်ာင္ီးမ်ာီးဖင့္္္ွ္ျခင္ီးအတက္ ျပင္ဆင္ထာီးႏွုင္ရန္ ေပပင္ီးွပ္
ခ်ဥ္ီးကပ္ေဆာင္ရက္မႈနလည္ီး္မ္ီးကု ျပန္ွတင္ပပမလည္္။ DCSD သလည္ ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွွ္ ွတင္ရန္ ျပင္ဆင္သလည့္္အေနျဖင့္္ ဆရာမ်ာီး၊ ေထာက္ကူျပ
ဝန္ထမ္ီးေရီးရာဌာန ႏွင့္္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးတုနမ သင္ၾကာီးပုနခ်မႈဆုင္ရာ အရင္ီးအျမွ္မ်ာီးကု အႏွၲရာယ္ကင္ီးွာ ဝင္ေရာက္အသံုီးျပ ႏွုင္ရန္ ႏွင့္္/သုနမမႈဟုတ္
ကရယာမ်ာီးအာီး ွွ္ေဆီးၾကလည့္္ရ ႏွုင္ရန္ အွရသလည္တနအ
ု တက္ တွ္ထပ္တလည္ီးမက်ေအာင္ အခ်န္ဇယာီးမ်ာီးေရီးဆြဲျခင္ီးမ်ာီးကု ွွဥ္ ေနပပသလည္္။
ထုနအျပင္ DCSD သလည္ ဆရာမ်ာီးႏွင့္္ ေခပင္ီးေဆာင္မ်ာီးအာီး ကူလညအာီးေပီးသလည့္္အေနျဖင့္္ ွတ္ဒဏ္ရာရရမႈ၊ သယ္ဝုက္ေသာ ဘက္္ုက္ျခင္ီး၊ ္ူမႈေရီးွတ္ခံွာီးမႈဆုင္ရာ ေ့္္္ာသင္ယူမႈ၊ အ္ံုီးွံုပပ၀င္သက္ဆုင္မႈ ႏွင့္္ ဒဂ်ွ္တယ္၊ အန္္ုင္ီးမတဆင့္္ ေ့္္္ာသင္ယူမႈ ကရယာမ်ာီးႏွင့္္ ွနွ္မ်ာီးကု
သင့္္ေ္်ာ္ွာ အသံုီးျပ မႈ အွရသလည္တုနအပပအ၀င္ ္ုပ္ငန္ီးက်မ္ီးက်င္ တုီးတက္မႈဆုင္ရာ အခ်က္အ္က္မ်ာီးကု ျပ ္ုပ္ဖန္တီးေပီးေနပပသလည္္။ အေဝီးမ
ေ့္္္ာသင္ယူသလည့္္ ပတ္၀န္ီးက်င္တွ္ခုတင္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးအာီး ထေရာက္ွာ သင္ၾကာီးေပီးႏွုင္ရန္ ႏွင့္္ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီး၏ တုီးတက္မႈအာီး
ေ့္္္ာေွာင့္္ၾကလည့္္ႏွုင္ရန္အတက္ငာ အေကာင္ီးဆံုီးေသာ အေ့္္အက်င့္္မ်ာီး ႏွင့္္ နလည္ီးဗ် မႈဟာမ်ာီးကု မ်ေ၀ေပီးရန္အတက္ ္ုပ္ငန္ီးက်မ္ီးက်င္
တုီးတက္မႈဆုင္ရာ အပုင္ီးမ်ာီးကု ွွဥ္ေထာက္ပံ့္ေပီးသာီးမလည္ ျဖွ္ပပသလည္္။
ဆရာမ်ာီးသလည္ သင္ၾကာီးမႈအာီး တုက္ရုက္ ေဆာင္ရက္ရန္၊ ေက်ာင္ီးသာီး၏ လညႏွႈင္ီးပပ၀င္မႈအာီး ေထာက္ကူအာီးေပီးရန္အျပင္ ပွ္မတ္ထာီးသလည့္္
ၾကာီး၀င္ေဆာင္ရက္မႈအာီး ပံ့္ပုီးေပီးရန္ ႏွင့္္ ဗဒယုျဖင့္္ေခအဆုျခင္ီးမတဆင့္္ ေထာက္ကူေပီးသာီးရန္ အွရသလည္တုနအတက္ Microsoft Teams ႏွင့္္ Zoom
ကု မလည္ကြဲ့္သုန အသံုီးျပ ရသလည္ႏွင့္္ ပတ္သက္သလည့္္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ တွ္သပ င္တလည္ီး ႏွင့္္ တွ္သပ င္တလည္ီး မမႈဟုတ္ေသာ ေ့္္္ာသင္ယူမႈမ်ာီးတင္
တက္ေရာက္ပပဝင္ရန္ အခင့္္အေရီးရရမလည္ ျဖွ္သလည္္။
ခရုင္အေနျဖင့္္ ဖယ္ဒရယ္အွုီးရ၏ ္မ္ီးလညလန္ခ်က္မ်ာီးႏွင့္္ ကုက္လညသလည့္္ အတန္ီးတွ္တန္ီးွ အတက္ နံနက္ွာ၊ ေနန္ယ္ွာ ႏွင့္္ သေရွာ/ လည္ယ္ွာ
(သက္ဆုင္သ္ု) တုနအတက္ က်န္ီးမာေသာ အွာီးအွာမ်ာီး အမ် ီးမ် ီးကု ွွဥ္ေနပပသလည္္။ အမႈဟာရဆုင္ရာ ဌာနသလည္ သယ္ယူပုနေဆာင္ေရီးဌာန ႏွင့္္
ပူီးေပပင္ီး ေဆာင္ရက္သပီး သယ္ယူပနု ေဆာင္ေရီး အခက္အခြဲရသလည့္္ မသာီးွုမ်ာီးအတက္ ေက်ာင္ီးဘတ္ွ္ကာီး ္မ္ီးေၾကာင္ီးအတုင္ီး အွာီးအွာမ်ာီးကု
ေပီးပနေ
ု ပီးမလည္ျဖွ္ပပသလည္္။
အွအွဥ္မာ ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အွလည္ီးအတင္ီး ျဖွ္ေပအသလည့္္ ေရာဂပကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အေျခအေနႏွင့္္ ကုက္လညသလည့္္ ္ုအပ္ေသာ ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး
ေမာ္ဒယ္ ျဖွ္ပပသလည္္။ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ နလည္ီးေသာ သုနမမႈဟုတ္ မရေသာ အေျခအေနတင္မူ ပံုမန္အွဥ္အ္ာ ေမာ္ဒယ္ကု အသံုီးျပ မလည္ျဖွ္ပပသလည္္။
အနလည္ီးအပပီး သုနမမႈဟုတ္ အသင့္္အတင့္္ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ရသလည့္္အေျခအေနတင္မူ ရုီးရာအွဥ္အ္ာ၊ ေပပင္ီးွပ္နလည္ီး္မ္ီး သုနမမႈဟုတ္ အေဝီးမ /
အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာသင္ယူမႈ နလည္ီး္မ္ီး အွရသလည့္္ တွ္ခုခုအာီး အသံုီးျပ မလည္ျဖွ္ပပသလည္္။ ေ္ာေ္ာဆယ္တင္မူ ဧရယာထြဲတင္ မ်ာီးျပာီးေသာ
ကူီးွက္မႈမ်ာီးကု ေတ႕ႀကံ ခံွာီးေနရသျဖင့္္ အေဝီးမ/အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာ သင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္ကု အႀကံျပ ထာီးပပသလည္္။
ခရုင္ အေနျဖင့္္ ္က္ရ COVID-19 ေရာဂပေဒတာအခ်က္အ္က္မ်ာီးကု ဆက္္က္ ေွာင့္္ၾကလည့္္ သာီးမလည္ျဖွ္သပီး ္က္ရ ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး
ေမာ္ဒယ္ကု အ္ုက္သင့္္ ျပ ျပင္ သင့္္၊မသင့္္ ႏွင့္္ မလည္သလည့္္အခပး၌ ျပ ္ုပ္ရမလည္မ်ာီးကု ဆံုီးျဖတ္ရန္အတက္ငာ ကူီးွက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအဆင့္္အာီး
အကြဲျဖတ္ွွ္ေဆီးသာီးမလည္ ျဖွ္သလည္္။ အကြဲျဖတ္မႈမ်ာီးကု ္ာမလည့္္ ွက္တင္ဘာ္ 14 ရက္၊ ေအာက္တုဘာ္ 19 ရက္၊ ႏွုဝင္ဘာ္ 9 ရက္ ႏွင့္္
ဒဇင္ဘာ္ 7 ရက္၊ 2020 တုနတင္ ဘုတ္အဖ႕ြဲ အွလည္ီးအေဝီးမ်ာီးအတင္ီးး၌ တင္ျပသာီးမလည္ျဖွ္ပပသလည္္။
ရပ္ရာအဖ႕ြဲ အွလည္ီးဆုင္ရာ ထလည့္္သင္ီးပပ၀င္မႈ ွွ္တမ္ီးအရ ေတ႕ ရရသလည္မာ အမ်ာီးွုေသာ ၀န္ထမ္ီးမ်ာီး (70 ရာခုင္ႏွန
ႈ ္ီး) ႏွင့္္ မဘမ်ာီး (59 ရာခုင္ႏွႈန္ီး)
တုနသလည္ ပံုမန္အွဥ္အ္ာ ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္ျဖင့္္ ေက်ာင္ီးွာသင္ႏွွ္အာီး ွတင္ရန္ အဆင္မေျပၾကေၾကာင္ီး သရရသလည္္။ ေပပင္ီးွပ္ ေမ
ေမာ္ဒယ္မ်ာီး ႏွင့္္ အေဝီးမ/အေ၀ီးထန္ီး ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္မ်ာီးမာမူ အုပ္ွုႏွွ္ခုွ္ံုီးအတက္ ပုမု သက္ေသာင့္္သက္သာ အဆင္ေျပေသာ
ေရီးခ်ယ္မႈမ်ာီးျဖွ္ပပသလည္္။ ေက်ာင္ီးသာီးမ်ာီးမာမူ ပံုမန္အွဥ္အ္ာ ေ့္္္ာသင္ယူျခင္ီး ေမာ္ဒယ္ႏွင့္္ ပု၍ သက္ေသာင့္္သက္သာ
အဆင္ေျပၾကေၾကာင္ီး ေတ႕ ရရသလည္္။
ေနာက္ဆံုီးရ သန္နရင္ီးေရီး ႏွင့္္ ထန္ီးသမ္ီးမႈ ္ုပ္ထံုီး္ုပ္နလည္ီးဆုင္ရာ မူၾကမ္ီး အေသီးွတ္မ်ာီး အပပအဝင္ အွအွဥ္ တင္ျပခ်က္ တွ္ခု္ံုီးကု
ၾကလည့္္ရ ရန္ ဤတင္ https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf း၌ ႏွပ္ပပ္။
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