
BURMESE 

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

အေယာက္စီတ ိုင္းအတြက္ ေပ ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္္ားရက္ ျဖစ္ပါလ မ့္မယ္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။  ၿပီးခ ့တ  ့
အဂၤါေ ႔္ညက Atlanta Braves က ကမာၻ႔ဖလားက ို ဆြတ္ခ္းူးႏ ိုင္ခ ့႐ုံို သာမကဘ  DeKalb ေကာင္တ ီမ ဆူးႏၵရ င္မ ားသည္  ခရ ိုင္၏ 
ပညာေရးဆ ိုင္ရာ အထ္း ရည္ရြယ္ခ က္ ေဒသခ  ေရြးခ ယ္မႈ အေရာင္းအခြ္ ္ (E-SPLOST) ဆူးႏၵခ ယ္ပြ အား အတည္ျပ ူးႏ ိုင္ခ ့သည္။ 

E-SPLOST သည္ DeKalb ေကာင္တီတြင္ ဝယ္ယ္သည့္ ကို္္ပစၥည္းမ ားူးႏ င့္ ဝ္္ေဆာင္မႈမ ားအေပၚ အခြ္ ္တစ္ရာခ ိုင္ူးႏႈ္္းက ို 
ေ္ာက္လာမည့္ငါးူးႏ စ္အထ  ေကာက္ခ မည္ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST သည္ DCSD အတြက္ အဆက္ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST V 
ရ္္ပ ိုေငြေကာက္ခ မႈသည ္ဇ္လ ိုင္လ 2017 ခိုူးႏ စ္ မ  ဇြ္ ္လ 2022 ခိုူးႏ စ္အထ  ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST VI စိုေဆာင္းေကာက္ခ မႈက ို 
ဇ္လ ိုင ္2022 မ  ဇြ္ ္လ 2027 အထ  စည္းၾကပ္ေကာက္ခ ရ္္ စီစဥ္ထားသည္။ DCSD သည္ အခြ္ ္ေငြ ေဒၚလာသ္္းေပါင္း $660 မ  
$700 အထ  ဝင္ေငြ ရရ  မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက ာင္းဖြ ၿဖ  းတ ိုးတက္မႈမ ားူးႏ င့္ ပရ ိုဂရမ ္ျမႇင့္တင္ေရး စီမ က ္္းမ ားက ို 
ရ္္ပ ိုေငြေထာက္ပ ့ရ္္ ခ္္႔မ ္္းထားပါသည္။ 

DeKalb ေကာင္တီ မ ဆူးႏၵရ င္မ ား၏ ပ ့ပ ိုးမႈျဖင့္အတ္ ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔သည္ ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ေဘးကင္း၊ သ ႔္္ရ င္းၿပီး 
ဆ္္းသစ္ေသာ ေလ့လာသင္ယ္ျခင္းပတ္ဝ္္းက င္မ ားက ို ဆက္လက္ပ ့ပ ိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ E-SPLOST တြင္ 
ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္းအတြက္ ႀက  းပမ္း၍ ပညာေပးခ ့သည့္ ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ဝ္္ထမ္းမ ားူးႏ င့္ ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ E-SPLOST 
အႀက ေပးေကာ္မတီမ  ေစတ္ာ့ဝ္္ထမ္းမ ားအား ကၽြူးႏ္ိုပ ္ေက းဇ္းတင္ပါသည္။ အြ္္လ ိုင္း္ည္းပညာျဖင့္ ကၽြူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဘက္စ ို 
မဟာစီမ က ္္း အစီအစဥ ္ၿမ  ႕ေတာ္ခ္္းမ အစည္းအေဝးမ ားသ ို႔ တက္ေရာက္ခ ့ၾကသ္အေယာက္စီတ ိုင္း က ိုလည္း 
ေက းဇ္းတင္ပါသည္။ ေက းဇ္းျပ ၍ ယခင္ အစည္းအေဝးမ ား၏ မ တ္တမ္းမ ားက ို ၾကည့္ရ  ရ္္ ဤေ္ရာ တြင္ ူးႏ  ပ္ပါ။ ထ ို႔အျပင ္CMP  
ပါဝင္သ္၏ တ ို႔ျပ္္ခ က္ စစ္တမ္း က ိုျဖည့္စြက္ရ္္ ေက းဇ္းျပ ၍ ဤေ္ရာ တြင္ ူးႏ  ပ္ပါ။ 

E-SPLOST ပ႐ုံ ိုဂရမ္အတြက္ ေ္ာက္အဆင့္တစ္ဆင့္မ ာ E-SPLOST VI ပေရာဂ က္စာရင္းူးႏ င့ ္ဘတ္ဂ က္က ို ဘိုတ္အဖြ ႕မ  
အတည္ျပ ေပးရ္္ျဖစ္ ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလထ တြင္ အႀက ျပ ထားသည့္ E-SPLOST VI ပေရာဂ က္စာရင္း မ္ၾကမ္းက ို 
အမ ားျပည္သ ို႔ ဘက္စို မဟာစီမ က ္္း အစီအစဥ ္(CMP) မ္ၾကမ္း၏ တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းအျဖစ္ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘိုတ္အဖြ ႕သည ္E-SPLOST VI ပေရာဂ က္စာရင္းူးႏ င့္ ဘတ္ဂ က္ူးႏ င္ ့ပတ္သက္ၿပီး လာမည့္ 2022 ခိုူးႏ စ ္ေူးႏြဦးတြင္ 
မ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပေရာဂ က္စာရင္းက ို အတည္ျပ ၿပီးသည္ူးႏ င့္တစ္ၿပ  င္္က္ E-SPLOST VI ပေရာဂ က္ အလိုပ္မ ားက ို လာမည့္ 
ေဆာင္းဦး 2022 ခိုူးႏ စ္တြင္ စတင္ူးႏ ိုင္ပါမည္။ ေက းဇ္းျပ ၍ ကၽြူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ E-SPLOST ဝဘ္ဆ ိုဒ ္E-SPLOST အေၾကာင္း ူးႏ င္ ့
တင္ျပထားသည့္ ပေရာဂ က္မ ားက ို ထပ္မ ေလ့လာပါ။ 

ပရ တသ္တအ္ႀက  က ္ေက ာငး္သား 

ယခိုအပတ္တြင္ Peachtree အလယ္တ္္းေက ာင္းရ   ခိုူးႏ စ္တ္္း ေက ာင္းသား Gianncarlos Briones-Carmona အား 
မီးေမာင္းထ ိုးျပလ ိုပါသည္။ Gianncarlos သည္ 2021-2022 အတြက္ Georgia အဂၤလ ပ္ဆရာမ ားသည္ 
အျခားဘာသာစကားေျပာသ္မ ား (GATESOL) ၏ တစ္ူးႏ စ္တာအေကာင္းဆို း ေက ာင္းသား အျဖစ ္ေ႐ုံြးခ ယ္ခ ရသည္။ 
Gianncarlos သည္ ၾကင္္ာတ္ေသာ၊ ရ ရင့္ၿပီး ေမတ ာဂရို္ာတရား ႀကီးမားေသာ လ္ငယ္ေလး တစဥ္ီးအျဖစ ္သ္႔အား သ္၏ 
ေက ာင္းအိုပ ္Ms. Perez က အမည္စာရင္း တင္သြင္းခ ့ပါသည္။ ထ္းခၽြ္ ္ေသာ ဤေက ာင္းသားအတြက္ မီးေမာင္းထ ိုးျပရ္္ ကၽြူးႏ္ိုပ ္
ဂိုဏ္ယ္ပါသည္။

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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COVID စစေ္ဆးမႈမ ားူးႏ င့္ ကာကြယေ္ဆးထ ိုးျခငး္ 

DCSD သည္ COVID-19 စစ္ေဆးမႈ ူးႏ င္ ့ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္း ေဆးခ္္းက ို ကၽြူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အလိုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား 
ူးႏ င္ ့အသ ိုင္းအဝ ိုင္းမ ားတ ို႔ အတြက္ ျပ လိုပ္ေပးေ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ ားူးႏ င့္ စစ္ေဆးမႈမ ားက ို 
အသက္အရြယ္အားလ ိုးအတြက္ အခမ ့ ရရ  ူးႏ ိုင္ပါသည္။ ေ္ာက္တစ္ႀက မ္အတြက္ အစီအစဥ္က ို လာမည့္ ေသာၾကာေ္႔၊ 
ူးႏ ိုဝင္ဘာလ 19 ရက္၊ ္ ္က္ 8:30 ္ာရီ မ  ေ္႔လယ္ 1 ္ာရ ီAdministrative & Instructional Complex, 1701 Mountain 
Industrial Blvd, Stone Mountain, GA တြင္ ျပ လိုပ္ပါမည္။ COVID-19 စစ္ေဆးမႈက ို Doraville သယ္ယ္ပ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ၊ 
DCSD ၏ သယယ္္ပ ို႔ေဆာင္ေရး ဌာ္ ူးႏ င္ ့Panthersville သယ္ယပ္ ို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ မ ား၌လည္း ရရ  ူးႏ ိုင္ပါသည္။ 
ေ္ာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ www.freecovidtesting.us/dekalb တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 

COVID-19 စစ္ေဆးမႈက ို Doraville United မ္လတ္္းေက ာင္းသား၏ မ ဘမ ား ူးႏ င္ ့ဝ္္ထမ္းမ ားအတြက္ 
ေက ာင္း၏ေဆးခ္္း၌လည္း ရရ  ူးႏ ိုင္ပါသည္။  MedCura Health သည္ Emory University School of Medicine မ  
ကေလးအထ္းကိုဌာ္ူးႏ င့္ ပ္းေပါင္း၍ တ္လၤာေ ႔္ူးႏ င့ ္ဗိုဒၶဟ္းေ္႔မ ားတြင္ အခမ ့စစ္ေဆးမႈက ို ္ ္က္ 8 ္ာရီမ  ေ္႔လည္ 2 ္ာရီအထ  
ကမ္းလ မ္း လိုပ္ေဆာင္ေပးေ္ပါသည္။ ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အလိုပ္သမားမ ားူးႏ င့္ မ ဘမ ားအား ဝ္္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ က္ညီေပးခ ့ေသာ 
MedCura Health ူးႏ င့ ္ကေလး အထ္းကိုဌာ္ရ   ကြၽူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ အသ ိုင္းအဝ ိုင္း လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ားက ို ကၽြူ္းႏိုပ္တ ို႔ 
ေက းဇ္းတင္ရ  ပါသည္။ ေ္ာက္ထပ္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတြက္ ေက းဇ္းျပ ၍ ဤေ္ရာတြင္ ူးႏ  ပ္ပါ။ 

တရားဝငအ္သ အမ တျ္ပ မႈ ရပရ္ြာအသ ိုငး္အဝ ိုင္း စစတ္မး္ 

DCSD သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပ မႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္က ို လိုပ္ေဆာင္ေ္ပါသည္။ 
ဤလိုပ္င္္းစဥ္၏ အစ တ္အပ ိုင္းတြင္ ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သ္မ ားထ မ  တ ို႔ျပ္္ခ က္မ ားက ို ေကာက္ခ စိုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မ သားစို 
ူးႏ င္ ့ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သ္ စစ္တမ္း (Family and Community Stakeholder Survey) ထ တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရ္္ သင့္အား ကၽြူးႏ္ိုပ္တ ို႔ ဖ တ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ ားူးႏ င့္အတ္ ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သ္၏ 
ေရ းအသ ိုးအေဆာင္မ ားက ို ခရ ိုင္၏ တရားဝင္အသ အမ တ္ျပ မႈ သက္တမ္းတ ိုးျခင္း လိုပ္င္္းစဥ္ထ တြင္ အသ ိုးျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မ သားစို ူးႏ င္ ့ရပ္ရြာအသ ိုင္းအဝ ိုင္း ပါဝင္သက္ဆ ိုင္သ္ စစ္တမ္းက ို ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ ားျဖင့္ ရရ  ူးႏ ိုင္ပါသည္ -  အမ္ဟာရစ္၊ 
အာရဗီ၊ ဘဂၤါလီ၊ ျမ္္မာ၊ တရိုတ္၊ အဂၤလ ပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟ ူးႏၵီ၊ ္ီေပၚလီ၊ ဆ ိုမာလီ၊ စပ ္္၊ ဆြာဒီလီ၊ တီလဂီို၊ တီဂရီ္ာ ူးႏ င္ ့ဗီယက္္မ ္
ဘာသာစကား တ ို႔ျဖစ ္ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ လ   ို႕ဝ က္ထားရ္္ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးျဖည့္စြက္ရ္္ အခ  ္္ ဆယ္မ ္စ္သာ ၾကာပါသည္။ 
စစ္တမ္းအား ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ သင္ ရယ္ူးႏ ိုင္ပါသည္ -  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

ခရ ိုင္၏ ေ္ာက္ဆ ိုး သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ရယ္ရ္ ္ေက းဇ္းျပ ၍ ကၽြူးႏ္ိုပ္တ ို႔၏ ဝဘ္ဆ ိုဒ ္ူးႏ င္ ့သင့္ကေလးေက ာင္း၏ 
ဝဘ္ဆ ိုဒ္တြင ္ဆက္လက္ ၾကည့္ရ  သြားပါ။ သာလြ္္ေကာင္းမြ္ ္ေသာ ရက္သတ ပတ္ ျဖစ္ပါေစ။ 

က   းူးႏြ စြာျဖင့္ 

Mrs. Cheryl Watson-Harris  

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

