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္င္မငေ္လးစ်ားပါေသ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ္ရ ုင္ေကခ်ာင္း မ သ်ားစုသ ု႔ 
 
တစ္ႏွစ္တ်ာေဝးကြ်ာေန္ ဲ့ရၿပီးေန်ာက္ ေကခ်ာင္းသ ု႕ မခက္ႏွ်ာ္ခင္းဆ ုင္ စ်ာသင္ၾက်ားေလဲ့လ်ာရန္ ျပန္လ်ာသည္ဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားက ု 
နက္ျဖနန္ံနက္၌ ႀက ်ဳဆ ုရန္အတြက ္စ တ္လႈပ္ရွ်ားမ ပါသည္။ ယ္ုေကခ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္ႏွင္ဲ့ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္ စ တ္အ်ားထက္သန္ ေနဆ  ျဖစ္ပါသည္၊ 
ေကခ်ာင္းသ ု႔ျပန္လ်ာသည္ဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားႏွင္ဲ့ အေဝးမွေန နည္းပည်ာျဖင္ဲ့ ဆက္လက္ ေလဲ့လ်ာ သင္ယူၾကသူမခ်ား ႏွစ္ဖြ ႕စလံုးအတြက ္
စ တ္လႈပ္ရွ်ားမ ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ထမ္းမခ်ားႏွင္ဲ့ ကၽြႏ္ုပ္က ုယ္တ ုင္အေနျဖင္ဲ့ COVID-19 ၏ စ န္ေ္ၚမႈမခ်ား ရွ ေနေသးပါေသ်္ာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ 
ေကခ်ာင္းသ်ား မခ်ားႏွင္ဲ့မ မ တ ု႔၏ မ သ်ားစုမခ်ားအတြက္ ေအ်ာင္ျမင္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင္ဲ့ေသ်ာ ပည်ာေရးဆ ုငရ္်ာ အေတြ႕အႀကံ်ဳမခ်ားျဖင္ဲ့ ပံဲ့ပ ုးစီစဥသ္ြ်ားရန္ 
ကတ ကဝတ္ျပ်ဳပါသည္။ 
 
ပည်ာေရး အဆင္ဲ့ဆင္ဲ့ေျပ်ာင္းလ ျဖစေ္ပၚ္ ဲ့ၿပီး ေလဲ့လ်ာသင္ယူမႈက ု ျပနလ္ည္ဆန္းသစ္တီထြင္ေနစဥ္ လံုၿ္ံ်ဳမႈက  ုကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ နံပါတ္တစ္ 
ဦးစ်ားေပး္ခက္အျဖစ္ ဆက္လက္ထ်ားရွ သြ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထ ု႔အတ ူကၽြႏ္ုပ္တ ု႔ေကခ်ာင္း အသ ုင္းအဝ ုင္း၏ေဘးကင္းလုံၿ္ံ်ဳေရးအ်ား 
ေသ္ခ်ာေစရန္အတြက္ ေရ်ာဂါထ န္း္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင္ဲ့ က်ာကြယ္တ်ားဆီးေရး စင္တ်ာမခ်ား (CDC) မွ ေဖ်္ာျပထ်ားသည္ဲ့ ေရ်ာဂါထ န္း္ခ်ဳပ္ေလွခ်ာဲ့္ခေရး 
နညး္ဗခ်ဴဟ်ာမခ်ားက ု ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ား လ ုက္န်ာလုပ္ ေဆ်ာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  DCSD ၏လုံၿ္ံ်ဳမႈအ်ား ဆက္လက္ထ န္းသ မ္းျ္င္း 
ႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး ရုပ္ပ ုင္းဆ ုင္ရ်ာ အကြ်ာအေဝးျ္်ားေနျ္င္းမွ လက္ေဆးျ္င္းက ု ကခးဇူးျပ်ဳ၍ ဤေနရ်ာတြင္ ဖတ္ရွ်ဳပါ။  ဤအ္ခက္အလက္မခ်ားက ု 
ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ျပန္လည္ဖြင္ဲ့လွစ္ျ္င္း စ်ာမခက္ႏွ်ာ, ေပၚတြင္ အျ္်ားေသ်ာ အရင္း အျမစ္မခ်ားႏွင္ဲ့ ဘ်ာသ်ာျပန္ဆ ု္ခက္မခ်ားႏွင္ဲ့တကြ ရယူႏ ုင္ပါသည္။  
COVID-19 ႏွင္ဲ့ဆက္စပ္သည္ဲ့ ေဘးကင္းလုံၿ္ံ်ဳမႈဆ ုင္ရ်ာ လုပ္ထံုး လုပ္နညး္ကခင္ဲ့ဝတ္မခ်ားက ဲ့သ ု႔ေသ်ာ ေကခ်ာင္းမခ်ား၌ မျဖစမ္ေန လုပ္ေဆ်ာငရ္သည္ဲ့ 
ႏွ်ာေ္ါင္းစည္းတပ္ဆင္ျ္င္း၊ သင္ဲ့ကေလး ေနမေက်ာင္းသည္ဲ့အ္ါ ေနအ မ္၌ ေနေစျ္င္း စသည္တ ု႔က ု ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားအ်ား 
လ ုက္န်ာလုပ္ေဆ်ာင္ေစရန္ အ်ားေပးတ ုက္တြန္း သည္ဲ့အတြက္ ေကခးဇူးတင္ပါသည္။  
 
ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔မ သ်ားစုမခ်ားႏွင္ဲ့ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားအၾက်ား ္ ုင္မ်ာေသ်ာ ဆက္ဆံေရးက  ုတည္ေဆ်ာက္ျ္င္းသည္ ေကခ်ာင္းသ်ား၏ စြမ္းေဆ်ာင္ႏ ုင္မႈႏွင္ဲ့ 
ပည်ာေရး တ ုးတက္မႈအ်ား ေသ္ခ်ာေစပါသည္။  ကပ္ေရ်ာဂါကူးစက္မႈက်ာလအတြင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ား အ္ခ ်ဳ႕မွ်ာ ေလဲ့လ်ာသင္ယူမႈဆ ုင္ရ်ာ 
ဆံုးရွံးမႈမခ်ားႏွင္ဲ့ ေတြ႕ႀကံ်ဳၾကရၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားအ်ား ပည်ာေရးႏွင္ဲ့ လူမႈေရးဆ ုင္ရ်ာ တ ုးတက္မႈ ျဖစ္ေစႏ ုင္မည္ဲ့အ္ြင္ဲ့အလမ္းမခ်ားျဖင္ဲ့ 
ေအ်ာင္ျမင္တ ုးတက္မႈ၏ ကြ်ာဟမႈ မခ်ားက ု ေျဖရွင္းေပးရန္ DCSD မွ ကတ ကဝတ္ျပ်ဳပါသည္။ ကပ္ေရ်ာဂါကူးစက္မႈက်ာလအတြင္း၌ သင္ဲ့ကေလး 
ကံ်ဳေတြ႕ႏ ုင္သည္ဲ့ ပည်ာေရး သ ု႔မဟုတ္ လူမႈေရး-စ တ္္ံစ်ားမႈဆ ုင္ရ်ာ၊ စ န္ေ္ၚမႈမခ်ားမွန္သမွခ ႏွင္ဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေထ်ာက္အကူအတြက္ 
သင္ဲ့ကေလး၏ေကခ်ာင္းသ ု႔ ေကခးဇူးျပ်ဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
ယင္းတ ု႔႔၏ ကေလးမခ်ားဘဝထ  ႏွင္ဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔ေကခ်ာင္းအသ ုင္းအဝ ုင္းတြင္ တစ္ေန႔စီႏွင္ဲ့ ေန႔စဥ္ ေျပ်ာင္းလ မႈမခ်ားျပ်ဳလုပ္ေပးသည္ဲ့ မ သ်ားစုမခ်ားအ်ား 
အထူးေကခးဇူးတင္ရွ ပါသည္။ အတူတကြေဆ်ာင္ရြက္ျ္င္းျဖင္ဲ့ ္ရ ုင္တစ္္ ုအေနႏွင္ဲ့ တ ုးတက္လ်ာမည္ ျဖစ္ျပးီ ကၽြႏ္ုပ္တ ု႔၏ ေကခ်ာင္းသ်ားမခ်ားသည္လည္း 
အရွ န္အဟုန္ျဖင္ဲ့ စ်ာေလဲ့လ်ာသင္ယူႏ ု္င္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ 
 
ေလးစ်ားလခက္ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

