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၂၀၂၁ ဒဇီငဘ်ာ ၂၀ 

 

က  ာင််းသာ်းမ ာ်း ဝနထ်မ််းမ ာ်း မိဘမ ာ်း နှုတဆ် ်ပါတယ်။ 

 

လတူိိုင််း ကဘ်း င််း ကပ ာ်ရွှင ်  န််းမာသည ် ကဆာင််းရာသီအာ်းလပရ် ်မ ာ်း ရရ ိရန ်ဆနဒပပြုပါသည်။! 

 

ဘဖလိို်းအစိို်းရက  ာင််းမ ာ်းအကနပဖင  ်(ဗဟိိုက  ာင််းအပဌ်ာနအပါအဝင)် ၂၀၂၁ ဒဇီငဘ်ာ ၂၄ ကသာက ာကန   တငွ ်ပိတမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ ဗဟိို 

က  ာင််းအပ်ရ ို်းမ ာ ဝနထ်မ််းမ ာ်း ဒဇီငဘ်ာ ၂၇ မ  ၃၀ ထိ သတင််းပိို  ရမည်ပဖစ်သည်။ ဗဟိိုက  ာင််းအပ်ရ ို်းသည် ဒဇီငဘ်ာ ၃၁ ရ က်န  တငွ ်ပိတ ်

မည်ပဖစ်ပါသည်။ သငက် ာ်းမှုမ ာ်း ိို ၂၀၂၂ ဇနန်ဝါရီ ၃ တနနလာကန  တငွ ်ပပနလ်ည်စတငမ်ည်ပဖစ်သည်။  

 

သိို  ကသာ် COVID  ပက်ရာဂါ မကသခ ာမကရရာမှုကက ာင  ်မိမတိိို  သည် က  ာင််းသာ်းမ ာ်း ဝနထ်မ််းမ ာ်း အ ားလ  ား ၎င််းတိို   လ ်ပက်တာ ပ/်အိိုင ်

ပ မ် ာ်း အိမယ်ူသွာ်းက ရနတ်ိို တ်ွန််းအပ်ပါသည်။ ယခိုအခ နိတ်ွင ်အကဝ်းသငအ်ကနအထာ်းသိို  ကပပာင််းရန ်အခ ိနသိ်ို  မဟိုတ် ဆ ို်းပဖတခ်   ်

မခ ရကသ်းကသာလ်ည််း မည်သည အ်ခ နိတ်ငွမ်ဆိို ကပပာင််းနိိုငရ်နအ်တ ွ် ခရိိုငမ်  အပပည ်အဝပပငဆ်ငထ်ာ်းပပီ်းပဖစ်သည်။ မိမတိိို  သည ် မိမတိိို   

  န််းမာကရ်းအက  ကပ်းအဖွ ွဲ့ ပဖင  ်အန်ီး ပ်ကဆွ်းကန်ွးကဆာငရွ် ်မည်ပဖစ်ပပီ်း ပပည်သူ    န််းမာကရ်းအက  ပပြုခ  မ် ာ်းန င  ်အက ာင််းဆ ို်း အကလ  

အထမ ာ်း ိို ဆ လ် ် လိို န်ာကဆာငရွ် ်မည်ပဖစ်သည်။ မည်သည ်ပတိ်ပခင််းအတ ွမ်ဆိို မမိတိိို  သည် လူက ီ်းမင််းအာ်း အကက ာင််းက ာ်း 

မည်ပဖစ်သည်။ 

 

က  ာင််းသာ်းမ ာ်း ၎င််းတိို   ရိမ ာ်းန င ပ်ါတ်သ ်ပပီ်း အ ူညီလိိုပါ  သိို  မဟိုတ် ၎င််းတိို  အမိတ်ငွအ်ငတ်ာန ်ရရ ိရနအ်တ ွ် အငတ်ာန  ်

ထိုတလ်ွှင သ်ည  ်ရိယာလာယူရန ်စသည်တိို  အတ ွ်  (1515 South Park Avenue) လမ််းရ  ိCenter for Innovation, Technology and 

Training (CITT) ရ ို်းအာ်း ဒဇီငဘ်ာ ၂၇ မ  ၃၀ အတငွ််း န န ် ၉နာရီမ  ကန  ခင််း ၂ နာရီထိဖွင မ်ည်ပဖစသ်ည်။ ထိိုအခ ိနအ်တွင််း ဝနထ်မ််း ဝန ်

ကဆာငမ်ှုခ နိ််းဆိိုခ  ်မ ာ်းလည််း ရရ ိနိိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။  

 

ကနာ ်ဆ ို်းအကနပဖင  ် Zearn, IXL, Lexia, န င  ် Moby Max    သိို   သငက် ာ်းကရ်းအပလကီ ်းရ င််းမ ာ်းသိို   Clever မ  ဝငပ်ပီ်း ကဆာင််းတွင််း 

က  ာင််းပတိ်ရ တ်ွင ် က  ာင််းသာ်းမ ာ်းအကနပဖင  ်ထ ်ထ ်ပမ ်ပမ ်ကနပပီ်း အကရ်းက ီ်းသည ် သခန ာန င စ်ာဖတ်စမွ််းရည်မ ာ်း ကလ   င  ်

က ရန ်မိမအိကနပဖင  ်တိို တ်နွ််းလိိုပါသည်။ ကနာ ထ်ပ်အခ  လ် ်မ ာ်း သိလိိုပါ  က  ်းဇူ်းပပြု၍ ဘဖလိို်းအစိို်းရက  ာင််းမ ာ်း ဝဘ်ဆိိုဒသိ်ို   

ဝငက်ရာ ်က ည ်ရှု ွဲ့ပါ။  

 

ကလ်းစာ်းစွါပဖင  ်         

   
Dr. Kriner Cash     

Superintendent  
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