
 

 

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

ြဇန္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ 
 
ခ်စ္ခင္ရပါေ◌သာ South အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌း၀န္ထမ္◌းမ်ား၊ 
မိသားစုဝင္မ်ား ◌ ◌ွင့◌္ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားရွင့◌္ - 
 
ကြ န္မတိုေ က်ာင္◌းသားမ်ား၊ သင္◌ျပသူ◌ွဆရာမ်ား ◌ွင့◌္ South 
အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌းေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္မ်ားရဲ ွ  
ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးမ အြတက္ေ◌က်းဇူးတင္ပါတယ္။  
 
South အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌း ေ◌က်ာင္◌းအုပ္ ကီး◌ျဖစ္တဲ့ Jennifer Hanson ဟာ 
သူမရဲ ပုဂ ိ  လ္ေ◌ရးရာက်န္◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအေန ကာင့◌္ ၂၀၁၈-၁၉ 
ပညာသင္◌ ◌ွစ္မွာ South ကို◌ျပန္မလာ ◌ိ◌ုင္တာကို ၀မ္◌းနည္◌းြစာ ◌ွင့◌္ 
အသိေ◌ပးအပ္ပါတယ္။ Mrs. Hanson ဟာ Rebel 
မိသားစုအြတက္အြလန္ ကီးက်ယ္တဲ့ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္ေ◌ကာင္◌း 
တစ္ေ◌ယာက္◌ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲေ ခါင္◌းေ◌ဆာင္မ ေ◌အာက္မွာ 
ေ◌ကာလိပ္ခရက္ဒစ္ရထားတဲ့အတန္◌းမ်ားမွ 
ေအရာင္ရဲေ က်ာင္◌းသားေ◌ြတဟာဆိုရင္ ၂၀၁၆ မွာ ၇၃ ေ◌ယာက္ရိ◌ွ ပီး 
၂၀၁၈ မွာ ၅၉၂ ေ◌ယာက္ရိ◌ွလာပါတယ္၊ ေ◌လး ◌ွစ္ေ◌က်ာင္◌းမ်ားအြတက္ 
တက သိုလ္၀င္တန္◌းေ◌အာင္◌ ◌ န္◌းဟာ ၆၇% 
◌ျဖစ္ ပီး မိ  ရဲ ဒုတိယအျမင့◌္ဆံ◌ု◌း◌ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ 
မွာအမ်ိ းသားပညာေ◌ရးမူ၀ါဒ ာနက ကြ န္မတို ရဲေ က်ာင္◌းကို 
ထူး◌ျခားတဲ့အြခင့◌္ေအရးေ◌က်ာင္◌းေအနနဲ  ဂုဏ္◌ျပ ခဲ့ပါတယ္၊ 
ဒီဆုဟာဆိုရင္တစ္◌ ◌ိ◌ုင္ငံလံ◌ု◌းမွာ ေ◌က်ာင္◌း 
ရွစ္ေ◌က်ာင္◌းကိုသာေ◌ပးအပ္ခဲ့ ပီး Washington Post မွာေ◌ဖ ျပခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ န္မတို ဟာ ေ◌က်ာင္◌းအုပ္ ကီး Jennifer Hanson ရဲ  South 
မွာရွိတဲ့ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား ◌ွင့◌္၀န္ထမ္◌းမ်ားအြတက္ 
တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေ◌ဆာင္မ မ်ားကို 
အနက္နဲဆံ◌ု◌းတန္ဘိုးထားေ◌ ကာင္◌းအခ်ိန္ယူေ◌ဖ ျပခ်င္ပါတယ္။ 
ကြ န္မတို ဟာ ေ◌က်ာင္◌းအုပ္ ကီး Mrs. Hanson 
ကိုသတိေရနမွာ◌ျဖစ္ ပီးသူမအြတေက္အကာင္ဆံ◌ု◌းဆုေ◌တာင္◌းေ◌ပးပါ
တယ္။ 
 
ကြ န္မတို ဟာ Mr. Bobby Thomas ကို ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္◌ ◌ွစ္အြတက္ South 
အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌း ကား◌ျဖတ္ ေ◌က်ာင္◌းအုပ္ ကီးအျဖစ္ 
ေ◌ ကျငာရတာကို၀မ္◌းေ◌◌ျမာက္ပါတယ္။ Mr. Thomas has ဟာ Summit 
အကယ္ဒမီမွာ ပီးခဲ့တဲ့ေ◌◌ျခာက္◌ ◌ွေစ္ကက်ာင္◌းအုပ္ ကီး◌ျဖစ္ခဲ့ ပီး 
ေ◌က်ာင္◌းကို အနီေ◌ရာင္တိုးတက္မ အဆင့◌္ေကန 
အစိမ္◌းေ◌ရာင္ေ◌က်ာင္◌းတစ္ေ◌က်ာင္◌းအျဖစ္ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္◌ ◌ိ◌ု
င္ခဲ့ပါတယ္။  Summit မွာသူရိ◌ွေ◌နစဥ္တစ္ေ◌လွ်ာက္လံ◌ု◌း သူဟာ 
ေ◌က်ာင္◌းသား ◌ွင့◌္မိဘအျမင္စစ္တမ္◌းမ်ားကို ၉၅% 



 

 

ထက္ပို၍ေ◌က်နပ္မ ေရအာင္တစ္သမတ္တည္◌း ထိန္◌းသိမ္◌းထားခဲ့ပါတယ္။ 
ေ◌က်ာင္◌းေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္တစ္ေ◌ယာက္မျဖစ္ခင္က 
သူဟာေ◌က်ာင္◌းသားထုေ◌ရးရာမ်ားကို၀င္ေ◌ရာက္ေ◌◌ျဖရွင္◌းသူ၊ 
ြအန္လိုင္◌းဆရာ၊ ေ◌က်ာင္◌းသားေ◌ကာင္စီတာ၀န္ခံ၊ Diversity Club တာ၀န္ခံ၊ 
ယာေဥ္အမာင္◌းသင္နည္◌း◌ျပ ◌ ◌ွင့◌္ ေ◌ဘာလံ◌ု◌းနည္◌း◌ျပဆရ� 
စတဲ့ေ◌နရာအမ်ိ းမ်ိ းမွာ တာ၀န္ထမ္◌းေ◌ဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ South 
အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌းဟာသူ အြတက္ 
အထူးေ◌နရာတစ္ေ◌နရာ◌ျဖစ္ပါတယ္၊ 
ေအ ကာင္◌းေကတာ့သူ ရဲ ေအြတ အ ကံ◌ စံ◌ုလင္မ  ◌ ◌ွင့◌္ သူ ရဲ အမ်ိ းသမီး 
◌ ◌ွင့◌္ ေ◌ယာက မ ◌ွစ္ေ◌ယာက္စလံ◌ု◌းဟာ Rebel 
ေ◌က်ာင္◌းသားေ◌ဟာင္◌းမ်ား◌ျဖစ္လို ပါဘဲ။ 
သူဟာေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၊ 
၀န္ထမ္◌းမ်ား ◌ွင့◌္ဆက္ဆံေ◌ရးမ်ား၊ 
သင္ယူသူမ်ားကိုေ◌ဆာြင္ရက္ေ◌ပးမ မ်ား ◌ွင့◌္ 
ေ◌က်ာင္◌းယဥ္ေ◌က်းမ ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္မ မွာ 
စံထားေ◌လာက္◌ျခင္◌းမ်ားအြတက္လူသိမ်ားပါတယ္။ South 
အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌းဟာအြလြန္စမ္◌းေ◌ဆာင္◌ ◌ိ◌ုင္သူရဲ လက္ထဲမွာ
ရွိပါလိမ့◌္မယ္!  
 
ေ◌နာင္◌ ◌ွစ္ပညာသင္◌ ◌ွစ္မွာ ၂၀၁၉-၂၀ ခု ◌ွစ္အြတက္ 
အျမဲတန္◌းေ◌က်ာင္◌းအုပ္ကိုေ◌ြရးခ်ယ္ဖို အြတက္ Denver 
◌ျပည္သူေ က်ာင္◌းဟာ South 
ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌က်ာင္◌းေ◌ကာ◌္မီတီ ◌ွင့◌္အတူ 
အလုပ္လုြပ္သားမွာ◌ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဤလုပ္ငန္◌းစဥ္မွာဘယ္လိုပါ၀င္◌ ◌ိ◌ုင္သလဲဆိုတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေ◌ဆာင္◌းဦး ေ◌နာက္ပိုင္◌းမွာပိုေ ပးပါမယ္။  
 
ကြ န္မတို ရဲ  
ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား ◌ွင့◌္၀န္ထမ္◌းမ်ားအြတက္ေ◌ခ်ာေ◌ြမ တဲ့လဲ ေ◌◌ျ
ပာင္◌းမ တစ္ခုေ◌သခ်ာြစာ◌ျဖစ္ေ◌အာင္ Mrs. Hanson ◌ ◌ွင့◌္ Mr. Thomas 
တို ဟာအတူတေြကဆာြင္ရက္ ကမွာ◌ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ န္မတို ဟာ 
၀န္ထမ္◌းမ်ား 
ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားရဲ ဆက္လက္ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာြင္ရက္မ ကိုေ◌မွ်ာ
◌္လင့◌္ ပီး သင္တို ရဲ ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးမ ကို 
ကြ န္မတို  ကိ တင္ေ◌က်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားရွိပါက 
မိသားစု၀င္◌ ◌ွင့◌္အမ်ိ းတူလူစုမ်ား အကူအညီဖံ◌ု◌း ၇၂၀-၄၂၃-၃၀၅၄ 
ကိုဆြက္သယ္ရန္၀ေန္မလးပါ ◌ွင့◌္။ ေ◌က်းဇူးတင္ပါသည္။ 
 
 
ေ◌လးစားြစာ◌ျဖင့◌္ 
 
Suzanne Morris-Sherer 
ပညာေ◌ပး ကီး ကပ္ေ◌ရးမ ◌ ◌း 
အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌းြကန္ယက္ 
 
Amber Elias 
လုပ္ငန္◌းလည္ပတ္ေ◌ရး ကီး ကပ္ေ◌ရးမ ◌ ◌း 



 

 

အထက္တန္◌းေ◌က်ာင္◌းြကန္ယက္ 


