AMHARIC
ጥራዝ 10
ጤና ይስጥልን የ Dekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣
በመጪው ሰኞ ወደ ት / ቤት ለመመለስ እቅዳችን ስለሚቀጥሉት እርምጃዎች የምንወያይበት በ DCSD ቦርድ
ስብሰባ ላይ እሳተፋለሁ፡፡ ለትምህርታችን ስኬት ግልፅነት አስፈላጊ በመሆኑ ከስብሰባው ዋና ዋና ነጥቦችን
አካፍላለሁ፡፡ መጪውን የቦርድ ስብሰባ በ DeKalb ት / ቤቶች ቴሌቪዥን (DSTV) ፣ በDeKalb ካውንቲ ቻናል 24
ወይም በሚከተለው ማየት ይችላሉ፡ https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/.
እንደገና ወደመግባት ስንጓዝ እባክዎን ከእኛ ምሁራን እና ከሰራተኞች ደህንነት በላይ ምንም አስፈላጊ ነገር እንደሌለ
ይወቁ፡፡ የእኔ ቁጥር አንድ ቅድሚያ የምሰጠው ነው፡፡ በተጨማሪም በዚህ “አዲስ መደበኛ” ውስጥ የመማር
ሁኔታችን እየተሻሻለ ስለሚሄድ ሁሌም ሁላችሁም የተቻላችሁን ለማድረግ እንድትጥሩ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ፡፡
Helen Keller በአንድ ወቅት “ምንም እንኳን ዓለም በመከራ የተሞላ ቢሆንም በማሸነፍመ የተሞላች ናት”
ብላለች፡፡ የ DCSD ተማሪዎች እና ሰራተኞች በዚህ ሁሉ ወረርሽኝ ጠንካራ ሆነው ወደፊት በመገፋፋቸው
አደንቃቸዋለሁ፡፡

ክፍል PoPin ጉብኝት እና በመስክ ውስጥ ከ ተጠያቂነት ቢሮ ጋር
ለዶ / ር Linda Frazer እና ተጠያቂነት ቢሮ ውስጥ ካሉ የተለያዩ ክፍሎች የተውጣጡ ዳይሬክተሮች እናመሰግናለን፡፡
ሐሙስ እለት ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ ለወረዳችን ስለሚሰጡት አስፈላጊ ተግባራት እና ድጋፍ ከእነሱ የበለጠ
በማወቄ ተደስቻለሁ፡
 ለምሁራኖቻችን ወደ የፈጠራ የመማር እድሎች የሚያመራ ቀጣይ ዕቅድ፡፡
 ትምህርት ቤቶች እንዴት እና የት እንደሚሻሻሉ ለመለየት ከምርምር እና ግምገማዎች የተገኘውን መረጃ
መጠቀም።
 የአፈፃፀም ግምቶችን በተሻለ ለማስተካከል ከተማሪዎች እና ከመምህራን ጋር መተባበር፡፡
እንዲሁም ከቻርተር ትምህርት ቤት አመራሮች ጋር የተገናኘሁበት በ DeKalb የቴክኖሎጂ አካዳሚ እና አካባቢያዊ
(DATE) አስገራሚ ቡድንን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ለምሁራኖቻችን ስላቀዷቸው አስደሳች ነገሮች እየተማርኩ
“በስብሰባችን እና በሰላምታችን” ወቅት ከሁሉም ተሳታፊዎች ጋር መነጋገሬ አስደስቶኛል፡፡ በቻርተር ት / ቤቶቻችን
እና በ DeKalb ዓለም አቀፍ የተማሪዎች ማዕከል መካከል ያለው አጋርነት አርአያነት ያለው መሆኑን መጥቀስ
አለብኝ፡፡ በእነዚህ አጋርነቶች ምክንያት ብዙዎቹ የእኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች (ELL) እያሳዩ ባለው እድገት
ኩራት ይሰማኛል፡፡ ስለ ምናባዊ የመማር ልምዱ ለቀጣይ ግብረመልስዎ አመሰግናለሁ። ይህ ግብረመልስ ለእኔ እና
ሁላችንም በ DCSD የምንገኝ መሻሻል ለመቀጠል እና ከፍ ለመድረስ አስፈላጊ ነው፡፡ ለምሁራኖቻችን ስኬት ላሳዩት
ቁርጠኝነት እና ታታሪነት አመሰግናለሁ፡፡
መልካም ቅዳሜና እሁድ ይሁንላችሁ DCSD!
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ

