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ጥራዝ 8 

 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣ 

 

ተማሪዎቻችን ስኬታማ እንዲሆኑ ሰራተኞቹ እና ማህበረሰቡ በጋራ የሚሰራበት የወረዳ አካል በመሆኔ 

በጣም ደስተኛ ነኝ፡፡ በመላው የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ውስጥ ስጓዝ ፣ 

ክልሉ ምንም ቢሆን እንኳን፣ ለምሁራኖቻችን የጋራ ፍቅር ፣ ስሜት እና ቁርጠኝነት አይቻለሁ፡፡ ይህ 

ዲስትሪክት አንድ ትልቅ ቤተሰብ ስለሆነ በዚህ ወቅት ወደ ላይ መሄዳችንን እንደምንቀጥል አልጠራጠርም፡፡ 

በአንድነት ፣ እንችላለን ፣ እና በአንድነት እናሳካለን እና እንበለጣለን፡፡ 

 

ከክልል VII ጋር ባለው መስክ 

 

የመስክ ቀን ዓላማ ቀኑን ከክልል የበላይ ተቆጣጣሪዎች ጋር ማሳለፍ እና ስራቸውን በቀጥታ ለማየት ነው፡፡ 

ማዕከላዊው ጽ / ቤት ማንኛውንም ክፍተቶች እንዴት እንደሚሞላ እና ማሻሻያዎችን እንዴት 

እንደሚደግፍ ለመገምገም ይህ ወሳኝ ነው፡፡ በዚህ ሳምንት ዶ / ር Rodney Swanson እና አስገራሚ 

ቡድኑን በክልል VII ውስጥ በ McNair ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በ Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ 

ት / ቤት ስብስቦች ውስጥ በመገኘቴ ተደስቻለሁ፡፡ የተወሰኑ የእውነተኛ ትምህርት ጀግኖችን አገኘሁ! ክልሉ 

አንዳንድ “ተስፋ -ሰጪ” ትምህርት ቤቶች አሉት ፣ ግን ትክክለኛ አመራሮች በመንገድ ላይ ስላሏቸው 

እየተሻሻሉ ናቸው። ምሁራኖቻቸውን እና እርስ በእርሳቸው የሚከበሩበትን መንገድ ወድጀዋለሁ፡፡ 

“በፍጥነት የሚቀየር” አመራር ከባድ ስራ ቢሆንም እነዚህ መሪዎች አንዳቸው ሌላውን ከፍ ለማድረግ እና 

ሁሉንም ወደ ታላቅነት ለመግፋት ቁርጠኛ ናቸው! መምህራን ተማሪዎቻቸውን በሳይንስ እና በሂሳብ 

በይዘት ሲረዷቸው የነበሩትን ምናባዊ ትምህርቶችን በመጎብኘት ላይ ሳለሁ ፣ ለተማሪዎቻችን እየተሰጠ 

ያለው አርአያ ትምህርት በማየቴ በጣም ተደስቻለሁ፡፡ የክልል VII መፈክር የተማሪዎችን እድገት ለማሳደግ 

“እኛ በስኬት ላይ ተመስርተናል - የምናስተምርበት ፣ የምንማርበት ፣ የምንመራበት እና የምናገለግልበት 

ነው” የሚል ነው፡፡ ለክልል VII ታላቅ ስኬቶቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ እንዲሁም መልካሙን ስራ 

ቀጥሉበት! 

 

Narvie J. Harris የመጀመሪያ ደረጃ ቴም ትምህርት ቤት 

 

• ርዕስ I የሽልማት ትምህርት ቤት ከሁለት ዓመት በላይ ወጥ የሆነ እድገት እያሳየ ነው 

• ባለ ሁለት አኃዝ የ CCRPI ትርፍ 

 

Kelley Lake መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

 

• ባለ ሁለት አኃዝ የ CCRPI ትርፍ/ ችግሮችን ያለፈ ት/ቤት 



AMHARIC 
 

DESA 

 

• ችግሮችን ያለፈ ት/ቤት 

 

Robert Shaw መጀመሪያ ደረጃ ቴም ት/ቤት 

 

• ርዕስ I ልዩ ትምህርት ቤት 

 

Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 

• እግር ኳስ የግዛት ቻምፖች (2018 እና 2019) 

• ብሔራዊ የ BETA ክበብ ልዩነት ትምህርት ቤት 

 

4 የኮከብ የአየር ንብረት ደረጃ ትምህርት ቤቶች 

 

• Cedar Groves መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

• Kelley Lake መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

• Obama Magnet 

 

Barack H. Obama የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መጀመሪያ ደረጃ ማግኔት ት/ቤት 

 

• Johnathan Hines, የቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት መምህር ፣ በግዛት-ዙሪያ የአመቱ መምህር 

• Spanish Immersion ፕሮግራም 

 

 

ዲቪዥን PoPin ጉብኝት በስርአተ ትምህርት እና መመሪያ (C&I) 

 

ለ Stacy Stepney እና ለስርዓተ ትምህርት እና መመሪያ ቡድን ወደ Fernbank የሳይንስ ማዕከል 

ላደረጉት አስደናቂ ጉብኝት ልዩ ምስጋና ይድረሳቸው፡፡ በ C&I የቡድን ስራ እና ለትምህርታዊ ስኬት ያለው 

ፍላጎት በጣም ተደንቄያለሁ፡፡ ተማሪዎቻችንን በዲስትሪክቱ በሙሉ የ STEM እና የ STEAM 

ፕሮግራሞችን ጨምሮ ከፍ ወዳለ ከፍታ እንዲወስዱ ጠንካራ ራዕይ አላቸው፡፡ ለተማሪዎቻችን 

የምናቀርባቸው ብዙ ነገሮች አሉን እናም የ DCSD ማህበረሰባችን በ Fernbank የሳይንስ ማእከል 

የሚሰጡትን አስደናቂ እድሎች እንደሚጠቀም ተስፋ አደርጋለሁ! እባክዎን 

http://www.fernbank.edu/ይጎብኙ፡፡ 

http://www.fernbank.edu/
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ሌላው ለቤተሰቦቻችን ትልቅ ሀብት ሁለገብ ድጋፍ ሰጪ ስርዓት (MTSS) ነው፡፡ እባክዎን ስለአካዳሚክ ፣ 

ማህበራዊ እና ስሜታዊ ትምህርት የበለጠ መረጃ ለማግኘት 

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play ይጎብኙ፡፡ 

 

ባለፈው ሳምንት መጥፎ የምግብ አገልግሎት እና የምግብ ጥራት አሳዛኝ ክስተት አጋጥሞን ነበር፡፡ 

ወረዳው ይቅርታ ጠይቋል https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-

for-food-quality/ እና ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ፡፡ የ Dekalb 

ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ለምሁራኖቻችን ደረጃዎች እና አገልግሎቶች ቁርጠኛ ሆኖ 

ይቀጥላል፡፡ ለማስታወስ ያህል ሁሉም የ DCSD ትምህርት ቤቶች ሰኞ ፣ ረቡዕ እና አርብ ከጧቱ 11፡00 

a.m. እስከ 1፡00 p.m. ለምሳ ክፍት ናቸው፡፡ ለዝመናዎች እባክዎን የ DCSD አመጋገብ ድር ጣቢያውን 

ይጎብኙ፡፡  እንዲሁም በአቅራቢያዎ ያሉ ነፃ የምግብ ሀብቶችን ለማግኘት የ DCSD ምግብ ማሰራጫ 

ጣቢያ ካርታውን እዚህ ጠቅ ማድረግ ይችላሉ https://bit.ly/3j9nlwf፡፡ 

 

ወደ ሦስተኛ የትምህርት ሳምንት ስንገባ ከቤተሰቦቻችን ፣ ከተማሪዎቻችን እና ከማህበረሰባችን ጋር 

ውይይቱን መቀጠል እፈልጋለሁ፡፡ ለ NAACP DeKalb ካውንቲ ፣ ከዶክተር Morley ጋር መድረክ እና 

የከተማ አዳራሽ ከወ / ሮ Vickie Turner እና ከመሳሰሉት ጋር ላደረግነው ድፍረት የተሞላበት ውይይት 

አመሰግናለሁ፡፡ የ DeKalb ማህበረሰብ ተሟጋቾች በዚህ ሳምንት መረጃ ሰጭ እና ኃይለኛ ውይይቶችን 

ያደርጋሉ፡፡ መልካም ቅዳሜና እሁድ ያክብሩ እና የቡድን ስራ ሕልምን ውጤታማ ያደርጋል እና በ DeKalb 

ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ አብረን የተሻልን ነን! 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/
https://bit.ly/3j9nlwf

