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ጥራዝ 9 

 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣ 

 

በአዲሱ የትምህርት ዓመት ጥሩ እየተላመዱ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በወረዳው ውስጥ የሚከናወኑ እጅግ 

በጣም ብዙ አስገራሚ ፕሮግራሞች እና ተነሳሽነቶች አሉን በየሳምንቱ በራሪ ወረቀቴ ውስጥ የተወሰኑትን እነዚህን 

ታላቅ ሀብቶች ከእርስዎ ጋር የማጋራት እቅድ አለኝ፡፡ እባክዎን ይህንን በራሪ ጽሑፍ ለ DeKalb ካውንቲ ትምህርት 

ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰቦች እና ጓደኞችዎ ለማጋራት ነፃነት ይሰማዎት እና ለደንበኝነት ለመመዝገብ 

ያበረታቷቸውለ፡  ከእርስዎ የበላይ ተቆጣጣሪ የተላከ መልእክት። 

 

ከክልል VI ጋር በመስኩ ውስጥ 

 

ለመስክ ቀን ስጓዝ በጣም ጥሩ ነበር። እያንዳንዱ ጉብኝት ላይ ተማሪዎቼን እና ማህበረሰባችንን በሚያገለግሉ 

ሰራተኞች በጣም በደስታ ተቀብለውኛል እንዲሁምኝ የበለጠ እንድነሳሳ አድርገውኛል። ያለፈው ረቡዕ የመስክ ቀን 

በክልል VI ከወ / ሮ Pamela Benford ጋር ተካሂዷል፡፡ ከ Columbia ክላስተር ፣ Towers ክላስተር እና ባህላዊ 

ያልሆነ ክላስተር ከ 16 ቱም የክልል VI ርዕሰ መምህራን ጋር የተገናኘሁባቸውን ሶስት የክልል VI ባህላዊ ያልሆኑ 

ትምህርት ቤቶችን ጎብኝቻለሁ፡፡ የክልል VI ጥቃቅን ካቢኔ አባላትንም አግኝቻለሁ፡፡ ወ / ሮ Benford እና ክልላዊ VI 

ላሳዩት ቁርጠኝነት እና እየተከናወነ ስላለው አስደናቂ ስራ በጣም አመሰግናለሁ፡፡ 

 

የክልል VI ሻምፒዮናዎች ወደ ስኬት ጎዳና ላይ ናቸው፤ ይህንንም ለማሳየት ጥቂት ምክንያቶች እዚህ አሉ፡ 

 

• ትምህርቶች 

o ባለፈው የ CCRPI ሪፖርት 85% የክልል VI ት / ቤቶች ትርፍ አግኝተዋል 

o በክልል VI ያሉ 3 ት / ቤቶች በአጠቃላይ CCRPI ውጤታቸው ላይ ባለ ሁለት አኃዝ ድሎችን 

አሳይተዋል፡  Canby Lane መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ Rowland መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ 

Columbia መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

o  5 የክልል VI ትምህርት ቤቶች “ችግሮችን ሁሉ አልፈዋል”:  Canby Lane መጀመሪያ ደረጃ 

ት/ቤት፣ Columbia መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት፣ Peachcrest መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ 

Rowland መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ Wadsworth Magnet 

o የ Wadsworth Magnet (የ 6 ኛ ክፍል ሂሳብ) የታዋቂ ተማሪዎች መቶኛን ከ 24.7% ወደ 

75% ከፍ ያደረገ ሲሆን የ 5 ኮከብ የአየር ንብረት ደረጃ አሰጣጥ ያለው የ AdvancedcED 

STEM የተረጋገጠ ትምህርት ቤት ነው 

• የመሣሪያ ስርጭት - መሣሪያዎችን የጠየቁ ከ 1 ኛ እስከ 12 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች 98% አግኝተዋል 

• የቤተሰብ ተደራሽነት - በርካታ የክልል VI ት / ቤቶች ቤተሰቦቻቸው መጓጓዣ ለሌላቸው ተማሪዎች 

መሣሪያዎችን እና / ወይም የማስተማሪያ ሀብቶችን አስረክበዋል፡፡ 

https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
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የዲቪዥን PoPin ጉብኝት በገንዘብ - ግብ III የሰራተኞች ውጤታማነት 

 

የግዢ እና የውል ስምምነቶች ፣ የሂሳብ ክፍያዎች ፣ የሂሳብ እና የካፒታል ሀብቶች ፣ የበጀት እና ምደባዎች ፣ የስጋት 

አስተዳደር እና የትምህርት ቤት የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎቶች የሚያካትተውን የፋይናንስ ክፍልን የመጎብኘት 

እድል ነበረኝ፡፡ ይህ ክፍፍል በተመጣጣኝ ቅልጥፍና እና በተማሪዎች ውጤት ዙሪያ ሀብቶችን ማጣጣም እየሰራ 

ወረዳችን በሒሳብ ሃላፊነት ፣ በተጠያቂነት እና በደንበኞች አገልግሎት ላይ የቆመበት ዋናው ክፍል ነው፡፡ 

 

ወ / ሮ Masana Mailliard ለአመራራቸው እና ጊዜያዊ ዋና የፋይናንስ ሰራተኛችን ሆነው ለማገልገል በመነሳታቸው 

አመሰግናቸዋለሁ፡፡ ፋይናንስ በ COVID-19 መዘጋት ውስጥ ያለምንም ውጣ-ውረድ ሰርቷል እናም ለከባድ 

ሥራቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ፡፡ የበጀት ልማት አጠቃላይ እይታን እና በዜሮ ላይ የተመሠረተ አካሄድን 

የሚጠቀም አዲስ ሂደት ለማስፈፀም ያቀደውን ቡድን መተዋወቅ አስደሳች ነበር፡፡ 

 

ብዙዎቻችሁ የጉልበት ቀን ቅዳሜና እሑድን በጉጉት እንደምትጠብቁ እርግጠኛ ነኝ እንዲሁም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር 

ለመደሰት ጊዜ እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ እባክዎን ለሠራተኛ ቀን የተመጣጠነ ምግብ መርሐግብር እና 

ከጎዳና ዳር ለማንሳት የምግብ ደህንነት ምክሮች ተጨማሪ መረጃ ከዚህ በታች ይመልከቱ፡፡ እንዲሁም በማኅበራዊ 

አውታረ መረቦች ላይ ብዙ ፎቶግራፎቻችሁን እና ግብረመልሶቻችሁን በማየት ተደስቻለሁ እናም አስደሳች ምናባዊ 

የመማሪያ ስፍራዎችዎን እና በሂደቱ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉትን ድንቅ ቤተሰቦች ፣ ወላጆች እና አማካሪዎች ማውጣት 

እንድትቀጥሉ እጠይቃለሁ። ምናባዊ ትምህርት ብዙ ነገር ይፈልጋል እናም ለምታደርጉት ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ፡፡ 

መልካም የሳምንት መጨረሻ! 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ


