SWAHILI
BUKU LA 9
Salamu kwa familia ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb
Ninatumaini umeanza kuzoea mwaka huu mpya wa masomo. Tuna mipango na
vumbuzi nyingi za ajabu zinazofanyika katika wilaya na tumaini langu ni kushiriki baadhi
ya rasilimali hizo muhimu na wewe katika jarida langu la kila wiki. Tafadhali jihisi huru
kushiriki jarida hili na familia na marafiki wako wa Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb
(DSCD) na uwahimize wajisajili. Ujumbe kutoka kwa Msimamizi wako.
Uwanjani na Mkoa wa VI
Imekuwa ni safari ya kufana nikisafiri kwa Siku ya Field Day. Kwa kila ziara,
ninakaribishwa vizuri na kuhimizwa zaidi na wafanyakazi wanaowahudumia kwa thati
wanafunzi na jamii yetu. Jumatano hii iliyopita, Field Day ilifanyika katika Mkoa wa VI na
Bi. Pamela Benford. Nilitembelea shule tatu zisizo za kawaida za Mkoa wa VI ambapo
nilikutana na Waalimu wote Wakuu 16 wa Mkoa wa VI kutoka kwa Columbia Cluster,
Towers Cluster, Na Kundi Lisilo la Kawaida (Non-Traditional Cluster). Nilikutana pia na
wanachama wa Baraza Ndogo la Mkoa wa VI. Asante sana, Bi. Benford na Mkoa wa VI
kwa kujitolea kwenu na kazi nzuri inayotekelezwa.
Mabingwa wa Mkoa wa VI wako katika njia yako ya ufanisi na hapa kuna sababu
chache tu za kusheherekea:
•

Wasomi
o

Asilimia 85% ya shule za Mkoa wa VI zimepata faida katika ripoti ya
mwisho ya CCRPI

o

Shule 3 katika Mkoa wa VI zilionyesha faida maradufu katika alama
zao za jumla za CCRPI: Canby Lane ES, Rowland ES, Columbia MS

o

5 Region VI schools “Beat the Odds”: Canby Lane ES, Columbia MS,
Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (hisabati ya gredi ya 6) iliongezea asilimia ya
Wanafunzi Mashuhuri kuanzia asilimia 24.7% hadi 75% na ni shule ya
AdvancED STEM Certified School iliyo na ukadiriaji wa Nyota 5 za
Tabianchi

•

Usambazaji wa Vifaa - asilimia 98% ya wanafunzi katika Gredi 1-12
wanaohitaji vifaa wamevipokea

•

Kufikia Familia - Shule Kadhaa za Mkoa wa VI zimewasilisha vifaa na/au
rasilimali za masomo kwa wanafunzi ambao familia zao hazina usafiri.

SWAHILI
Ziara ya Divisheni ya PoPin pamoja na Fedha - Lengo la III Ufanisi wa
Wafanyakazi
Nilikuwa na furaha ya kutembelea Divisheni ya Fedha, ambayo inahusisha Ununuzi na
Utoaji Kandarasi, Malipo, Uhasibu na Mitaji ya Hisa, Bajeti na Mgao, Udhibiti wa Hatari,
na Huduma za Lishe za Shule. Divisheni hii ndio msingi wa ni wapi wilaya yetu
inasimama katika uwajibikaji, kutoa hesabu za kifedha na huduma kwa wateja huku
ikifanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu na kulainisha rasilimali na mafanikio ya
mwanafunzi.
Ninampongeza B. Masana Mailliard kwa uongozi wake na kujitolea kuhudumu kama
Afisa wetu Mkuu wa Muda wa Fedha. Divisheni ya fedha imefanya kazi kwa bidii katika
muda wote wa kufunga shule wa COVID-19 na ninashukuru sana kwa kazi yao ngumu.
Nilifurahia sana kukutana na timu, ambayo ilitoa muhtasari wa utengenezaji wa bajeti
na mipango ya kutekeleza mchakato mpya ambao hutumia njia ya kulainisha matumizi
ya kifedha na malengo ya kimkakati.
Nina uhakika wengi wenu wanatazamia wikendi ya Sikukuu ya Wafanyakazi na
ninatumaini kwamba utachukua muda wa kufurahia na familia yako. Tafadhali angalia
hapa chini maelezo zaidi ya ratiba ya Lishe ya Sikukuu ya Wafanyakazi na vidokezo
vya usalama wa chakula wa kuchukua chakula ukiwa ndani ya gari. Pia, nimefurahia
picha na maoni yako mengi kwenye mitandao ya kijamii na ninakuomba kwamba
uendelee kuchapisha nafasi zako za burudani za masomo ya mtandaoni na familia,
wazazi, na washauri wazuri ambao wanawasaidia wanafunzi wetu. Masomo ya
mtandaoni huchukua jamii nzima na ninafuraha sana kwa yale yote unayoyafanya.
Kuwa na wikendi njema!
Shabiki wako wa #1,
Bi. Cheryl Watson-Harris, Msimamizi

