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ሰላምታ ንስድራቤታት Dekalb County School District፡ 

 

ኣብ ዝመጽእ ሰኑይ፡ ንውጥናት እንገብሮ ዘሎና ምምላስ ናብ ትምህርቲ ብዛዕባ እንወስዶ ዝስዕብ ስጉምታት ኣመልኪትና 

እንዘራረበሉ ኣኼባ ቦርድ DCSD ክሳተፍ እየ። ግሉጽነት ኣብ ኣካዳምያዊ ዓወትና ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ኣብ ኣኼባ ንእተዘርበ ቀንዲ 

ሓሳባት ንዓኹም ኸካፍለኩም እየ። ነቲ ዝመጽእ ኣኼባ ቦርድ፡ ኣብ DeKalb County ዝመደበሩ ኣብ ተለቪዥን ኣብያተ-

ትምህርቲ DeKalb (DSTV)፡ ቻነል 24 ወይ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ብምእታው ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም፥ 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/. 

 

ንዳግማይ-ምምላስ ናብ ትምህርቲ ኣብ እነምርሓሉ ዘሎና እዋን፡ ልዕሊ ድሕነት ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮን 

ሰራሕተኛታት ዘገድስ ካልእ ነገር ከመዘየለ፡ ብኽብረትኩም ፍለጡ። እዚ ድማ ቊጽሪ ሓደ ቀዳምነተይ ኮይኑ ክነብር እዩ። እዚ 

"ሓድሽ ንቡር" ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እንጥቀመሉ ዘሎና ሜላ ትምህርቲ፡ ዘይትጽዓዱ ንኽትኮኑ ዝከኣለኩም ንኽትገብሩ 

ንዂልኹም ከዘኻኽረኩም ይደሊ።  ሄለን ከለር (Helen Keller)፡ ሓደ ግዜ፡ ከምዚ ኢላ ነይራ፥ "ሽሕ እኳ ዓለም፡ ብስቓይ 

እተመልኤት እንተኾነት፡ ክትስዕረሉ እትኽእል ምሉእ ሓይሊ ድማ ኣለዋ"። ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን DCSD፡ ኣብ መላእ'ዚ 

ለበዳ'ዚን ስዒቡ ዘጋጥም ኣጸጋሚ ኲነታትን ጽኑዓት ብምዃኖም ንንእድ። 

 

 

ምስ ቤት ጽሕፈት ተሓታትነት (Office of Accountability) ብምዃን እተገብረ ምብጻሕ ጨንፈር PoPinን ምብጻሕ 

ቦታታትን 

 

ንዶ/ር ሊንዳ ፍረይዘር (Dr. Linda Frazer) ከምኡውን ኣብ Office of Accountability ንዝርከቡ ዳይረክተራት እተፈላለያ 

ክፍልታት የመስግን። ኣብ መዓልቲ ሓሙስ፡ ብዛዕባ ኣገደስቲ ዕማማትን ኣብ ዞባና ብዛዕባ ዝህብዎ ደገፍን ዝምልከት ዝያዳ 

ሓበሬታ ካብኦም ብምርካበይ ሕጉስቲ እየ፣ ነዚ ዝስዕብ ድማ የጠቓልል፥ 

 

 ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ንዝርከቡ ተማሃሮና ንዝኸውን ፈጠራዊ ዕድላት ትምህርቲ ዘምርሕ ቀጻሊ ውጥን። 

 ኣብያተ-ትምህርቲ ብኸመይን ኣበይን ከመሓይሻ ይኽእላ ንምፍላጥ፡ ካብ መጽናዕታዊ መሕተትን ገምጋማትን ንዝርከብ 

ሓበሬታ ምጥቃም። 

 ትጽቢታት ትምህርታዊ ዓወት ብዝበለጸ ብዝሰማማዕ ኣገባብ ምስ ተማሃሮን መምሃራንን ብሓባር ምስራሕ። 

 

ንመራሕቲ ቻርተር ቤት ትምህርቲ (Charter School) ኣብ ዝረኸብክሉ ኣካዳሚ ቴክኖሎጅን ኣከባብን ደካልብ (DeKalb 

Academy of Technology and the Environment (DATE)) ንዘላ እተገርም ጉጅለ ከመስግን ድማ ይደሊ። ኣብ ማህደረ-

ትምህርቲ ንዝርከቡ ተማሃሮና ብዛዕባ እተወጠነ ባህ ዘብል ነገራት ብምፍላጠይን ኣብቲ "ንራኸብን ሰላምታ ንለዋወጥን" ዝብል 

ግዜ ምስ እተረኽቡ ኲሎም ተሳታፍቲ ብምዝርራበይ ባህ ኢሉኒ። ኣብ መንጐ ዘለዋና ቻርተር ኣብያተ-ትምህርቲ ከምኡውን 

ኣህጉራዊ ማእከል ተማሃሮ ደካልብ (DeKalb International Student Center ) ዘሎ ሽርክነት፡ ኣብነታዊ ምዃኑ ክሕብር 

ይግባእ። ብምኽንያት'ዚ ሽርክነታት ድማ ብዙሓት ካብቶም ዘለዉና ተማሃሮ፡ ኣብ ምልከት ቛንቋ እንግሊዝ (English 

Language Learners (ELL)) ለውጢ የርእዩ ብምህላዎም ሕቡን እየ። ኣብ ማንዛዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ዘለኩም ተሞክሮ 

ስለእትህብዎ ቀጻሊ ርእይቶ የመስግነኩም። እዚ ርእይቶ'ዚ፡ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ንኽንገብርን ዝልዓለ ዕላማና ንኽንወቅዕን፡ 

ንዓይን ኣብ  DCSD ንእንርከብ ኲሉናን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓወት ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ ንዘርኣኽሙዎ 

ተዋፍይነትን መብጽዓን ምስጋናይ የቕርብ። 

 

DCSD፡ ግሩም ቀዳመ-ሰንበት ይግበረልኩም! 

 

ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡ 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris,  ሱፐር ኢንተንዳንት

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

