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ቅጺ 8
ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡
ተማሃሮና ተዓዊቶም ንኽርእዩ ሰራሕተኛታትን ኮምን ብሓባር ወፍሪ ናይ ዝገብርሉ ኣውራጃ ኣባል
ብምዃነይ ኣዝየ የመስግን ኣለኹ። እቲ ቦታ ብዘየገድስ፡ ኣብ መላእ DeKalb County School District
(DCSD) ኣብ ዝጉዓዘሉ እዋን፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮና፡ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ፡
ተመስጦን መብጽዓን ከምዘሎ ርእየ ኣለኹ። እዛ ዞባ፡ ከም ሓንቲ ዓባይ ስድራቤት ስለዝኾነት፡ ኣብ ዝኾነ
ወቕቲ፡ ናብ ዝልዓለ ደረጃ ብቐጻሊ ከምእንጉዓዝ ጥርጣረ የብለይን። ብሓባር ኴንና ውጽኢት ኸነምጽእን
ብሉጻት ኽንከውንን ንኽእል ኢና፣ ብሓባር ድማ ኽንገብሮ ኢና።

ምብጻሕ ናብ ቦታታት ዞባ VII
ዕላማ'ዚ ምብጻሕ ቦታታት፥ ምስ ዞባውያን ኣማሓደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ግዜ ንምሕላፍን ንስርሖም
ድማ ብዓይኒ ንምርኣይን እዩ። እዚ፥ ንዘጋጥም ዝኾነ ጋግ ብኸመይ ክመልእ ከምዝኽእልን ኣብ ዝግበር
ምምሕያሻት ድማ ብኸመይ ደገፍ ከምዝህብን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኽግምግሞ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ዶ/ር
ሮድኒ ስዋንሶን (Dr. Rodney Swanson) ከምኡውን ኣብ ዞባ VII ኣብ ዝርከባ ጉጅለታት ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ McNairን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cedar Groveን ምስ ዘላ እተገርም ጉጅለን
ብምጽንባረይ ሓጐስ ይስምዓኒ። ብሓቂ ሃባርም ምስ ዝኾኑ ተማሃሮ ድማ ተራኺበ እየ። እዚ ዞባ፡ ገለ
“ተስፋ ዝህባ” ኣብያተ-ትምህርቲ ኣለዋኦ፣ ኣብ ኣውቶቡስ ድማ ኣገደስቲ መራሕቲ ኣለውዎ፣ እዘን ኣብያተትምህርቲ፡ ኣብ መደብ RISE እትዋት እየን። ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ንዝርከቡ ተማሃሮንን ንሓድሕዶምን
ክብሪ ንዝህብሉ ኣገባባት ይፈትዎ እየ። "ምምሕያሽ ዓቕሚ" መሪሕነት፡ ሓያል ጻዕሪ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ፡
እዞም መራሕቲ ግን ንሓድሕዶም ክደጋገፉን ብሓባር ድማ ናብ ዕብየት ንኽሰጋገሩን ዝጽዕሩ ዘለዉ እዮም።
መምሃራን፡ ተማሃሮኦም ንትሕዝቶ ስነ-ፍልጠትን ቊጽርን ብምልኣት ንኽፈልጥዎ ኣብ ዝሕግዞም ማንዛዊ
ክፍለ-ግዜ ኣብ ዝበጻሕክሉ ግዜ፡ ንናይ ማህደረ-ትምህርቲ ተማሃሮ ዝውሃብ ዘሎ ኣብነታዊ ትምህርቲ
ብምርኣየይ ድማ ሕጉስ እየ። ጭርሖ ዞባ VII፥ “መሰረትና፡ ዓወት እዩ - "ንዕብየት ተማሃሮ ዘሐይል"
ትምህርቲ ንምህር፡ ንምሃርን ነገልግልን"። ዘገርም ዓወታት ብምምጽኣን ዓቢ ስራሕ ብቐጻሊ ብምስርሓን
ድማ ንዞባ VII እንቛዕ ኣሐጐሰኪ ንብላ!
Narvie J. Harris፡ ቴማዊ ቤት ትምህርቲ መባእታ
•

ስናይ ኣርእስቲ I እተሸለመት ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ክልተ ዓመታት ቀጻሊ ዕብየት ተምጽእ ኣላ

•

ክልተ-ኣሃዛዊ ረብሓታት CCRPI

ቤት ትምህርቲ መባእታ ደረጃ Kelley Lake
•

ክልተ-ኣሃዛዊ ረብሓታት CCRPI/ንጸገማት ቤት ትምህርቲ ምስዓር
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DESA
•

ንጸገማት ቤት ትምህርቲ ምስዓር

ቴማዊ ቤት ትምህርቲ መባእታ Robert Shaw
•

ናይ ኣርእስቲ I ክብሪ ዝውሃባ ቤት ትምህርቲ

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cedar Grove
•

ሻምፕዮን ኩዑሶ እግሪ ክፍለ-ሃገር (2018ን 2019ን)

•

ሃገራዊ BETA ክለብ ብልጽቲ ቤት ትምህርቲ

ናይ 4 ኮኾብ ገምጋም ኲነታት ኣብያተ-ትምህርቲ
•

ቤት ትምህርቲ መባእታ Cedar Groves

•

ቤት ትምህርቲ መባእታ Kelley Lake

•

Obama Magnet

ማግኔት ቤት ትምህርቲ ስነ-ፍልጠትን ቴክኖሎጅን መባእታ ባራክ ኤች. ኦባማ (Barack H.
Obama Elementary Magnet School of Science & Technology)
•

Johnathan Hines፡ መምህር ቅድመ-ትምህርቲ፡ ብደረጃ ሃገር ናይ ዓመት ብሉጽ መምህር

•

ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣቲኻ ስጳንኛ እትምሃረሉ ፕሮግራም (Spanish Immersion Program)

ኣብ ካሪክሉምን ትምህርትን (C&I) ኣተኲሩ ዝግበር ምብጻሕ ጨንፈር PoPin
ንማእከል ስነ-ፍልጠት ፈርንባንክ (Fernbank Science Center) ስለዝገበርዎ ዘገርም ጉዕዞ፡ ንስቴሲ
ስተፕኒ (Stacy Stepney) ከምኡውን ንጉጅለ ካሪክሉምን ትምህርትን (Curriculum and Instruction
team) ፍሉይ ምስጋና ይኹን። ብጉጅላዊ ስራሕ C&Iን ንኣካዳምያዊ ዓወት ንምምጻእ ብዘሎ ተምስጦን
ኣመና ተገሪመ እየ። ተማሃሮና፡ ንፕሮግራማት STEMን STEAMን መላእ ዞባ ናብ ዘጠቓልል ዝልዓለ ብራኸ
ዝወስድ ሓያል ራእይ ኣለዎም። ንተማሃሮና እንቕርቦ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ፣ ማሕበረ-ኮም DCSD ድማ
ነቲ Fernbank Science Center ዝውሃብ ዘደንቕ ዕድላት ንኽጥቀም ተስፋ ኣሎና! ብኽብረትኩም
ንhttp://www.fernbank.edu/ ከፊትኩም ርኣዩ።
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እቲ ንስድራቤታትና ዝውሃብ ካልእ ዓቢ ሓገዛት ድማ ስርዓት ብዙሕ ዝጨናፍሩ ደገፋት (Multitiered
System of Supports (MTSS)) እዩ። ብዛዕባ ኣካዳምያዊ፡ ማሕበራውን ስነ-ልቦናውን ትምህርቲ
ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም
ንhttps://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play ከፊትኩም ርኣዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ኣገልግሎታት ስነ-ኣመጋግባን ሕማቕ ዝብቕዓቱ ምግብን ዝምልከት ዘሐዝን ፍጻሜ
ኣጋጢሙና ነይሩ። ዞባ፡ ይቕሬታ https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-anapology-for-food-quality/ ሓቲቱ እዩ፣ ኣነ ድማ ንተማሃሮናን ስድራቤታትናን ይቕሬታ ክሓትት
ይደሊ። Dekalb County School District (DCSD)፡ ኣብ ማሕደረ-ትምህርቲ ንዝርከቡ ተማሃሮ፡
ደረጃታት-ብቕዓት ንኽህሉን ኣገልግሎታት ንኽውሃብን ብቐጻሊ ይጽዕር። ከም መዘኻኸሪ ድማ ኲለን
ኣብያተ-ትምህርቲ DCSD፡ ሰኑይ፡ ሮቡዕን ዓርብን፡ ካብ ሰዓት 11:00 ቅ.ቐ ክሳዕ 1:00 ድ.ቐ፡ ኣብ ግዜ
ምሳሕ ክፉታት እየን። ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ንመርበብ-ሓበሬታ ስነ-ኣመጋግባ DCSD
ከፊትኩም ርኣዩ። ሓገዛት ናጻ ምግቢ ዝውሃበሉ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቦታ ንምርካብ፡ ኣብዚ
https://bit.ly/3j9nlwf ብምጥዋቕ ንካርታ ቦታታት ዕደላ ምግቢ (DCSD Meal Distribution Site
Map) ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ትምህርቲ ኣብ እንኣትወሉ ዘሎና እዋን፡ ምስ ስድራቤታትና፡ ተማሃሮናን ኮምን ዝርርብ
ምግባር ንኽቕጽል ድሌት ኣሎኒ። ንNAACP DeKalb County፡ ምስ ዶ/ር ሞርሊ (Dr. Morley) ንዝነበሩ
ተባዓት ኣባላት ጉጅለ ዝርርብ ከምኡውን ምስ ሚስስ ቪኪ ተርነር (Mrs. Vickie Turner) ከምኡውን
ካልኦትን ኣኼባ ንዝገበርናሉ መንግስታዊ ኣዳራሽ የመስግን። ኮም DeKalb፡ ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ሓባርን
ሓያልን ዝኾነ ዝርርባት ኽካየድ ኣለዎ ኢሉ ይምጉት ኣሎ። ግሩም ቀዳመ-ሰንበት ይግበረልኩም፣ ጉጅለኣዊ
ስራሕ፡ ሕልሚ ከምዘፈጽም ዘክሩ፣ ኣብ DeKalb County School District ብሓባር ምስእንሰርሕ ድማ
ብሉጻት ንኸውን!
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Mrs. Cheryl Watson-Harris, ሱፐር ኢንተንዳንት

