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ቅጺ 9
ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡

ኣብ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ጽቡቕ ተረጋጊእኩም ትምሃሩ ክትህልዉ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ዞባ ዝትግበር ኣዝዩ
ብዙሕ ዘገርም ፕሮግራማትን ተበግሶታትን ኣሎ፣ ተስፋይ ድማ ገለ ካብቲ ዓቢ ሓገዛት ኣብቲ ሰሙናዊ ዘውጽኦ
ጋዜጣ ንኽዝርግሓልኩም እዩ። ነዚ ጋዜጣ ድማ ንስድራቤትን መሓዙትን DeKalb County School District
(DCSD) ንኽትህቡ ብኽብረትኩም ናጽነት ይሰምዓኩምን ንኽምዝገቡ ድማ ኣተባብዕዎምን፥ መልእኽቲ ካብ
ኣማሓዳሪ ቤት ትምህርትኹም።

ምብጻሕ ናብ ቦታታት ዞባ VII
ናብ መዓልቲ ምብጻሕ ንምኻድ፡ ጉዕዞ ተጓዒዘ እየ። ኣብ ነፍስወከፍ ምብጻሕ፡ ንተማሃሮናን ኮምን ብተመስጦ
ብዘገልግሉ ሰራሕተኛታት ሕጉስ ኣቀባብላ ተገይሩለይን ብአኦም ድማ ኣመና ተነቓቒሐ እየ። ኣብ ዝሓለፈ ሮቡዕ፡ ምስ
ሚስስ ፓሜላ በንፎርድ (Mrs. Pamela Benford) ብምዃን መዓልቲ ምብጻሕ ኣብ ዞባ VI ኣካዪደ። ካብ ጉጅለ
Columbia፡ ጉጅለ Towers ከምኡውን ጉጅለ ዘይ-ልምዳዊ ትምህርትን ምስ ዝመጹ ኲሎም ርእሰ-መምሃራን ዞባ
VI ንእተራኸብክሉ ሰለስተ ዘይ-ልምዳዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ VI ምብጻሕ ኣካዪደ እየ። ምስ ኣባላት ንኡስ-ካቢነ
ዞባ VI ድማ ተራኺበ እየ። ሚስ ቤንፎርድ (Mrs. Benford) ከምኡውን ዞባ VI፡ ስለ'ቲ ዘርኣኽሙዎ ተወፋይነትን
ዘገርም ስራሓት ንኽስራሕ ስለዝገበርኩምን ኣዚና ነመስግነኩም።
እቲ ጐብለል ዞባ VI፡ ኣብ መገዲ ዓወት ይርከብ ኣሎ፣ እቲ ክብሪ እንህበሉ ውሑድ ምኽንያታት ድማ ኣብዚ እንሆ፥
•

ኣካዳምያዊ
o

ኣብ ዝሓለፈ እተዋህበ ጸብጻብ CCRPI፡ 85% ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ VI ተረቢሔን

o

ኣብ ዞባ VI ዝርከባ 3 ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ውጽኢት-ነጥቢ CCRPI፡ ክልተ-ኣሃዛዊ
ረብሓ ኣርእየን ቤት ትምህርቲ መባእታ Canby Lane፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Rowland፡
ቤት ትምህርቲ ማእከላይ-ደረጃ Columbia

o

5 ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ VI "ንጸገማት ስዒረን"። ቤት ትምህርቲ መባእታ Canb Lane፡ ቤት
ትምህርቲ ማእከላይ-ደረጃ Columbia፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Peachcrest፡ ቤት
ትምህርቲ መባእታ Rowland፡ Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (ናይ 6ይ-ክፍሊ ቊጽሪ)፡ ንሚእታዊት'ቶም ብሉጻት ተማሃሮ ካብ
24.7% ናብ 75% ከምዝብርኽ ገይራ፣ ናይ 5 ኮኾብ ገምጋም ኲነታት ትምህርቲ ዝረኸበት
እተመስከረላ ልዑል-ዝደረጃኣ ቤት ትምህርቲ STEM ድማ እያ።

•

ዕደላ መምሃሪ-መሳርሒታት - 98% ካብቶም መምሃሪ-መሳርሒታት ንኽውሃቦም ዝሓተቱ ካብ
ክፍልታት 1-12 ዝኾኑ ተማሃሮ መምሃሪ-መሳርሒታት ረኺቦም

•

ምብጻሕ ስድራቤት - ሓያሎ ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ ዞባ VI፡ ነተን መጓዓዝያ ዘይብለን ስድራቤታት፡
መምሃሪ-መሳርሒታት ከምኡውን/ወይ ሓጋዚ ትምህርትን ዓዲለን እየን።
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ኣብ ፋይናንስ - ኣብ ኣድማዕነት ሰራሕተኛታት ዘተኮረ ሸቶ III ዝምልከት ምብጻሕ ጨንፈር PoPin
ንዕድግን ውዕላትን፡ ዕዳ ሕሳባት፡ ፍቕድን ሃብቲ ካፒታልን፡ ባጀትን ዕድላን፡ ምሕደራ ሓደጋ ከምኡውን ኣገልግሎታት
ስነ-ኣመጋግባ ቤት ትምህርትን ኣጠቓሊሉ ንዝሓዘ ጨንፈር ፋይናንስ ብምብጽሐይ ክብሪ ተሰሚዑኒ። ዞባና፡ ብልዑል
ብቕዓት ዝሰርሕን ኣብ ትምህርታዊ ውጽኢት ተማሃሮ ዘተኮረ ሓገዛት ከምዝመቻቻእ ዝገብርን እዩ፣ እዚ ጨንፈር
ድማ ዞባና፡ ኣብ ፊስካላዊ ሓላፍነት፡ ተሓታትነትን ኣገልግሎት ዓማዊልን እተሰረተ ብምዃኑ ኣገዳሲ እዩ።
ስለ መሪሕነታን ከም ግዝያዊት ላዕለወይቲ መኮነን ፋይናንስ (Chief Financial Officer) ኮይና ንኽትሰርሕ ድማ
ነቲ ዕዮ ብምቕባላን ንሚስ ማሳና መይሊያርድ (Ms. Masana Mailliard) የመስግና። ፋይናንስ፡ ብሰንኪ ኮቪድ-19
ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ እተዓጽወሉ እዋን ኽግመት ብዘይክእል ስለዝጸዓሩ፡ ስለ'ቲ ሓያል ጻዕሮም ኣዝየ የመስግኖም።
ንሓፈሻዊ ስእሊ ምድላው ባጀትን ኣብ ባዶ-ሃልኪ እተሰረተ ሜላ ዝጥቀም ሓድሽ መስርሕ ንምፍጻም ዘድሊ
ውጥናትን ብዘቕረበ ጉጅለ ሕጉስቲ እየ።
ብዙሓት ካባኻትኩም ድማ ንሰሙን መዓልቲ ዕዮ (Labor Day) ብሃንቀውታ ትጽበዩ ከምዘለኹም ርግጸኛ እየ፣ ምስ
ስድራቤታትኩም ሕጉስ ግዜ ንኸተሕልፉ ድማ ተስፋ ይገብር። ብዛዕባ መደባት ስነ-ኣመጋግባ መዓልቲ ዕዮን ብዛዕባ
ቦታ መውሰዲ ምግቢ ዝምልከት ሓጋዚ-ምኽርታት ውሕስነት ምግብን ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ፡ ብኽብረትኩም
ኣብ ታሕቲ ርኣዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቕረብክሙዎ ብዙሕ ካብ ስእልታትኩምን ርእይታትኩምን ተሓጒሰ እየ፣
ብዛዕባ ማንዛዊ መምሃሪ ቦታታትን ኣብ መላእ ንጥፈታት ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ ደገፍ ብዛዕባ
ዝህባ ዘገርማ ስድራቤታት፡ ወለድን ኣማኸርትን ዝምልከት ዘሐጉሰኩም ነገር ብቐጻሊ ከምዝሕተም ኽትገብሩ
ይሓተኩም። ማንዛዊ ትምህርቲ፡ ንመላእ ዓዲ ስለዝጠቅም፡ ስለ'ቲ እትገብርዎ ኲሉ ስራሕ ኣዝየ የመስግን። ግሩም
ቀዳመ-ሰንበት ይግበረልኩም!
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Mrs. Cheryl Watson-Harris, ሱፐር ኢንተንዳንት

