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Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb,
Nashukuru kila mtu ambaye alihudhuria mkutano wa Bodi siku ya Jumatatu. Kama
kawaida, ninashukuru kwa maoni na mapendekezo kutoka kwa washika dau wote.
Maamuzi yote katika muda huu usio na kifani hufanywa ukizingatia wanafunzi na
wafanyakazi wetu wote. Kwa niaba ya DCSD, ningependa kusisitiza kwamba usalama
na ustawi wa wanafunzi na wafanyakazi wote unabakia kuwa kipaumbele cha juu.
Wilaya yetu ya shule ni maridadi mno ya kila aina na tunasherehekea jamii zetu zote.
Tunatambua kuwa tuko bora pamoja.
Kama nilivyoshiriki mpango wangu wa kurudi tena, DCSD ilianza mwaka wa shule
katika nafasi ya mafunzo ya mbali na itawarudisha tu wanafunzi kwa mafunzo ya ana
kwa ana wakati hatari ya COVID-19 kuenea inakuwa wastani au inapungua - chini ya
visa 100 kwa watu 100,000 katika kipindi cha siku 14. Awamu ya pili ya mpango wetu
ingeweka wanafunzi wetu katika mazingira ya mafunzo ya mtandaoni na riadha na
shughuli za ziada kurejea chini ya ushiriki wa hiari. Mara tu tutakaporudi salama kwa
mafunzo ya ana kwa ana, tunajiandaa ili wazazi na familia wawe na fursa ya kubaki
katika mazingira ya mafunzo ya mtandaoni.
Kamati ya Ushauri wa Matibabu ya COVID-19 na Vikundi vya Kuangazia
Tuko katika mchakato wa kukusanya matokeo kutoka kwa wazazi, mwalimu, na vikundi
vyetu kuu vya kuangazia. Tutaendelea kutoa taarifa kutoka kwa Jopo letu la Kazi la
DCSD COVID-19, data kutoka kwa uchunguzi wetu wa hivi karibuni wa wazazi, na
ufahamu kutoka kwa washirika wetu wa afya pamoja na Halmashauri ya Afya ya Jimbo
la DeKalb na Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa (CDC).
Data ya Mitindo ya Sasa ya COVID-19
Jopo Kazi la Kufungua Tena la DCSD COVID-19 hukagua tovuti ya GDPH kila siku
baada ya saa 3:00 ili kufuatilia data ya mitindo ya sasa ya Jimbo la DeKalb na Georgia.
Wilaya haihesabu data au kukisia kuhusu data inayoripotiwa na GDPH.
Iwapo ungependa kufikia maelezo, hatua za kufuata ni kama ifuatavyo:
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1. Tembelea https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report baada ya 3:00 kila siku
ili uone maelezo ya sasa.
2. Bingiriza kwenye sehemu inayoonyesha ramani ya Georgia.

3. Elea juu ya Jimbo la DeKalb ili uone takwimu za kila siku.

4. Ikiwa ungependa kuona data ya historia, unaweza kubadilisha tarehe kwa kuchagua
mwezi na siku kwenye menyu kunjuzi ya kalenda.
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Ziara ya Nje na Mkoa wa IV
Nashukuru waalimu, wanafunzi, na wafanyakazi wote ambao walinikaribisha wiki hii
kwenye ziara yangu ya nje kwa Mkoa wa IV. Siku ya Jumatano, Msimamizi wa Mkoa
Dk. Michelle Jones alinikaribisha kwa safari ya kwenda Clarkston, Stone Mountain, na
Beyond clusters. Dk. Jones na mimi tulitembelea Shule Mpya ya Msingi ya Indian
Creek, shule za Msingi za Rockbridge, na tukakamilisha ziara katika Chuo cha Elimu
cha DeKalb Early College (DECA) kukutana na viongozi wa shule ya DCSD na
Microcabinet. Nilijifunza kuhusu utofauti mzuri na njia nyingi ambayo Mkoa wa IV
inaboresha uzoefu wa mafunzo ya mtandaoni kwa wanafunzi wetu katika kipindi hiki
cha pekee.
Mafanikio machache bora yanajumuisha:





Shule kumi na moja za Mkoa wa IV zimefanikiwa kwa kiwango cha nyota 4 au 5
cha mafanikio ya kitaaluma.
Mwaka wa 2019, Shule ya Msingi ya Indian Creek, Shule ya Msingi ya
Rockbridge, DeKalb Early College Academy (DECA), na Shule ya Sanaa ya
DeKalb (DSA) walishinda tuzo ya kifahari ya Mfumo wa Uwajibikaji wa Jumuiya
Moja ya GOSA (SSAS).
Shule mbili za mkoa huo, Shule ya Upili ya Stone Mountain na Shule ya Upili ya
Champion Theme, zimethibitishwa na STEM, ikionyesha upendo na shauku
ambayo wanafunzi na waalimu wakonayo kwa masomo ya hesabu na sayansi.

Nimefurahiya mambo yote mazuri ambayo wanafunzi wetu wa Mkoa IV wanatimiza na
ninatarajia kuungana na zaidi wengi wenu baadaye mwaka huu.
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Ushindi katika Mashtaka ya Sheria ya CARES
Ningependa pia kusherehekea kwamba DCSD ilipata ushindi mkubwa wiki hii na
uamuzi wa hivi karibuni kutoka kwa Mahakama ya Wilaya ya Marekani ya Wilaya ya
Kolumbia ambayo ilipinga sheria ambayo ingeweka masharti zisizo halali kwa misaada
ya dharura ya serikali katika shule za umma. Ninajivunia jukumu la uongozi wa kitaifa
ambalo DCSD ilichukua kupinga sheria hii ambayo ingeweza kugeuza mamilioni ya
dola ya msaada wa serikali wa COVID-19 mbali na wanafunzi wetu.
Asante kwa msaada wako tunapopita kipindi hiki kisicho cha kifani ambacho hakijawahi
kutokea kwa DCSD. Ninajivunia yote tunayotimiza pamoja. Tafadhali fahamu kuwa zaidi
ya kila kitu, dhamira yangu ya kutoa usalama bora kwa wanafunzi wote wa DCSD bado
haibadiliki.
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