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ጥራዝ 6 
ጤና ይስጥልን DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት፣ 
 
በ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት ስም ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን ወደ 2020 - 2021 
የትምህርት ዓመት በይፋ ለመቀበል እፈልጋለሁ! በዚህ የትምህርት ዓመት በእውነት ደስ ብሎኛል 
እናም እርስዎም እንደተደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ፊት ለፊትም ይሁን ምናባዊ ፣ ለሙያ ዝግጁነት 
፣ ለእድሜ-ልክ ትምህርት እና ለአካዴሚያዊ ስኬት በትክክለኛው ጎዳና ላይ መሆንዎን ለማረጋገጥ 
ከጎንዎ ነኝ፡፡ 
 
በዚህ ሳምንት ጭብጣችን ባለ አምስት ኮከብ ልቀት ነው፡፡ ወረዳችን በእነዚህ ፈታኝ ጊዜያት 
እንዲበለፅግ በከፍተኛ ደረጃ መሥራት አለብን፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ እና መካከለኛ ደረጃ ት / 
ቤቶችን ጨምሮ ክልል አምስትን - Dr. Martin Luther King Jr. የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት 
ክላስተር ፣ Miller Grove ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ክላስተር እና Southwest DeKalb ሁለተኛ 
ደረጃ ት / ቤት ክላስተር በዚህ ሳምንት በመጎብኘቴ ተነሳስቻለሁ፡፡ ምሁራኖቻችን ለመራመድ እና 
ለማሳካት አስፈላጊው ድጋፍ እንዳላቸው በግልፅ የሚያስረዳ ሞቅ ያለ አቀባበል እና አጠቃላይ 
እቅድ አግኝቻለሁ፡፡ ይህ “ባለ አምስት ኮከብ ክልል” የተማሪዎችን ስኬት በፍትሃዊነት እና 
ተደራሽነት ቀዳሚ ትኩረት አድርጎታል። ስትራቴጂዎችዎን እና ራዕይዎን ለመደገፍ ከመረጃው ጋር 
የተቀናጀ ዕቅድ ስለሰጡ ክልል አምስት አመሰግናለሁ፡፡ 
 
ይህንን የትምህርት አመት ስንጀምር የተማሪ ስኬት በፍትሃዊነት እና ተደራሽነት አስፈላጊነት 
እናስታውስ፡፡ በስትራቴጂክ እቅዳችን ውስጥ ያለው ግብ 3 ለሁሉም የ DCSD ተማሪዎች ፣ 
በተለይም በውክልና ያልተሳተፉ የተማሪዎች ብዛት እና የህዝብ ስኬት ተደራሽነትን ለማስጠበቅ 
ቁልፍ ነው፡፡ ዶ / ር Weaver እና ቡድኖቻቸው የዲጂታል ክፍፍልም ሆነ የምግብ አለመመጣጠን 
ክፍተቶችን በመለየት እና በትክክለኛው ጎዳና ላይ እንድንራመድ መፍትሄዎችን በመለየት ስለሰሩ 
አደንቃቸዋለሁ፡፡ 
 
ክልል 5-ኮከብ ልቀት 
እንዲሁም ስለልጆቻችን ፍላጎት እና ደህንነት ጋር ለመወያየት ከ DeKalb ካውንቲ እምነት-ነክ 
መሪዎች ፣ Dunwoody Mayor Lynn Deutsch እና ከኮሚሽነር Larry Johnson ጋር በምናባዊ 
ስብሰባ በመገናኘቴ ተደስቻለሁ፡፡ የጋራ ግቦችን እና ስጋቶችን ከሚጋሩ የህፃናት ተሟጋቾች ጋር 
መገናኘቱ የሚያጽናና ነበር፡፡ ለምሁራኖቻችንን አሸናፊነት ስንታገል የማህበረሰብ ግንኙነቶች 
ቡድናችን መንደሮቻችንን በትብብር እና በጋራ ለመስራት እንዲያሰባስብ በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ 
ስለግብዓትዎ እና መመሪያዎ በጣም አመሰግናለሁ እናም አንድ ላይ እንደምንልቅ አውቃለሁ፡፡ 
 
አብረን ወደዚህ አዲስ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ጉዞ ስንጀምር በዓመቱ ውስጥ በተለይም 
ነገሮች አስቸጋሪ በሚሆኑበት ጊዜ ሁላችሁም በአዕምሮአችሁ ውስጥ ራዕይ እንድትይዙ 
እፈልጋለሁ፡፡ የተማሪዎቻችን ምረቃ ላይ ፣ ኮፍያቸውን እና ጋውናቸውን አድርገው ፈገግታ እያሉ 
እንዲሁም ዓለምን ለመጀመር የመጓጓት ራዕይ ነው፡፡ ወደ እሱ ሲመጣ ፣ የእኛ ጥረቶች ሁሉ በ 
DeKalb ካውንቲ ውስጥ ለእያንዳንዱ ተማሪ ወደዚህ አፍታ እና ከዚያ በላይ የሚያመለክቱ መሆን 
አለባቸው።  እንደተለመደው ለ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለሰሩት ጠንካራ ስራ 
እና ለቁርጠኝነት አመሰግናለሁ።  መልካም የትምህርት ዓመት ይሁንልዎ! 
 
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 
  



AMHARIC 

Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ 
 
የቤተሰቦቻችንን ማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነት የሚዳስስ ምናባዊ የከተማ አዳራሽ ውይይት 
ላዘጋጀው ለወላጅ እና ለቤተሰብ ተሳትፎ መምሪያ ልዩ ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡ COVID-19 በ 
DeKalb ካውንቲ ውስጥ እና በመላው ዓለም ለብዙ ቤተሰቦቻችን አሰቃቂ ነበር፡፡ ይህ የከተማ 
ማዘጋጃ ቤት ውይይት ካመለጠዎት እባክዎን ይህንን ፎቶ ይጫኑ እና የ DCSD የቤተሰብ ተሳትፎ 
የፌስቡክ ገጽን ይጎብኙ እና ስለ ወረዳችን ስለሚሰጡት ጥቅል አገልግሎቶች የበለጠ ይረዱ፡፡ 


