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ጤና ይስጥልን DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ፣
በዚህ ሳምንት ፣ የ 2020-2021 የበጀት ዓመት በጀትን ለመወያየት በምናባዊ የቦርድ ስብሰባ
ጀምረናል፡፡ ልጆቻችንን እና የቤተሰብ አስተዳዳሪ የሆኑ ሰራተኞቻችንን ለመጠበቅ ከመቼውም
ጊዜ በበለጠ ሁኔታ እንደ አንድ ወረዳ ከባድ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ በጋራ መስራታችን በጣም
አስፈላጊ ነው፡፡ በግልፅ ሰምቻለሁ፡፡ ጥሪዎች ፣ ኢሜይሎች እና አንድ-ለአንድ ውይይቶች ሁሉ
ትኩረት ተሰጥቷቸዋል፡፡ እኔ ይህንን ወረዳ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማሸጋገር ደስተኛ ነኝ እንዲሁም
ጓጉቻለሁ፡፡
በዚህም ፣ ከሰኞ የቦርድ ስብሰባ በኋላ በ 21 በጀት ዓመት የቀን መቁጠሪያ ቀንን ለመቀነስ
ተጨማሪ ክፍተቶችን እንዲለዩ የመምሪያ ኃላፊዎቻችንን አዘዝኩ፡፡ ትንሹ ማስተካከያ
ለመምህራኖቻችን እና ለሠራተኞቻችን በዓለም ላይ ልዩነትን ሊያመጣ እንደሚችል እናውቃለን
እናም ለተማሪዎቻችን ስኬት ሁሉም ሰው ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት እንገነዘባለን፡፡ የእኛ ዓላማ
የተማሪዎቻችንን ፍላጎት ለማሟላት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በሚሰሩ መምህራኖቻችን ላይ በትንሹ
አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር እቅድ ማውጣት ነው፡፡
ከወሳኝ ግምገማ በኋላ እነዚያን እሴቶች እና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የሚያንጸባርቅ የተሻሻለ
የበጀት እቅድ በማቅረቤ ደስ ብሎኛል፡፡ በጀቱ ፀድቋል፤ ለአውራጃ ሰራተኞች አምስት የቀን
መቁጠሪያ ቀን ቅነሳን ያካትታል፡፡ ሆኖም ወረዳው ለአራት ቀናት የተከፈለ የሙያ እድገት
ኢንስቲትዩት ለመምህራን ፣ ለአመራሮች እና ለደጋፊ ሠራተኞች ይሰጣል፡፡ በዚህ ምክንያት እነዚህ
ሠራተኞች በሚቀጥለው ዓመት አንድ የተቀነሰ የሥራ ቀን ያጋጥማቸዋል፡፡ ቡድናችን በጥልቀት
ቆፍሮ ለመምህራኖቻችን እና ለት / ቤቶቻችን ምን ያህል ዋጋ እንደምንሰጥ የሚያንፀባርቅ መፍትሄ
በማግኘቱ በጣም አመሰግናለሁ፡፡
አብረን መስራታችን በዚህ ሳምንት ተወካይ John Lewisን እንዳጣነው ያስታውሰኛል፤ አገልጋይ ፣
አክቲቪስት እና ሁሌም በጋራ እንደሆንን የሚናገሩ ወሳኝ መሪ ነበሩ፡፡ የእኔ ቡድን በዚህ ሳምንት
ውድድሩን ወስዷል ፣ እና ተወካይ Lewis እንዳሉት “እንዲሰራ የሚፈልጉትን ነገር ካዩ ተስፋ
መቁረጥ እንደማይችሉ እና እጅ መስጠት እንደማይችሉ አምናለሁ”፡፡ የ DeKalb ካውንቲ
ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያ በተወካይ Lewis ስም ተሰየመ John R.
Lewis መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመኖሩ ትልቅ ክብር ነው፡፡
የሌላኛው የዘመናችን ታላቅ መሪ ሬቨረንድ C.T. Vivianን መሞትባላነሳ ቅር ይለኛል፡፡ እርግጠኛ
ባልሆንበት ጊዜ ምን ያህል ማድረግ እንደምንችል ይህ የማንፀባረቅ እና የመማር ታላቅ ጊዜ ነው።
ወደፊት ስንገፋ ቡድናችን ለፈተናው ዝግጁ መሆኑን አውቃለሁ፡፡
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በመጨረሻም ጁላይ 20 በምናባዊ ወደ ሥራ የተመለሱትን ረዳት ርዕሰ መምህራኖቻችንን እና ዋና
አማካሪዎቼን በደስታ ለመቀበል እፈልጋለሁ፡፡ ምሁራኖቻችንን በምናባዊ ስናስተምር እና
ስንከባከብ ሁላችሁም የምትሰሩትን ታላቅ ስራ ለማየት እጓጓለሁ፡፡ መልካም የሳምንት መጨረሻ!
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