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“Kipaumbele changu nambari moja ni kuhakikisha usalama na maslahi ya wanafunzi 
na kitivo chetu.” 
Salamu kwa Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb, 
 
 
 
Wiki hii imekuwa wiki nyingine yenye mafanikio tunapoendelea kujiandaa kwa 
mwaka wa masomo wa 2020-21. 
 
Wengi wenu mnafahamu wafanyakazi wasimamizi na mimi tuliwasilisha mpango 
wa kufungua shule tena wa Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb (DCSD) wa mwaka 
wa masomo wakati wa mkutano wa Bodi ya Elimu wa Julai 13. Katika mkutano huu, 
Bodi ilikubali kucheleweshe kuanzishwa kwa mwaka wa masomo hadi Agosti 17, na 
ifungue shule kwa kutumia mfumo wa kusoma kwa mbali ili kupunguza kuenea kwa 
COVID-19. 
 
Mpango wa wilaya ulijumuisha mwongozo wa sasa kutoka kwa washiriki wetu 
mbalimbali, ikiwemo Idara ya Afya ya Umma ya Georgia, Bodi ya Afya ya Kaunti ya 
DeKalb, Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa (CDC) na Idara ya Elimu ya 
Georgia (GaDOE). Maoni ya jamii kutoka kwa utafiti wa mchango wa washikadau, 
ambao ulizalisha majibu 39,574 kutoka kwa wazazi, wanafunzi na wafanyakazi, 
yalisaidia pia katika kuunda mpango huu. 
 
Kwa kuzingatia maenezi makubwa katika eneo letu sasa hivi, kusoma kwa mbali 
ndio chaguo letu bora, lakini litathminiwa upya mara kwa mara. Tunaweka usalama 
wa wanafunzi na wafanyakazi wetu kwanza, huku tukidumisha matarajio ya juu ya 
ufanisi wa wanafunzi na furaha ya kufunza na kusoma. 
 
Nilifurahi kuwa na nafasi ya kujadili mpango huo na kazi nzuri ya timu yetu wakati 
wa Mkutano wa Mtandaoni wa Wasimamizi wa Journal-Constitution Community 
Conversation mnamo Julai 15. Ninashukuru kwa kila mtu aliyetazama kwenye 
Facebook na YouTube na kutoa maoni. Nilijivunia sana kuwakilisha DCSD! 
 
Pia wiki hii, nilitembelea shule zetu nzuri katika Mkoa wa III kwa Siku ya Ziara. 
Baada ya kutembelea shule na kukutana na walimu, ninahimizwa sana na 
ushirikiano wao thabiti na familia! Ushirikiano huu thabiti unathibitisha kwamba 
kwa pamoja tuko bora zaidi. 
 
Asante kwa Msimamizi wa Mkoa Dkt. Sean Tartt kwa kupanga vikao vya kupendeza 
na familia, wanafunzi, walimu na walimu wakuu. Vikao hivyo vyote vilitoa 
mapendekezo mazuri ambayo yatasaidia katika maamuzi yetu ya kurudi shuleni na 
mipango ya kurudi shuleni. 
 
Mwishowe, nilikuwa pia na nafasi ya kutembelea Kituo cha William Bradley Bryant 
na Kituo cha Usajili wa Mtandaoni mnamo Julai 16. Nilitembelea kituo hicho nikiwa 
na Afisa Mkuu Msimamizi wa Maelezo Monika Davis ili kujifunza mengi kuhusu 
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Divisheni yetu ya Teknolojia ya Maelezo. Nilivutiwa na kazi ambayo IT inafanya ili 
kuhakikisha wanafunzi na wafanyakazi wanadumisha matarajio ya elimu kupitia 
ufikiaji wa teknolojia ya hali ya juu. 
 
Ninashukuru pia kwa juhudi za pamoja za Meneja wa Usajili/Rekodi za Mtandaoni 
Petra Boerner, Monika Davis na Dkt. Vasanne Tinsley, msimamizi msaidizi wa 
Usaidizi na Msaada kwa Wanafunzi, kwa kuimarisha usajili wa mtandaoni na 
huduma kwa wateja kwa ajili ya familia zetu. Kazi ya pamoja hufanya ndoto kutimia! 
 
Ninatazamia kukutana zaidi na wafanyakazi na wanajamii wetu tunapokuwa 
tukiendelea na mwaka wa shule wa mwaka wa masomo wa 2020-21. Furahieni 
wikendi yenu na muwe salama! 
 
 
 
 
Wako mwaminifu, 
 
Cheryl Watson-Harris, Msimamizi 


