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ቅጺ 6 

ሰላምታ ካብ Greetings DeKalb County School District፡ 

 

ኣብ ክንዲ DeKalb County School District ብምዃን፡ ኣብ ኣካዳምያዊ ዓመት 2020-2021 ንተማሃሮን 

ሰራሕተኛታትን ብወግዒ መርሓባ ክብሎም ይደሊ! በዛ ዓመተ-ትምህርቲ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ኣሎ፣ 

ንስኹም'ውን ደስ ኢልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር። ገጽ-ን-ገጽ ወይ ማንዛዊ ትምህርቲ ኣብ ዝውሃበሉ 

እዋን፡ ሞያዊ ድልውነት፡ ናይ ምሉእ-ዕድመ ትምህርትን ኣካዳምያዊ ዓወትን ኣብ ዝወስድ ቅኑዕ ጐደና 

ንኽትህልዉ ደገፍ ንኽህበኩም ምሳኹም ኣለኹ። 

 

ናይዚ ሰሙን'ዚ ቴማና፥ ናይ ሓሙሽተ-ኮኾብ ብሉጽነት እዩ። ዞባና፡ ኣብዚ በዳሂ እዋን ሓያል ጻዕርታት 

ንኸተካይድ፡ ልዑል ዝደረጃኡ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ ዞባ ሓሙሽተ ንዝርከባ - 

ክላስተር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Dr. Martin Luther King Jr.፡ ክላስተር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ 

ደረጃ Miller Grove ከምኡውን ንኣብያተ-ትምህርቲ መባእታን ማእከላይ-ደረጃን ዘጠቓልል ክላስተር ቤት 

ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Southwest DeKalb ኣብ እተዘዋወርክሉ እዋን ተተባቢዐ እየ። ምዉቕ ኣቀባብላ 

ተገይሩለይ፣ ተማሃሮና፡ ደረጃኦም ንኸመሓይሹን ንኽዕወቱን ንዘድልዮም ደገፍ ብንጹር ዘቕረበ ኣጠቓላሊ 

ውጥን ድማ ተቐቢለ። እዚ "ናይ ሓሙሽተ-ኮኾብ ዞባ"፡ ቅንዕናን ተበጻሕነት ዘለዎን ዓወት ተማሃሮ ከም 

ዝለዓለ ቀዳምነት ወሲዱ ይርከብ። ንዘለዋ ስትራተጂታትን ራእይን ዝድግፍ ሓበሬታ ዝሓዘ እተወሃሃደ 

ውጥን ስለዝሃበትኒ ድማ ንዞባ ሓሙሽተ የመስግና። 

 

ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ እንጅምረሉ ዘለና እዋን፡ ኣገዳስነት ቅንዕናን ተበጻሕነት ዘለዎን ዓወት ተማሃሮ 

ንዝክር ኢና። ኣብ ስትራተጂያዊ ውጥንና ዘሎ ሸቶ 3፡ ህዝባዊ ትምህርቲ ከምዘለዎ ተዓቂቡ ንኽቕጽልን 

ኲሎም ተማሃሮ DCSD ብፍላይ ድማ ትሑት ውክልና ዘለዎም ጉጅለ ተማሃሮ ዓወት ንኸምጽኡን ቀንዲ 

ነገር እዩ። ዲጂታላዊ ኣፈላላይ ይኹን ዘይውሕስነት ምግቢ ንዝርከቦ ክፍተት ኣለልዮም ብምፍላጦም 

ከምኡውን መስመርና ሓሊና ንኽንከይድ ዝግበር መፍትሒታት እንታይ ምዃኑ ብተበግሶታቶም ኣለልዮም 

ብምፍላጦም፡ ንDr. Weaverን ጉጅለኣን የድንቕ። 

 

ዞባ 5- ብልጽቲ ኮኾብ 

ንደቅና ብዛዕባ ዘድሊ ነገራትን ጥዕናኦምን ዝምልከት ንምዝርራብ ድማ ኣብ DeKalb County ምስ 

ዝርከቡ መራሕቲ እምነት፡ ከንቲባ Dunwoody Lynn Deutsch ከምኡውን ኮሚሽነር Larry Johnson 

ናይ ማንዛዊ ኣኼባ ብምክያደይ ሕጉስቲ እየ። ምስቶም ሓበራዊ ሸቶታትን ስክፍታትን ዘለዎም ጠበቓታት 

ቆልዑ ክራኸብ ምዃነይ ደጊመ ኣረጋጊጸ እየ። ተሓለቕቲ ተማሃሮና ስለዝኾንና፡ ዓድታትና፡ ተሓባቢረንን 

ብስምረትን ብሓደ ኮይነን ከምዝሰርሓ ንኽገብረን፡ ንጉጅለ ዝምድናታት ኮም (Community Relations) 

ትጽቢት ይገብረሉ ኣለኹ። ስለቲ ዝሃብክሙዎ ርእይቶን መምርሕን ኣዝየ የመስግነኩም፣ ብሕብረት ድማ 

ብሉጻት ክንከውን ከምእንኽእል ይፈልጥ እየ። 

 

ነዚ ሓድሽን ትጽቢት ዘይተገብረሉን ጉዕዞ ብሕብረት ክንጉዓዞ ኣብ ዝጀመርናሉ ግዜ፡ ኣብ ምሉእ ዓመት፡ 

ብፍላይ ድማ ነገራት ኣብ ዝኸበደሉ እዋን፡ ኣብ ኣእምሮኹም እዚ ራእይ'ዚ ሒዝኩም ንኽትጉዓዙ ይደሊ። 

እዚ ድማ ተማሃሮና ኣብ መመረቕታ ክበጽሑ፣ ቆብዕን ልብስን መመረቕታ ገይሮም ፍሽኽ ክብሉን ኣብ 

ዓለም ዘለዎም እጃም ንኸበርክቱ ዘለዎም ህንጡይነትን ዝኣመሰለ ራእይ እዩ። ከምዚ ኲነታት ኣብ 

ዘጋጥመሉ እዋን፡ ኲሉ ጻዕርታትና፡ ናብዚ ህሞት'ዚ ከምኡውን ኣብ ነፍስወከፍን ኲሉን ተማሃራይ DeKalb 

County ድማ ክንምልከት ይግባእ።  ከምቲ ልሙድ፡ ስለዚ ንDeKalb County School District 

እትገብርዎ ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን የመስግነኩም።  ብሉጽ ናይ ትምህርቲ ዓመት ይግበረልኩም! 

 



TIGRINYA 

 

ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡ 

  

Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት 

 

ክፍሊ ተሳታፍነት ወለድን ስድራቤትን (Parent and Family Engagement Department)፡ 

ንማሕበራውን ስነ-ልቦናውን ጥዕና ስድራቤታትና ኣመልኪትና ንእተዘራረብናሉ ሓፈሻዊ ኣኼባ ብምእንጋዱ 

ፍሉይ ምስጋና ይኹኖ። ኮቪድ-19፡ ኣብ DeKalb Countyን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ዝርከባ ብዙሓት 

ስድራቤታትና በሰላ ይሓድግ ኣሎ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ኣኼባ ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም 

ነዚ ስእሊ ብምጥዋቕ፡ ንገጽ ፈይስቡክ ተሳታፍነት ስድራቤት DCSD ብምኽፋት፡ ብዛዕባ ብዞባና ዝውሃብ 

ኲሉ ዝዓይነቱ ኣገልግሎታት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ርኸቡ። 


