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ጥራዝ 30
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
ሁሉም ሰው ውጤታማ ሳምንት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ የማርች ወርን ስናገባድድ የ
DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ስኬታማ በሆነ መንገድ ዳግም መከፈቱን
ለማረጋገጥ ያሳየውን እድገት እንደንቃለን። ወደ ጥምረት ትምህርት የሚደረገው ሽግግር በተቻለ
መጠን የተስተካከለ እንዲሆን ጥረት በሚያደርጉት ሁሉም ተማሪዎች ፣ መምህራኖቻችን እና
ሰራተኞቼ ሁሉ ኩራት ይሰማኛል፡፡
ማርች 29 ለተቀረው የትምህርት ዓመት በትምህርት ቤቱ ሕንፃዎች ውስጥ ሁሉም የክፍል
ደረጃዎች (ተባባሪ A & B) እንዲገቡ እንደርጋለን። መጪው ሽግግር አስተማማኝ እና የተሳካ
እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን እንደሚወጣ እምነት አለኝ፡፡
አዲስ የ CDC መመሪያ
ት / ቤቶቻችንን ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እና ስርጭትን መቀነስ ለመቀጠል የበሽታ መቆጣጠሪያ
እና መከላከያ ማዕከላት (CDC) መመሪያዎችን መከተል መዘንጋት የለብንም፡፡ በመማሪያ ክፍሎች
ውስጥ ባሉ ተማሪዎች መካከል ያለውን አካላዊ ርቀት ለመጠበቅ የቅርብ ጊዜውን ሳይንስ
ለማንፀባረቅ CDC የ K-12 ትምህርት ቤት መመሪያውን አዘምኗል፡፡ ሁለንተናዊ የሆነ ጭምብል
በማድረግ ፣ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ መቼቶች ውስጥ ቢያንስ 3 ጫማ ርቀት መቆየት
እንዳለባቸው CDC አሁን ይመክራል፡፡
ሁል ጊዜ እንደገለጽኩት DCSD የሳይንስ ትምህርቱን ይከተላል እናም በህንፃዎቻችን ውስጥ ያለው
እያንዳንዱ ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ በ CDC የሚመከሩትን የማቃለያ
ስልቶችን ያስፈጽማል፡፡ ወደስፕሪንግ ዕረፍት እየተቃረብን ስንሄድ ተማሪዎቻችን ፣
መምህራኖቻችን ፣ ሰራተኞቻችን እና ቤተሰቦቻችን ከህንፃዎቹ በምንርቅበት ጊዜ የማቃለያ
ስልቶችን አጥብቀው እንዲኬሉ ማበረታታት እፈልጋለሁ፡፡ በ DeKalb ካውንቲ ማህበረሰብ ውስጥ
የ COVID-19 ቁጥሮችን ዝቅ ለማድረግ ሁሉም ሰው የድርሻውን እንደሚወጣ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡
COVID-19 ክትባት
ዲስትሪክቱ የ CDC ቅነሳ መመሪያን በመከተል ት / ቤቶቻችንን ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እና
ስርጭቱን መቀነስ በመቀጠል ፣ DCSD ለሰራተኞቻችን የ COVID-19 ምርመራ እና ክትባት
የማግኘት እድሎችንም ይሰጣል፡፡ ክልሉ ለ 1 ቢልየን ሠራተኞች የማውጣት ዕቅዱን ካስተካከለ
ጀምሮ ከ DCSD ካውንቲ የጤና ቦርድ (DCBOH) እና ከሌሎች የጤና አጋሮች ጋር በመሆን
DCSD ለ 1,704 ሠራተኞች ክትባት መስጠቱን ስገልጽ በደስታ ነው፡፡
የዲስትሪክቱ ሰራተኞች ክትባቱን በ DCSD የአስተዳደርና ማስተማሪያ ህንጻ ፣ በ St. Phillips
AME ቤተክርስቲያን እና በ Briarcliff ፋርማሲ ውስጥ ማግኘት ችለዋል፡፡ የሰለጠኑ የ DCSD
ነርሶች በአስተዳደር እና ማስተማሪያ ህንጻ በክትባታችን ወቅት ማርች 20 ላይ የተወሰኑ ክትባቶችን
ለሠራተኞች ሰጥተዋል፡፡
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ክትባቶችን ለመስጠት DCSD ከ DCBOH ፣ ከ Walgreens እና ከ Briarcliff ፋርማሲ ጋር
መተባበርን ይቀጥላል፡፡ እንዲሁም ዕድሜያቸው ከ 16 ዓመት በላይ የሆናቸው ሠራተኞች እና
ተማሪዎች በ DCBOH ፣ በአካባቢያዊ ፋርማሲዎች ወይም በሕክምና አቅራቢዎቻቸው አማካኝነት
ክትባቶችን ለመቀበል ሌሎች ዕድሎችን እንዲያስሱ እናበረታታለን:፡
ጉርሻዎች
ትናንት ፣ ለእያንዳንዱ የ K-12 የመንግስት ትምህርት ቤት አስተማሪ እና ሌሎች የትምህርት ድጋፍ
ሰጭዎች የአንድ ጊዜ ፣ የ 1000 ዶላር የጉርሻ ክፍያ ለመስጠት የፌዴራል ማበረታቻ ገንዘብን
Georgia እንዲጠቀም የስቴት ትምህርት ቤት የበላይ ተቆጣጣሪ Richard Woods ያቀረበውን
ሀሳብ የስቴት ትምህርት ቦርድ ዛሬ አፀደቀ፡፡
በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ለሥራቸው እና ለከፈሉት መስዋዕትነት የምስጋና ምልክት
እንዲሆን እነዚህን ወሳኝ የሥራ ቦታዎች ጠንካራ ምልመላ እና ማቆየት ለመደገፍ ጉርሻው
ለመምህራንና ለትምህርት ድጋፍ ሠራተኞች ይሰጣል፡፡
DCSD ሰራተኞቹን ተማሪዎቻችንን ለመደገፍ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ከፍ አድርጎ ይመለከታል፡፡
በሚቀጥለው ወር በእነዚህ ጉርሻዎች ስርጭት በኩል አድናቆታችንን ለማሳየት በጉጉት
እንጠብቃለን።
የስደተኞች ድርጅቶች ስብሰባ
DCSD ወደ አዲስ የልህቀት ደረጃ ለማምጣት ያለንን ራዕይ ለማወቅ በዚህ ሳምንት ከእኔ እና
ከቡድናችን ጋር የተገናኙትን ስምንት የስደተኛ ድርጅቶችን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ አዲሶቹን
የአሜሪካ ቤተሰቦቻችንን የሚያገለግሉ የዚህ ልዩ ማህበረሰብ ሀሳቦችን ፣ አስተያየቶችን ፣
ተስፋዎችን እና ፍላጎቶችን ለማዳመጥም ይህ አጋጣሚ ነበር፡፡
ለት / ቤታችን ወረዳ ውጤታማ እንቅስቃሴ ባለድርሻዎቻችን አስፈላጊ ናቸው፡፡ ክፍት የግንኙነት
መስመሮች የግድ ናቸው፡፡ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎን መቀበል እና ማበረታታት የግድ አስፈላጊ
ነው፡፡ በመተማመን ላ የተመሰረተ ማህበረሰብን ለመገንባት ፣ ግልፅነታችንን እና ለተማሪ ስኬት
ያለንን ቁርጠኝነት ከሚጋሩ ከውጭ ደጋፊዎች ጋር ታላቅ አጋሮች እንድንሆን ቃል እንገባለን፡፡
የ MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም
ባለፈው ሳምንት በራሪ ወረቀት ላይ እንደገለፅኩት DCSD በዚህ ክረምት ለተማሪዎች የ
MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም ይሰጣል፡፡ የ MOSAIC የሰመር ትምህርት መርሃግብሮች
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የትምህርት ክፍልን ማለትም ተማሪዎቻችንን ፣ መምህራኖቻችንን እና
የሚማሩትን ይዘቶች በማስተካከል ፣ በማፋጠን ፣ በማበልፀግ እና ማህበራዊ ስሜታዊ
ትምህርቶችን ይደግፋሉ። ግባችን የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን ፣ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን እና
ተሰትኦ ያላቸውን ተማሪዎች ጨምሮ ሁሉንም ተማሪዎች ማሳተፍ ነው።
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መርሃግብር

ታዳሚ

የፕሮግራም ቀን

መድረክ

FLEX ተመልሷል

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
የሚማሩ 8ኛ ክፍሎች ብቻ እና 912 ክፍሎች

ጁን 1 – ጁን 17

ዲስትሪክት ምናባዊ

FLEX ገና ወደፊት

ከፍተኛ

ጁን 1 – ጁን 24

ዲስትሪክት ምናባዊ

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
ቤት ክሬዲት ማሻሻያ

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
የሚማሩ 8ኛ ክፍሎች ብቻ እና 912 ክፍሎች

ጁን 1 – ጁን 30
(ይለያያል)

የአከባቢ ትምህርት ቤት
ድብልቅ

AP Bridge Camp

ክፍል 9-12

ጁላይ ውስጥ 1 ሳምንት

Summer Bridge Camp

እያደጉ ያሉ 6ኛ እና 9ኛ ተማሪዎች

ጁላይ
(ይለያያል)

የአከባቢ ትምህርት ቤት
ድብልቅ
የአከባቢ ትምህርት ቤት
ድብልቅ

ልዩ ትምህርተ ESY

ልዩ ትምህርተ ተማሪዎች
(ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት-12)

ጁን 7 – ጁላይ 16

የዲስትሪክት ድብልቅ

Scholars Academy

ክፍል 3-8

ጁን 7 – ጁላይ 16

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ

Serendipity

ክፍል 1-6

ጁን

ዲስትሪክት ምናባዊ

ርዕስ I የማግልበት
ፕሮግራም

ከ K-12 ክፍሎች የመማሪያ
ሻንጣዎች

ጁላይ

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ

የማንበብ/መጻፍ ካምፕ

ከመዋለ ህፃናት -12 ክፍል

ጁን 7 – ጁን 30

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ

የወንድሜ ጠባቂ

MBK ተማሪዎች

ጁን 28 – ጁላይ 2/2021

ዲስትሪክት የተደባለቀ

Aviation Camp

ክፍል 4-6

ጁን 21 – ጁላይ 2/2021

ዲስትሪክት የተደባለቀ

STEM LIT ነው

ክፍል 6-8

ጁላይ 19 – ጁላይ
29/2021

የተደባለቀ

CTAE ማጎልበቻ

የተለያየ

ጁን/ጁላይ

የተደባለቀ

መማሪያ ቦርሳዎች
ከመዋዕለ-ህጻናት እስከ 2 ኛ ክፍል
ጁን – ጁላይ
ቤት
(መጻፍ/ማንበብን ማበልፀግ)
ማስተባበያ: የማጎልበቻ ፣ የማካካሻ ፣ የክሬዲት ማሻሻያ እና የማፋጠን የሰመር ትምህርት ዕድሎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከ COVID19 የጤና አማካሪዎች ጋር በተዛመደ በክፍለ-ግዛት ፣ በአከባቢ እና በዲስትሪክት መመሪያ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ቀኖች ሊለወጡ
ይችላሉ።

ማስታወሻዎች፡
 የፊት-ለፊት መርሃግብሮች በ 1፡ 15 የአስተማሪ -ተማሪ ሬሾ በምግገር ማድረጊያ መድረኮች ውስጥ እንዲመቻቹ
ይደረጋል፡፡
 የተዋሃዱ ፕሮግራሞች ምናባዊ እና የፊት-ለፊት ክፍለ-ጊዜዎችን ያካትታሉ።
ዘምኗል፡ 26 ማርች 2021

ፊት ለፊት ፣ በተደባለቀ እና በምናባዊ ትምህርት አማካይነት ተማሪዎች በመምህራን ከሚመራው
ትምህርት እና ሆን ተብሎ የተማሪን አቅጣጫ በሚከተለው ትምህርት ይጠቀማሉ፡፡ ተማሪዎች
በእውነተኛ ፣ አሳታፊ እና ትርጉም ባለው ልምዶች ውስጥ ይሳተፋሉ።
ለሰመር ፕሮግራሞች የምዝገባ መረጃ አፕሪል 19/2021 ይወጣል።

AMHARIC

2021-2022 የትምህርት ዓመት
ዲስትሪክቱ ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ሲያቅድ የተማሪዎቻችንን አካዴሚያዊ ፣ ማህበራዊ
፣ ስሜታዊ እና ባህሪያዊ ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት ላይ ነን፡፡ በተማሪዎች ውጤት ላይ
ትኩረት ማድረጋችንን መቀጠላችን እና በሚቀጥለው ዓመት በአካል የመማር አማራጮችን ማቀድ
አስፈላጊ ነው። እንዲሁም ለመካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ምናባዊ የርቀት ትምህርት
እንደ አማራጭ ለማቅረብ FLEX አካዳሚውን እያሰፋነው ነው፡፡ አንድ ቤተሰብ ምናባዊ
ትምህርትን ከመረጠ ፣ ተማሪዎቹ በተመሳሰለ (በቀጥታ በአስተማሪ የሚመራ ቀጥተኛ ትምህርት)
እና ያልተመሳሰሉ (በእውነተኛ ጊዜ በአስተማሪ የሚመራ ትምህርት ሳይኖር ኦንላይን) የተማሩ
መሆናቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን።
ለሚቀጥለው ዓመት ስንዘጋጅ ሀሳብዎን ለማወቅ አውራጃው በአፕሪል ወር የከተማ ማዘጋጃ
ቤቶችን ያስተናግዳል፡፡
የ Kids’-Doc-On-Wheels/የመስክ ቀን
በዛሬው እለት ከ Kids’-Doc-On-Wheels ዶ / ር Lynette Wilson-Phillips እና ከቡድኗ ጋር በ
Fairington የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገናኘታችን ተደስቻለሁ፡፡ የ Kids’-Doc-OnWheels, Inc. ተልዕኮ በልጆች ማህበረሰቦች ውስጥ እንዲሁም በዋና ዋና የዕለት ተዕለት
መገኛቸው - ትምህርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ ጥራት ያለው እና አጠቃላይ የህፃናት ህክምና
እንክብካቤ ተደራሽነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ ለህፃናት አጋርነት Kids’-Doc-On-Wheels ን
እናመሰግናለን! የእነሱ የቴሌሜዲክ አምሳያ ተማሪዎቻችን በት / ቤት ውስጥ ጤናማ እና ለማደግ
ዝግጁ እንዲሆኑ ይረዳል!
እንዲሁም በ Fairington በክፍለ-ጊዜው ጥቂት ትምህርቶችን የመቀመጥ እና የመታዘብ እድሉ
ነበረኝ፡፡ መምህራንና ተማሪዎች ምን ያህል እንደተሳተፉ በማየቴ ተደስቻለሁ፡፡ ርዕሰ መምህሩ ዶ
/ ር Walter Burke ወደ ህንፃው ስለተቀበሉኝ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ በተጨማሪም የክልል
የበላይ ተቆጣጣሪ ዶክተር Triscilla Weaver ለተማሪዎቻችን ላደረገችው ቁርጠኝነት ማመስገን
እፈልጋለሁ፡፡
እባካችሁ እራሳችሁን እና አንዳችሁ ለሌላው እንክብካቤ መስጠቱን ቀጥሉ፡፡
ከሠላምታ ጋር ፣
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris

