SWAHILI
TOLEO LA 28
Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb,
Karibu tena! Nimefurahi kuona vyumba vyetu vya madarasa vikiwa na wasomi na
waalimu wetu tena, mwaka mmoja baada ya Wilaya kufunga shule kutokana na
janga la ulimwengu.
Siku yetu ya kwanza kurudi ilikuwa yenye mafanikio kwani wasomi, wafanyakazi na
waalimu wetu walifuata mikakati ya kupunguza hatari ili kuwa na mazingira salama
ya kielimu. Nilipata fursa ya kutembelea shule kadhaa siku ya kwanza, na
nikatazama picha na video nyingi kutoka shule zingine ambazo zilishirikiwa nami.
Nilipendezwa sana! Na, ningependa kuwashukuru wafanyakazi wa ofisi kuu,
wasimamizi wa elimu wa eneo, walimu wakuu, walimu, madereva wa mabasi,
wahudumu wa lishe bora na wafanyakazi wote wa shule kwa bidii yao katika
kuunda mpito ulio na mafanikio kwa masomo mahuluti. Nimefurahishwa na
mwelekeo wa Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD) tunapoendelea
kukabiliana na kushinda janga hili. Wafanyakazi wetu wataendelea kutembelea
shule ili kutoa usaidizi zaidi.
Natambua kuwa hatua ya kurudi kwa masomo ya ana kwa ana ilikuwa mada ya
kutatanisha katika jamii yetu. Pande zote mbili zilikuwa na shauku kuhusu
mitazamo yao juu ya mada, na ninaelewa na ninafahamu mitazamo yote. Matumaini
yangu ni kwamba hatua hii ya kurudi kwa mafundisho ya ana kwa ana itakuwa
mwanzo wa mchakato wa kurejesha ukawaida katika jamii yetu. Ingawa
hakujakuwa na makubaliano kuhusu suala hili, naamini sote tunakubali kwamba
wasomi na wafanyakazi wetu ni wa kushangaza. Kuona upendo na uelewa wa
wanafunzi wetu wakati baadhi yao walirudi darasani, hunipa matumaini.
Tutaendelea kuwasiliana na familia, wafanyakazi na wadau wetu tunapoendelea
kufanya kazi ili kuwakaribisha wasomi wetu wote kurudi darasani salama. Ili
kuendelea kupata taarifa za hivi karibuni kuhusu kurudi shule—ikiwa ni pamoja na
maelezo kuhusu ratiba, huduma za vyakula na njia za basi—tafadhali tembelea
tovuti yetu.
Chanjo za covid-19
Nina furaha kutangaza kwamba DCSD imekamilisha mpango wake wa kutoa upimaji
na chanjo kwa wafanyakazi na upimaji kwa familia. Chanjo zitapatikana katika
Administrative & Instructional Complex kwa wafanyakazi pekee. Wilaya
imeshirikiana na Bodi ya Afya ya Kaunti ya DeKalb, maduka ya dawa ya Walgreens
na Briarcliff kutoa chanjo. Maeneo mengine yanazingatiwa kwa tarehe za siku zijazo.
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Bodi ya Afya ya Kaunti ya DeKalb imepata zana 12,000 za chanjo ili kusaidia kutoa
chanjo kwa wafanyakazi wa DCSD ambao walionyesha nia ya kupokea chanjo.
Kiungo cha usajili kimetolewa kwa wafanyakazi ili kujiandikisha kwa miadi.
Upimaji wa COVID-19 utatolewa katika shule nne kwa wafanyakazi na familia—
Shule ya Upili ya Cross Keys, Shule ya Kati ya Bethune, Shule ya Msingi ya Doraville
United na Shule ya Msingi ya Dunwoody—kati ya saa 9 asubuhi na 1 jioni, na 3
mchana na saa 5 jioni.
Kwa maelezo zaidi kuhusu upimaji na chanjo, bofya hapa.
Usiku wa Mchezo wa Familia ni Muhimu
Idara ya Ushirikiano wa Mzazi na Familia ya DCSD itakuwa mwenyeji wa Usiku wa
Mchezo wa Familia ni Muhimu wa Mtandaoni mnamo tarehe 30 Machi 2021,
kuanzia 5:30 jioni hadi saa 7:30 jioni. Tunakaribisha familia zetu zote kuja
kugundua njia za kipekee na za kufurahisha za kusoma hisabati, mikakati ya kusoma
na kufikiriakwa kina. Ili kujiandikisha kwa tukio hili la kufurahisha, bofya hapa.
Siku ya Kuwa Nje
Nilikuwa na mkutano mzuri pamoja na viongozi wa Region III kwa Siku ya Kuwa Nje
ya DCSD. Region III inafanya kazi nzuri ya kuweka malengo na kuhakikisha elimu
bora kwa wasomi wetu wote. Ningependa kumshukuru Msimamizi wa Elimu wa
Eneo Dk. Sean Tartt kwa kujitolea kwake kwa wasomi wetu.
Mkutano wa Kamati ya Madereva wa Basi
Ninashukuru sana kwamba nilikuwa na fursa ya kushirikiana na Kamati ya
Madereva wa Mabasi ya DCSD leo. Madereva wetu wa usafirishaji na wa mabasi ndio
wafanyakazi wa kwanza kuingiliana na watoto wetu, na kufanya shughuli muhimu
za usafiri katika wilaya. Asante kwa yote mnayofanya na kwa huduma zenu.
Wiki ya Kazi ya Jamii ya Shule
Wiki iliyopita, DCSD iliadhimisha Wiki ya Kazi ya Jamii ya Shule. Kazi ya jamii ya
shule ni eneo maalum la kazi katika uwanja mpana wa kazi ya jamii. Changamoto
nyingi za kiuchumi, kielimu, na kijamii katika familia za watoto wenye umri wa
shule zimekuwa zikiongezeka, na hivyo kupanua upeo wa huduma inayotolewa na
mhudumu wa jamii ya shule.
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Wahudumu wetu wa jamii hutumikia familia, huwezesha urejeaji wa ukawaida,
hurekebisha udhalimu na mengi zaidi. Asante kwa wahudumu wa jamii wa DCSD
kwa jukumu muhimu mnalochangia katika kusaidia wanafunzi, wafanyakazi na
jamii yetu kupitia huduma zinazohitajika.
Wiki ya Kutoa Shukrani kwa Bodi
DCSD itaadhimisha Wiki ya Kutoa Shukrani kwa Bodi ya Shule ya Georgia mnamo
Machi 15-19. Tunawaheshimu washirika wa bodi ya shule yetu kwa kujitolea kwao
kuwahudumia wanafunzi, wafanyakazi, wazazi na wadau wengine wa Wilaya.
Tunawashukuru washirika Bodi ya Elimu kwa kuwa na ujasiri wa kushiriki katika
majadiliano magumu na kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya maendeleo ya
wanafunzi wetu. Tunawashukuru pia kwa utawala wao na jukumu lao katika
kupigania na kutetea elimu bora kwa wanafunzi wote.
Tunatumai kuwa utatazama mkutano wa bodi ya elimu ya mwezi huu tarehe 15
Machi 2021. Unaweza kutazama mkutano kwenye DSTV.
Wako mwaminifu,
Bi. Cheryl Watson-Harris

