AMHARIC
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣
ባለፉት ሳምንታት ፣ ወሮች ፣ ዓመታትና አሥርት ዓመታት ውስጥ ዘረኝነት እና አለመቻቻል ጥቁር ማህበረሰብን እና
ሌሎች የቀለም ማህበረሰቦችን እንዴት እንደነካቸው አይተናል፡፡ የ Derek Chauvin ጉዳይ በዓለም አቀፍ ወረርሽኝን
እየተጓዝን እያለን የብዙዎችን ልብ ያስቆጣ እና የወጋ ነው፡፡
ይህ ፍርድ በመንግስታዊ ስርዓቶቻችን እና በማህበረሰቦቻችን ላይ አዎንታዊ ለውጥ እንደሚያመጣ ተስፋ
አደርጋለሁ፡፡ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ልዩነቱን ያከብራል ፣ እና በጥቂቶች ድርጊት
ምክንያት ይህን አስፈላጊ ባህሪ መዘንጋት የለብንም። መምህራኖቻችን ፣ ሰራተኞቻችን ፣ ወላጆቻችን እና
አሳዳጊዎቻችን ጊዜ ወስደው ከተማሪዎቻችን ጋር በመነጋገር እና ለዚህ አሳዛኝ ሁኔታ ግንዛቤ እንዲኖራቸው
እንዲረዳቸው አበረታታለሁ፡፡

የ MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም
የወረዳው MOSAIC የሰመር የትምህርት ምርሀግብርምዝገባ አሁን ክፍት ነው፡፡ መርሃግብሩ የትምህርት ቤቱን
ዲስትሪክት - ተማሪዎቻችን ፣ መምህራኖቻችን እና የሚያስቡትን እና የተማሩትን ይዘቶች - ዋና ማስተማሪያ
በማስተካከል ፣ በማፋጠን ፣ በማበልፀግ እና በማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት በኩል ይደግፋል። ግባችን የእንግሊዝኛ
ተማሪዎችን ፣ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን እና ተሰትኦ ያላቸውን ተማሪዎች ጨምሮ ሁሉንም ተማሪዎች ማሳተፍ
ነው።
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።
ለመመዝገብ እባክዎን እዚህ ይጫኑ፡፡
መርሃግብር

ታዳሚ

FLEX ገና ወደፊት
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ክሬዲት ማሻሻያ
AP Bridge Camp

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሚማሩ
8ኛ ክፍሎች ብቻ እና 9-12 ክፍሎች
ከፍተኛ
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሚማሩ
8ኛ ክፍሎች ብቻ እና 9-12 ክፍሎች
ክፍል 9-12

Summer Bridge Camp

እያደጉ ያሉ 6ኛ እና 9ኛ ተማሪዎች

FLEX ተመልሷል

ልዩ ትምህርተ ESY
Scholars Academy
Serendipity
ርዕስ I የማግልበት ፕሮግራም
የማንበብ/መጻፍ ካምፕ
የወንድሜ ጠባቂ
Aviation Camp
STEM LIT ነው
CTAE ማጎልበቻ
የመማሪያ ቦርሳዎች
(የመጻፍ/ማንበብ መበልፀግ)

ልዩ ትምህርተ ተማሪዎች
(ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት-12)
ክፍል 3-8
ክፍል 1-6
ከመዋለ ህፃናት -12 ክፍል
የመማሪያ ቦርሳዎች
ከመዋለ ህፃናት -2 ክፍል
MBK ተማሪዎች
ክፍል 4-6
ክፍል 6-8
የተለያየ
ከመዋዕለ-ህጻናት እስከ 2 ኛ ክፍል

የፕሮግራም ቀን

መድረክ

ጁን 1 – ጁን 17

ዲስትሪክት ምናባዊ

ጁን 1 – ጁን 24
ጁን 1 – ጁን 30
(ይለያያል)
ጁላይ ውስጥ 1 ሳምንት
ጁላይ
(ይለያያል)

ዲስትሪክት ምናባዊ
አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ
አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ
አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ

ጁን 7 – ጁላይ 16

ዲስትሪክት የተደባለቀ

ጁን 7 – ጁን 30
ጁን

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ
ዲስትሪክት ምናባዊ

ጁላይ

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ

ጁን 7 – ጁን 30
ጁን 28- ጁላይ 2/2021
ጁን 21- ጁላይ 2/2021
ጁላይ 19 – ጁላይ 29/2021
ጁን/ጁላይ

አካባቢ ት/ቤት ድብልቅ
ዲስትሪክት የተደባለቀ
ዲስትሪክት የተደባለቀ
የተደባለቀ
የተደባለቀ

ጁን – ጁላይ

ቤት

AMHARIC
ማስተባበያ: የበለፀጉ ፣ የማካካሻ ፣ የክሬዲት መልሶ ማግኛ እና የማፋጠን የሰመር ትምህርት ዕድሎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከ COVID-19
የጤና አማካሪዎች ጋር በተዛመዱ የክፍለ-ግዛት ፣ አከባቢ እና የዲስትሪክት 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።

2021-2022 የትምህርት ዓመት
ለ2021-2022 የትምህርት አመት DSCD ሲያቅድ የተማሪዎቻችን እና የአስተማሪዎቻችንን ፍላጎት ከግምት ውስጥ
እናስገባለን፡፡2330> በተማሪዎችውጤት ላይ እና በሚቀጥለው ዓመት ለሁሉም ተማሪዎች ለ 5 ቀናት የሙሉ ጊዜ
በአካል- ለመማር እቅድ ለማውጣት ማተኮር መቀጠላችን አስፈላጊ ነው፡፡ ወረዳው በአካል በመማር ላይ ያተኮረ
ቢሆንም ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አማራጭ ምናባዊ የርቀት ትምህርትን ለማቅረብ FLEX አካዳሚን
በማስፋፋትም ደስተኞች ነን። ምናባዊው አማራጭ የ FLEX አካዳሚ ቅጥያ ይሆናል ፣ ግን ከእያንዳንዱ የቤት
ትምህርት ቤት ጋር የተገናኘ ነው።
የ 2021-2022 የትምህርት ዓመትን በተመለከተ ከ DCSD ማህበረሰባችን ሀሳቦችን እና አስተያየቶችን ለመሰብሰብ የ
ክልል / የማህበረሰብ ከተማ አዳራሾች ስብሰባ ኤፕሪል 27-29 አዘጋጅተናል፡፡ ከዚህ በታች ባለው መርሃግብር ላይ
በመመስረት እባክዎ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና በምናባዊ ስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ ያቅዱ፡፡
ምናባዊ ስብሰባዎችን ለመከታተል በክልሎች ላይ ይጫኑ፡፡

ክልል

የክልል ዋና-ተቆጣጣሪ

ቀን

ሰአት

ክልል 1
ክልል 2
ክልል 3

ወ/ሮ Melanie Pearch
አቶ Trenton Arnold
ዶ/ር Sean Tartt

27-አፕሪል

6:00

28-አፕሪል
29-አፕሪል

6:00
6:00

ክልል 4
ክልል 5
ክልል 6
ክልል 7

ዶ/ር Antonette Campbell
ዶ/ር Triscilla Weaver
ዶ/ር Candace Alexander
ዶ/ር Rodney Swanson

29-አፕሪል

6:00

27-አፕሪል

6:00

29-አፕሪል

6:00

29-አፕሪል

6:00

የእንግሊዝኛ ተማሪ ፕሮግራም
DCSD ከዓለም አቀፋዊ ማህበረሰባችን ጋር መስራቱን ቀጥሏል። ተማሪዎች እንዲሰካላቸው እና የላቀ ውጤት
እንዲያገኙ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦች አስፈላጊ ሀብቶች እንዲሟሉላቸው ወረዳው ቁርጠኛ ነው፡፡
ጠንካራ የELL መርሃ ግብር መገንባት ለመቀጠል ወረዳው የመጀመሪያውን የሂስፓኒክ ቴሌቪዥን እና የሬዲዮ
ፕሮግራም በ La Visionያቀርባል፡፡ ይህ ወርሃዊ ፕሮግራም በ La Vision ራዲዮ እና በፌስቡክ ይታያል፡፡

AMHARIC
ዲስትሪክቱ እንዲሁ በመግባባት ስትራቴጂዎች ፣ በቤተሰብ ተሳትፎ እና በማጠቃለያ አገልግሎቶች ዙሪያ ከሚወያዩ
አወያዮች ጋር በ ELL ስብሰባ ላይ ይሳተፋል፡፡ ከዓለም አቀፋዊ ማህበረሰባችን ጋር ወርሃዊ ተጽኖዎችን ከመያዝ
በተጨማሪ ወረዳው በዚህ ሰመር የወረዳ አቀፍ ዓለም-አቀፍ ፌስቲቫል ያስተናግዳል።
የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ቤተሰቦቻችንን ለማክበር በጉጉት እንጠብቃለን!

Georgia Milestones
አብዛኛዎቹ ተማሪዎቻችን የ Georgia Milestones የክፍል መጨረሻ ፈተና ስለወስዱ ይህ ወር አስፈላጊ ወር ነው፡፡
ሁሉም ተማሪዎቻችን የተቻላቸውን እንዲያደርጉ ማበረታታት እፈልጋለሁ! ስለፈተናው አይጨነቁ፡፡ ከዶ / ር
Benjamin Spock የተገኘውን ይህ ጥቅስ ያስታውሱ ፣ “በእራስዎ ይተማመኑ ፣ ከሚያስቡት በላይ ያውቃሉ”
የምድር ቀን
አፕሪል 22 ቀን ለ Fernbank የሳይንስ ማእከል እና የተመጣጠነ ምግብ አግልግሎታችን ምስጋና ይግባውና DCSD
የምድርን ቀን ለተማሪዎች በታላቅ እንቅስቃሴዎች አከበረ፡፡ እንደ አትክልት ወይም ዛፍ መትከል ፣ እንደገና ጥቅም ላይ
በማዋል የቆሻሻ መጣያ መጀመር ወይም አዲስ ፍራፍሬ ወይም አትክልት ለመሞከር የአከባቢውን ገበሬ ገበያን
መጎብኘት የመሳሰሉ ለየት ያሉ ነገሮችን ለምድር ለማድረግ ሁሉም ሰው ጊዜ ወስዷል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ሁሉንም
ቀን እንደ የምድር ቀን ልንመለከተው ይገባል!
የአስተዳደር ባለሙያዎች ቀን
ኤፕሪል 21 ላይ በመላ ወረዳው አስገራሚ አስተዳዳሪዎቻችንን አክብረናል፡፡ ለሚሠሩት ሥራ ሁሉንም የአስተዳደር
ባለሙያዎች ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የአውራጃችን ስኬት የእናንተ ታታሪነት እና ቁርጠኝነት ነጸብራቅ ነው።
እናመሰግናለን፡፡! ያለ እናንተ ማድረግ አንችልም ነበር!
መልካም ሳምንት ይሁንልዎ!

