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ጥራዝ 4 
ጤና ይስጥልን DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ፣ 
 
 
ጊዜው እየበረረ ነው፡፡ የትምህርት ቤቶች እንደገና መከፈታቸው ደርሷል፡፡ ከሠራተኞች ፣ ከወላጅ መሪዎች እና ቤተሰቦች ጋር 
አንድ በአንድ በመገናኘት አውራጃውን እያወኩት እና አሁን ቤቴ ብዬ ከምጠራው ከዚህ ውብ ካውንቲ ጋር እየተላመድኩ 
ነው፡፡ 
 
በ DeKalb ካውንቲ አካባቢ እየነዳሁ ሥራ የበዛበት ሳምንት ነበረኝ ፣ እና ባየሁት ልዩነት ተነሳስቻለሁ። የክልል የበላይ 
ተቆጣጣሪ Trenton Arnold ታላቅ አስተናጋጅ በመሆን እና በመላው ክልል II ከእኔ ጋር በመጓዝዎ አመሰግናለሁ፡፡ በዚህ 
ሳምንት Druid Hills ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ Fernbank አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ Smoke Rise የመጀመሪያ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ Idlewood የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እና Midvale የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትን 
ጎብኝቻለሁ፡፡ እንዲሁም ቤተሰቦቻችን እና ተማሪዎቻችንን የሚያገለግሉ ዓለም አቀፍ የእንኳን ደህና መጡ ማዕከላት እና 
የቤተሰብ ተፅእኖ ማዕከልን በመጎብኘቴም ተደስቻለሁ፡፡ 
 
ረቡዕ በነበረኝ የመስክ ቀን ጉብኝቴ ወቅት ቀድሞ የማውቀው ተረጋግጦልኛል፤ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ 
በእውነት ልዩ ነው። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የራሱ የሆነ ልዩ ባሕሪዎች ፣ ባሕሎች ፣ ዘይቤዎች እና አቀራረብ አሉት፡፡ 
በርካታ ተማሪዎቻችን ፣ ቤተሰቦቻችን እና ሰራተኞቻችንን የማገኝበትን ቀን በጉጉት እጠብቃለሁ። 
 
ወደ ታላቁ ቀን ፣ ኦገስት 17 እየተቃረብን ስንሄድ ፣ ሕይወት የተለየ ቢሆንም ፣ ትምህርት አሁንም ለትልቁ ዓለም መግቢያ 
በር መሆኑን ልብ ይበሉ፡፡ አሁንም የመማር ፣ የማሳካት ፣ የማለም ፣ የማደግ እና ዕቅዶችን የማውጣት ዕድሉ አለን፡፡ ወደ 
ትምህርት ቤት መመለስ 2020 ን በምናባዊ እንደሚያከብሩ እና ለአስደሳች ዓመት እንደሚዘጋጁ ተስፋ አደርጋለሁ ነው፣ 
ምክንያቱም ደንቡ ባይሆንም እንኳን በጋራ ማመን እና ማድረግ እንችላለን። ስለ ምናባዊ ትምህርት መጓጓቴን እቀጥላለሁ፡፡ 
መምህራኖቻችን ለተማሪዎቻቸው አሳታፊ ዕድሎችን እያዳበሩ መሆናቸውን አውቃለሁ፡፡ 
 
ጊዜያዊ ዋና የሰው ኃይል መኮንን ሆነው ለሁለት ጊዜ ያገለገሉ እና ይህንን ወረዳ በድፍረት እና በፈገግታ ለመሩት ሰራተኛ ልዩ 
ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ ለረጅም ጊዜ አላውቃትም ነበር ፣ ግን ትናፍቀናለች፡፡ ወይዘሮ Linda Woodard 
ለአገልግሎትሽ አመሰግናለሁ፡፡ በሚቀጥሉት ስራዎችዎ በጣም ጥሩውን እንመኛለን፡፡ 
 
በመጨረሻም ፣ የ DeKalb ቤተሰቦች ፣ ለአዲሱ የትምህርት ዓመት ስንዘጋጅ በማኅበራዊ አውታረመረቦች (በፌስቡክ ፣ 
በትዊተር እና በኢንስታግራም) ኦገስት 10 - 13 እንደምትቀላቀሉን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ አንዳንድ አስደሳች ፎቶዎችን 
ለማምጣት እና አንዳንድ ምርጥ ትዝታዎችን እና ምክሮችን ለማጋራት ይዘጋጁ፡፡ 
 
ላለፉት ሶስት ሳምንታት ለሰጡን አስተያየት ሁሉ እንደገና አመሰግናለሁ፡፡ ከቤተሰብ ተጽዕኖ ማዕከል ልዩ ትኩረትን 
ይመልከቱ፡፡ 
 
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 
 
Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ 


