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Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb,
Natumai kila mtu alikuwa na wiki yenye tija. Tunapoingia mwezi wa Aprili na kujiandaa
kwa likizo ya msimu wa kuchipua, ningependa kuhimiza kila mtu aendelee kuchangia
sehemu yake katika kupunguza kuenea kwa COVID-19. Najua sote tuna hamu ya kurejelea
hali ya kawaida, lakini lazima tuwe thabiti na tuendelee kuweka umbali wa kimwili, tuvae
barakoa zetu, tunawe mikono yetu na tuendelee kufuata mikakati ya kukabiliana na hatari
ya Vituo vya Udhibiti na Kuzuia Magonjwa.
Tafadhali kaa salama wakati wa likizo. Tunatazamia kurudi kwako mnamo tarehe 12 Aprili.
Usambazaji wa Milo wakati wa Likizo ya Msimu wa Kuchipua
DCSD inaandaa hafla ya Usambazaji wa Milo wakati wa Likizo ya Msimu wa Kuchipua
mnamo Jumamosi, 3 Aprili 2021, kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 2 mchana katika Jengo la
Usimamizi na Mafundisho kwenye upande wa Kituo cha Kimataifa. Wilaya itasambaza
vifurushi 2,100 vya milo iliyogandishwa ya siku saba, na mazao safi kwa familia kutoka
Benki ya Vyakula ya Jamii ya Atlanta.
Ishara zitapatikana ili kuwaelekeza wazazi katika eneo la maegesho. Familia lazima zibaki
kwenye magari yao wakati wa kupita, na wafanyakazi wa Huduma ya Lishe ya Shule
wataweka bidhaa kwenye buti za magari.
Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea tovuti yetu.
Upimaji wa COVID-19
Tumekamilisha ratiba yetu ya upimaji wa COVID-19 kwa wafanyakazi, wanafunzi na familia.
Upimaji utapatikana siku za Jumatatu na Jumanne kuanzia saa 10 asubuhi hadi saa 5 jioni
katika Shule ya Bethune Middle na Shule ya Cross Keys High, na siku za Alhamisi kuanzia
saa 10 asubuhi hadi saa 5 jioni katika Shule Doraville United Elementary. Maeneo mengine
yanazingatiwa kwa tarehe za siku zijazo.
Tunatumai utaendelea kushirikiana na Top Dog Solutions, Inc katika kutoa upimaji. Chaguo
za upimaji hutoa huduma kwa jamii ya shule yetu na hutusaidia kuwa makini wakati huo
huo tukiwaweka wafanyakazi na wasomi wetu salama. Tumejitolea kuendelea kutoa
maelezo na upatikanaji wa chanjo kwa wale ambao wangependa chaguo hilo.
Bofya hapa ili kujisajili.
Mikutano ya Kutoa Maelezo
Sote tunakubaliana kwamba ni muhimu tuendelee kuzingatia matokeo ya wanafunzi na
kuzingatia mpango wa masomo ya ana kwa ana wa mwaka ujao. Katika juhudi za kukusanya
maoni na mapendekezo kutoka kwa jamii yetu ya DCSD, kuhusu mwaka wa shule wa 2021-
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2022, tutaandaa mikutano ya kutoa maelezo mnamo tarehe 27-29 Aprili. DCSD inazingatia
mahitaji ya kielimu, kijamii, kihisia na kitabia ya wanafunzi wetu.
Iwapo familia inachagua masomo ya mtandaoni, tunataka kuhakikisha kuwa wanafunzi
wanashiriki kikamilifu katika mafundisho ya moja kwa moja (mafundisho hai, ya moja kwa
moja yanayoongozwa na mwalimu) na yasiyo ya moja kwa moja (ya mtandaoni bila
mafundisho ya wakati halisi yanayoongozwa na mwalimu). Mikutano hii ya kutoa maelezo
itatupatia njia tunazoweza kuwasaidia wasomi wetu na familia zao.
Tutatoa maelezo zaidi kuhusu mikutano ya kutoa maelezo katika wiki zijazo.
Bonasi
Wiki iliyopita, nilitaja kuhusu malipo ya bonasi ya wakati mmoja kwa kila mwalimu wa
shule ya umma ya K-12 na wafanyakazi wengine wa usaidizi wa elimu, ambayo
yaliidhinishwa na Bodi ya Elimu ya Jimbo. Ninafurahi kutangaza kwamba DCSD imeamua
kupanua malipo kwa wafanyakazi wanaostahiki. Kwa sababu DCSD inathamini mchango
wao kwa wasomi wake, tumeongeza bonasi kwa hivyo malipo halisi kwa wafanyakazi
wanaostahiki yatakuwa $1,000 na $500. Malipo yanaweza kushikiliwa na kutolewa deni.
Hata hivyo, punguzo litafanywa kwenye malipo yanayofuata.
Tunatumai kuonyesha shukrani zetu kupitia usambazaji wa bonasi hizi kwenye ratiba
maalum kuanzia wiki ijayo.
Shughuli za Wanafunzi wa Mwaka wa Mwisho/Karamu ya Mwaka wa Mwisho
Ingawa wilaya imefungua majengo yake, shule nyingi hazijapanga kwa shughuli za ana kwa
ana kama vile karamu asili ya mwaka wa mwisho, wala hazijakusanya ada za darasa na
karo. Kulingana na miongozo ya sasa ya afya na usalama inayotumika, na ukosefu wa muda
unaopatikana wa kupanga, kwa bahati mbaya, karamu za asili za mwaka wa mwisho
hazitaidhinishwa mwaka huu.
Kikundi cha wataalamu kinachojumuisha walimu wakuu wa shule za upili kitashirikiana na
Taasisi ya Ushauri wa COVID-19, viongozi wa wanafunzi, familia na wafanyakazi ili kuandaa
mapendekezo na miongozo bunifu kwa shughuli za Wiki ya Wanafunzi wa Mwaka wa
Mwisho. Lengo la Wiki ya Wanafunzi wa Mwaka wa Mwisho litakuwa kuunda hali za
kukumbukwa kwa wanafunzi wetu wanaomaliza.
Tuzo ya Magna
Ningependa kupongeza wilaya, haswa Idara ya Ushirikiano wa Wazazi na Familia, kwa
kutajwa kuwa mshindi wa Tuzo ya Magna ya Chama cha Kitaifa cha Bodi za Shule (NSBA)
2021. DCSD ilitambuliwa kwa kujitolea kwake katika kukuza usawa kama mshindi wa
kwanza katika mpango wa 27 wa kila mwaka wa Tuzo za Magna. DCSD ni mojawapo kati ya
washindi 15—washindi watatu wa tuzo kuu na washindi 12 wa nafasi ya kwanza—kote
nchini ambao walipata heshima hii.

SWAHILI
Muundo wa IMPACT wa Ushirikiano wa Wazazi na Familia wa DCSD kwa ukuaji na
maendeleo ya kibinafsi na kitaaluma ya wazazi umepanua huduma zaidi ya kutoa usaidizi
na utiifu wa kimasomo wa mwanafunzi wa Title I. Lengo la kazi hiyo ni Kushirikisha na
Kuhamasisha Wazazi kuwa Wachangiaji Amilifu kwa Muda (Involving and Motivating
Parents to be Active Contributors over Time)(IMPACT). Timu inashughulikia maeneo yenye
mahitaji zaidi ambayo yanaathiri jinsi, wakati, na wapi familia zinahusika katika maendeleo
ya wanafunzi.
Dhamira ya wilaya ya kuzisaidia familia inayolenga kuongeza ushiriki wao katika taaluma
ya kimasomo ya wanafunzi wao imekuwa mkakati wetu mkuu wa kuboresha, kujifunza na
kushughulikia pengo la mafanikio. Tuzo hii inastahili sana. Hongera tena!
Siku ya Kuonekana kwa Watu Waliobadilisha Jinsia
Mnamo tarehe 31 Machi, watu waliobadilisha jinsia na watu wasiojitambulisha na jinsia ya
kike wala kiume kote ulimwenguni waliadhimisha Siku ya Kuonekana ya Watu
Waliobadilisha Jinsia. Siku ya Kuonekana kwa Watu Waliobadilisha Jinsia (Transgender Day
of Visibility) (TDOV) ilianzishwa mnamo 2009 na Rachel Crandall, mwanaharakati wa watu
waliobadilisha jinsia katika Michigan na Mkurugenzi Mtendaji wa Transgender Michigan.
Ilianzishwa kama siku ya uhamasishaji ili kusherehekea mafanikio na kuonekana kwa watu
waliobadilisha jinsia na watu wasiojitambua kijinsia na ni siku muhimu kwa jamii ya
LGBTQ.
DCSD inasherehekea wasomi, waalimu, wafanyakazi wetu wote na wale katika jamii yetu
ambao ni washirika wa jamii ya LGBTQ.
Tafadhali kumbuka kubaki salama, na ufurahie likizo yako ya msimu wa kuchipua!

Wako mwaminifu,
Bi. Cheryl Watson-Harris

