TIGRINYA
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ኣዋርሕ፡ ዓመታትን ዓሰርተ-ዓመታትን፡ ዓሌታውነትን ዘይተጸዋርነትን ኣብ ልዕሊ ማሕበረኮም ጸለምትን ካልእ ዝሕብሮም ካልኦት ማሕበረ-ኮማትን ብኽፉእ ክጸሎ እንከሎ ንርኢ ኣሎና። እዚ ዓለማዊ ለበዳ
ክሳዕ ሕጂ ኣብ እንጋፈጠሉ ዘሎና እዋን፡ ጉዳይ Derek Chauvin፡ ንልብታት ብዙሓት ሰባት ኣቖጢዑን ወጊኡን እዩ።
እዚ ውሳኔ'ዚ፡ ኣብ መንግስታዊ ስርዓታትናን ማሕበረ-ኮማትናን እወታዊ ለውጢ ንኸምጽእ ተስፋይ እዩ። DeKalb
County School District (DCSD)፡ ንብዙሕነት ዘኽብር እዩ፣ ብሰንኪ ተግባራት ውሑዳት ድማ ኣብዚ ኣገዳሲ
መለለዪ ባህርያት ዘሎና ተገዳስነት ኸነጉድል ኣይግባእን። መምሃራን፡ ሰራሕተኛታት፡ ወለድን መጒዚትን፡ ምስ
ተማሃሮና ንኽዘራረቡን ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ዘሐዝን ኲነታት መታን ክርድኡ ድማ ንኽሕግዙን ግዚኦም ክህቡ
አተባብዖም።

ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program)
ኣብቲ ብዞባ ዝካየድ ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program) ንዝምዝገቡ ሰባት
ክፉት ኣሎ። እዚ ፕሮግራም፡ ብመገዲ መኣረምታ፡ ምፍጣንን ምሕያልን ትምህርትን ማሕበራዊ-ስነ-ልቦናዊ
ትምህርትን፡ ንቐንዲ ትምህርታዊ ክፋል ቤት ትምህርቲ ዞባ—ተማሃሮና፡ መምሃራንና ከምኡውን ንምስትምሃርን
ምምሃርን ዝውሃብ ትሕዝቶ ትምህርቲ —ደገፍ ዝህብ እዩ። ሸቶና፥ ተማሃሮ እንግሊዝኛ፡ ስንኩላን ተማሃሮን ፍሉይ
ውህብቶ ዘለዎም ተማሃሮን ንዝርከብዎም ኲሎም ተማሃሮ ከምዝነጥፉ ምግባር እዩ።
ተማሃሮ፡ ገጽ-ን-ገጽ ብዝውሃብ፡ ብእተወሃሃደን ብማንዛውን ትምህርቲ፡ ካብቲ ብመምህር-ዝምራሕ ትምህርትን
ናብ ተማሃሮ-ዘተኮረ ትምህርትን ብመደብ ከምዝርብሑ ክኾኑ እዮም። ተማሃሮ፡ ኣብ ቅኑዕ፡ ኣሳታፍን ትርጉም
ዘለዎን ተሞክሮታት ከምዝሳተፉ ክኾኑ እዮም።
ንኽትምዝገቡ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ።
ፕሮግራም
FLEX Restore
FLEX Ahead

ተኸታተልቲ
ንኮርሳት ካልኣይ ደረጃ ጥራይ ዝወስዱ 8ይ ክፍልን 9-12
ክፍልታትን
ገዳይም
ንኮርሳት ካልኣይ ደረጃ ጥራይ ዝወስዱ 8ይ ክፍልን 9-12
ክፍልታትን

ዕለታት ፕሮግራም

ቅጥዒ

ሰነ 1 – ሰነ 17

District Virtual

ሰነ 1 – ሰነ 24
ሰነ 1 – ሰነ 30
(ይፈላለ'ዩ)

AP Bridge Camp

ደረጃ ክፍልታት 9-12

1 ሰሙን ኣብ ሓምለ

Summer Bridge Camp

ናብ 6ይ ከምኡውን ናብ 9ይ ዝሓልፉ ተማሃሮ

ሓምለ
(ይፈላለ'ዩ)

District Virtual
Local School
Blended
Local School
Blended
Local School
Blended

ፍሉይ ትምህርቲ ESY

ተማሃሮ ፍሉይ ትምህርቲ
(ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 12 ክፍሊ)

ሰነ 7 – ሓምለ 16

District Blended

Scholars Academy

ደረጃ ክፍልታት 3-8

ሰነ 7 – ሰነ 30

Serendipity

ደረጃ ክፍልታት 1-6
ክፍልታት ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 12 ክፍሊ
Learning Backpacks

ሰነ

High School Credit Recovery

ኣርእስቲ I መሐየሊ ፕሮግራማት
Literacy Camp

ክፍልታት መዋዕለ-ህጻናት - 2

ሓምለ
ሰነ 7 – ሰነ 30

Local School
Blended
District Virtual
Local School
Blended
Local School
Blended

TIGRINYA
My Brother’s Keeper (ሓላዊ
ተማሃሮ MBK
28 ሰነ - 2 ሓምለ 2021
District Blended
ሓወይ)
Aviation Camp
ደረጃ ክፍልታት 4-6
21 ሰነ - 2 ሓምለ 2021
District Blended
STEM is LIT
ደረጃ ክፍልታት 6-8
ሓምለ 19 – 29 ሓምለ 2021
Blended
ምሕያል ትምህርቲ CTAE
ይፈላለ'ዩ
ሰነ/ሓምለ
Blended
Learning Backpacks
(ምሕያል ትምህርቲ ንባብን
ክፍልታት ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 2
ሰነ – ሓምለ
ገዛ
ጽሕፈትን)
መግለጺ፥ እቲ ንምሕያል ትምህርቲ፡ መኣረምታ፡ ምትካእ ትምህርታዊ ክረዲትን ምፍጣን ትምህርትን ዝግበር ናይ ክረምቲ ዕድላት ትምህርቲ፡ ምስ ኣማኸርቲ
ጥዕና ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝውሃብ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ መምርሒ ክፍለ-ሃገር፡ ከባብን ዞባን ዝሙርኮስ እዩ። ዕለታት ድማ ኽቐያየር ይኽእል እዩ።

መዘኻኸሪ፥
•
ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ፕሮግራማት፡ ብመጠን 1 መምህር ን15 ተማሃሮ ኣብ ክፍልታት ክሳለጥ ኣለዎ።
•
እተወሃሃደ ፕሮግራማት፡ ንማንዛውን ገጽ-ን-ገጽን መደባት ትምህርቲ ዘጠቓልል እዩ።

ዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022
DSCD፡ ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን፡ ንድሌታት ተማሃሮናን መምሃራንናን ኣብ
ግምት ነአቱ ኣሎና። ኣብ ትምህርታዊ ውጽኢታት ተማሃሮ ብቐጻሊ ከነትኩርን ብዛዕባ'ቲ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ድማ
ን5-መዓልታት ዝኸይድ ብኣካል ዝግበር ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ ክንውጥንን ኣገዳሲ እዩ። ዞባ፡ ብኣካል ኣብ
ዝውሃብ ትምህርቲ ኣብ እነተኲረሉ ዘሎና እዋን፡ FLEX Academy፡ ማንዛዊ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ንተማሃሮ
ማእከላይን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝውሃብ ዕድል ነስፍሕ ብምህላውና ባህ እናበለና ኢና። ዕድል
ማንዛዊ ትምህርቲ፡ መቐጸልታ FLEX academy ኮይኑ፡ ኣብ ገዛ ምስዝውሃብ ነፍስወከፍ ትምህርቲ ድማ ምትእስሳር
ክህልዎ እዩ።
ብዛዕባ ዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ዝምልከት ሓሳባትን ርእይቶታትን ካብ ማሕበረ-ኮም DCSD ንኽንእክብ ኣብ
እንጽዕረሉ ዘሎና እዋን፡ ነቲ ኣብ 27-29 ሚያዝያ ዝካየድ ዞባዊ/ኮማዊ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ከነአንግድ ኢና።
ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ዘሎ መደብ-ግዜ ኣብ ዝካየድ ማንዛዊ ኣኼባታት ንኽትሳተፉ፡ ብኽብረትኩም ኣብ ዓውደኣዋርሕኩም ኣእትዉን መደብ ሓዙን።
ኣብ ማንዛዊ ኣኼባታት ንኽትሳተፉ፡ ኣብ ዞባታት ጠውቑ።

ዞባ

ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ

ዕለት

ሰዓት

ዞባ 1
ዞባ 2
ዞባ 3

Mrs. Melanie Pearch
Mr. Trenton Arnold
Dr. Sean Tartt
Dr. Antonette
Campbell
Dr. Triscilla Weaver
Dr. Candace Alexander
Dr. Rodney Swanson

27-ሚያዝያ

6:00

28-ሚያዝያ
29-ሚያዝያ

6:00
6:00

29-ሚያዝያ

6:00

27-ሚያዝያ

6:00

29-ሚያዝያ

6:00

29-ሚያዝያ

6:00

ዞባ 4
ዞባ 5
ዞባ 6
ዞባ 7

TIGRINYA
ፕሮግራም ተማሃሮ እንግሊዝኛ
DCSD፡ ምስ'ቶም ዘለዉና ኣህጉራውያን ማሕበረ-ኮማት ብንጥፈት ብቐጻሊ ንዓዪ ኣሎና። ተማሃሮና፡ ኣብ ትምህርቲ
ንኽዕወቱን ብሉጻት ንኽኾኑን፡ ዞባ፡ ስድራቤታት'ቶም ተማሃሮ እንግሊዝኛ፡ እቲ ዘድሊ ኣገዳሲ ሓገዛት ይውሃቦም
ከምዘሎ ከተረጋግጽ እያ።
ዞባ፡ ሓያል ፕሮግራም ELL ብቐጻሊ ንምድላው፡ ናይ ፈለማ ሂስጳንያዊ ተለቪዥን (Hispanic TV) ከምኡውን La
Vision ዝብል ፕሮግራም ራድዮ ናብ ኣየር ክትፍኑ እያ። እዚ ወርሓዊ ፕሮግራም፡ ኣብ La Vision Radio ከምኡውን
Facebook ክርኤ ይከኣል እዩ።
ኣዛታዪ፡ ንስትራተጂታት ርክብ፡ ንጥፈታት ስድራቤትን መላእ ኣገልግሎታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘራረብሉ ዋዕላ ELL
ድማ ዞባ ክትሳተፍ እያ። ኣብ ዘለዉና ኣህጉራውያን ማሕበረ-ኮማት፡ ወርሓዊ ጽልዋ ነምጽኣሉ ኣብ ዘሎና እዋን፡ ዞባ፡
ኣብዚ ክረምቲ'ዚ ኣብ መላእ ዞባ ንዝውሃብ ኣህጉራዊ ፈስቲቫላት ከተአንግድ እያ።
ንዘለዉና ስድራቤታት ተማሃሮ እንግሊዝኛ ክብሪ ንኸነርኢ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና!

እምነ-ኩርናዕ መለክዒታት ጆርጅያ (Georgia Milestones)
ኣብዚ ወርሒ'ዚ፡ መብዛሕቶም ተማሃሮና፡ ኣብ ፈተና መዛዘሚ ክፍሊ እምነ-ኩርናዕ መለክዒታት ጆርጅያ (Georgia
Milestones End-of-Grade) ዝሳተፍሉ ኣገዳሲ ወርሒ እዩ። ኲሎም ተማሃሮና፡ ዝከኣሎም ንኽገብሩ ከነተባብዖም
ንደሊ ኢና! ብዛዕባ ፈተና ጸቕጢ ኣይሃልኹም። “ካብቲ እትሓስብዎ ንላዕሊ ከምእትገብሩ ፈሊጥኩም፡ ንገዛእ
ርእስኹም እመኑ" ዝብል ጥቕሲ Dr. Benjamin Spock ዘክሩ።

መዓልቲ መሬት
DCSD፡ ዕለት 22 ሚያዝያ፡ ንተማሃሮ ተባሂሉ ብእተዳለወ ዓበይቲ ንጥፈታት ንመዓልቲ መሬት ኣብዒላቶ፣
ንFernbank Science Center ከምኡውን ነዘሎና ኣገልግሎት መኣዛዊ ምግቢ (Nutrition Services) ነመስግን።
ኲሉ ሰብ፡ ከም ኣብ ጀርዲን ምትካል ወይ ገረብ ምትካል፡ መአከቢ ጉሓፍ ምጅማር ወይ ድማ ሓድሽ ፍሩታ ወይ
ኣሕምልቲ ንምፍታን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ሓረስቶት ምብጻሕ ኣብ ዝኣመሰለ ንፕላኔት ፍሉይ ዝጠቅም
ነገር ንኽገብር ግዜ ከሐልፍ ተስፋ ይገብር። ንነፍስወከፍ መዓልቲ፡ ከም መዓልቲ መሬት ክንርእያ ይግባእ!
መዓልቲ ሞያተኛታት ምምሕዳር
ዕለት 21 ሚያዝያ፡ ኣብ መላእ ዞባ ንዝርከቡ ዘገርሙ ኣመሓደርትና ክብሪ ሂብና ኢና። ስለቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ፡
ንዂሎም'ቶም ሞያተኛታት ምምሕዳር ከመስግኖም እደሊ፣ ዓወት ዞባና፡ ነጸብራቕ ሓያል ጻዕርኹምን
ተዋፋይነትኩምን እዩ። አመስግነኩም! ብዘይ ብኣኹም ኽንገብሮ ኣይምኸኣልናን!
ብሉጽ ሰሙን ይግበረልኩም!

