
AMHARIC 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ጤና ይስጥልን 
 
መጪው ሳምንትዎ ያለፈው ሳምንት እንደነበረው ሁሉ ወይም በበለጠ ፣ በምርታማነት እና በደስታ እንደሚሞላ 
ተስፋ አደርጋለሁ። 
 
ባለፈው ሳምንት በክልል/ማህበረሰብ ምናባዊ የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች ላይ ለተሳተፉ ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ 
እፈልጋለሁ፡፡ ሰራተኞቻችን ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ዝግጅት በትጋት እየሰሩ ሲሆን ከተማሪዎቻችን ፣ 
ከቤተሰቦቻችን እና ከመምህራኖቻችን የሚሰጠው አስተያየት ለእቅድ ስራችን አስፈላጊ ነው፡፡ ለመሳተፍ እና 
ጠቃሚ ግብዓት ለመስጠት ከተጨናነቁባቸው የጊዜ ሰሌዳዎቻቸው ጊዜ ለወሰዱ ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ 
 
እንደምታውቁት የተማሪዎቻችንን</41>እና አስተማሪዎቻችንን ፍላጎቶች እየተመለከትንነው፡፡ የሚቀጥለውን አመት 
ስንመለከት በተማሪ ውጤቶች ላይ ማተኮራችንን መቀጠል እና -ለሁሉም ተማሪዎች የ 5-ቀን የሙሉ ጊዜ እቅድ 
ማቀድ በጣም አስፈላጊ ነው:: በተጨማሪም ፣ ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ምናባዊ የርቀት ትምህርትን 
እንደአማራጭ ለማቅረብ የ FLEX አካዳሚውን በማስፋት ላይ እናተኩራለን፡፡ 
 
ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ለማቅረብ በጉጉት እንጠብቃለን፡፡ 
 
 
መልካም ዜና 
 
በትምህርት ቤቶቻችን እና በማኅበረሰቡ ውስጥ ታላላቅ ሥራዎችን የሚያከናውኑ ተማሪዎቻችን እና 
ሰራተኞቻችንን ለማክበር በማንኛውም አጋጣሚ ሁል ጊዜም ደስ ይለኛል፡፡ ይህ ሳምንትም ከዚህ የተለየ 
አይደለም፡፡ 
 
ከ Georgia ዩናይትድ ፋውንዴሽን የነፃ ትምህርት ዕድል ለተቀበሉ ሶስት ተማሪዎቻችን እንኳን ደስ አላችሁ! 
በእናንተ እጅግ እንኮራለን! 
 
እንደ ጌትስ ምሁር ሆኖ ለተመረጠው ለ Chamblee Charter ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተመራቂ Sam Woodsen 
እንኳን ደስ አላችሁ! Sam በመላው አገሪቱ ካሉ ከ 34,900 በላይ አመልካቾች ከተመረጡት 300 ምሁራን አንዱ 
ነው! በዚህ ታላቅ ክብር ላይ እንኳን ደስ አለዎት! 
 
በክፍለ-ግዛት የትምህርት ቦርድ የ 2021 የ Georgia ምሁራን ተብለው እውቅና ለተሰጣቸው 17 ምሁራኖቻችን 
እንኳን ደስ አላችሁ! ይህ እጅግ ትልቅ ስኬት እና እውቅና ነው! እነዚህ ተማሪዎች በአለም አቀፍ ወረርሽኝ ውስጥ 
ሳሉ በትርፍ ጊዜያቸው ከትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በትምህርታቸው እና በማህበራዊ ደረጃ በልህቀት 
መስጠታቸውን ቀጥለዋል፡፡ ይህንን ክብር በመቀበላቸው በእነሱ በጣም ኩራት ይሰማናል! 
 
የ Tucker የሮታሪ ክለብ 2020-2021 የአመቱ መምህር ሆኖ የተመረጠው የ Tucker ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት የምግብ አሰራር ጥበባት መምህር Allysa McCarthy እንኳን ደስ አላችሁ! የወደፊቱን ዋና የምግብ 
ባለሙያዎችን በማዳበር ላደረጉት ሥራ እናመሰግናለን! 
 
 
የዓመቱ ሠራተኞች 
 
የ 2020-2021 የአመቱ ሰራተኞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ! እያንዳንዱ ተማሪ በክፍል ውስጥም ሆነ ከክፍል ውጭ 
የላቀ ውጤት እንዲኖረው ለማረጋገጥ የዚህ ወረዳ ሰራተኞች በየቀኑ ያላቸውን ችሎታ ፣ ቁርጠኝነት እና ፍቅር 
ያጋራሉ። ለተማሪዎቻችን እና ለወረዳው ለምትሰሩት ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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የአስተማሪ አድናቆት ሳምንት 
 
በዚህ ሳምንት DCSD የአስተማሪ አድናቆት ሳምንት እያከበረ ነው፡፡ ለ አስተማሪዎቻችንን ለተማሪዎቻችን እና 
ለአውራጃው ለምታደርጉት ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የእርስዎ ታታሪነት ፣ ራስን መወሰን እና የፈጠራ ችሎታዎ 
ሳይስተዋል አያልፍም፡፡  ይህ ወረዳ ያለ አስተማሪዎቻችን አይሳካም! በጣም ይመሰገናሉ! 
 
እባክዎ የእኛን ማህበራዊ ሚዲያ ሰርጦች ይከተሉ እና ለአስተማሪዎቻችን ያለዎትን አድናቆት ይለጥፉ፡፡ 
 
 
የ MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም 
 
ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት እየተዘጋጀን ሳለን ተማሪዎቻችንን የ DCSD የ  MOSAIC የሰመር ትምህርት 
መርሃግብር እንዲጠቀሙ ማበረታታት እፈልጋለሁ ፡፡ መርሃግብሩ በማጠናከሪያ ፣ በማፋጠን ፣ በማበልፀግ እና 
በማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርቶች የትምህርት ቤቱን ዲስትሪክት የማስተማሪያ ዋና አካ የሆኑትን - ተማሪዎቻችን 
እና አስተማሪዎቻችን ፣ እና የሚማሩትን ይዘት— ይደግፋል። 
 
ግባችን የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን ፣ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን እና ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች ጨምሮ ሁሉንም 
ተማሪዎች ማሳተፍ ነው። ፊት ለፊት ፣ በተደባለቀ እና በምናባዊ ትምህርት አማካይነት ተማሪዎች በመምህራን 
ከሚመራው ትምህርት እና ሆን ተብሎ በተመራው የተማሪ ትምህርቶች ተጠቃሚ በመሆን በምናባዊ ፣ አሳታፊ 
እና ትርጉም ባለው ልምዶች ይሳተፋሉ። 
 
 ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ለማወቅ እና ለመመዝገብ ፣ እዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
 
ምረቃ 
 
ምረቃ እንደደረሰ ማመን ይችላሉ?  የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶቻችንን ተመራቂዎች ለመመረቅ እና ስለወደፊታቸው 
ለማቀድ ሲዘጋጁ ሁሉንም እንኳን ደስ አለዎት ማለት እፈልጋለሁ፡፡ በእናንተ እንኮራለን እናም ሜይ 22 - 28 
እናንተን ለማክበር በጉጉት እንጠብቃለን! ስለየምረቃ ዜና እና ዝመናዎች የበለጠ መረጃ ለመመልከት እና ሥነ 
ሥርዓቶችን ለመመልከት እባክዎን የእኛን የምረቃ ማዕከላዊ ጣቢያ ይጎብኙ፡፡ 
 
በቅርቡ ናቪያንስን ስላገኘው ፓወር ስኩል ተማሪዎቻችንም እንዲያውቁ ማድረግ እፈልጋለሁ፡፡ ግዥው ከትምህርት 
ቤት በኋላ ላለው ህይወት ግላዊ እና ፍትሃዊ ዕድሎችን ለተማሪዎች የበለጠ ተደራሽ ያደርጋቸዋል። የተቀናጀ 
የተማሪ መረጃ እና የመማር አያያዝ ስርዓቶችን ከመሪው ኮሌጅ ፣ ከሙያ እና ከህይወት ዝግጁነት መድረክ ጋር 
በማጣመር እያንዳንዱን ልጅ በጉዟቸው ለመደገፍ የሚያስፈልጉትን ግንዛቤዎች እና መሳሪያዎች ሊያቀርብ 
ይችላል፡፡ 
 
ለበለጠ መረጃ እዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
 
ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን 
 
ለሁለንተናዊ ማስተር ፕላን የከተማ አዳራሽ ስብሰባ እባክዎን ሜይ 4 ከ 6 p.m. እስከ 7 p.m. ይሳተፉ፡፡ የ 
DCSD ማስተር ፕላን ሂደት  የሁሉም ትምህርት ቤት እና የአስተዳደር ተቋማት ምዘና እንዲሁም የወረዳውን 
የትምህርት ተልእኮ የሚደግፉ መሰረተ ልማቶችን ያካትታል፡፡ ይህ ሂደት ለሚቀጥለው የትምህርት ልዩ ዓላማ 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect


AMHARIC 

አካባቢያዊ አማራጭ የሽያጭ ግብር (E -SPLOST) የፕሮጀክት ዝርዝር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች 
ለማጎልበት ስለሚረዱ የትምህርት ቤት ተቋማት መረጃ መሰብሰብን ያጠቃልላል፡፡ 
 
ስብሰባው እዚህ ይገኛል፡፡ 
 
 
የትራንስፖርት መምሪያ ጉብኝት 
 
ባለፈው ሳምንት የትራንስፖርት ክፍላችን ለ DCSD መላኪያ ቢሮ እና ለ Gregory K. Davis Fleet አገልግሎት 
ማዕከል ጉብኝት አስተናግዶኛል፡፡ አውቶቡስ  ኦፕሬተሮችን ፣ መካኒኮችን እና የትራንስፖርት ሰራተኞችን ጨምሮ 
ለትራንስፖርት ክፍላችን አመሰግናለሁ፡፡ ይህ ቡድን ከ 1,100 አውቶቡሶች በላይ አገልግሎት በመስጠት ተማሪዎች 
በደህና መጓዛቸውን ያረጋግጣል፡፡ በቢሮ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ እነሱ ናቸው! 
 
ተማሪዎቻችንን በሰላም ወደ ትምህርት ቤት ስለወሰዱ ለትራንስፖርት ሰራተኞቻችን አመሰግናለሁ፡፡  ለሚያደርጉት 
ነገር ሁሉ ወረዳው ያመሰግናል! 
 
 
የ ELL ስብሰባ 
 
በእኛ A.C.E የተሳተፉትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የእንግሊዘኛ የተማሪ አመራር (ELL) ምናባዊ ስብሰባ 
ኤፕሪል 24፡፡ በጉባኤው በትምህርት ቤቶች ተደራሽነት ፣ ፍትሃዊነት እና ተገዢነት ዙሪያ ውይይት የተካፈሉ 
ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡ ለምርጥ ተሞክሮ ተለዋዋጭ ተናጋሪዎቻችን እናመሰግናለን! 
 
ይህንን ታላቅ ጉባኤ ስላዘጋጁ የእንግሊዝኛ የተማሪ ጥናት መምሪያችንን እናመሰግናለን፡፡ 
 
 
የትምህርት ቤት ቤተመፃህፍት ወር 
 
DCSD ለት/ቤታችን የቤተ-መጻህፍት ባለሙያዎቻችን “የትምህርት ቤት ቤተመፃህፍት ወር” በሚል የኤፕሪል ወር 
ዝግ ነበር፡፡ የትምህርት ቤት ቤተመፃህፍት ወር ትምህርት ቤቶቻችን እና ማህበረሰቦቻችን ጠንካራ የት/ቤት 
ቤተመፃህፍት ትምህርትን ለመቀየር የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና እንዲያከብሩ ያስችላቸዋል፡፡ 
 
የትምህርት ቤት ቤተ መፃህፍት ባለሙያዎች በተማሪዎቻችን ውስጥ የንባብ እና የመማር ፍቅርን ለማዳበር ወሳኝ 
ናቸው ፣ እና DCSD ለምታደርጉት ሁሉ ያመሰግናል። 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

