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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ጤና ይስጥልን
መምህራኖቻችን ባለፈው ሳምንት በመምህራን አድናቆት ሳምንት ወቅት እንደተወደዱ እና እንደተደነቁ ይሰማቸዋል
ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ በተማሪዎቻችን ፣ በትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎቻችን እና በማህበረሰባችን ውስጥ
በማህበራዊ አውታረመረቦች የተጋሩ ፎቶዎችን በስጦታ ፣ በምግብ ፣ በምስጋና ማስታወሻዎች እና በደብዳቤዎች
እና በአጠቃላይ አድናቆት አስተማሪዎቻችንን ሲያሳዩ በማየቴ በጣም ተደስቻለሁ፡፡
በድጋሚ ፣ሁሉም መምህራኖቻችንለተማሪዎቻችን እና ለወረዳው ላደረጉት ነገር ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡
ይህንን የትምህርት ዓመት ስንዘጋ ለአስተማሪዎቻችን እና ለሠራተኞቻችን ፍቅር ማሳየታችንን እንደምንቀጥል ተስፋ
አደርጋለሁ፡፡
የአየር ማጣሪያ
ለ Atlanta ማህበረሰብ እና ቢዝነስ ደግ ልገሳ ምስጋና ይግባውና፤ ባለፈው ሳምንት DCSD የ Healthe እጅግ
ዘመናዊ የ UVC አየር ማጽጃ ውህድ እንደሚያገኝ ተገልጿል፡፡ Healthe Inc. እና Operation HOPE 100
Healthe AIRTM የጣሪያ ጣውላዎችን ለ DCSD ለግሷል፡፡
ለዚህ ደግ ልገሳ Healthe, Inc. እና Operation HOPE ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የ DCSD መገልገያዎች እና
ኦፕሬሽን መምሪያዎች ህንፃዎቻችን ለተማሪዎቻችን እና ለሰራተኞቻችን ንፁህ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በየቀኑ
ይሰራሉ፡፡ ይህ ልገሳ በአየር ውስጥ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ለመቀነስ ጥረታቸውን ለማጠናከር ይረዳል፡፡
ትምህርት ቤቶች ወደ ጥምር ትምህርት በሚሸጋገሩበት ጊዜ DCSD የጽዳት እና የማጣሪያ ለውጦችን ጨምሮ
በሁሉም የ HVAC ክፍሎች ላይ ጥገና አድርጓል፡፡ በተጨማሪም በ CDC እና በኢንዱስትሪ ምክሮች መሠረት
የአየር ማስወጫ እንደአስፈላጊነቱ እንዲጨምር ኦፕሬሽኖች የ HVAC ክፍሎችን አስተካክለዋል፡፡ አዲሶቹ
የአየር ማጽጃ ውህዶች እንደ COVID-19 ንን የሚያመጡ ቫይረሶች SARS-CoV-2 ያሉ ጥቃቅን ተሕዋስያን
ሊስፋፉ የሚችሉትን ረቂቅ ተሕዋስያንን ለመቀነስ አሁን ያሉትን የመቀነስ ስትራቴጂዎችን ያጠናክራሉ፡፡
መልካም ዜና
ባለፈው ሳምንት ለተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን በበርካታ መልካም ዜና የተሞላ ነበር፡፡
እባክዎን የDeKalb ቀደም-ያለ የኮሌጅ አካዳሚ ተመራቂ Kalya Eades ከ Home Depot ባገኘችው የ
$5,000 የነፃ ትምህርት ዕድል እንኳን ደስ አለሽ እንበላት፡፡ ለግንባታ ኢንዱስትሪ ስላላት ፍቅር አንድ ድርሰት
ከፃፈች በኋላ የነፃ ትምህርት ዕድል አግኝታለች፡፡ Kalya በ DeKalb ሁለተኛ ደረጃ የቴክኖሎጂ ትምህርት ቤትሰሜን ካምፓሳችን የ SkillsUSA አካል ነች፡፡ በዚህ አስገራሚ ነጻ የትምህርት እድል ላይ Kalya እንኳን ደስ አለሽ!
Tucker መካከለኛ ትምህርት ቤት ከ Samsung ከ 15,000 ዶላር ማግኘታቸውን ለማወቅ ሲጠብቁ እንደ
ማህበረሰብ አዎንታዊ መንፈስ እናሳያቸው፡፡ ትምህርት ቤቱ ቀድሞውኑ በ Samsung ቴክኖሎጂ $65,000ዶላር
አሸንፎ በ 11 ኛው ዓመታዊ የ Samsung መፍትሄ ለነገ ውድድር ላይ ከ 10 ብሔራዊ ለፍፃሜ ከደረሱት መካከል
አንዱ ተብሎ ተሰይሟል፤ ውድድሩ የአካባቢያዊ ጉዳዮችን ለመፍታት እና በማህበረሰቦቻቸው ውስጥ ለውጥን
ለማነሳሳት ከ 6 እስከ 12 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን STEM (ሳይንስ ፣ ቴክኖሎጂ ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ)
ክህሎቶችን እንዲጠቀሙ የሚፈትንበአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረግ የትምህርት ውድድር ነው፡፡ በዚህ ወር
Samsung ከ 15,000 ዶላር ጋር የሆነውን የኮሚኒቲ ምርጫ ሽልማት አሸናፊዎች ያሳውቃል እናም በ Tucker
መካከለኛ ደረጃ የሚገኙ አስደናቂ ተማሪወቻችን አሸናፊ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን!
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በመጨረሻም ፣ በ 27ኛው ዓመታዊ የኮሙዩኒኬሽን ሽልማት አሸናፊ ለሆነው ለኮሚዩኒኬሽን ክፍላችን እንኳን
ደስ ያለን ስል በታላቅ ደስታ ነው፡፡ መምሪያው ለዋና ተቆጣጣሪ Cheryl Watson-Harris የ 100 ቀን ሪፖርት ላይ
ለሰራው ስራ የኮርፖሬት ኮሙዩኒኬሽን-ዓመታዊ ሪፖርት ልዩ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል፡፡ ለግንኙነት ባለሙያዎች
የፈጠራ ችሎታን የሚያከብር ትልቁ እና ተወዳዳሪ የሽልማት ፕሮግራም የኮሙዩኒኬተር ሽልማቶች ነው፡፡
ለኮሙዩኒኬሽን ቡድናችን እና ለወረዳችን የላቀ ድል ነው፡፡ ለታታሪነታችን እውቅና መሰጠቱ እና ከሌሎች
የተከበሩ ድርጅቶች ጋር በመከበራችን እናመሰግናለን!
የዓመቱ ሠራተኞች
ባለፈው ሳምንት በአነስተኛ ሥነ ሥርዓት ላይ የዓመቱን ምርጥ ሠራተኞች የማክበር ታላቅ ክብር ነበረን፡፡
ባልደረባችን Georgia United Credit Union ለአመቱ ምርጥ ሰራተኞች ላበረከቱት ልግስና እናመሰግናለን፡፡
ለዚሀ አመት አሸናፊዎች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ!
2021 ቫሌዲክቶሪያን እና ሳሉታቶሪያኖች
የእኛን የ2020-2021 የቫሊዲክቶሪያን እና የሳሉታቶሪያን ባለፈው ሳምንት በተሽከርካሪ-ውስጥ ክብረ-በአላችን
ወቅት ማክበራችን በጣም አስደሳች ነበር! ሁላችሁንም ማየቱ እና ስኬቶችዎን ከሚወዷቸው ጋር ማክበር በጣም
ጥሩ ነበር፡፡ እኛ በእናንተ በጣም ኩራት ይሰማናል እናም ለወደፊቱ የሚያደርጉትን ታላላቅ ነገሮችን ለማየት
በጉጉት እንጠብቃለን!
TNTP አምድ
ለአዲሱ የአስተማሪ ፕሮጄክት (TNTP) አምድ Southwest DeKalb High ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አልም
Shanequa Yates ቃለ መጠይቅ ስላደረጉልኝ ማመስገን እፈልጋለሁ:: ተማሪዎቻችን እንዲበረታቱ፣ ስኬታማ
እንዲሆኑ እና እንዲልቁ የወረዳውን ጥረት ላይ ለመወያየት እድሉ ነበረኝ:: እኔ Shanequa እና ከ TNTP ጋር
እያከናወነች ያለችውን ስራ እና ከወረዳው ጋር ያላቸውን አጋርነት አደንቃለሁ፡፡ የቀድሞ ተማሪዎቻችን የላቀ
ውጤት ሲያኙ ማየት ሁልጊዜም አስደሳች ነው።
የመስክ ቀን
ባለፈው ረቡዕ በ Stone Mill የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Dresden የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት
እና በ Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ የትምህርት ቤት መሪዎችን እና ተማሪዎችን በመጎብኘቴ
ተደስቻለሁ፡፡ ተማሪዎቻችን በስኬት ጎዳና ላይ መሆናቸውን ስላረጋገጡ እናመሰግናለን! መሪዎችን በሥራ ላይ
ማየትን እወዳለሁ እና በዚህ ወር ብዙዎቻችሁን ለመጎብኘት በጉጉት እጠብቃለሁ። የመስክ ቀን በድርጅቱ ውስጥ
የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለማስኬድ ትልቅ ዕድል ነው፡፡
የ MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም
ወደ የትምህርት ዓመቱ መጨረሻ እየተቃረብን ስንሄድ ፣ ተማሪዎቻችንን ፣ ወላጆቻችንን/አሳዳጊዎቻችንን እና የ
DCSD ሰራተኞቻችንን ስለመጪው MOSAIC የሰመር የትምህርት መርሀግብር ማሳሰብ እፈልጋለሁ፡፡
መርሃግብሩ በማጠናከሪያ ፣ በማፋጠን ፣ በማበልፀግ እና በማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርቶች የትምህርት ቤቱን
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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 MOSAIC የሰመር የትምህርት መርሀግብርየበለጠ ለማወቅ እዚህ ይጫኑ፡፡

