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ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት አውራጃ (DCSD) ቤተሰብ 
 
 
በአሁኑ ወቅት እየገጠመን ያለው ወቅታዊ የህብረተሰብ ችግሮች ቢኖሩም መጪው ሳምንትዎ 
ፍሬያማ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ DCSD በጋዝ እጥረት በሠራተኞቻችን እና በቤተሰቦቻችን 
ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እውቅና ይሰጣል፤ ስለሆነም የትምህርት ቤት ኃላፊዎች ውሳኔዎችን 
በወቅቱ ለማድረስ ሁኔታውን በቅርብ እየተከታተሉ ናቸው፡፡ 
 
ለጥንቃቄ እርምጃ ብቻ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ወደ ምናባዊ የስራ እና የመማሪያ ሁኔታ 
ከተሸጋገረ ሰራተኞች በየቀኑ አስፈላጊ ሀብቶችን ፣ አቅርቦቶችን እና ቁሳቁሶችን ወደ ቤታቸው 
መውሰድ አለባቸው፡፡ የዓመቱ ማብቂያ በፍጥነት እየተቃረበ በመሆኑ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ 
ተማሪዎቻችንን ፣ ሰራተኞቻችንን እና ቤተሰባችንን መደገፋችንን ለመቀጠል መዘጋጀት 
እንፈልጋለን፡፡ በአከባቢዎ ውስጥ ጋዝ ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
 
መልካም ዜና 
 
የትምህርት ዓመታችን ሲዘጋ ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን እኛን እንድንኮራ ያደርጉናል። 
 
የ 2021 የ Georgia ዩናይትድ ፋውንዴሽን School Crasher ፕሮግራም ከስምንት ርዳታ ተቀባዮች 
አንዱ የሆነውን Rowland አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። 
School Crashers በመላ ግዛቱ ለሚገኙ ት/ቤቶች ለት/ቤት መገልገያ ማሻሻያ ለማመልከት እድል 
የሚሰጥ የመሠረቱ ትልቁ የማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮግራም ነው፡፡ 
 
School Crashers እና Mohawk Carpet ስጦታዎች በ Rowland የሚገኘውን የመገናኛ ብዙሃን 
ማዕከል በተሻሻለ የወለል ንጣፍ ፣ በቀለም እና ምቹ ፣ ተለዋዋጭ በሆኑ መቀመጫዎች ለማሻሻል 
ይረዳሉ። ተማሪዎቹ የንባብ ፍቅራቸውን እንዲያሳድጉ ሞቅ ያለ ፣ ቀለማዊ እና ጋባዥ ቦታ 
በመለወጡ የሚዲያ ማዕከሉ የት/ቤቱ ማዕከል ይሆናል፡፡ በ Rowland ለተማሪዎች ፣ ለመምህራንና 
ለሠራተኞች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ! 
 
ከተማሪዎቻችን መካከል አንዱ የአማዞን የወደፊቱ መሃንዲስ ስኮላርሺፕ ተቀባይ መሆኑን ሳሳውቅ 
በከፍተኛ ደስታ ነው። የ Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተመራቂ Etimfon Bassey ከአንደኛ 
ዓመት የመጀመሪያ ኮሌጅ በኋላ የአራት ዓመት ፣ ለ 40,000 ዶላር ስኮላርሺፕ እና የተረጋገጠ የሥራ 
ልምድ ልምምድ በአማዞን አግኝቷል፡፡ በዚህ አስደናቂ የነፃ ትምህርት ዕድል እና በአማዞን ውስጥ 
ልምምድ Etimfon እንኳን ደስ አላችሁ! 
 
በተጨማሪም የ Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመራቂ Niana Battle በ 25 
ቱ የ Atlanta የህግ ማህበር የሰመር የሕግ ልምምድ መርሃግብር በአንዱ ተቀባይነት በማግኘቷ 
እንኳን ደስ አላት! ፕሮግራሙ ስለ የሕግ ሙያ የበለጠ ለመማር ፍላጎት ላላቸው ለ Atlanta አከባቢ 
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የሰመር ዕድሎችን ይሰጣል፡፡ Niana እንኳን ደስ አለዎት! 
 
የተማሪዎቻችን እና የሰራተኞቻችን ህልሞች ሲሳኩ ማየት ሁል ጊዜም ደስ የሚል ነው፡፡ የ 
Hightower የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ኃላፊ ሞግዚት አቶ Tylan Bailey የአካል ብቃት 
ትምህርት መምህር ለመሆን በትምህርቱ በዲግሪ ከኮሌጅ የመመረቅ ግቡን ሲያሳካ በማየቴ በጣም 
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ተደስቻለ፡፡ ለ Hightower ትምህርት ቤት ማህበረሰብ በአሳዳጊ ተግባሩ የሰጠውን ሁሉ 
እናደንቃለን እናም እንደ PE አስተማሪ ተማሪዎቻችን ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳደርን እንዲቀጥል 
እንፈልጋለን፡፡ እንኳን ደስ አለዎት አቶ Bailey! 
 
በ 27 ኛው ዓመታዊ የኮሙዩኒኬሽን ሽልማቶች ሁለት ተጨማሪ ሽልማቶችን በማግኘቱ 
ለኮሙኒኬሽን መምሪያ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ፡፡ በዋና ተቆጣጣሪ የ 100 ቀን ሪፖርት ላይ 
ለሰራው ሥራ ለኮርፖሬት ኮሙዩኒኬሽንስ-ዓመታዊ ሪፖርት የልዩነት ሽልማትን ከማግኘት ባሻገር 
ቡድኑ የት/ቤቱ ማህበረሰብ በወረርሽኙ ወቅት ደህንነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ለማነሳሳት በተፈጠረው 
በ “ዌቭ ዘም ባውስ” የሙዚቃ ቪዲዮ ሁለት የልዩነትን ሽልማት ፣ እንዲሁም ውጤታማ 
ግንኙነቶችን ለማረጋገጥ ለሠራተኞች የውስጥ የግንኙነት መሣሪያ ስብስብ አግኝቷል፡፡ 
 
ግንኙነቶችን ማሻሻል ለወረዳው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ ለታታሪነታችን እውቅና መሰጠቱ 
እና ከሌሎች የተከበሩ ድርጅቶች ጋር በመከበራችን እናመሰግናለን! 
 
 
ሴኔት ቢል 293 
 
ለ DeKalb ካውንቲ እና ለ Decatur ከተማ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ገንዘብ ለማቆየት ከበርካታ 
ዓመታት ድርድር በኋላ የሴኔት ቢል 293 የፀደቀውን ለማክበር ሜይ 13 ከ DeKalb ካውንቲ 
ትምህርት ቤቶች የቦርድ ሊቀመንበር Vickie B. Turner እና የ Decatur ትምህርት ቤቶች እና የ 
DeKalb ካውንቲ ባለሥልጣናት ጋር በመቀላቀሌ ክብር ተሰምቶኛል፡፡ በሴኔት ቢል 293 
በመተላለፉ ፣ በማንኛውም ጊዜ በ Decatur ከተማ ማካተት ሲኖር ፣ DCSD የተማሪ አገልግሎት 
ትብብር ኮሚቴን በመፍጠር የ Decatur ከተማ ት/ቤቶች ጋር በጋራ ይሠራል ፣ ይህም በ DeKalb 
ካውንቲ የትምህርት ቦርድ የተሾሙ ሦስት አባላትን እና በ Decatur የትምህርት ቦርድ የከተማ 
ት/ቤቶች የተሾሙትን ሦስት አባላትን ያቀፈ ነው፡፡ 
 
ለተማሪዎቻችን የበለጠ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ለክርክራችን እና ለውሳኔ አሰጣጣችን ቁልፍ 
አንቀሳቃሽ ሆኖ የቀጠለ ሲሆን ይህ አባሪ ያለ ምንም ጥርጥር ተማሪዎቻችንን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ 
ባለን አቅም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ በ DeKalb ካውንቲ ፣ በ Decatur ከተማ እና በ 
DeKalb ካውንቲ ምክር ቤት እና በሴኔት ልዑካን መካከል ላለው አመራር እና ለተማሪዎቻችን 
የወደፊት ዕጣ ፈንታ እነዚህን ገንዘቦች ለማግኘት ላደረጉት ጥረት እናመሰግናለን። 
 
 
የቤተሰብ ከተማ አዳራሽ ውይይት 
 
ቤተሰቦቻችን ሀሙስ ሜይ 20 ከ 6 p.m. እስከ 7 p.m. ወደ ምናባዊ የከተማችን አዳራሽ ውይይት 
ለወላጆች እንዲታደሙ እጋብዛለሁ፡፡ በዲስትሪክቱ ውስጥ እያደረግን ያለውን እድገት ለእርስዎ 
ለማካፈል እና የእርስዎን አስተያየት ለመቀበል ጓጉቻለሁ፡፡ ለበለጠ መረጃ እዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
 
የመስክ ቀን 
 
ባለፈው ሳምንት በ Stoneview የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የትንሽ ቤተመፃህፍት ሪባን 
መቁረጥ ላይ አስደሳች ቀን ነበረኝ! የትንሽ ቤተመፃህፍት ግዥ እንዲቻል በማድረጋቸው በ State 
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Farm ውስጥ የሚገኙ አጋሮቻችን ስለሰጡን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ይህ ፕሮጀክት ህብረተሰባችን 
እንዴት እንደሚገነባ እና ተማሪዎቻችንን እንዲያነቡ እንደሚያነሳሳ ለማየት ጓጉቻለሁ፡፡ 
 
 
የምረቃ ማዕከላዊ 
 
ምረቃ እዚህ አለ! በዚህ ሳምንት መጨረሻ እና በሚቀጥለው ሳምንት ተመራቂ ተማሪዎቻችንን 
ማክበር ለመጀመር ጓጉቻለሁ፡፡ እባክዎ ስለ ምረቃ ዜና እና ዝመናዎች የበለጠ መረጃ ለመመልከት 
እና ሥነ ሥርዓቶችን ለመመልከት የምረቃ ማዕከላችንን ገጽ ይጎብኙ፡፡ እንዲሁም የ “DCSD ነን” 
መጽሔት የ Val Sal ልዩ እትምን ለማየት እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
 
የነርስ አድናቆት 
 
ሜይ 12 በወረዳችን ውስጥ የትምህርት ቤት ነርስ ቀንን አክብረናል፡፡ ተማሪዎቻችንን የሚንከባከቡ 
በ DCSD ውስጥ ያሉ የትምህርት ቤት ነርሶቻችንን እናከብራቸዋለን፡፡ ተማሪዎቻችን ጤናማ እና 
ለመማር በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀታቸውን ስላረጋገጡ እናመሰግናለን! 
 
 
የተቆጣጣሪ የማህበረሰብ አማካሪ ምክር ቤት 
 
በዚህ ያለፈው የትምህርት ዓመት በተቆጣጣሪ ኮሚኒቲ አማካሪ ካውንስል (SCAC) ውስጥ ካገለገሉ 
የማህበረሰብ መሪዎች ቡድን ጋር በመስራቴ ተደስቻለሁ፡፡ ይህ ቡድን በዲስትሪክቱ አካዴሚክ ፣ 
አሰራር እና የገንዘብ አያያዝ ዙሪያ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ ፣ መመሪያ እና አመራር ለመስጠት ባላቸውን 
ቁርጠኝነት ላይ ያለመታከት ሰርቷል፡፡ የመጨረሻው የትምህርት ዓመታችን ስብሰባ ሜይ 11 
ተካሂዷል፡፡ በእውነቱ መልካም ተሞክሮ ነበር፡፡ በዚህ ሰመር የዚህን ቡድን አባላት ለአነስተኛ 
የቡድን ውይይቶች ወደ አንድ ለማምጣት በጉጉት እንጠብቃለን፡፡ SCAC ለ 2021-2022 
የትምህርት ዓመት እንደገና ይሰበሰባል። 


