
AMHARIC 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ጤና ይስጥልን 
 
ወደ ትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ደርሰናል! ለተማሪዎቻችን ፣ ለአስተማሪዎቻችን ፣ ለሠራተኞቻችን እና ለወላጆቻችን ቀላል 
እንዳልነበረ አውቃለሁ፤ ሆኖም ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ቢኖርም ይህን ሴሚስተር የተሳካ እንዲሆን ሁላችሁም ጠንክራችሁ 
ሰርታችኋል፡፡ የትምህርት ቤቶቻችንን ህንፃዎች እና ማዕከላት እንደገና በመክፈት ፣ በስፖርት እና በሌሎች የክለብ ተግባራት 
በመሳተፍ ካለው ሁኔታ አንጻር ነገሮች ለተማሪዎቻችን በተወሰነ ደረጃ ወደ መደበኛ እንዲመለሱ ሁላችንም አብረን ሰርተናል፡፡ 
 
እንደ አለመታደል ሆኖ ፣ እንደ ፐሮም እና የትምህርት ቤት ጭፈራዎች ፣ የትምህርት መዝጊያ እንቅስቃሴዎች እና የት/ቤት 
ጉዞዎች የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች በወረርሽኝ ምክንያት ተማሪዎቻችን አሁንም ያላደረጋቸው ተግባራት ነበሩ፡፡ የ COVID-19 
ወረርሽኝ እንደ ትምህርት ቤት ወረዳ እና ማህበረሰብ ብዙ ነገር ወስዶብናል፡፡ እኛ ግን ተደጋግፈን አንዳችን ለሌላው 
ተጠባብቀን ቆይተናል፡፡ 
 
ሙሉ በሙሉ ወደ መደበኛው የምንመለስበትን እና ተማሪዎቻችን በአካዴሚያዊ እና ማህበራዊ ግቦቻቸው ከፍ ብለው 
የሚራመዱበትን ቀን በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ ተማሪዎቻችንን በ Mosaic  የሰመር ፕሮግራሞች ላይ ለማየትም ጓጉቻለሁ! 
 
 
ምረቃ 
 
ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተመራቂዎችን በሙሉ  እንኳን ደስ አላችሁ! የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማዎን ሲቀበሉ ይህንን 
ስኬት በአካል ማክበር በመቻላችን በጣም ተደስቻለሁ፡፡ ሁላችሁም ወደዚህ ሰዓት ለመድረስ በጣም ጠንክራችሁ ሰርታችኋል 
፣ እናም እኛ በእናንተ በጣም እንኮራለን፡፡ ምርቃቱን ለመከታተል ለማይችሉ የቤተሰብ አባላት ክብረ በዓሎቹን በምርቃት 
ማዕከላት ጣቢያችን ወይም በ DCSD Facebook ገጽ ላይ ማየት ይችላሉ:: 
 
 
የፍላሽ ሞብ ዳንስ 
 
“ከመልቀቄ በፊት” በሚለው የቪዲዮ ውድድር ላይ ለተሳተፉ የ DCSD ት/ቤቶቻችን ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ በደንብ 
ሰርታችሁታል ማለት እፈልጋለሁ! ወደሰመር ስንገባ በአስተዳደር እና ማስተማሪያ ኮምፕሌክስ (AIC) ውስጥም  ጥሩ ጊዜ 
አሳልፈናል፡፡ እባክዎን ቪዲዮዎን በድረ-ገጽዎ እና በማኅበራዊ አውታረ መረቦችዎ ላይ @dekalbschools ን መለያ 
በመስጠት እና #ilovedcsd #dcsdflashmob #endofschooldance የሚለውን ሃሽታግ በመጠቀም ያጋሩ፡፡ እንዲሁም 
የ DCSD ፍላሽ ሞብ የትብብር ቪዲዮን ይጠብቁ፡፡ 
 
 
GED ፕሮግራም 
 
DCSD ለአዋቂ ተማሪዎች የጎልማሶች ትምህርት አቅራቢ ሆኖ መመረጡን ስገልጽ በደስታ ነው፡፡ ዲስትሪክቱ አሁን የ GED 
ውጤታቸውን ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ አገልግሎቶችን የሚያገኙ ፣ ለቤተሰብ ማንበብና ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሚረዱ 
500 ጎልማሳ ተማሪዎችን አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 
 
የአውራጃው የጎልማሶች ትምህርት መርሃ ግብር ለከፍተኛ ትምህርት ፣ ጥሩ ደመወዝ የሚከፈላቸው ሥራዎች እና ጠቃሚ 
የሥራ ጎዳናዎች መነሻ የሆኑ ልዩ ልዩ ዕድሎችን ይሰጣል። የተማሩትን የአካዳሚክ ክህሎቶች በመጠቀም በቤት ውስጥ 
የልጆቻቸውን የቤት ስራ መርዳት የመሰለ እጅግ በጣም ትልቁን ጨምሮ ፣ የወላጅ / አሳዳጊዎች GED ማግኘታቸው ብዙ 
ጥቅሞች አሉት፡፡ 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA
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የፕሮግራሙ ምልመላ እና የምዝገባ ሂደት ጁን ውስጥ በ DCSD ማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ፣ በፅሁፍ መልዕክቶች እና በራሪ 
ወረቀቶች ላይ ባለው አገናኝ በኩል ይደረጋል፡፡ የ DCSD የጎልማሶች ትምህርት ኘሮግራም ጁላይ 1 ለመጀመር እና የጎልማሳ 
ተማሪዎችን ለመደገፍ በጉጉት እንጠብቃለን! 
 
 
ምዝገባ 
 
ምዝገባው ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ክፍት ነው፡፡ አንዴ ማመልከቻዎን ከሞሉ እና ከተገመገሙ እና ከተፀደቀ በኋላ ፣ 
ከኢንፋይናይት ካምፓስ የዘመነ የሁኔታ ኢሜል ይደርስዎታል፡፡ እባክዎን ያስተውሉ ትምህርት ቤት መግባት ከምዝገባ የተለየ 
ነው፡፡ የምዝገባ ማረጋገጫ ኢሜል ከተቀበሉ በኋላ የመግባት ሂደቱን ለማጠናቀቅ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ፡፡ 
 
እባክዎ በኢንፋይንይት ካምፓስ ውስጥ የእርስዎ መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጡ፡፡ አዲሱን የምዝገባ ሂደት ለመጀመር 
እባክዎ እዚህይጫኑ፡፡ 
 
 
የከተማ አዳራሽ/የቦርድ ስብሰባ 
 
በቅርብ ባደረግነው ምናባዊ የከተማችን አዳራሽ ስብሰባ የተመለከቱትን እና የተሳተፉትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ 
በወረዳው ውስጥ ምን እየተከናወነ እንዳለ እና ምን እንደሚመጣ ዝርዝር መረጃዎችን ስንሰጥ የእርስዎን አስተያየት እና 
በትኩረት መስማትዎን እናደንቃለን፡፡ የከተማ አዳራሽ ስብሰባው ካመለጠዎት ለመመልከት እባክዎእዚህ ይጫኑ፡፡ 
 
የሜይ 17 የትምህርት ቦርድ ስብሰባችንን ለተመለከቱ ሁሉ>ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ስብሰባው ካመለጠዎት እባክዎን 
እዚህይጫኑ፡፡ 
 
 
መልካም ሳምንት ፣ እና ደስተኛ እና ጤናማ ክረምት ይሁንልዎ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://www.facebook.com/watch/DCSDfamilyengagement/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/#tab-cdebf6c75222bf791ba

