SWAHILI
Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD),
Natumai kuwa wiki yako ijayo itakuwa na wingi wa, ikiwa sio zaidi, tija na furaha kama wiki yako
iliyopita.
Ningependa kutuma shukrani nyingi kwa wale walioshiriki kwenye mikutano ya kutoa maelezo ya
eneo/jamii katika wiki iliyopita. Wafanyakazi wetu wanajitahidi sana kujiandaa kwa mwaka wa shule wa
2021-2022, na maoni kutoka kwa wanafunzi, familia na walimu wetu ni muhimu kwa mchakato wetu wa
kupanga. Shukrani kwa kila mtu aliyechukua muda wake kushiriki na kutoa maoni muhimu.
Kama unavyojua, tunazingatia mahitaji ya wanafunzi wetu na walimu wetu. Tunapoelekea mwaka ujao
wa shule, ni muhimu tuendelee kuzingatia matokeo ya wanafunzi na kufanya mipango ya siku 5 ya
masomo ana kwa ana, ya wakati wote kwa wanafunzi wote. Aidha, tutazingatia pia kupanua Chuo cha
FLEX ili kutoa masomo ya mbali kama chaguo kwa wanafunzi wa shule ya kati na ya upili.
Tunatazamia kutoa taarifa zaidi kadri zitakavyopatikana.

Habari Njema
Ninafurahi kila wakati kupata nafasi yoyote ya kusherehekea wanafunzi na wafanyakazi wetu ambao
wanafanya mambo makubwa katika shule na jamii zetu. Wiki hii sio tofauti.
Hongera sana kwa wasomi wetu watatu waliopata ufadhili kutoka kwa Georgia United Foundation!
Tunajivunia ninyi sana!
Hongera kwa Sam Woodsen, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho wa Shule ya Upili ya Chamblee Charter,
ambaye amechaguliwa kuwa Msomi wa Ufadhili wa Gates! Sam ni mmoja wa wasomi 300
waliochaguliwa kutoka kwa kikundi cha waombaji zaidi ya 34,900 kutoka kote nchini! Hongera kwa
heshima hii kubwa!
Hongera kwa wasomi wetu 17 ambao walitambuliwa kama Wasomi Stadi wa Georgia wa mwaka wa
2021 na Bodi ya Jimbo la Elimu! Haya ni mafanikio na utambuzi mkubwa! Huku wakikabiliwa na janga la
ulimwengu, wanafunzi hawa wanaendelea kufaulu kimasomo na kijamii katika shughuli zao za ziada.
Tunajivunia wao kwa kupokea heshima hii!
Hongera pia ni kwa Allysa McCarthy, mwalimu wa sanaa ya upishi wa Shule ya Upili ya Tucker, ambaye
alichaguliwa kama Mwalimu wa Mwaka wa 2020-2021 wa Rotary Club of Tucker! Asante kwa kazi yako
katika kukuza wapishi hodari wa siku zijazo!

Wafanyakazi wa Mwaka
Hongera kwa wafanyakazi wetu wa mwaka wa 2020-2021! Kila siku, wafanyakazi wa wilaya hii hushiriki
talanta yao, kujitolea na shauku ya kuhakikisha kila msomi ana fursa ya kustawi ndani na nje ya darasa.
Asante kwa yote unayoyafanya kwa ajili ya wasomi na wilaya yetu.
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Wiki ya Kushukuru Walimu
Wiki hii, DCSD inaadhimisha Wiki ya Kushukuru Walimu. Kwa walimu wetu, ningependa kuwashukuru
nyote kwa kila kitu mnachofanya kwa ajili ya wasomi na wilaya yetu. Bidii, kujitolea na ubunifu wako
unatambuliwa. Wilaya hii haiwezi kufanikiwa bila walimu wetu! Unathaminiwa sana!
Tafadhali fuata vituo vyetu vya mitandao ya kijamii na utume shukrani zako kwa walimu wetu.

Mpango wa Masomo ya Msimu wa Kiangazi wa MOSAIC
Wakati tunajiandaa kwa mwaka ujao wa shule, ningependa kuhamasisha wasomi wetu kuchukua fursa
ya kutumia Mpango wa Masomo ya Msimu wa Kiangazi wa MOSAIC kutoka DCSD. Mpango huu
unasaidia msingi wa mafundisho wa wilaya ya shule—wanafunzi na waalimu wetu, na maudhui
yanayofundishwa na kujifunza—kupitia masomo ya kufunza tena, masomo ya kasi ya juu, uboreshaji na
masomo ya kihisia na kijamii.
Lengo letu ni kuwashirikisha wanafunzi wote, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa Kiingereza, wanafunzi
wenye ulemavu na wanafunzi wenye vipawa. Kupitia masomo ya ana kwa ana, yaliyochanganywa na ya
mtandaoni, wanafunzi watashiriki katika hali halisi, shirikishi na zenye manufaa, huku wakifaidika na
mafundisho yanayoongozwa na mwalimu na masomo wanayojielekeza kama wanafunzi ambayo ni ya
kukusudia.
Ili kupata maelezo zaidi kuhusu mpango na kujisajili, bofya hapa.

Kuhitimu
Je, unaweza kuamini siku ya kuhitimu inakaribia kufika? Ningependa kuwapongeza wanafunzi wetu wa
mwaka wa mwisho wa shule za upili wanapojiandaa kuhitimu na kupanga maisha yao ya baadaye.
Tunajivunia wewe na tunatarajia kukusherehekea tarehe 22-28 Mei! Tafadhali tembelea tovuti ya Kituo
cha Kuhitimu ili uone maelezo zaidi kuhusu habari na taarifa za kuhitimu, na uone sherehe.
Ningependa pia kuwajulisha wasomi wetu kuhusu PowerSchool, ambayo imenunua Naviance hivi
majuzi. Ununuzi huo utawapa wanafunzi zaidi ufikiaji mkubwa wa fursa zilizobinafsishwa na sawa za
maisha baada ya shule. Hatua ya kuchanganya maelezo jumuishi ya mwanafunzi na mifumo ya
usimamizi wa masomo pamoja na jukwaa maarufu la chuo kikuu, kazi na utayari wa maisha inaweza
kutoa maarifa na zana zinazohitajika kusaidia kila mtoto katika safari yake.
Kwa maelezo zaidi, bofya hapa.

Mpango Kamili Mkuu
Tafadhali jiunge nasi tarehe 4 Mei kuanzia saa 6 asubuhi hadi saa 7 jioni kwa mkutano wa kutoa maelezo
wa mpango mkuu kamili. Mchakato mkuu wa upangaji wa DCSD unajumuisha tathmini ya vifaa vyote
vya shule na utawala, pamoja na miundombinu ya kufanikisha malengo ya elimu ya wilaya. Mchakato
huu unajumuisha ukusanyaji wa data kuhusu vifaa vya shule ambavyo vitatumika kukuza vipaumbele
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kwa orodha inayofuata ya mradi wa Ushuru wa Mauzo wa Chaguo la Eneo wa Madhumuni Mahususi ya
Elimu (Educational Special Purpose Local Option Sales Tax - E-SPLOST).
Mkutano unaweza kupatikana hapa.

Ziara ya Idara ya Usafiri
Wiki iliyopita, Idara yetu ya Usafiri ilinikaribisha kwa ziara ya ofisi ya tarishi ya DCSD na Kituo cha
Huduma ya Usafiri cha Gregory K. Davis. Shukrani kwa Idara yetu ya Usafiri, pamoja na waendeshaji wa
mabasi, mafundi mitambo na wafanyakazi wa usafiri. Timu hii inahudumia zaidi ya mabasi 1,100 na
inahakikisha wanafunzi wanasafirishwa salama. Ndio wa kwanza kufika ofisini!
Shukarani kwa wafanyakazi wetu wa usafiri kwa kuwasafirisha wasomi wetu shuleni salama. Wilaya
inamshukuru kwa yote mnayofanya!

Mkutano wa ELL
Ningependa kumshukuru kila mtu ambaye alishiriki katika A.C.E. Mkutano wa mtandaoni wa Uongozi wa
Wanafunzi wa Kiingereza (ELL) tarehe 24 Aprili. Mkutano huo ulijumuisha wataalamu waliojadili
upatikanaji, usawa na utiifu shuleni. Shukrani kwa wasemaji wetu bora kwa hali nzuri!
Shukrani kwa Idara yetu ya Masomo ya Wanafunzi wa Kiingereza kwa kuandaa mkutano huu wenye
mafanikio.

Mwezi wa Maktaba ya Shule
DCSD ilifunga mwezi wa Aprili huku ikiadhimisha wakutubi wa shule zetu kwa "Mwezi wa Maktaba ya
Shule." Mwezi wa Maktaba ya Shule unaruhusu shule na jamii zetu kusherehekea jukumu muhimu
ambalo maktaba dhabiti za shule zinafanya katika kuboresha masomo.
Wakutubi wa shule ni wa muhimu katika kukuza upendo wa kusoma na kujifunza kwa wasomi wetu, na
DCSD inashukuru kwa yote unayofanya.

