TIGRINYA
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፥
ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረኩም ናይ ኣፍርያነትን ሓጐስን ግዜ፡ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ካብኡ ዝበለጸ ግዜ
ንኸተሕልፉ ተስፋ እገብር።
ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብማንዛ ኣብ እተኸየደ ዞባዊ/ኮማዊ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ንዝተሳተፉ ሰባት፡ ብዙሕ ምስጋና
ክሰደሎም እደሊ። ሰራሕተኛታትና፡ ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ምድላዋት ኣብ ምግባር ብትግሃት ይሰርሑ ኣለዉ፣
ካብ ተማሃሮና፡ ስድራቤታትናን መምሃራናን ዝውሃብ ርእይቶ ድማ ነቲ እንገብሮ መስርሕ ውጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ
ጽሙድ ግዚኦም መጺኦም ኣብቲ ኣኼባ ብምስታፎምን ብሉጽ ርእይቶ ብምሃቦምን ንዂሎም አመስግኖም።
ከምቲ እትፈልጥዎ፡ ንተማሃሮናን መምሃራናን ዘድሊ ነገራት ኣብ ግምት ነአቱ ኣሎና። ንዝመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ
ብሃንቀውታ ኣብ እንጽበየሉ ዘሎና እዋን፡ ኣብ ውጽኢት ተማሃሮ ብቐጻሊ ከነተኩርን ኲሎም ተማሃሮ ድማ ኣብቲ ብኣካል
ዝውሃብ ን5-መዓልቲ ዝቕጽል ናይ ምሉእ ግዜ ትምህርቲ ንኺመሃሩ መደብ ከነውጽእን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ፡ ነቲ
ከም ኣማራጺ ማንዛዊ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ንተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይ ደረጃን ንዝህብ FLEX Academy ንምስፋሕ
ድማ ከነተኩር ኢና።
ተወሳኺ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ሓበሬታ ንኽንህበኩም ብሃንቀውታ ንጽበ።

ዘሐጉስ ዜና
ኣብ ኣብያተ-ትምህርትናን ማሕበረ-ኮምን ዓበይቲ ነገራት ንዚገብሩ ዘለዉ ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትን ክብሪ ብእንህበሉ
ዕድል ኲሉ ግዜ ባህ ይብለኒ እዩ። እዛ ሰሙን'ዚኣ ድማ ካብተን ካልኦት እተፈልየት ኣይኮነትን።
ነቶም ካብ Georgia United Foundation ማህደረ-ትምህርቲ ዝረኸቡ ሰለስተ ተማሃሮና እንቛዕ ኣሐጐሰኩም እብል!
ብኣኹም ኣዚና ሕቡናት ኢና!
ነቲ ስልማት Gates Scholar ንኽወስድ ዝተመርጸ ንገዲም Sam Woodsen ተማሃራይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
Chamblee Charter እንቛሕ ኣሐጐሰካ እብል! Sam፡ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእ ሃገር መመልከቲ ዘቕረቡ ልዕሊ 34,900
ካብ እተመርጹ 300 ተማሃሮ እዩ! ስለዚ ዜገርም ክብሪ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም እብል!
ነቶም ብቦርድ ትምህርቲ ክፍለ-ሃገር (State Board of Education) ከም ተማሃሮ ጆርጅያ (Georgia Scholars) 2021
ኣፍልጦ ዝረኸቡ 17 ተማሃሮ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም እብል! እዚ፡ ኣዝዩ ዜገርም ዓወትን ኣፍልጦን እዩ! እዞም ተማሃሮ፡ ኣብ
እዋን ዓለማዊ ለበዳ፡ ኣብ ኣካዳማዊ ትምህርቶምን ካብ ካሪክሉም ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ዝህልዎም ማሕበራዊ
ህይወቶምን ብቐጻሊ ይዕወቱ እዮም። እዚ ክብሪ'ዚ ብምርካቦም ኣዚና ሕቡናት ኢና!
ነታ ኣብ 2020-2021 ናይዚ ዓመት'ዚ መምህር ተባሂላ ብRotary Club of Tucker እተመርጸት ኣብ ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ እትሰርሕ መምህር ስነ-ጥበብ ክሸና ዝኾነት Allysa McCarthy ድማ እንቛዕ ኣሐጐሰኪ እብል! ናይ መጻኢ
ብሉጻት ከሸንቲ ምግቢ ኣብ ምምዕባል ስለ እተሰርሕዮ ዘሎኺ ስራሕ አመስግን!

ናይዚ ዓመት'ዚ ሰራሕተኛታት
ናይ 2020-2021 ናይዚ ዓመት'ዚ ሰራሕተኛታትተባሂሎም ንዝተጸውዑ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም እብል! ነፍስወከፍ ተማሃራይ፡
ኣብ ውሽጢ ክፍልን ወጻእን ብሉጽ ንኽኸውን ዝገብር ዕድል ከምዝህልዎ ንምግባር፡ ሰራሕተኛታት'ዚ ኣውራጃ'ዚ፡
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መዓልታዊ፡ ንዘለዎም ክእለት፡ ተወፋይነትን ወኒን የካፍሉ ኣለዉ። ስለቲ ንተማሃሮናን ኣውራጃናን እትገብርዎ ዘለኹም
ኲሉ ስራሕ አመስግነኩም።

ሰሙን ምስጋና መምሃራን
ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ DCSD፡ ሰሙን ምስጋና መምሃራን የብዕል ኣሎ። መምሃራንና፡ ስለቲ ንተማሃሮናን ኣውራጃናን
ዝገበርክሙዎ ኲሉ ነገር ከመስግን እደሊ። ነቲ ዝገበርክምዎ ሓያል ጻዕሪ፡ ተወፋይነትን መሃዝነትን ኣቓልቦ ንህብ ኢና።
እዚኣ ኣውራጃ፡ ብዘይ መምሃራንና ኣይትዕወትን እያ። ኣዚና ድማ ነመስግነኩም ኣሎና።
ቻነላት ማሕበራዊ ሚድያና ብምኽታል፡ ብኽብረትኩም ንመምሃራን ዘለኩም ናእዳ ጠቅዑ (ፖስት ግበሩ)።

ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program)
ንዝመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ እንዳለወሉ ዘሎና እዋን፡ ብDCSD ንዝውሃብ MOSAIC Summer Learning
Program ክጥቀሙ ንተማሃሮና ከተባብዖም እደሊ። እዚ ፕሮግራም፡ ብመገዲ መኣረምታ፡ ምፍጣንን ምሕያልን
ትምህርቲ ከምኡውን ማሕበራዊ ስነ-ልቦናዊ ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ንዚውሃብ ሕመረት ትምህርቲ—
ተማሃሮናን መምሃራናን ከምኡውን ትሕዝቶ ትምህርትን ዚውሃብ ትምህርትን—ደገፍ ዚህብ እዩ።
ሸቶና፥ ንተማሃሮ እንግሊዝኛ፡ ስንኩላን ተማሃሮን ውህብቶ ዘለዎም ተማሃሮን ንዘጠቓልሉ ኲሎም ተማሃሮ ንጥፉት
ምግባር እዩ። ተማሃሮ፡ ብመገዲ ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ፡ እተወሃሃደን ማንዛውን ትምህርቲ፡ ብሓቀኛ፡ ኣሳታፍን
ትርጉም ዘለዎን ተሞክሮታት ከምዚሓልፉ ኺግበር እዩ፣ ካብቲ ብመደብ ብመምህር ተመሪሑ ዝውሃብ ትምህርትን ኣብ
ተማሃራይ ዘተኮረ ትምህርትን ድማ ከምዚርብሑ ይግበር።
ብዛዕባ'ዚ ፕሮግራም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ንኽትምዝገቡን፡ ኣብዚ ጠውቑ።

መመረቕታ
መመረቕታ ዳርጋ ቀሪቡ ኣሎ ኢልኩም'ዶ ትኣምኑ፧ ኲሎም ገዳይም ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ፡ ንኽምረቑ ይዳለዉን ብዛዕባ
መጻኢኦም ድማ ውጥን ይገብሩን ስለዘለዉ፡ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ክብል እደሊ። ብኣኹም ሕቡናት ኢና፣ ነቲ ኣብ ግንቦት
22-28 ንዓኹም ክብሪ እንህበሉ ግዜ ድማ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። ብዛዕባ ዜናታትን ሓድሽ ሓበሬታን መመረቕታ
ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርኣይን ነቲ ዚተኻየደ በዓላት ንምርኣይን፡ ብኽብረትኩም ንገጽ ማእከል መመረቕታ
(Graduation Central) ከፊትኩም ርኣዩ።
ተማሃሮና፡ PowerSchool፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንNaviance ከምዝወነና ኣፍልጦ ክረኽቡ እደሊ። እዚ ዋንነት'ዚ፡
ተወሰኽቲ ብዙሓት ተማሃሮ፡ ትምህርቲ ድሕሪ ምውዳኦም ንዕኦም ዚሰማማዕን ምዑሩይን ዕድላት ዚረኽብሉ ዝለዓለ ደገ
ኪኸፍት እዩ። ንመድረኽ መዳለዊ ኮሌጅ፡ ሞያን ህይወትን ዘቐደመ ጥሙር ስርዓታት ሓበሬታ ተማሃራይን ምሕደራ
ትምህርትን ብምውህሃድ፡ ነፍስወከፍ ተማሃራይ፡ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ዝድግፍ ኣፍልጦን መሳለጥያትትን ኪህብ ይኽእል።
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን
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ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን ዝምልከት 4 ግንቦት፡ ካብ 6 ድ.ቐ ክሳዕ 7 ድ.ቐ ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ኣኼባ ብኽብረትኩም
ተጸንበሩና። መስርሕ ምድላው ርእሰ-ውጥን DCSD፡ ንትምህርታዊ ተልእኾ ኣውራጃ ደገፍ ንዚህብ ገምጋም ኲሉ
መሳለጥያታት ቤት ትምህርትን ምምሕዳርን ከምኡውን ትሕተ-ቅርሲ ዜጠቓልል እዩ። እዚ መስርሕ'ዚ፡ ኣብ ዝመጽእ
ዝርዝር ፕሮጀክት Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (E-SPLOST) ንዝሰፍር ቀዳምነታት ኣብ
ምምዕባል ዜገልግል ብዛዕባ መሳለጥያታት ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ምእካብ ዘጠቓልል እዩ።
እዚ ኣኼባ'ዚ፡ ኣብዚ ኪርከብ ይከኣል እዩ።

ምብጻሕ ክፍሊ መጓዓዝያ
ዘሎና ክፍሊ መጓዓዝያ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ንቤት ጽሕፈት ምልእኣኽ DCSDን Gregory K. Davis Fleet Service
Centerን ተዘዋዊረ ንኽርኢ ኣአንጊዱኒ ነይሩ። ንዘሎና ክፍሊ መጓዓዝያ፡ እንተላይ መራሕቲ፡ መካኒክ ኣውቶቡስከምኡውን
ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ አመስግን። እዚ ጉጅለ'ዚ፡ ንልዕሊ 1,100 ኣውቶቡሳት ኣገልግሎት ይህብ፣ ተማሃሮ ድማ
ድሕነቶም ብምሕላው ድማ የጐዓዓዝ። ቀዳሞት ኣብ ቤት ጽሕፈት ዝበጽሑ ሰባት ንሳቶም እዮም!
ተማሃሮና ድሕነቶም ተሓልይሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዚመጹ ስለዝገብሩ፡ ንዘለዉና ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ
አመስግን። ኣውራጃ፡ ነዚ ንዚገብሩ ኲሎም ተመስግኖም ኣላ!

ዋዕላ ELL
ኣብ A.C.E ንእተሳተፈ ኲሉ ሰብ ከመስግን እደሊ። ማንዛዊ ዋዕላ መሪሕነት ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learner
Leadership (ELL))፡ 24 ሚያዝያ ተኻዪዱ። እዚ ዋዕላ'ዚ፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ብዛዕባ ዘሎ ተበጻሕነት፡ ማዕርነትን
ምእዘዛ-ሕግን ኣመልኪቶም ንዝዘተዩ ተዛተይቲ ኣቕሪቡ ነይሩ። ስለቲ ዓቢ ተሞክሮታቶም ድማ ነቶም ዘገርሙ መደርቲ
አመስግኖም!
እዚ ዓቢ ዋዕላ ንኽካየድ ንዝገበረ ክፍሊ ትምህርቲ ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learner Studies Department)
አመስግን።

ወርሒ ቤት-ንባብ ቤት ትምህርቲ
DCSD፡ ን"ወርሒ ቤት-ንባብ ቤት ትምህርቲ" ኣመልኪቱ ንሰራሕተኛታት ቤት-ንባብ ክብሪ ንምሃብ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ ተዓጽዩ ነይሩ። ወርሒ ቤት-ንባብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብያተ-ትምህርትናን ማሕበረ-ኮማትን፡ ነቲ ንፉዓት
ሰራሕተኛታት ኣብያተ-ንባብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ ትምህርቲ ንዝጻወትዎ ኣገዳሲ ተራ ክብሪ ከምዝህቡ ገይሩ።
ሰራሕተኛታት ቤት-ንባብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርትና ፍቕሪ ንባብን ትምህርትን ንምጥንኻር ኣዝዮም
ኣገደስቲ እዮም፣ ከምኡውን DCSD፡ ስለቲ ዝገበርክሙዎ ኲሉ ነገር የመስግነኩም ኣሎ።

