
TIGRINYA 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፥ 

 

 

እቲ ኣብዚ እዋን'ዚ ዘጋጥመና ዘሎ እዋናዊ ማሕበራዊ ብድሆታት ብዘየገድስ፡ ዚመጽእ ሰሙን፡ ውጽኢታዊ 

ንኽኸውን ተስፋ እገብር።  DCSD፡ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ ሰራሕተኛታትናን ስድራቤትናን ዘምጽኦ ሳዕቤን ይፈልጥ 

ስለዝኾነ፡ ሰበ-ስልጣናት ቤት ትምህርቲ፡ ውሳኔታት ኣብ ግዚኡ መታን ክህቡ ነዚ ኲነታት ብቐረባ ይከታተልዎ 

ኣለዉ። 

 

ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ፡ ብማንዛ ናብ ዚስራሕ ስራሕን ሃዋሁ ትምህርትን ክሰጋገር ስለዝኽእል፡ ሰራሕተኛታት፡ 

ከም ቅድመ-መጠንቀቕታዊ ስጉምቲ ጥራይ ተባሂሉ እቲ ዘድልዮም መሳርሒታት፡ መሳለጥያታትን ማተርያላትን 

መዓልታዊ ናብ ገዛኦም ክወስዱ ይግባእ። እዚ ዓመት'ዚ ብቕልጡፍ ኣብ ዝዛመሉ ዘሎ እዋን፡ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ 

ግዜ፡ ንተማሃሮና፡ ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን ብማንዛ ቀጻሊ ደገፍ ንኽንህብ እተዳለና ንኽንከውን ንደሊ። 

ነዳዲ ኣብ ቦታኹም ኣበይ ከምዝርከብ ንምፍላጥ፡ ኣብዚ ጠውቑ። 

 

 

ዘሐጉስ ዜና 

 

ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን፡ ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ እንዛዝመሉ ዘሎና እዋን፡ ብአኦም ብቐጻሊ ሓበን 

ከምዝስምዓና ይገብሩ ዮም። 

 

ሓንቲ ካብተን ሸሞንተ ተቐበልቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ 2021 ፕሮግራም Georgia United Foundation School 

Crasher program ንዝኾነት ቤት ትምህርቲ መባእታ ደረጃ Rowland እንቛዕ ኣሐጐሰኪ እብል። School 

Crashers፡ ኣብ መሳለጥያታት ቤት ትምህርቲ ለውጥታት ንኽገብራ ነተን ኣብ መላእ ክፍለ-ሃገር ዝርከባ 

ኣብያተ-ትምህርቲ ዕድል ዚህብ እቲ ዚዓበየ ትካል ኮማዊ ኣገልግሎት እዩ። 

 

እቲ ብSchool Crashersን Mohawk Carpetን ዝውሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ኣብ ምድረ-ቤት፡ ቀለምን ምቹእ 

ዝኾነ ተዓጻጻፊ ኮፍ-መበልን ምምሕያሽ ብምግባር ነቲ ኣብ Rowland ዝርከብ ማእከል ሚድያ ምትዕርራይ ኣብ 

ምግባር ዚሕግዝ እዩ። እዚ ማእከል ሚድያ፡ ተማሃሮ ፍቕሪ ንባብ ንኸማዕብሉ ዝገብር ምሹው፡ ውቁብን 

ማራኽን ቦታ ከምዝኸውን ገይርካ ለውጢ ብምግባር፡ መራኸቢ ማእከል ቤት ትምህርቲ ኪኸውን እዩ። ኣብ 

Rowland ንዚርከቡ ተማሃሮ፡ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ንብል! 

 

ሓደ ካብ ተማሃሮና፡ ተቐባሊ ማህደረ-ትምህርቲ Amazon Future Engineer ብምዃኑ ክሕብር እንከለኹ ባህ 

እብለኒ። ገዲም ተማሃሪት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cedar Grove ዝኾነት Etimfon Bassey፡ ንኣርባዕተ-

ዓመት ዘምህራ ናይ $40,000 ማህደረ-ትምህርቲ ረኺባ፣ ቀዳማይ ዓመት ኮሌጅ ኣብ ዝዛዘመትሉ እዋን ድማ 

ኣብ Amazon መለማመዲ ስራሕ ረኺባ እያ። Etimfon፡ ስለቲ ዝረኸበቲ ዘገርም ማህደረ-ትምህርትን ኣብ 

Amazon ዝረኸበቶ መለማመዲ ስራሕን እንቛዕ ኣሐጐሰኪ እብል! 

 

ገዲም ተማሃሪት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Arabia Mountain ዝኾነት Niana Battle፡ ስለቲ ንሓደ ካብቲ 

ብፕሮግራም መለማመዲ ስራሕ Atlanta Bar Association Summer Law ዝውሃብ 25 ቦታታት ብምርካባ 

እንቛዕ ኣሐጐሰኪ ክብላ ድማ እደሊ! እዚ ፕሮግራም፡ ነቶም ብዛዕባ ሞያ ሕጊ ዝያዳ ሓበሬታ ንኽረኽቡ ግዳሴ 

ዘለዎም ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ከባቢ ኣትላንታ (Atlanta)፡ ናይ ክረምቲ ዕድላት ዚህብ እዩ። 

Niana፡ እንቛዕ ኣሐጐሰኪ! 

 

ሕልምታት ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ኣብ ፍረ በጺሑ ንኽንርኢ ኲሉ ግዜ ባህታ ዚህብ እዩ። ቀንዲ ኣላዪ ቤት 

ትምህርቲ መባእታ ደረጃ Hightower ዝኾነ Mr. Tylan Bailey፡ እቶም ብዓውዲ ትምህርቲ ናይ ዲግሪ መዓርግ 



TIGRINYA 

ረኺቦም ካብ ኮሌጅ ዝወጹ ተማሃሮ፡ መምሃራን ኣካላዊ ትምህርቲ ክኾኑ ንዚብል ዕላማኡ ወቒዑ ብምርኣየይ 

ባህታ ተሰሚዑኒ። ብመሰረት'ቲ እተዋህቦ ናይ ኣላዪ ዕማማት፡ ኣብ ማሕበረ-ኮም ቤት ትምህርቲ Hightower 

ኣመልኪቱ ንዝሰርሖ ኲሉ ነገር ናእዳና ነቕርብ፣ ከም መምህር PE መጠን ኣብ ተማሃሮና ቀጻሊ ዝኾነ እወታዊ 

ጽልዋ ንኽግበር ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። Mr. Bailey፡ እንቛዕ ኣሐጐሰካ እብል! 

 

ክፍሊ ርክብ (Communications Department)፡ ኣብቲ ንመበል 27 ዓመት እተኻየደ ዓመታዊ ሽልማት ብሉጽ 

ርክብ (Annual Communicator Awards) ክልተ ተወሰኽቲ ሽልማታት ብምዕዋቱ ደጊመ፡ እንቛዕ ኣሐጐሰና 

እብል። ዋና-ኣማሓዳሪት ኣብ ናይ 100-መዓልቲ ጸብጻብ ስለዝዓየየቶ ስራሕ፡ ንሽልማት ብሉጽ ርክባት 

ኮርፖሬሽን- ዓመታዊ ጸብጻብ (Award of Excellence for Corporate Communications-Annual 

Report) ተዓዊታትሉ ኣብ ዘላ እዋን፡ እዛ ጉጅለ፡ በታ ዘዳለወታ “Wave Them Bows” እትብል ናይ ቪድዮ 

ሙዚቃ፡ ክልተ ብሉጽ ሽልማታት (Distinction Awards) ተዓዊታ እያ፣ እዚ ድማ ኣብ እዋን ለበዳ ሰራሕተኛታት 

ውሑሳት ንኽኾኑ ንማሕበረ-ኮም ቤት ትምህርቲ ንምትብባዕን ውጽኢታዊ ርክባት ንኽህሉ ንሰራሕተኛታት 

ዘድሊ ውሽጣዊ መሳለጥያታት (ቱልኪት) ርክባት ንኽህሉ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። 

 

ርክባት ከምዝመሓየሽ ምግባር፡ ቀዳምነት ናይዛ ኣውራጃ እዩ። ነቲ ዘርኣናዮ ሓያል ጻዕሪ ኣፍልጦ ብምርካቡን ኣብ 

መንጐ'ተን ካልኦት ዝና ዘለወን ትካላት ድማ ክብሪ ብምርካብናን ነመስግን። 

 

 

እማመ-ሕጊ ባይቶ 293 (Senate Bill 293) 

 

ዕለት 13 ግንቦት፡ ንተማሃሮን ስድራቤታትን DeKalb Countyን City of Decaturን ዘድሊ ምወላታት 

ከምዝቕጽል ንምግባር ናይ ሓያሎ ዓመታት ክትዕ ድሕሪ ምክያድ፡ እዚ እማመ-ሕጊ ባይቶ 293 ብምሕላፉ፡ ኣደ-

መንበር ቦርድ DeKalb County Schools ምስዝኾነት Vickie B. Turnerን ካብ City of Decatur Schools 

ከምኡውን DeKalb County ምስዝመጹ ሰበ-ስልጣናት ተጸንቢረ ብምብዓለይ ክብሪ ረኺበ እየ። ከም ውጽኢት 

ምሕላፍ እማመ-ሕጊ ባይቶ 293፡ City of Decatur ኣብ ዝኾነ እዋን ከም ጥብቖ ከተስፍሮ እያ፣ DCSD፡ 

ብቦርድ ትምህርቲ ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Education) ብእተመዘዙ ሰለስተ ኣባላትን 

ብቦርድ ትምህርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ (City Schools of Decatur Board of Education) ብእተመዘዙ 

ሰለስተ ኣባላት ዝቖመ ኮሚቴ ምትሕግጋዝ ኣገልግሎት ተማሃሮ (Student Service Cooperation 

Committee) ብምፍጣር ምስ City Schools of Decatur ብሕብረት ክትሰርሕ እያ። 

 

እቲ ንተማሃሮና ዚዕደል ኣዝዩ ምዕሩይ ዚኾነ ሓጋዚ-ትምህርታዊ ጽሑፋት፡ ንእነካይዶ ንጥፈታት ጥብቅናን 

ውሳኔታትን ቀንዲ መሪሕ እዩ፣ እዚ ጥብቆ'ዚ፡ ዝያዳ ሓጋዚ-ትምህርታዊ ጽሑፋት ንተማሃሮና ንኽንቕርብ፡ ኣብ 

ዓቕምና ገዚፍ ጽልዋ ኺገብር ምዃኑ ጥርጥር የብልናን። እዚ ምወላታት ኣብ መጻኢ ተማሃሮና ንኽውዕል 

ንምግባር ስለዘርኣይዎ መሪሕነትን ጻዕርታትን ከምኡውን ኣብ መንጐ DeKalb County፡ City of Decaturን 

DeKalb County Houseን ከምኡውን ወኪል ባይቶን ስለዝነበረ ምትሕብባር ነመጉስ። 

 

 

ሓፈሻዊ ኣኼባ ስድራቤት 

 

ኣብቲ ንወለዲ ተባሂሉ ሓሙስ፡ 20 ግንቦት፡ ካብ 6 ድ.ቐ ክሳዕ 7 ድ.ቐ እነካይዶ ናይ ማንዛ ሓፈሻዊ ኣኼባ 

ስድራቤት ንኽሳተፉ ንስድራቤታትና ክዕድም እደሊ። ኣብ ኣውራጃ እነምጽኦ ዘሎና ምዕባለ ንኽሕብረኩምን 

ናትኩም ርእይቶ ድማ ንኽቕበልን ብሃንቀወታ እጽበ ኣለኹ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ። 

 

 

መዓልቲ ምብጻሕ 



TIGRINYA 

 

ኣብ ዚሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ምቚራጽ ሪበን ንኡሳን ኣብያተ-ንባብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ደረጃ ስቶንቪው 

(Stoneview Elementary School’s Little Libraries) እተሳተፍክሉ ባህ ዜብል መዓልቲ ኣሕሊፈ! ንኡሳን 

ኣብያተ-ንባብ ንምዕዳግ ዝውዕል ምወላ ኣብ State Farm ካብ ዝርከቡ መሻረኽትና ስለዝረኸብና ከመስግን 

እደሊ። እዚ ፕሮጀክት፡ ንማሕበረ-ኮምና ብኸመይ ከምዝሃነጸ ንኽርእን ተማሃሮና ድማ ንኸነንብቡ ምትብባዕ 

ንኽገብርን ብሃንቀውታ እጸበ ኣለኹ። 

 

 

ማእከል መመረቕታ (Graduation Central) 
 

መዓልቲ መመረቕታ በጺሑ ኣሎ! ኣብዚ ቀዳመ-ሰንበትን ዚቕጽል ሰሙንን፡ ምስ ገዳይም ተመረቕትና ኮይነ 

መዓልቲ መመረቕታ ምዕብዓል ንኽጅምር ብሃንቀውታ እጸበ ኣለኹ። ብዛዕባ ዜናታትን ሓድሽ ሓበረታን 

መመረቕታ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርኣይን በዓል መመረቕታ ንምዕዛብን፡ ብኽብረትኩም ንዘሎና 

መርበብ-ገጽ Graduation Central ከፊትኩም ርኣዩ። ፍሉይ ሕታም Val Sal መጽሔት “We Are DCSD” 

ንምርኣይ ድማ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ። 

 

 

ምስጋና ነርሳት 

 

ዕለት 12 ግንቦት፡ መዓልቲ ነርስ ቤት ትምህርቲ (School Nurse Day) ኣብዒልና። ተማሃሮና ንዝኣልያ ዘለዋ ኣብ 

መላእ DCSD ንዝርከባ ነርሳት ቤት ትምህርትና ክብሪ ንህብን ናእዳና ነቕርብን። ተማሃሮና፡ ጥዕና ዘለዎምን 

ንትምህርቲ ድማ ብዝበለጸ ድሉዋትን ንኽኾኑ ብምግባርክን ነመስግነክን! 

 

 

ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ኮም ዋና-ኣማሓዳሪት (Community Advisory Council) 

 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ኮም ዋና-ኣማሓዳሪት (Superintendent’s 

Community Advisory Council (SCAC)) ምስ ዘገልገሉ ጉጅለ መራሕቲ ኮም ኮይነ ብምስርሔይ ሓጉስ 

እስምዓኒ። እዚ ጉጅለ፡ ብዛዕባ ኣካዳሚያዊ፡ ኦፐሬሽናውን ፋይናንሳውን ጥዕና ኣውራጃ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት፡ 

ደገፍ፡ መምርሕን መሪሕነትን ንኽህብ ኣብ ዘለዎ መብጽዓ ከይደኸመ ሰሪሑ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ናይዚ 

ዓመተ-ትምህርቲ ኣኼባ፡ ዕለት 11 ግንቦት ተኻዪዱ። እዚ ድማ ብሓቂ እወታዊ ዝኾነ ተሞክሮ ነይሩ። ኣባላት'ዚ 

ጉጅለ'ዚ፡ ኣብዚ ክረምቲ'ዚ ኣብ ዝርርባት ንኡስ ጉጅለ ብሓባር ንኽሳተፉ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። SCAC፡ 

ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ዚኸውን ኣኼባ ዳግማይ ኬካይድ እዩ። 


