
TIGRINYA 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፥ 

 

ኣብ መወዳእታ'ዚ ዓመተ-ትምህርቲ በጺሕና ኣሎና! ንተማሃሮና፡ መምሃራንና፡ ሰራሕተኛታትናን ወለድን ቀሊል 

ከምዘይነበረ እፈልጥ እኳ እንተኾንኩ፡ ኩላትኩም፡ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓለማዊ ለበዳ ብዘየገድስ፡ እዚ ሰመስተር'ዚ ዕዉት 

ንኽኸውን ሓያል ጻዕሪ ገይርኩም ኢኹም። ነዚ ኲነታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንህንጻታትን ማእከላትን ኣብያተ-

ትምህርቲ ዳግማይ ከምዝኽፈት ብምግባርን ተማሃሮና ድማ ኣብ ስፖርትን ካልእ ንጥፈታት ክበብን ከምዚሳተፉ 

ብምግባርን፡ እቲ ኽንገብሮ እንክእል ስራሕ ብምክያድ ነገራት ናብ ንቡር ንኽምለሱ፡ ኲልና ብሓባር ሰሪሕና ኢና። 

 

ተማሃሮና፡ ከም ወግዓውን ቤት ትምህርታውን ሳዕስዒትን፡ ንጥፈታት ትምህርቲ ኣብ ገዛን ጉዕዞታት ትምህርትን 

ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ እዋን ለበዳ ሕማም ከካይዱ ዘይከኣልዎም ንጥፈታት ግን ነይሩ እዩ። ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19፡ 

ብደረጃ ኣውራጃ ቤት ትምህርትን ኮምን ብዙሕ ነገር ኣኽሲሩና።  ካብ ንሓድሕድና ግን ተማሂርና፣ ኣብ ንሓድሕድና 

ሓልዮት ኣርኢናን ተሓላሊናን ኢና። 

 

ናብ ንቡር ኲነታት ምሉእ ብምሉእ ንእንመለሰላ መዓልቲ፡ ከምኡውን ተማሃሮና ንኣካዳምያውን ማሕበራውን 

ሸቶታቶምን ኣብ ዝልዓለ ደረጃ ክበጽሑ ክኽእሉ ብሃንቀውታ እጽበ ኣለኹ። ኣብ ፕሮግራማት ክረምቲ Mosaic፡ 

ንተማሃሮና ንኽረኽቦም ድማ ብሃንቀውታ እጸበ ኣለኹ! 

 

 

መመረቕታ 

 

ንዂሎም ዝምረቑ ዘለዉ ገዳይም ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም እብል! ተመረቕቲ ገዳይም ተማሃሮና፡ 

ዲፕሎማ ካልኣይ ደረጃኦም ብኣካል ከምዝቕበሉ ብምግባር ከነብዕሎ ንኽእል ብምዃንና ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። ኣብዚ 

ህሞት'ዚ ንኽንበጽሕ ኲልኹም ኣዝዩ ዓቢ ስራሕ ሰሪሕኩም ኢኹም፣ ስለዚ፡ ብኣኹም ዓሚቚ ሓበን ይስምዓና። ኣብዚ 

መመረቕታ ክሳተፉ ዘይክእሉ ኣባላት ስድራቤት፡ ነቲ በዓላት መመረቕታ፡ ኣብ ዘሎና መርበብ-ገጽ ማእከል መመረቕታ 

(Graduation Central) ወይ ናይ DCSD ገጽ ፈይስቡክ (Facebook page) ከፊትኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

 

ብጉጅለ ዝካየድ ሳዕስዒት (Flash Mob Dance) 

 

ነተን ኣብ ብድሆ ቪድዮ “Before I Let Go” ዝተሳተፋ ኲለን ኣብያተ-ትምህርቲ DCSD ነመስግነን። እቲ ኽትገብርኦ 

ዝግብኣክን ገይርክን ድማ እብል! ከም መሰጋገሪ ክረምቲ ኣብ ህንጻ ምምሕዳርን ትምህርትን (Administrative and 

Instructional Complex (AIC)) ኣብ እተኻየደ መደብ ጽቡቕ ግዜ ኣሕሊፍና። ኣብ መርበብ-ሓበሬታኹምን ማሕበራዊ 

ሚድያኹምን @dekalbschools ኢልኩም ብምጥቃስ ኣብ መርበብ ሓበሬታኹምን ከምኡውን ንሃሽታግ #ilovedcsd 

#dcsdflashmob #endofschooldance ብምጥቃም፡ ንቪድዮም ብኽብረትኩም ዘርግሑ። ንቪድዮ ምትሕግጋዝ ናይ 

ጉጅለ ሳዕስዒት DCSD ድማ ተኸታተሉ። 

 

 

ፕሮግራም GED 

 

DCSD፡ ንዓበይቲ ተማሃሮ ዘተኮረ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ እትህብ ቤት ትምህርቲ ተባሂላ ከምእተመርጸት ክሕብር 

እንከለኹ ሓጐስ ይስምዓኒ። እዚ ኣውራጃ፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ እቶም GED ክረኽቡ ዝኽእሉ፣ ኣገልግሎታት ምልከት ቛንቋ 

እንግሊዝ፡ ዓቕሚ ምጽሓፍን ምንባብን ስድራቤታትን ንድሕረ-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኸውን ደገፍን ንዝረኽቡ 500 

ዓበይቲ ሰባት ኣገልግሎት ክህብ ኪኽእል እዩ። 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA


TIGRINYA 

ፕሮግራም ትምህርቲ ዓበይቲ ኣውራጃ (Adult Education Program)፡ ተማሃሮ ናብ ዝልዓለ ደረጃ ትምህርቲ፡ ዝሓሸ 

ክፍሊት ናብ ዝኽፈሎ ስራሕን ካሕሳ ናብ ዘውህብ ጉደናታት ሞያን ንኺበጽሑ፡ ከም መንጠሪ ባይታ ዝኸውን ዝተፈላለየ 

ዕድላት ዝህብ እዩ። እቶም GED ዝረኸቡ ወለዲ/መጒዚት ብዙሕ ዘገርም ረብሓታት ኣለዎም፣ እቲ ሓደ ካብቲ 

ንዝተማሃርዎ ኣካዳምያዊ ክእለታት ብምጥቃም ዝረኽብዎ ዝዓበየ ረብሓታት፥ ንደቆም ኣብቲ ዝውሃቦም ዕዮታት 

ትምህርቲ ኣብ ገዛ ምትሕግጋዝ ዜጠቓልል እዩ። 

 

እዚ መስርሕ ምምልማልን ምዝገባን ፕሮግራም፡ ብመገዲ ሊንክ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ፡ መሰንጀርን መንሹርን 

DCSD ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ሰነ ኺካየድ እዩ። ንፕሮግራም ትምህርቲ ዓበይቲ DCSD ንኽንጅምርን ንዓበይቲ ተማሃሮ ድማ 

ደገፍ ንኽንህብን ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና! 

 

 

ምዝገባ 

 

ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ዝግበር ምዝገባ ክፉት ኣሎ። ንመመልከቲኹም መሊእኹም ምስወዳእኩምን መርመራ 

ተኻዪድሉ ፍቓድ ድሕሪ ምርካቡን ድማ ብዛዕባ ኲነታት ትምህርትኹም ዝምልከት እተመሓየሸ ሓበሬታ ዚሓዘ ኢመይል፡ 

ካብ ኢንፋይናይት ካምፓስ (infinite campus) ክውሃበኩም እዩ። እዚ ፍሉይ ምዝገባ ቤት ትምህርቲ፡ ካልእ ሓፈሻዊ 

ምዝገባ ዝተፈልየ ምዃኑ ብኽብረትኩም ተገንዘቡ። መረጋገጺ ምዝገባ ዚሓዘ ኢመይል ድሕሪ ምርካብኩም፡ ነቲ መስርሕ 

ፍሉይ ምዝገባ ቤት ትምህርቲ ንኸተካዪዱ ንቤት ትምህርቲ ውላድኩም ብኽብረትኩም ተወከሱ። 

 

ኣብ ኢንፋይናይት ካምፓስ እተእትዎ ሓበሬታ ቅኑዕ ከምዝኾነ ብኽብረትኩም ኣረጋግጹ። እዚ ሓድሽ መስርሕ ምዝገባ 

ተማሃራይ ንኽትጅምሩ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ። 

 

 

ሓፈሻዊ ህዝባዊ ኣኼባ/ኣኼባ ቦርድ 

 

ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ብማንዛ ንእተኻየደ ሓፈሻዊ ኣኼባ ንእተዓዘቡን ኣብኡ ንእተሳተፉን ኲሎም ሰባት ከመስግኖም 

እደሊ። ኣብ ኣውራጃ ብዛዕባ ዚካየድ ዘሎ ነገራትን ስዒቡ ብዛዕባ ዝካየድ ነገራትን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ 

ዝሃብናሉ እዋን፡ ስለዝሃብክሙዎ ርእይቶን ስለዘርኣኽሙዎ ተገዳስነትን ናእዳና ነቕርብ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ኣኼባ 

ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ንኽትዕዘብዎ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ። 

 

ነቲ 17 ግንቦት ዝተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education) ንእተዓዘቡ ኲሎም ሰባት ድማ ከመስግን 

እደሊ። ኣብዚ ኣኼባ ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ። 

 

 

ብሉጽ ሰሙን ከምኡውን ዘሐጉስን ጥዕና ዝመልኦን ክረምቲ ይሃልኹም! 

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

