
SWAHILI 

Salamu kwa Familia ya Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD), 

Heri ya msimu wa kiangazi! Ningependa kumpongeza kila mtu kwa kufanikiwa kuhitimisha 
mwaka wa masomo. Nilifurahia kushuhudia wanafunzi wetu wa mwaka wa mwisho wa shule za 
upili wakipokea diploma zao, na kutazama wasomi wetu wengine na wafanyakazi wakiingia 
msimu wa kiangazi! Asante kwa wale walioshiriki katika kampeni yetu ya “Slide into the 
Summer”. Ilikuwa ya kufurahisha kuona shule zetu zikiwa na ubunifu kwenye video zao. Ikiwa 
umekosa video ya wilaya ya onyesho la kikundi, bofya hapa. Unaweza pia kuona mawasilisho 
yote ya video kwa kutembelea ukurasa wa YouTube wa wilaya. 

Mpango wa Msimu wa Kiangazi wa MOSAIC 

Wilaya ilianza Mpango wake wa Msimu wa Kiangazi wa MOSAIC wiki iliyopita. Inafurahisha 
kuona wasomi wetu na wafanyakazi wakishiriki kwa kina na mpango wao. Tunatarajia kupokea 
maoni kutoka kwa wasomi, familia na walimu wetu kuhusu hali yao katika Mpango wa Msimu 
wa Kiangazi wa MOSAIC. 

Mkutano wa Kutoa Maelezo kuhusu Ufadhili wa Sheria ya CARES 

Tafadhali ungana nasi tarehe 24 Juni, kuanzia saa 6:00 asubuhi hadi saa 7:30 jioni kwa Mkutano 
wa Kutoa Maelezo wa wilaya kuhusu Ufadhili wa Sheria ya CARES. Mkutano huu wa kutoa 
maelezo ni fursa ya kupata maoni na mawazo yako kuhusu jinsi DCSD inapaswa kutumia 
mamilioni ya dola katika ufadhili wa Sheria ya CARES ambayo tutapata hivi karibuni. Tafadhali 
bofya hapa ili kutazama mkutano wa kutoa maelezo. 

Mkutano wa Kutoa Maelezo ya Bodi ya Elimu 

Shukrani kwa Dak. Joyce Morley kwa Courageous Conversations zake na Bi. Deirdre Pierce kwa 
D3 Dialogue yake pamoja na jamii yetu ya DCSD. Mazungumzo haya yalikuwa ya kuelimisha na 
ni muhimu katika kushirikisha na kuiweka nguvu jamii yetu. 

Usajili 

Usajili umefungulia kwa mwaka wa masomo wa 2021-2022. Mara tu utakapomaliza kuwasilisha 
maombi yako na yakaguliwe na kuidhinishwa, utapokea barua pepe ya hali iliyosasishwa kutoka 
kwa Infinite Campus. Tafadhali kumbuka kwamba kuandikishwa shuleni ni tofauti na kusajiliwa. 
Mara tu ukipokea barua pepe ya idhini ya usajili, tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako ili 
ukamilishe mchakato wa kuandikishwa. 

Tafadhali hakikisha maelezo yako ni sahihi katika Infinite Campus. Ili kuanza mchakato wa usajili 
wa mwanafunzi mpya, tafadhali bofya hapa. 

Endelea kufurahia msimu salama na wenye utulivu wa kiangazi. Endelea kufuatilia vituo vyetu 
vya mitandao ya kijamii na tovuti ya wilaya kwa taarifa zozote za kufungua tena. 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

