TIGRINYA
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፡
ርሑስ ክረምቲ ይግበረልኩም! ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ ብዕዉት መገዲ ንዝዛሙ ኲሎም ሰባት ድማ እንቛዕ
ኣሐጐሰኩም ክብል እደሊ። እቶም ዘለዉና ገዳይም ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዲፕሎማኦም ክቕበሉ ከለዉ ብምዕዛበይን
እቶም ዝተረፉ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ድማ ኣብ እዋን ክረምቲ ክበጽሑ ብምርኣየይን ተሓጒሰ እየ። ኣብ ጐስጓስ
"Slide into the Summer (ምብጻሕ ክረምቲ)” ንእተሳተፉ ኲሎም ሰባት አመስግን። ኣብያተ-ትምህርትና፡
ፈጠራዊ ዚኾነ ቪድዮታት ኣብ ምድላው ብሉጻት ኮይነን ብምርኣየይ ዜሐጉስ እዩ። ብኣውራጃ ዝተዳለወ ብሕብረት
ንዝተገብረ ቆጸራታትን ንጥፈታትን (flash mob) ዜርኢ ቪድዮ ዘይረኣኹም እንተዄንኩም፡ ኣብዚ ጠውቑ። ናይ
ኣውራጃ ገጽ YouTube ከፊትኩም ብምርኣይ፡ ነቲ ዝቕረበ ኲሉ ቪድዮታት ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ፕሮግራም ክረምቲ MOSAIC
ኣውራጃ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፕሮግራም ክረምቲ MOSAIC ጀሚርዎ። ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን፡ ኣብዚ
ፕሮግራሞም ብዕምቆት ተጸሚዶም ምርኣይ ባህ ዜብል እዩ። ብዛዕባ ተሞክሮ ፕሮግራም ክረምቲ MOSAIC
ዝምልከት ርእይቶ፡ ካብ ተማሃሮናን፡ ስድራቤትን መምሃራናን ንኽንቅበል ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና።
ብዛዕባ ምወላ CARES Act ዝምልከት ሓፈሻዊ ኣኼባ
ኣብቲ ብዛዕባ ምወላ CARES Act ናይ ኣውራጃ ዚምልከት 24 ሰነ፡ ካብ 6:00 ድ.ቐ ክሳዕ 7:30 ድ.ቐ ዚካየድ ሓፈሻዊ
ኣኼባ ብኽብረትኩም ተጸንበሩና። እዚ ሓፈሻዊ ኣኼባ'ዚ፡ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን እንቕበሎ ንምወላ CARES Act
ዚውዕል ሚልዮናት ዶላራት፡ DCSD ብኸመይ ከምዘውዕሎ ዝምልከት ርእይቶታትኩምን ሓሳባትኩምን እንረኽበሉ
ዕድል እዩ። ነዚ ሓፈሻዊ ኣኼባ ንኽትዕዘቡ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ።
ሓፈሻዊ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education)
ነታ ተባዕ ዝኾነ ዝርርባት ዘካየደት Dr. Joyce Morley ከምኡውን ናይ D3 ዘተ ምስ ማሕበረ-ኮም DCSD
ንዘካየደት Mrs. Deirdre Pierce አመስግን። እዚ ዝርርባት'ዚ፡ ሓባሪ ነይሩ፣ ማሕበረ-ኮምና ድማ ምሳና
ንኺጽመድን ሓያል ንኽኸውንን ኣገዳሲ እዩ።
ምዝገባ
ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ዝግበር ምዝገባ ክፉት ኣሎ። ንመመልከቲኹም መሊእኩም ድሕሪ ምቕራብኩም፡
መርመራ ድማ ምስተኻየደሉን ምስተፈቐደሉን፡ ንእዋናዊ ኲነታት ዚገለጽ ኢመይል ድማ ካብ Infinite Campus
ክትቕበሉ ኢኹም። 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።
ውሑስን ዕረፍቲ ዝመልኦን ክረምቲ ብቐጻሊ ይሃልውኩም። ብዛዕባ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ዝምልከት እዋናዊ
ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ንዘሎና መስመራት ማሕበራዊ ሚድያንን መርበብ-ሓበሬታ ኣውራጃን ተኸታተሉ።

