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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ፣
ሁሉም ሰው ደህና እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድ እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው የቦርድ ስብሰባ
ላይ የተሰጡትን እውቅናዎች በማንሳት የዚህን ሳምንት ዜና መጀመር እፈልጋለሁ። በዚህ ሳምንት፣ DCSD
እና የትምህርት ቦርድ ብሔራዊ የትምህርት ቤት አውቶብስ ደህንነት ሳምንት እና የአውቶቡስ ሹፌር
የምስጋና ሳምንትን እያከበሩ ነው። የአውቶቡስ ሾፌሮቻችን ለተማሪዎቻችን ላሳዩት ቁርጠኝነት
እናመሰግናለን እና እናደንቃለን።
ኦክቶበር 2 የነበረውን ብሔራዊ የሞግዚት ሰራተኛ እውቅና ቀንንም አጉልተናል። የእኛ ሞግዚቶች
የትምህርት ቤቶቻችንን ህንጻዎች እና ማእከሎች ንፅህናን በመጠበቅ አስደናቂ ስራ ይሰራሉ፣ እና
በወረርሽኙ ወቅት ህንፃዎቹን ከተዋህሲያን ነጻ ለማድረግ እና ንፅህናን ለመጠበቅ ከዚህ በላይ ሄደዋል።
ሞግዚቶቻችንን ለታታሪ ስራቸው እናደንቃለን እናመሰግናለን።
DCSD እና የትምህርት ቦርድ የጡት ካንሰር ግንዛቤን ወርን፣ ጉልበተኞችን መከላከል ወር እና ብሔራዊ
የትምህርት ቤት ሳይኮሎጂ ሳምንት (ኖቬምበር 8-12/2021) እውቅና ሰጥተዋል። እነዚህ ተነሳሽነቶች
ለድስትሪክቱ አስፈላጊ ናቸው እና በዚህ ወር የቦርድ ስብሰባ ወቅት እነሱን በማወቃችን ኩራት ይሰማናል።
የተማሪ ትኩረት
በዚህ ሳምንት፣ በ Chamblee መለስተኛ ደረጃ ት/ቤት የስምንተኛ ክፍል ተማሪ Andes Finch ላይ
ትኩረት አደርጋለሁ። ይህ የማግኔት ተማሪ እንደ Jack Kent Cooke ወጣት ምሁር ሆኖ ተመርጧል።
Andes ከ1,000 በላይ ተማሪዎች ካመለከቱት 60 ተማሪዎች መካከል አንዱ ነበር። የ Jack Kent Cooke
ፋውንዴሽን የገንዘብ ፍላጎት ያላቸውን ልዩ ተስፋ ሰጪ ተማሪዎችን ትምህርት ለማሳደግ ቁርጠኛ ነው። ከ
2000 ጀምሮ ፋውንዴሽኑ ከስምንተኛ ክፍል እስከ ድህረ ምረቃ ድረስ ከ2,930 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች
ከአጠቃላይ የትምህርት ምክር እና ሌሎች የድጋፍ አገልግሎቶች ጋር ከ230 ሚሊዮን ዶላር በላይ
የስኮላርሺፕ ሽልማት ሰጥቷል። እንኳን ደስ ያለህ Andes! በዚህ አስደናቂ ተማሪ ላይ ልዩ ትኩረት
በመስጠት ኩራት ይሰማኛል!
ቡድን ማክሰኞ
ባለፈው ሳምንት ለ#ቡድን ማክሰኞ፣ የ DCSD የፌዴራል ፕሮግራሞች ዋና ዳይሬክተር ለዶ/ር Myisha
Warren ልዩ ትኩረት ሰጥቻለሁ። ለጠንካራ አመራርዎ፣ የትምህርት ስኬትን በማሻሻል እና ተማሪዎቻችን
የላቀ ውጤት ለማምጣት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች በእኩልነት እንዲያገኙ በማረጋገጥዎ እናመሰግናለን!
የህዝብ ደህንነት
በቅርቡ ከ King ሴንተር ጋር በምናባዊ ብጥብጥ የለሽ ስልጠና ላይ ለተገኙ 56 የ DCSD የፖሊስ
መኮንኖቻችን እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ። የስልጠናው ክፍለ ጊዜ ሰራተኞቻችን በትምህርት ቤቶች
ውስጥ ያሉ ከባድ ሁኔታዎችን ከየተማሪ አለመግባባቶች፣ ግጭቶች፣ የሰራተኞች ግጭት፣ የንብረት
ውድመት፣ ስርቆት እና የተለያዩ የእለት ተእለት ሁኔታዎችን በማስተናገድ የግጭት እና የመጥፋት
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ችሎታቸውን እንዲያሳድጉ አስችሎታል። የህዝብ ደህንነት መምሪያን እና የተማሪዎቻችንን ጥበቃ እና
ደህንነት ለመጠበቅ የሚያደርገውን ስራ አደንቃለሁ።
የሂስፓኒክ ቅርስ ወር
የእኛ ተማሪዎች፣ መምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን የሂስፓኒክ ቅርስ ወርን ያከበሩበትን የፈጠራ
መንገዶችን ማየት ጥሩ ነበር። ሀገራችንን እና ማህበረሰባችንን በአዎንታዊ መልኩ ያበለፀጉትን የሂስፓኒክ
አሜሪካውያንን ትውልድ እናከብራለን። DCSD በሚያምር ሁኔታ የተለያየ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት
ነው እና ልዩነታችንን እናከብራለን። የሂስፓኒክ ቅርስ ወርን ላከበሩ ትምህርት ቤቶቻችን እናመሰግናለን።
የእውቅና ማረጋገጫ የማህበረሰብ ጥናት
DCSD በአሁኑ ጊዜ የዕውቅና ማደስ ሂደትን እያካሄደ ነው። የዚህ ሂደት አካል የባለድርሻ አካላት
ግብረመልስ መሰብሰብ ነው። በቤተሰብ እና በማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት ጥናት ላይ እንዲሳተፉ
እንጋብዝዎታለን። የዚህ የዳሰሳ ጥናት ውጤት ፣ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ቅርሶች ጋር ፣ በዲስትሪክቱ
የእውቅና ማደስ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት ጥናት በሚከተሉት ቋንቋዎች ይገኛል። አማርኛ ፣ አረብኛ ፣
ቤንጋሊ ፣ በርማ ፣ ቻይንኛ ፣ እንግሊዝኛ ፣ ፈረንሳይኛ ፣ ሂንዲ ፣ ኔፓልኛ ፣ ሶማሊኛ ፣ ስፓኒሽ ፣ ስዋሂሊ
፣ ቴሉጉ ፣ ትግርኛ እና ቬትናምኛ። የዳሰሳ ጥናቱ ምስጢራዊ ነው እና ለማጠናቀቅ በግምት 10 ደቂቃዎች
ይወስዳል። የዳሰሳ ጥናቱን በሚከተለው ሊንክ ማግኘት ይችላሉ፡
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
የ COVID ምርመራ እና ክትባቶች
DCSD ለሠራተኞች ፣ ለተማሪዎች እና ለማህበረሰቡ ወርሃዊ የ COVID-19 ምርመራ እና የክትባት
ክሊኒክ ያዘጋጃል። ነፃ ክትባቶች እና ምርመራዎች ለሁሉም ዕድሜዎች ይገኛሉ። ቀጣዩ የታቀደው ዝግጅት
ዓርብ፣ ኦክቶበር 22 12 p.m. እስከ 4:30 p.m. በአስተዳደራዊ እና በመማሪያ ህንጻ ፣ 1701 Mountain
Industrial Blvd, Stone Mountain, GA ነው፡፡ የኮቪድ -19 ምርመራ በ Doraville መጓጓዣ ማዕከል ፣
በ DCSD የትራንስፖርት መምሪያ እና በ Panthersville የትራንስፖርት ማዕከልም ይገኛል። ለበለጠ
መረጃ www.freecovidtesting.us/dekalb ይጎብኙ፡፡
ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን የከተማ አዳራሽ ስብሰባ
DCSD በዚህ ወር ምናባዊ ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን (CMP) የክልል የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎችን
እያስተናገደ ነው። የ DCSD ማስተር ፕላን ሂደት የሁሉም ትምህርት ቤቶች እና የአስተዳደር ተቋማት
ግምገማን እንዲሁም የዲስትሪክቱን የትምህርት ተልእኮ ለመደገፍ መሠረተ ልማትን ያካትታል። ይህ ሂደት
ለሚቀጥለው የትምህርት ልዩ ዓላማ አካባቢያዊ አማራጭ የሽያጭ ግብር (E -SPLOST) የፕሮጀክት
ዝርዝር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ለማጎልበት ስለሚረዱ የትምህርት ቤት ተቋማት መረጃ
መሰብሰብን ያጠቃልላል፡፡ ለበለጠ መረጃ እና መርሃ ግብሩን ለማየት እባክዎን እዚህ ይጫኑ::
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እነዚህ የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች ግብዓት እና ግብረመልስ ለመስጠት አንድ ዕድል ብቻ ይሆናሉ።
ከትልቁ ባለድርሻ አካላት ቡድናችን ጋር መተማመንን እና ግልፅነትን መገንባት ለመቀጠል የ CMP ሂደት
ይረዳናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ሁሉንም የ E-SPLOST IV እና V ፕሮጄክቶችን ለማስታረቅ
በሂደት ላይ ነን እና አዲሱን የቁጥጥር እና የሪፖርት መሳሪያዎችን ለማህበረሰቦቻችን በማካፈል ደስተኞች
ነን። እንደ አውራጃ ወደ ፊት እና ወደ ላይ መሄዳችንን እንቀጥላለን!
ስለዲስትሪክቱ ዜና ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎን ድረ-ገጻችንን እና የት/ቤትዎን ድረ-ገጽ በቀጣይነት
ይጎብኙ፡፡ መልካም ሳምንት ይሁንልዎ!

