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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ፣ 
 
ሁሉም ሰው ደህና እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድ እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎቻችን፣ መምህሮቻችን 
እና አስተዳዳሪዎቻችን እድገታቸውን በቀጠሉት በዚህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የምናከብረው ብዙ ነገር አለን። 
የዲስትሪክቱ የአራት-ዓመት ምረቃ መጠንለ 2021 ክፍል ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የተረጋጋ መሆኑን በማወቄ 
ኩራት ይሰማኛል።.  
 
የ 2021 የትምህርት ዓመት ለኤሺያ/ፓስፊክ ደሴት ፣ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች እና ለአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች 
ንዑስ ቡድኖች ዓመታዊ የድስትሪክት ድሎች አራተኛውን ተከታታይ ዓመት ያሳያል። በጣም ታዋቂው የት / ቤት 
ግኝቶች የተገኙት በ Towers እና Clarkston ላይ ነው። በተለምዶ የትምህርት ቤት ምረቃ መጠን መጨመር 
ቀላል ስራ አይደለም። 
 
ከወረርሽኙ እና ከቀጠለው የርቀት ትምህርት ሁኔታ አንጻር፣ ለተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ አስተማሪዎቻችን እና 
የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች ላደረጉት ጥረት እናደንቃለን። በ Towers ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና Clarkston 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በተደረጉት የምረቃ ዋጋዎች ላይ የተገኙት አስደናቂ እመርታዎች በችግር ጊዜ አስደናቂ 
ስኬት ናቸው። ሁለቱንም ትምህርት ቤቶች፣ እንዲሁም ሁሉንም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻችንን እና 
ማህበረሰባቸውን እናወድሳቸዋለን እንዲሁም እናከብራለን! 
 
 
ርዕስ I የተከበሩ ትምህርት ቤቶች 
 
በFY21 ርዕስ I የተከበሩ ት/ቤቶች ተብለው የተሰየሙትን ሰባቱን ትምህርት ቤቶቻችንን እውቅና መስጠት 
እፈልጋለሁ። Chesnut የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፣ Fernbank የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፣ Livsey የመጀመሪያ 
ደረጃ ት/ቤት ፣ Smoke Rise የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፣ Wadsworth Magnet የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፣ 
Wynbrooke የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እና Dekalb Early College አካዳሚ በ Georgia የትምህርት መምሪያ 
ነጥብ በ2019 ኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁ አፈጻጸም ኢንዴክስ መሰረት የ Georgia ትምህርት ቤቶችን አምስት በመቶ 
ይወክላሉ (CCRPI)። 
 
በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና አስተዳዳሪዎች እኮራለሁ፣ እናም ሁሉም ትምህርት 
ቤቶቻችን ወደ ፊት እና ወደ ላይ እንዲቀጥሉ አበረታታለሁ! 
 
 
የአሜሪካ ዜና ደረጃዎች 
 
በቅርቡ በስቴቱ ውስጥ በU.S. ዜና ምርጥ ትምህርት ቤቶች ተብለው ለተመረጡት በርካታ ትምህርት ቤቶቻችንን 
እንኳን ደስ ለማለት እፈልጋለሁ:: የ Kittredge Magnet ትምህርት ቤት እና የ Wadsworth ማግኔት ት/ቤት 
ለከፍተኛ አድራጊዎች በስቴቱ ውስጥ ካሉ ምርጥ አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች በቅደም ተከተል አንድ እና ሁለት ደረጃ 
የተሰጣቸው ሲሆን የ Austin አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የ DeKalb የስነ 
ጥበባት ትምህርት ቤትም በመካከለኛ/ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በ Georgia ውስጥ ከ10 ምርጦች ስድስተኛ 
ሆኗል። የ DeKalb ቀደምት ኮሌጅ አካዳሚ፣ የ Chamblee ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና Arabia Mountain 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደቅደም ተከተላቸው 31ኛ፣ 39ኛ እና 63ኛ ደረጃ በስቴቱ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ደረጃዎች ውስጥ ተቀምጠዋል። እኔ ኩሩ የበላይ አለቃ ነኝ! 
 
 
ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን የከተማ አዳራሽ ስብሰባ 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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DCSD የመጨረሻዎቹን ሁለት ምናባዊ አጠቃላይ ማስተር ፕላን (CMP) የክልል የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎችን 
በኦክቶበር 26 እና 27፣ ከ6 p.m. እስከ 7:30 p.m. ድረስ ያስተናግዳል። የ DCSD ማስተር ፕላን ሂደት የሁሉም 
ትምህርት ቤቶች እና የአስተዳደር ተቋማት ግምገማን እንዲሁም የዲስትሪክቱን ትምህርታዊ ተልዕኮ 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፡፡ ለተጨማሪ መረጃ እና የጊዜ ሰሌዳውን ለማየት እባክዎን እዚህ 
ይጫኑ፡፡ 
 
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። ቀጣዩ የE-SLOST አማካሪ 
ኮሚቴ ስብሰባ እሮብ፣ ኦክቶበር 27፣ በ7 p.m. ይካሄዳል። እንደ ወረዳ ወደ ፊት እና ወደ ላይ መሄዳችንን 
እንቀጥላለን! 
 
 
የተማሪ ትኩረት 
 
በዚህ ሳምንት፣ በአለም አቀፍ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት የአምስተኛ ክፍል ተማሪ Mali Ali ላይ ትኩረት 
አደርጋለሁ። Mali ለሴፕቴምበር ወር እንደ ግሎባል ዜጋ ተመጧል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተሩ Mali ክፍት 
አስተሳሰብን ያሳያል ብለዋል ። ከአዲስ ተማሪ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተነጋገረ፣ የአስተሳሰብ አቅጣጫውን እየቀየረ፣ 
ወይም ለወደፊት የክፍል ጥረታችን አዎንታዊ ሆኖ በመቆየት፣ Mali ታላቅነቱን ለማሳየት አጋጣሚዎችን 
ይጠቀማል። በፍርሃት አይሠራም እና ያስታውቃል፡፡ በዚህ አስደናቂ ተማሪ ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ኩራት 
ይሰማኛል! 
 
 
የፈጠራ ትምህርት ቤቶች ሊግ 
 
 ባለፈው ሳምንት በ Washington D.C. የዲጂታል ቃል ኪዳን 10 አመት ለማክበር በበልግ 2021 የፈጠራ 
ትምህርት ቤቶች ሊግድብልቅ ስብሰባ ላይ መገኘት ትልቅ ክብር ነበር። DCSD በቅርቡ ሁሉም በቴክኖሎጂ እና 
በምርምር እንዲማር የትምህርት ፈጠራን ለማፋጠን እና ዕድሉን የማሻሻል ተልዕኮ ባለው በዲጂታል ፕሮሚዝ 
የተደራጀ የመዋዕለ ህጻናት-12 ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ብሔራዊ የፈጠራ ትምህርት ቤቶች ሊግ ውስጥ 
ተቀባይነት አግኝቷል። ከመላው ሀገሪቱ ካሉ የትምህርት መሪዎች እና ከኮንግረስማን Hank Johnson ጋር 
መገናኘት አስደሳች ነበር። ኮንግረስማን Johnson የ DCSD እውነተኛ ሻምፒዮን ነው እና ድጋፉን እና በ U.S. 
ካፒቶል ውስጥ ላሉ ወረዳ የሚያደርገውን ሁሉ እናደንቃለን። 
 
 
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 ፣ 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/


AMHARIC 

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 
 
 
የኮቪድ-19 ክትትል ሙከራ እና ክትባቶች 
 
የተማሪ ጤና አገልግሎት ዲፓርትመንት ከ Georgia የህዝብ ጤና ዲፓርትመንት ጋር በመተባበር የክትትል 
ሙከራን ወደ ወረዳችን በማምጣት ደስ ብሎናል! የክትትል ሙከራ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገደብ እና ትምህርት 
ቤቶች በአካል ለመማር ክፍት ለማድረግ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ መንገድ ነው። የኮቪድ-19 ምርመራ 
የግዴታ አይደለም እና ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን፣ የቤተሰብ አባላትን እና ማህበረሰባችንን ለመጠበቅ ነው 
የሚቀርበው። ምንም እንኳን ሙሉ በሙሉ ከተከተቡ ነፃ የሙከራ ፕሮግራሙ ለሁሉም ሰው ይገኛል። 
በሳምንታዊው የፈተና ፕሮግራም ላይ ፍላጎትን ለመለካት የእርስዎ እርዳታ ያስፈልጋል። በፕሮግራሙ ውስጥ 
ለመሳተፍ ፍላጎትዎን ለማሳየት የኮቪድ-19 ክትትል ዳሰሳን ለማጠናቀቅ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ ውጤታማ እቅድ 
ለማውጣት፣ ጥናቱ በ ኦክቶበር 27 መጠናቀቅ አለበት። 
 
DCSD ወርሃዊ የኮቪድ-19 ምርመራ እና የክትባት ክሊኒክን ለሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ማህበረሰቡ እያስተናገደ 
ነው። ነፃ ክትባቶች እና ምርመራዎች ለሁሉም ዕድሜዎች ይገኛሉ። ቀጣዩ የታቀደው ዝግጅት አርብ፣ ኦክቶበር 29 
ከ8:30 a.m. እስከ 1 p.m. በአስተዳደራዊ እና መማሪያ ኮምፕሌክስ ፣ 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፡፡ 
 
 
 
ስለዲስትሪክቱ ዜና ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎን ድረ-ገጻችንን እና የት/ቤትዎን ድረ-ገጽ በቀጣይነት 
ይጎብኙ፡፡ መልካም ሳምንት ይሁንልዎ! 
 
 
ከሰላምታ ጋር ፣ 
 
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

