
TIGRINYA 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፡ 

 

ኲሉ ሰብ፡ ውሑስን ባህ ዜብልን ቀደማ-ሰንበት ኣሕሊፉ ክኸውን ተስፋ እገብር። ነቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣኼባ ቦርድ 

ንዝተዋህበ ክብርታት ብምውዕዋዕ፡ ናይዚ ሰሙን'ዚ ጋዜጣ ክጅምሮ እደሊ። DCSDን ቦርድ ትምህርትን፡ ኣብዚ 

ሰሙን'ዚ፡ ንሃገራዊ ሰሙን ድሕነት ኣውቶቡስ ተማሃሮ (National School Bus Safety Week) ከምኡውን ሰሙን ናእዳ 

መራሕቲ ኣውቶቡስ (Bus Driver Appreciation week) የኽብሩ ኣለዉ። መራሕቲ ኣውቶቡሳት፡ ስለቲ ኣብ ተማሃሮና 

ዘርኣይዎ ተወፋይነት ነመስግኖምን ናእዳና ነቕርበሎምን። 

 

ነቲ ኣብ 2 ጥቅምቲ እተኻየደ  ሃገራዊ መዓልቲ ኣፍልጦ ኣለይቲ ሰራሕተኛታት (National Custodial Worker’s 

Recognition Day) ድማ ኣኽቢርናዮ። እቶም ዘለዉና ኣለይቲ፡ ንህንጻታት ኣብያተ-ትምህርትናን ማእከላትናን ብጽሬት 

ብምሓዞም ኣዝዩ ዓቢ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም፣ ህንጻታት፡ ኣብ ግዜ ለበዳ፡ ጽሬቶም ዝሓለዉን መነጻጽሂ ዝተገብረሎም 

ንኽኾኑን ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሎም ንላዕሊ ሰሪሕዕም። ንኣለይትና፡ ስለቲ ጻዕሮም ናእዳና ነቕርበሎምን 

ነመስግኖምን። 

 

DCSDን ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education)ን፡ ንወርሒ ጐስጓስ መንሽሮ ጡብ (Breast Cancer Awareness 

Month)፡ ወርሒ ምክልኻል ምድሃል ተማሃሮ (Bully Prevention Month) ከምኡውን ሃገራዊ ሰሙን ስነ-ልቦና ኣብያተ-

ትምህርቲ (National School Psychology Week) (8-12 ሕዳር 2021) ኣኽቢሮም። እዚ ተበግሶታት'ዚ፡ ንኣውራጃና 

ኣገዳሲ እዩ፣ ኣብዚ ወርሒ'ዚ ኣብ እተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ብምዝካርና ድማ ሓበን ይስምዓና። 

 

 

ኣተኲሮ ተማሃሮ 

 

ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ-ደረጃ Chamblee ንዝምሃር ሻምናይ ክፍሊ፡ Andes Finch ኣተኲሮ 

እህብ ኣለኹ። እዚ መሳጢ ዝኾነ ተማሃራይ፡ ንሽልማት መንእሰይ ተማሃራይ ጃክ ከንት ኩኪ (Jack Kent Cooke Young 

scholar) ተመሪጹ። Andes፡ ካብቶም ዘመልከቱ ልዕሊ 1,000 ተማሃሮ ዝተመርጹ 60 ተማሃሮ ሓደ ነይሩ። Jack Kent 

Cooke Foundation፡ ነቶም ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝውሃም ፍሉይ ተስፋ ዘለዎም ተማሃሮ ትምህርቲ ንኽቕጽሉ ጻዕሪ ዝገብር 

እዩ። እዚ ውድብ፡ ካብ 2000 ጀሚሩ፡ ሓፈሻዊ ትምህርታዊ ምኽርን ካልእ ኣገልግሎታት ደገፍን ብምሃብ ብመገዲ ቤት 

ትምህርቲ ድሕረ-ምረቓ ኣቢሉ ንልዕሊ 2,930 ዝኾኑ ተማሃሮ ልዕሊ $230 ሚልዮን ናይ ማህደረ-ትምህርቲ ዕድል ሂቡ። 

እንቛዕ ኣሐጎሰካ፡ Andes! ኣብዚ ብሉጽ ተማሃራይ ኣተኲሮ ብምግባረይ ሕብንቲ እየ። 

 

 

ናይ ሰሉስ ጉጅለ 

 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን #TeamTuesday፡ ንላዕለወይቲ ፈጻሚት ፈደራላዊ ፕሮግራማት DCSD (DCSD’s Executive 

Director of Federal Programs)፡ Dr. Myisha Warren ፍሉይ ምስጋና ሂበያ። ስለቲ ሓያል መሪሕነትኪ፡ ስለቲ ኣብ 

ትምህርታዊ ውጽኢት ዘምጻእክዮ ለውጥን ኲሎም ተማሃሮና ድማ ብሉጻት ንኽኾኑ ዘድልዮም ሓገዛት ብማዕረ 

ከምዝረኽቡ ስለዝገበርክን አመስግነኪ! 

 

 

ህዝባዊ ድሕነት 

 

ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ብThe King Center ብማንዛ ኣብ እተዋህበ መደብ ዘይ-ጎነጻዊ ስልጠና  ንዝተሳተፉ 56 መኮንናት 

ፖሊስ DCSD ምስጋና ክህቦም እደሊ። እዚ መደብ ስልጠና፡ መኮንናትና፡ ነቲ ብሰንኪ ዘይምስምማዕ፡ ባእሲ ተማሃሮ፡ 

ግጭት ሰራሕተኛታት፡ ዕንወት ንብረት፡ ስርቅን ዝተፈላለየ መዓልታዊ ኲነታትን  ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዘጋጥም ከቢድ 



TIGRINYA 

ኲነታት ንኽኣልዩ ንዝገብር ክእለታት ኣተሓሕዛ ግጭትን ምዝሓል ረጽምን ንኸበርኹ ኣኽኢልዎም እዩ። ክፍሊ ድሕነት 

ህዝቢ (Public Safety Department)፡ ተማሃሮና ውሕስነትን ድሕነትን ንኽረኽቡ ስለ ዝገበሮ ስራሕ ናእዳይ አቕርብ። 

 

 

ወርሒ ውርሻ ሂስጳኛውያን (Hispanic Heritage Month) 

 

ተማሃሮና፡ መምሃራንናን ኣባላት ሰራሕተኛታትናን፡ ንወርሒ ውርሻ ሂስጳኛውያን ብፈጠራዊ ኣገባብ ከብዕሉ ብምርኣየይ 

ባህ ዘብል ነይሩ። ነቶም ብእወታዊ መዳይ ንሃገርናን ሕብረተሰብናን ዘበልጸጉ ወለዶታት ሂስጳኛውያንን ኣሜሪካውያን 

ክብሪ ንህቦም። DCSD፡ ብብዙሕነት ዝማዕረገ ናይ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነ፡ ንዘሎና ብዙሕነት ክብሪ ንህብ። 

ነተን ንወርሒ ውርሻ ሂስጳኛውያን ዘኽበራ ኣብያተ-ትምህርትና አመስግነን። 

 

 

ገምጋማዊ መሕተት ምርግጋጽ ብቕዓት ኮም 

 

DCSD፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ መስርሕ ምሕዳስ ምርግጋጽ ብቕዓት የካይድ ኣሎ። ምእካብ ርእይቶታት መሻርኽቲ፡ ክፋል'ዚ 

መስርሕ'ዚ እዩ። ኣብ ገምጋማዊ መሕተት ስድራቤታትን መሻርኽቲ ኮምን (Family and Community Stakeholder 

Survey) ንኽትሳተፉ ንዕድመኩም ኣሎና። ውጽኢት'ዚ ገምጋማዊ መሕተት፡ ምስ ካልእ ጥበባዊ ትሕዝቶታት መሻርኽቲ፡ 

ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ምስክርነት-ብቕዓት ኣውራጃ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። 

 

እዚ ገምጋማዊ መሕተት ስድራቤታትን መሻርኽቲ ኮምን፡ በዚ ዝስዕብ ቛንቋታት ተዳልዩ ይርከብ፥  ኣምሓርኛ፡ ዓረብኛ፡ 

ቤንጋሊ፡ በርማንኛ፡ ቻይንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ሂንዲ፡ ኔፓልኛ፡ ሶማልኛ፡ ስጳንኛ፡ ስዋሂሊ፡ ተሉጉ፡ ትግርኛን 

ቬትናምንኛ። እዚ ገምጋማዊ መሕተት'ዚ፡ ብምስጢር ዝተሓዝ ኮይኑ፡ ንኽምላእ ድማ ብገምጋም 10 ደቓይቕ ይወስድ። 

ነዚ ገምጋማዊ መሕተት'ዚ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፥ 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

መርመራን ክታበታትን ኮቪድ 

 

DCSD፡ ኣብ ሰራሕተኛታት፡ ተማሃሮን ኮምን ንዝግበር ወርሓዊ ኮቪድ-19ን ክሊኒክ ክታበትን ከአንግድ እዩ። ንዂሉ 

ዕድመ ዝኸውን ናጻ ክታበትን መርመራን ብናጻ ክውሃብ እዩ። እቲ ተወጢኑ ዘሎ ዝቕጽል መደብ፡ ዓርቢ፡ 22 ጥቅምቲ ካብ 

ሰዓት 12 ድ.ቐ ክሳዕ 4:30 ድ.ቐ ኣብ Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial 

Blvd, Stone Mountain, GA እዩ። መርመራ ኮቪድ-19፡ ኣብ ማእከል መጓዓዝያ ዶራቪል (Doraville Transportation 

Center)፡ ናይ DCSD ክፍሊ መጓዓዝያ ከምኡውን ኣብ ማእከል መጓዓዝያ ፓንተርሲቭል (Panthersville 

Transportation Center) ኽግበር እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንwww.freecovidtesting.us/dekalb ከፊትኩም 

ርኣዩ። 

 

 

ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን 

 

DCSD፡ ብማንዛ ዝካየድ ዞባዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣጠቓላሊ ርእሰ ውጥን (Comprehensive Master Plan (CMP)) ኣብዚ 

ወርሒ'ዚ ከአንግድ እዩ። እቲ መስርሕ ምድላው ኣጠቓላሊ ውጥን DCSD፡ ገምጋም ኲለን ኣብያተ-ትምህርትን 

ምምሕዳራዊ ኣሃዱታትን ከምኡውን ንትምህርታዊ ተልእኾ ናይዚ ኣውራጃ ደገፍ ዝህብ ትሕተ-ቕርጺ ዘጠቓለለ ክኸውን 

እዩ። እዚ መስርሕ'ዚ፡ ኣብ ዝመጽእ ዝርዝር ፕሮጀክት Educational Special Purpose Local Option Sales Tax (E-

SPLOST) ንዝሰፍር ቀዳምነታት ኣብ ምምዕባል ዜገልግል ብዛዕባ መሳለጥያታት ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ 

ምእካብ ዘጠቓልል እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ነቲ መደብ ንምርኣይን፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ። 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/


TIGRINYA 

እዚ ሓፈሻዊ ኣኼባታት፡ ሓሳባትን ርእይቶታትን ዝውሃበሉ ሓደ ዕድል ክኸውን እዩ። እዚ መስርሕ CMP፡ ኣብቲ ዘሎና 

ዝዓበየ ጉጅለ መሻርኽቲ ምትእምማንን ግሉጽነትን ብቐጻሊ ኣብ ምህናጽ ንኽሕግዘና ትጽቢት እገብር። ንዂሉ 

ፕሮጀክትታት E-SPLOST IVን Vን ንኸነተዓርቕ ንሰርሕ ኣሎና፣ ነቲ ዝረኸብናዮ ሓድሽ ሓበሬታን መሳለጢ ጸብጻብን 

ንኮምና ክህብ ከለኹ ብሓጐስ እየ። ከም ኣውራጃ መጠን፡ ንቕድሚትን ናብ ዝበረኸ ደረጃን ብቐጻሊ ኽንጉዓዝ ኢና። 

 

 

ብዛዕባ ዜና ኣውራጃ ዚምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ነቲ ዘሎና መርበብ-ሓበሬታ ከምኡውን 

መርበብ-ሓበሬታ ቤት ትምህርትኹም ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ። ብሉጽ ሰሙን ይግበረልኩም! 

https://www.dekalbschoolsga.org/

