
AMHARIC 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ፣ 

ሁሉም ሰው ደህና እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድ እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። ማክሰኞ፣ ኖቬምበር 2/2021 
የምርጫ ቀን ነው። የ DeKalb ካውንቲ መራጮች የE-SPLOST (የትምህርት ልዩ ዓላማ የአካባቢ አማራጭ 
የሽያጭ ታክስ) እንዲያስቡ ይጠየቃሉ፣ ይህም በDekalb ካውንቲ ውስጥ በተገዙ እቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ 
የአንድ በመቶ ሽያጭ እና ቀረጥ ይጠቀማል። በየአምስት ዓመቱ፣ DCSD መጪ የካፒታል ፕሮጄክቶችን እንዲሁም 
የእነዚህ ፕሮጀክቶች የሚጠበቀው ወጪን ጨምሮ ለመለየት እንዲረዳው በስቴት የታዘዘ ሂደት አካል ሆኖ 
ፍላጎቶቹን እንደገና ይገመግማል። DCSD ለካፒታል ፕሮጀክቶች ሊሆኑ የሚችሉ የገቢ ምንጮችንም መለየት 
አለበት። 

መራጮች E-SPLOSTን ካጸደቁ፣ የሳንቲም ሽያጭ ታክስ ለአምስት ዓመታት ተግባራዊ ይሆናል። ይህ ለድስትሪክቱ 
ስድስተኛው የ E-SPLOST ቀጣይ ይሆናል። የE-SPLOST V ፈንድ መሰብሰብ ከጁላይ 2017 እስከ ጁን 2022 
ድረስ ይሄዳል። የE-SPLOST VI ስብስብ ከጁላይ 2022 እስከ ጁን 2027 ድረስ ይቆያል። DCSD ግብሩ ከ660 
ሚሊዮን እስከ 700 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እንደሚያስገኝ እና የትምህርት ቤት ማሻሻያዎችን እና የፕሮግራም ማሻሻያ 
ፕሮጀክቶችን እንደሚረዳ ይገምታል። 

 ስለ E-SPLOST እና ስለታቀዱት ፕሮጀክቶች የበለጠ ለማወቅ ድረ-ገጻችንን E-SPLOST ድረ-ገጽ መራጮች 
እንዲጎበኙ አበረታታለሁ። DCSD ግልጽነት እንዲኖረው ቁርጠኛ ነው፣ እናም መራጮች ወደ ምርጫው 
ከመሄዳቸው በፊት የሚፈልጉትን መረጃ እንዲያሟሉ እንፈልጋለን። 

የተማሪ ትኩረት 

በዚህ ሳምንት፣ በ Redan ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ Paris-Angeliqua Hall ላይ ትኩረት 
አደርጋለሁ። ይህች ወጣት 4.1 GPA ያላት ብሩህ ተማሪ ነች! የወደፊቷ አሜሪካ የንግድ መሪዎች (FBLA) አባል 
ነች እና እንደ ምእራፉ ገንዘብ ያዥ ሆና ታገለግላለች። እሷም የ DeKalb ካውንቲ የወጣቶች ኮሚሽን እና የ 
Morehouse የህክምና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማህበረሰብ ጤና ሰራተኛ ፕሮግራም አባል ነች። በትርፍ 
ጊዜዋ ለአረጋውያን ቤት ነዋሪዎች ደብዳቤ መጻፍ እና ከጾታዊ ጥቃት እና ከወሲብ ንግድ የተረፉ የእንክብካቤ 
ፓኬጆችን መፍጠር ትወዳለች። በጣም የምትገርም ወጣት ነች፣ እና በዚች ድንቅ ተማሪ ላይ ትኩረት ስሰጥ ኩራት 
ይሰማኛል! 

ቡድን ማክሰኞ 

ባለፈው ሳምንት ለ#TeamTuesday፣ ለህዝብ ደህንነት ስራ አስፈፃሚ ዋና ዳይሬክተር Chief Bradley Gober 
ልዩ ድምቀት ሰጥቻለሁ። ከ20 አመት በላይ የህግ ማስከበር ልምድን ወደ DCSD በማምጣት ዋና Gober 
የት/ቤቶቻችንን ደህንነት ለማረጋገጥ የበላይ እና አልፎ ይሄዳል። ለማህበረሰባችን ላደረጉት ቁርጠኝነት እና 
አገልግሎት እናመሰግናለን! 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/


AMHARIC 

የ COVID ምርመራ እና ክትባቶች 

DCSD ወርሃዊ የኮቪድ-19 ምርመራ እና የክትባት ክሊኒክን ለሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ማህበረሰቡ 
ያስተናግዳል። ነፃ ክትባቶች እና ምርመራዎች ለሁሉም ዕድሜዎች ይገኛሉ። ቀጣዩ የታቀደው ዝግጅት አርብ 
ኖቬምበር 19 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፡፡ 

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 

ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን 

በአጠቃላይ ማስተር ፕላን (CMP) የክልል የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች ላይ የተገኙትን ማመስገን እፈልጋለሁ። 
ከትልቁ ባለድርሻ አካላት ቡድናችን ጋር መተማመንን እና ግልፅነትን መገንባት ለመቀጠል የ CMP ሂደት ይረዳናል 
ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።  ያለፉትን ስብሰባዎች ቅጂዎች ለማየት እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡  የCMP ባለድርሻ አካላት 
ግብረመልስ ዳሰሳን ለማጠናቀቅ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ እንደ አውራጃ ወደ ፊት እና ወደ ላይ መሄዳችንን 
እንቀጥላለን! 

በዲስትሪክቱ ዜና ላይ የቅርብ ጊዜ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ድረ-ገጻችንን የት/ቤትዎን ድረ-ገጽ መጎብኘት 
ይቀጥሉ፡፡ መልካም ሳምንት ይሁንልዎ! 

ከሰላምታ ጋር ፣ 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/

