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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ፣ 

ሁሉም ሰው ደህና እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድ እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሴሚስተር መጨረሻ 

እየተቃረብን ስንሄድ ሁሉም ተማሪዎቻችን በትምህርት ግባቸው ላይ እንደሚተኩሩ ተስፋ አደርጋለሁ። 

ጊዜው የበዓል ሰሞን ነው፣ እና ሁሉም ሰው እንደሚደሰት እና የዊንተር ዕረፍት እንደሚጠባበቅ 

አውቃለሁ፣ ነገር ግን ዓይኖቻችንን ሽልማቱን ላይ እናተኩር እና ይህን ሴሚስተር በጥንካሬ እንጨርሰው! 

በ Georgia Milestones የትምህርት ማብቂያ ፈተናዎች ለመላው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤታችን 

ተማሪዎች መልካም እድል! 

የተማሪ ትኩረት 

በዚህ ሳምንት፣ በ Ashford Park የአምስተኛ ክፍል ተማሪ Ayush Roy ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። ርእሰ 

መምህሩ በጥናት የተሞላ፣ ንቁ እና በተሰጠው እያንዳንዱ ስራ የተቻለውን ለማድረግ እንደሚጥር 

ተናግሯል። በሚሰራው ሁሉ የላቀ አርአያ ተማሪ ነው። እሱ ሁሉም A አለው፣ በተሰጥኦ ፕሮግራም ውስጥ 

ነው፣ እና ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፋል። በዚህ አስደናቂ ተማሪ ላይ ልዩ 

ትኩረት በመስጠት ኩራት ይሰማኛል! 

የቀድሞ የDCSD ተማሪ ለሆነችው Celina Smith እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ። የ12 አመቷ የቀድሞ 

Wynbrooke  የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በቅርቡ በቴሌቪዥን በተላለፈው የቀጥታ የሙዚቃ 

ዝግጅት “Annie Live!” ላይ እንደ Annie ሆና ሰርታለች። Celina  ህጻን Nala ለተጫወተችበት " The Lion 

King" ሀገር አቀፍ ጉብኝት ለማድረግ እና ለመጓዝ እስክትሄድ፣ እስከ 2018 - 2019 የትምህርት ዘመን ድረስ 

የ DCSD ተማሪ ነበረች፡፡ ከቀድሞ ተማሪዎቻችን መካከል አንዱ በአገር አቀፍ መድረክ ላይ ደምቆ ሲበራ 

ማየት በጣም አስደሳች ነበር። በ Celina በጣም እንኮራለን እናም ለወደፊቱ ብዙ ስኬትን እንመኛለን! 

ቡድን ማክሰኞ 

ባለፈው ሳምንት ለ#TeamTuesday ለሁለት ምርጥ የቡድን አባላት ልዩ ትኩረት ሰጥቻቸዋለሁ። Latonya 

Winters-Buford ማህበረሰብን በማሳደግ የዓመታት ልምድን ለቤተሰብ እና ማህበረሰብ ማጎልበት 

መምሪያ ታመጣለች! የወላጅ አመራር እና አድቮኬሲ ማሰልጠኛ ቡድንን ትመራለች እና እንደ ነዋሪ 

“መልሕቅ ሴት” ታገለግላለች። ለእሷ አመራር እናመሰግናለን። 

Angelica Rosso ቤተሰቦችን ለመደገፍ ያላት ፍላጎት መመዘን አይቻልም፤ በተለይም የላቲን ቤተሰቦችን። 

ትልቁ ደስታዋ ወላጆች ለልጆቻቸው መሪ እና አርአያ እንዲሆኑ ማስተማር ነው። በቤት እና በትምህርት 

ቤት መካከል አወንታዊ ግንኙነቶችን ስለፈጠሩ እናመሰግናለን! 
 
 

Cedar Grove እግር ኳስ 

የ Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እግር ኳስ ቡድን ወደ AAA ግዛት ሻምፒዮና ጨዋታ ከፍ 

ስላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ! የ Cedar Grove Saints ባለፈው አርብ Appling County 27-6 በማሸነፍ 

ለግዛቱ ሻምፒዮና ጨዋታ ትኬታቸውን አግኝተዋል። Saints ከ Carver-Atlanta ጋር ቅዳሜ፣ ዲሰምበር 11 
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ከሰአት በ Center Parc ስታዲየም በ Atlanta ይጋጠማሉ፡፡ በአትሌቲክስ ተማሪዎቻችን፣ በአሰልጣኝ ሰራኞች 

እና በ Cedar Grove ወላጆች በጣም እኮራለሁ። ግባቸው ላይ ለመድረስ ጠንክረው ሰርተዋል፣ እና 

በቅዳሜው ድል እነርሱን ለማክበር ጓጉቻለሁ። በርቱ Saints! 

የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማህበር 

ትላንት የኢትዮጵያ ማህበረሰብ I.M.P.A.C.T ማህበር ላይ የተገኙትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። 

የተማሪዎቻቸውን ስኬት ለመደገፍ ከትምህርት አውራጃው ጋር ለመገናኘት የጓጉት ከ Atlanta የኢትዮጵያ 

ማህበረሰብ ማህበር (ECAA) እና ሶስተኛው ትልቁ የቤተሰቦቻችን ቡድን (ኢትዮጵያዊ/ኤርትራዊ) ጋር 

የመገናኘት እድሉን አደንቃለሁ። ሙሉ በሙሉ ከተሳተፉት እና ተማሪዎቻቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን 

ለማጎልበት ከእኛ ጋር ለመስራት ያላቸውን ቁርጠኝነት ከፍ ካደረጉ የ ECAA መሪዎች ጋር መገናኘት በጣም 

ጥሩ ተሞክሮ ነበር። ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ያለንን አጋርነት ለማጠናከር ጓጉቻለሁ። 

2022-2024 የቀን መቁጠሪያ ዝግጅት 

የቀን መቁጠሪያው ኮሚቴ የቀን መቁጠሪያ አማራጮችን ለDCSD የባለድርሻ አካላት ማህበረሰብ 

በማቅረብ ሃላፊነት አለበት። ባለድርሻ አካላት በዲስትሪክቱ ድረ-ገጽ ላይ የሚለጠፍ እና በDekalb 

መተግበሪያ፣ በማህበራዊ ሚዲያ፣ በኢሜል ኔትወርኮች፣ በአካባቢው የትምህርት ቤት ድረ-ገጾች እና 

ሌሎች የተደራጁ የግንኙነት ጥረቶች የሚሰራጨውን የዳሰሳ ጥናት/መጠይቅ በመሙላት ግብረ መልስ 

ይሰጣሉ። የዳሰሳ ወቅቱ ዛሬ፣ ዲሴምበር 6 ይዘጋል። የ2022-2024 የትምህርት ቤት ካላንደር ለግምት እና 

ለድርጊት በዲሴምበር 13 የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ላይ ይቀርባል።  የዳሰሳ ጥናቱን ለማጠናቀቅ 

እዚህይጫኑ፡፡ 

Smoke Rise መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

DCSD እና Smoke Rise መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ባለፈው አርብ የስቴት ሱፐርኢንቴንደንት Richard Woods 

ወደ Smoke Rise ሲቀበል በደስታ ነበር። Smoke Rise በቅርቡ እንደ ብሔራዊ የአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ህግ (ESEA) የተከበረ ትምህርት ቤት በ የ Georgia የትምህርት መምሪያ እውቅና 

አግኝቷል። Smoke Rise  በተሳካ የትምህርት መርሃ ግብሮች እና በተማሪ አካዴሚያዊ እድገት ምክንያት 

ለሀገር አቀፍ እውቅና ከተመረጡት ሁለት ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው፡፡ 

በ Smoke Rise ላይ ባሉ ምሁራን፣ አስተማሪዎች፣ አስተዳዳሪዎች እና የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ኩራት 

ይሰማኛል ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች በልህቀት ወደ ፊት እና ወደ ላይ እንዲሄዱ እና ለ DCSD ተመራቂ 

ራዕያችንን ለማሳካት ሙሉ መንደር እንደሚወስድ ሁላችንም  እናውቃለን። የበላይ ተቆጣጣሪ Woods እና 

የ Georgia የትምህርት ዲፓርትመንት ከአስደናቂ ትምህርት ቤቶቻችን ለአንዱ እውቅና ስለሰጡ በድጋሚ 

ላመሰግናቸው እፈልጋለው። 

 

አጠቃላይ የማስተር ፕላን ስብሰባ 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
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እባኮትን የ DCSD ሰራተኞችየሚመከር ረቂቅ E-SPLOST VI ፕሮጀክት ዝርዝር የሚያቀርብበት ቀጣዩን 

አጠቃላይ ማስተር ፕላን (CMP) ስብሰባ ለማየት እሮብ ዲሴምበር 8 ያዳምጡ ። እንዲሁም DCSD ወደ 

ፊት እና ወደላይ እንዲሄድ ለማድረግ በተቋሙ ማሻሻያዎች፣ የማስተማሪያ ማስፋፊያዎች እና ምክሮች 

ላይ ውይይቶችን ያቀርባል። ስብሰባው ከቀኑ 6 ሰአት ላይ ይጀምራል እና እዚህማየት ይቻላል፡፡ 

የበጀት ዳሰሳ 

በየዓመቱ፣ DCSD ተግባራዊ መሆን ስላለባቸው አገልግሎቶች እና የአሰራር ማሻሻያዎች ከማህበረሰቡ 

ግብአት የሚፈልግ የኦንላይን የዳሰሳ ጥናት ያካሂዳል። ይህ የበጀት ዳሰሳ የተነደፈው በ2023 በጀት ዓመት 

የህብረተሰቡን አስተያየት ለመሰብሰብ ነው። የተጠናቀቀው የበጀት ሰነድ ከዲስትሪክቱ ስትራቴጂክ እቅድ፣ 

ራዕይ እና ግቦች ጋር ይጣጣማል። የ2023 በጀት አመት በጀት ለተማሪዎች፣ ሰራተኞች እና ለ DeKalb 

ካውንቲ ዜጎች የሚያስፈልጉትን አገልግሎቶች ያንፀባርቃል። የዳሰሳ ወቅት ዲሴምበር 13 ይዘጋል። የዳሰሳ 

ጥናቱን ለማጠናቀቅ እባክዎ እዚህይጫኑ፡፡ 

የክትትል ሙከራ 

ከ Georgia የህዝብ ጤና ዲፓርትመንት ጋር በመተባበር የተማሪ ጤና ዲፓርትመንት የክትትል ምርመራን 

ወደ DCSD ለማምጣት ጓጉተናል። የክትትል ሙከራ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገደብ እና ትምህርት ቤቶች 

በአካል ለመማር ክፍት ለማድረግ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ መንገድ ነው። የኮቪድ-19 ምርመራ 

የግዴታ አይደለም ነገር ግን ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን፣ የቤተሰብ አባላትን እና የእኛን ማህበረሰብ 

ለመጠበቅ ነው የሚቀርበው። ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ቢሆኑም የነጻ የምርመራ ፕሮግራሙ ለሁሉም 

ተማሪዎች ይገኛል። ለበለጠ መረጃ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ 

የኮቪድ-19 ምርመራ ለ Doraville United አንደኛ ደረጃ ወላጆች እና በት/ቤቱ ክሊኒክ ሰራተኞችም ይሰጣል። 

MedCura Health ፣ ከ Emory ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት የሕፃናት ሕክምና ክፍል ጋር በመተባበር 

ሰኞ እና እሮብ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ነፃ ምርመራዎችን እየሰጠ ነው። 

ሰራተኞቻችንን እና ወላጆቻችንን ስላገለገሉ የማህበረሰቡ አጋሮቻችን MedCura Health እና የህፃናት 

ህክምና ክፍል እናመሰግናለን። ለበለጠ መረጃ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ 

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. 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00


AMHARIC 

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 

https://www.dekalbschoolsga.org/

