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ማርች 9/2016 
 
 
ውድ የ DeKalb ት/ቤቶች ማህበረሰብ፣ 

 

በ21ኛው ክፍለ ዘመን ተማሪዎች ቴክኖሎጂን ከበፊቱ በበለጠ ይጠቀማሉ። ተንቀሳቃሽ መሳያዎችን በእጃቸው ይዘው ነው 

የሚያድጉት እንዲሁም ኢንተርኔት የማህበረሰብ መዝናኛ ሆኗል። ዛሬ የማህበራዊ ድህረ-ገጾች ፈጣን፣ ቀላል እና የጋራ መረጃ 

መቀባበያ መንገድ ስለሆኑ ደህንነቱ የተጠበቀ የማህበረሰብ ግንኙነት መተግበራችን አስፈላጊ ነው። 

የ DeKalb County የት/ቤት አውራጃ (DCSD) ለተማሪዎች እና ሰራተኞች በመማሪያ ክፍል ውስጥ እንዲሁም ውጪ 

ስለማህበራዊ ድህረ-ገጽ አጠቃቀም መመሪያዎች ይሰጣል። 

በ eBoard ድህረ-ገጽ Dekalb.k12.ga.us ላይ የሚገኘውን ይፋ የሆነ የኢንተርኔት ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲን የ 

DeKalb County የትምህርት ቦርድ ሲያቀርብ፣ የኛ መመሪያዎች ደግሞ ደህንነቱ የተጠበቀ የመስመር ላይ (online) ስነ 

ምግባርን በተመለከተ ፈጣን ጥቆማ ይሰጣሉ። መመሪያዎቻችንን በመስመር ላይ (online) 

http://www.dekalb.k12.ga.us/communications ላይ ይመልከቱ። 
 

ዲጂታል በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ መሳተፍ፣ መተባበር፣ መማር እና መጋራት ዘላቂነት የሚኖራው ሁኔታዎች ናቸው። 

ቴክኖሎጂ በፍጥነት ስለሚቀያየር ተማሪዎች እንዴት የማህበራዊ ድህረ-ገጽ መድረኮች ላይ በሀላፊነት መሳተፍ 

እንዳለባቸው ለማስተማር ማህበረሰባችን አብሮ መስራት አለበት። ከነዚህ መመሪያዎች በተጨማሪ ማህበረሰባችንን 

መረጃ ለማቀበል ሌላ አስፈላጊ የግንኙነት መንገድ የሆነውን የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ለማገዝ የ DeKalb County የት/ቤት 

አውራጃ እንቅስቃሴዎች እና ምንጮችን ይሰጣል።  

በሀላፊነት በግንኙነትዎ ይቀጥሉ። 
 
 

ከሰላምታ ጋር፣ 
 
 

ዶ/ር R. Stephen Green 
ዋና ተቆጣጣሪ 
የ DeKalb County የት/ቤት አውራጃ 

http://www.dekalb.k12.ga.us/communications
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የማህበራዊ ድህረ-ገጾች መመሪያዎች 

መግቢያ 4 

የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ፍቺ 5 

የእርስዎን ምርጥነት የሚወክለውን የዲጂታል ምስል ያዘጋጁት 5 

በሀላፊነት ያሳዩ እንዲሁም ተመልካችዎን ከግምት ያስገቡ 6 

በመስመር ላይ (Online) ሁሉም ድርጊት ውጤት ያስከትላል  7 

የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃትን በጥንቃቄ ይከታተሉ 8 

መመሪያዎቹን ይጠቀሙ 10 
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መግቢያ 

● የ DeKalb County የት/ቤት አውራጃ ተማሪዎች የ21ኛውን ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በአለማቀፋዊው 

ማህበረሰብ መካከል ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያዘጋጅ የትምህርት ተደራሽነት ለመስጠት ጠንክሮ ይሰራል። ስለዚህ 

ማህበራዊ ድህረ-ገጾች እና የዲጂታል መገናኛዎች ግልጽ መሆን ያለባቸው እና በሀላፊነት ግልጋሎት ላይ መዋል 

ያለባቸው ለእለተ-እለት ኑሯችን ቁልፍ ነገሮች ናቸው።  

● ይህ የተማሪ የማህበራዊ ድህረ-ገጽ መመሪያዎች ሰነድ የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ የማህበራዊ ድህረ-

ገጽ ፖሊሲን ጨምሮ የሚከተሉትን በማድረግ የማህበራዊ ድህረ-ገጽን በት/ቤት እና በቤት ውስጥ እንዴት 

በሀላፊነት መጠቀም እንደሚቻል መረጃ ይሰጣል፦ 

 አግባብነት ላለው የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ግንኙነቶች ጥቆማዎችን 

መስጠት፣ 

 ጤናማ የዲጂታል ምስል እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል ሀሳቦችን ማንሸራሸር እና 
 

 የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ሲጠቀሙ እራስዎን እንዴት መጠበቅ እንዳለብዎት የሚያሳይ 

የአሰራር ዝርዝር። 

 ይህ ሰነድ በ DCSD የኢንተርኔት ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም እና የደህንነት ፖሊሲ መሰረት ይሻሻላል። ለማሻሻል 

ይህን ይጫኑ፦ https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy
 

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy.aspx?S=4054&amp;Sch=4054&amp;PC=IFBGB&amp;revNo=1.72&amp;srch=social%2Bmedia&amp;ktype=Exact
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የማህበራዊ ድህረ-ገጽ – ፍቺ 
 

● የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ለማህበረሰብ ተኮር ግብአት፣ ግንኙነት፣ የይዘት-መጋራት እና ለትብብር 

እንዲውል የተዘጋጀ የመስመር ላይ (on line) ግንኙነቶች ጣቢያ ስብስብ ነው። የማህበራዊ ድህረ-

ገጽ መሳሪያዎች ልዩ ግልጽነትን፣ ተደራሽነትን በማስፋት፣ ተሳትፎን በማበረታታት እና በውጪ እና 

በውስጥ ለሚገኝ ታማኝነት ያለው መረጃ ተደራሽነት ለመጨመር በመርዳት ለውጤታማ ግንኙነት 

እገዛ ስለሚሰጡ በ DeKalb County የት/ቤት አውራጃ (DCSD) አስፈላጊ ናቸው።   

● አንዳንድ የማህበራዊ ድህረ-ገጽጥቅሞች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 
 

 ስለሙዚቃ፣ ስፖርት ወይም የዜና ኩነቶች መጦመር 
 

 በእርስዎ  Facebook ወይም Twitter ገጽ ላይ ለውጦችን ማሳት 
 

 በመምህር በሚዘጋጅ የ Edmodo ቡድን ውስጥ መሳተፍ ወይም 
 

 የክፍል ፕሮጀክት ለመስራት YouTube መጠቀም  
 
 

 

የእርስዎን ምርጥነት የሚወክለውን የዲጂታል ምስል 

ማዘጋጀት 
● የመስመር ላይ (online) ምስልዎ ማንነትዎን እንዲገልጽ ያድርጉ። 

በጡመራ ገጾች ላይ ሲያሳዩ፣ ቪድዮዎች እና ምስሎች ሲጭኑ ወይም በድህረ-ገጾች ላይ አስተያየት ሲጽፉ የዲጂታል 

ዱካዎት ወይም ዝናዎት በመስመር ላይ (online) ይቀራል። የመስመር ላይ (online) ድርጊትዎ ምንም ቢሆን 

እንኳ የሚያጋሩት ነገር ቋሚ መሀደር ሊሆን እንደሚችል እና አጥፋን ቢጫኑ እንኳ እንደማይጠፋ ከግንዛቤ 

ያስገቡ። ስለዚህ በመስመር ላይ (online) ስለሚያጋሩት ነገር እና ይዘቶችን ከማን ጋር እንደሚጋሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ 

ማድረግ አለብዎት። 

ብዙ ቀጣሪዎች እና ኮሌጆች ሲቀጥሩ እና የመቀበል ውሳኔዎች ሲያደርጉ የማህበራዊ ድህረ-ገጾች ጥናት 

እንደሚያደርጉ ያውቃሉ? በዲጂታሉ አለም በመስመር ላይ (online) የሚያሳዩት የእርስዎን ማንነት ሊገልጽ 

ይችላል። ቀላል ማሳያ ወደ ምርቃት ሊያቀርብዎት ወይም በመረጡት ኩባንያ ውስጥ ምርጥ ቦታ ሊያስገኝዎት 

ይችላል። የማህበራዊ ድህረ-ገጽን እንዴት ለራስዎ ጥቅም መጠቀም እንደሚችሉ የሚከተሉት ምሳሌዎች ያሳያሉ፦ 

 ስለዋና የዜና ወሬዎች መጦመር መጀመር 
 

 በጽሁፎች ላይ በእውቀት የታገዘ አስተያየቶችን መስጠት 
 

 የመስመር ላይ (online) ትምህርት መረጃ እና የባለሙያ portfolio ማዘጋጀት 
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● ተጠያቂ መሆን 

በኢንተርኔት IP አድራሻ ማንነትዎ ሁሌም መታወቅ ይችላል። ለዚህ ነው በሁሉም የማህበራዊ ድህረ-ገጽ 

ሁኔታዎች በቤትም ይሁን በት/ቤት ስለሚያሳዩት ይዘት ጠንቃቃ መሆን የሚያስፈልገው። ትክክለኛ መረጃ ብቻ 

ያሳዩ እንዲሁም ስለሚናገሩት ነገር ተጠያቂ ይሁኑ።  

● ቤተሰቦች እንደ የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ሸሪኮች 

ለአቅም አዳም ያልደረሱ ከሆኑ በመስመር ላይ (online) ለሚያደርጉት ነገር ወላጆችዎ ሀላፊነት አለባቸው። 

በግል መያዝ ስላለባቸው እና ለህዝብ መጋራት ስላለባቸው መረጃዎች የወላጆችዎን ምክሮች ይቀበሉ፤ 

ስለማህበራዊ ድህረ-ገጽ እውቀት ባይኖራቸውም እንኳ። በመስመር ላይ (online) እራስዎን መከላከያ ጥሩ 

መንገድ የይለፍ ቃልዎን እና የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ሂሳብዎን ለወላጆችዎ እና/ወይም ለሚያምኑት ቤተሰብ አባል 

ማሳወቅ ነው።  

በሀላፊነት ያሳዩ-ተመልካችዎን ከግምት ያስገቡ 
● ለትምህርት ግልጋሎት የሚውል የማህበራዊ ድህረ-ገጽ እንደ የመማሪያ ክፍልዎት ቅጥያ ይቆጠራል 

 
አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ የቤት ስራ ሊሰራበት ይችላል፤ ስለዚህ የክፍል ውስጥ መመሪያዎች ልክ ት/ቤት 
እንደሚተገበሩት በመስመር ላይም (online) ይተገበራሉ። ለምሳሌ አብሮ የሚማርን ተማሪ ት/ቤት ውስጥ 
የማያሾፉበት ከሆነ በመስመር ላይም (online) አያደርጉትም። መምህርዎ ካልፈቀደ በስተቀር ለማይመለከታቸው 
ተመልካቾች ይዘቱን አያሳውቁ።  

● ሁል ግዜ ስርአት ይኑርዎት 
 

የዲጂታል አለሙ ያለመታወቅ ስሜት ሊፈጥር ይችለል ግን እንዳይታለሉ፤ በግንባር እንደመገናኘት ነው። አንዳንድ 
ጊዜ በመስመር ላይ (online) ለሚጋሩ ነገሮች ተጠያቂ እንደማይደረጉ ሰዎች ያምናሉ ነገር ግን በመስመር ላይ 
(online) እና በግንባር ለሚናገሩት ነገር ሀላፊነት መውሰድ አለብዎት። ሁል ጊዜ ሊሆኑ የሚችሉትን ያህል ጥሩ 
ይሁኑ እንዲሁም ሁልግዜ የመስመር ላይ (online) ድርጊቶችዎን ሰው እንደሚመለከታቸው እና 
እንደሚቆጣጠራቸው ግምት ይውሰዱ። 
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● ከማሳየትዎ በፊት ያስቡ 
 

ብዙ ጊዜ በሌሎች የተነበበን ነገር ለመመለስ በጣም ይዘገያል። ስሜታዊ በሆኑበት ጊዜ ማሳየት እንደማይመከር 

ያስታውሱ። ለመረጋጋት ጊዜ ይውሰዱ፣ ከሚጠቀሙት መሳሪያ ይራቁ እና ከማሳየትዎ በፊት ያስቡ። የመስመር 

ላይ (online) ማሳያዎች ተጸጽተው መቀየር ቢፈልጉም ባይፈልጉም በፍጹም ሙሉ በሙሉ አይጠፉም። "ይህ 

ማሳያ እድሜዬን በሙሉ አብሮኝ እንዲኖር እፈልጋለሁ ወይ?" ብለው ሁል ጊዜ ራስዎን ይጠይቁ። 

 
 
 

 
 
 

ሁሉም ነገር በመስመር ላይ (Online) ውጤት 
ያስከትላል  
 

● የመስመር ላይ (Online) ጥበቃ 

በመስመር ላይ (online) እራስዎን ሁል ጊዜ ይጠብቁ። ራስዎን የሚጠብቁበት አንዱ መንገድ የይለፍ ቃልዎትን 

በሚስጥር በመያዝ ነው። ከጓደኞችዎት ጋር ምንም ቢቀራረቡ የይለፍ ቃሎችን መጋራት ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ 

የይለፍ ቃልዎትን በወረቀት ላይ ጽፈው ለጓደኛዎት ቢያሳዩ ወረቀቱ እንደማይጠፋ ወይም ሌላ ሰው 

እንደማያገኘው ማረጋገጫ የለም። የሚጠቀሙት ኮምፒተር ወይም የሚጎበኙት ድህረ-ገጽ ወዲያው የይለፍ 

ቃሎችን እንደማይዙ ማረጋገጥ አለብዎት። በተጨማሪም የጓደኝነት ጥያቄዎችን ከሚያውቁት ሰው ብቻ ይቀበሉ 

እንዲሁም የማይመችዎት ማሳያ ካለ ጓደኝነትዎን ያቁሙ ወይም ካስፈለገ ያሳውቁ። በመስመር ላይ (online) 

በግንባር ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር ሊግባቡ ይችላሉ ነገር ግን ሁልጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት።     

መኖሪያ ቦታዎት፣ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር ወይም ለእረፍት የት እንደሚቆዩ የመሳሰሉት የግል መረጃዎችን 

ማሳወቅ በጣም ግልጽ በመሆን ማንነትዎን ሊቀይር ይችላል። ለምሳሌ የእረፍት ጊዜ ፎቶዎችን ከእረፍቱ ከተመለሱ 

በኋላ ማሳቱ ተመራጭ ነው።  
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● ማህበራዊ ድህረ-ገጽ እና የግል አጠቃቀም 
 

ማህበራዊ ድህረ-ገጾችን በተለያየ መልኩ መጠቀም ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ ግላዊ ሲሆን ሌላ ጊዜ ደግሞ 

ከት/ቤት ጋር ለሚገናኙ ትምህርቶች ያገለግላል። ማህበራዊ ድህረ-ገጽ ህግ ሲጥስ፣ በግል ጊዜ የተደረገን ማሳያ ጨምሮ 

ት/ቤቱ ጉዳዩን ሊያየው እና የወላጅ ስብሰባ ወይም እገዛ መሳሰሉ የስነምግባራዊ እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል። እንደውም 

ከት/ቤት ጋር ለሚገናኝ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ አተቃቀም የብቸኝነት መብት የለም። የሚያሳዩትን ት/ቤቱ በማንኛውም ሰአት 

ሊገመግም ይችላል። እንደዚህ ያሉ ጥሰቶችን ለማስወገድ የማይገባ ባህሪይ እና ተገቢ ያልሆነ የዲጂታል መገናኛዎችን 

የሚከለክለውን የተማሪ ስነምግባር ህግ ይመልከቱ። የተማሪ ስነምግባር ህግን እዚህ ይመልከቱ 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student-relations/code-of-student-conduct. 

 

● ግላዊ ሁኔታዎችን እንደአስፈላጊነቱ ማስተካከል 
 

እንደሚጠቀሙት የማህበራዊ ድህረ-ገጽ መድረክ የተለያዩ ቀድመው የተሰየሙ ግላዊ ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ መድረኮች 

እነዛን ሁኔታዎች ሳያሳውቁ ሊቀይሩ ይችላሉ። ስለዚህ በማህበራዊ ድህረ-ገጽ አቅራቢዎች የሚደረጉ ለውጦችን መከታተል 

ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ ማሳያዎችዎን የሚያዩ ሰዎችን መገደብ ይችላሉ። የክፍል ውጤቶች ወይም ኮሌጅ 

ምርጫ ወይም የህዝብ ማሳያዎች ለምሳሌ በዝናብ ምክንያት የተሰረዙ ጨዋታዎችን የመሳሰሉ አንዳንድ ማሳያዎችዎን ግላዊ 

ማድረግ ይችላሉ። ግላዊ ሁኔታዎች ማሳያዎትን ማየት የሚችሉ ሰዎችን በሚወስኑ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ አቅራቢዎች ወዲያው 

የሚደረጉ እንደሆኑ ያስተውሉ። 

 
 

የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃትን በጥንቃቄ 
ይከታተሉ 

● መስመር ማስመር 
 

የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት የሚፈጠረው ልጆች እርስ በርሳቸው በኤሌክትሪካዊ ቴክኖሎጂ ሲተቃቁ 

ነው። የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃትን በተመለከተ ደንበኛ መስመር አለ። ጉዳት የሌለው ቀልድ 

የመሰለዎት ሌሎችን ሊጎዳ ይችላል። የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት የሚከተሉትን ያካትታል፦ 

 

 ሰዎችን ማሳቀቅ ወይም ማስፈራራት  

 በት/ቤቱ ወይም በሰዎች ንብረት ላይ ዛቻ 

 ተገቢ ያልሆኑ መልዕክቶች እና ምስሎች ለመላክ የሌላ ሰው መግቢያ ወይም 
የይለፍ ቃል መጠቀም 

 የሌሎች ሰዎች የውሸት ግለ ታሪክ መፍጠር 

 ሌላን ሰው ለማዋረድ፣ ለማስፈራራት ወይም ለማግለል ድህረ-ገጾችን 
መፍጠር 

 ዘላፊ ፎቶዎችን እና ቪድዮዎችን ማንሸራሸር 

 ዘላፊ መልዕክቶችን መላክ 

 ስለሰዎች ሀሜቶችን መፍጠር እና የውሸት መረጃ ማሳት

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student-relations/code-of-student-conduct-(2014-2015).pdf
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student-relations/code-of-student-conduct-(2014-2015).pdf
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የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት ላይ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት እና በዲጂታል አጠቃቀም እና በዲጂታል አላግባብ 

አጠቃቀም መካከል ልዩነት ለማወቅ ይኸው                                    

http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-awareness/index/additional-resources ፣ 
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/teasing.pdf  እና http://cyberbullying.us/ ፣ 
http://cyberbullying.us/resources/teens/ ። 
  

● የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት ማሳወቅ 
 

እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ ካመኑ 

ለወላጅ/አሳዳጊ፣ የት/ቤት ሰራተኛ አባል ወይም የሚታመን አዋቂ ሰው በመንገር ጉዳዩና ያሳውቁ። ቅርብ የሆነ 

አደጋ እንደሚደርስ ከጠረጠሩ 911 ይደውሉ። እናዳይመልሱ ወይም ለበቀል እንዳይነሱ እንዲሁም ቅጣት ሊያስከት 

የሚችል የስነምግባር ህግ እንዳይጥሱ ቀድመው ያስቡ። ለ DCSD ተማሪዎች የሚከተሉት ተጨማሪ የኢንተርኔት 

ደህንነት ዘዴዎች ናቸው፦ http://cyberbullying.us/report/ ፣ 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-safety-strategies-for-students.pdf 

እና http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullying። 
 

● እቅድ ይኑርዎች 
 

የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃት ካጋጠምዎት እቅድ ሊኖርዎች ይገባል። በመስመር ላይ (online) ዘላፊ 

ለሆኑ ሁኔታዎች በፍጹም ምላሽ እንዳይሰጡ እንዲሁም ሁኔታውን ሲያሳውቁ እንደ መረጃ ሊያገለግል የሚችል 

መልዕክት ይያዙ። የኮምፒተር ላይ የጉልበተኞች ጥቃትን በተመለከተ ለተጨማሪ መረጃ ይኸው 

http://cyberbullying.us/resources/teens/ ። 
 

 
 

http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-awareness/index/additional-resources
http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-awareness/index/additional-resources
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/teasing.pdf
http://cyberbullying.us/
http://cyberbullying.us/resources/teens/
http://cyberbullying.us/report/
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-safety-strategies-for-students.pdf
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-safety-strategies-for-students.pdf
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullying-risks-and-warnings.pdf
http://cyberbullying.us/resources/teens/
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መመሪያዎቹን ይጠቀሙ 

● ፖሊሲውን ይገምግሙ 
 

እነዚህ መመሪያዎች ተማሪዎች ጤናማ የሆነ የመስመር ላይ (online) የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ተሳትፎ እንዲኖራቸው 

የሚረዱ ሲሆኑ፤ ድህረ ገጹን እና የመስመር ላይ (online) የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ህትመት መመሪያዎችንም  

(ፖሊሲ IFBGB) ማየት አስፈላጊ ነው። https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicyIFBGB 
 

እባክዎትን ያስታውሱ፦ እነዚህ ሰነዶች ጠቅለል ያሉ ጥቆማዎች ብቻ ናቸው እንዲሁም ሁሉንም ሊፈጠሩ 
የሚችሉ የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ጉዳዮችን አይሸፍንም። የሰራተኛ የማህበራዊ ድህረ-ገጽ ፖሊሲንም ጨምረው 

ይመልከቱ። 

#በሀላፊነት በግንኙነትዎ ይቀጥሉ 

/DeKalbCountySchoolDistricts

@dekalbschools 

@1dekalbschools 

@dekalbschools 

የአውራጃውን ነጻ የተንቀሳቃሽ ስልክ መመሪያ ይጫኑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dekalb.k12.ga.us 

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy.aspx?S=4054&amp;Sch=4054&amp;PC=IFBGB&amp;revNo=1.72&amp;srch=social%2Bmedia&amp;ktype=Exact
http://www.dekalb.k12.ga.us/www/news-and-events/dekalb-county-schools-new-mobile-app/
http://www.dekalb.k12.ga.us/
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