
የ STONE MOUNTAIN እና CLARKSTON 
ስብስቦችድጋሚየአውራጃ ክለላ

ዙር 1  የህዝብ ስብሰባ

ኖቬምበር 2 / 2 0 1 7  6 : 3 0 P M
F R E E D O M  M S



አጀንዳ

ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

ዙር 1 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

▪Rockbridge የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤትንድጋሚ
መገንባት

▪ጃንዋሪ 2018 ይከፈታል

▪900+ ቦታ ያለውት/ቤት

▪በመቶዎች የሚቆጠሩ ክፍት ቦታዎች የመያዝ

አቅም



▪ሊገኛ በሚችል አቅም የ Rockbridge 
ES መከፈት

▪ በ Clarkston ስብስብውስጥ
ከሚገኙ 6 ት/ቤቶች በ5ቱ ላይ
መጨናነቅ

▪ የ Stone Mountain MS ከአቅም
በታች ግልጋሎት ላይመዋል

ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?



አጀንዳ

ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

ዙር 1 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት?

▪የማህበረሰብ ስብሰባ ሂደት

▪ሁሉም ሰው እኩል ይሳተፋል

▪ስብሰባው የሚጀምረው ሰፊውግሩፕ

በሚያቀርበው ዝግጅት ነው

▪ወደአነስተኛ ቡድኖች የመከፋፈል ጊዜ

▪አነስተኛ ቡድኖች በሰለጠኑ ሰራተኞች ይስተናገዳሉ

▪ፍትሀዊ ሂደት

▪መስፈርቱ ላይ ትኩረት ያደረገውይይት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 1

መግቢያ እና

አስተያየት

(ኖቬምበር
2/2017)

Freedom MS

ዙር 2

ተቀያሪ

አማራጮች

(ኖቬምበር
30/2017)

Clarkston HS

ዙር 3

በሰራተኛ

አስተያየት

የተዘጋጀ እቅድ
(ጃንዋሪ 11/2017)

Rockbridge ES

የቦርድ ስብሰባ

በዋና ተቆጣጣሪው

አስተያየት

(ፌብሩዋሪ 5/2018)

ዙር ከ1-3 የህዝብ ስብሰባዎችን እና ኦንላይን አስተያየቶችን ያካትታል
www.dekalbschoolsga.org/redistricting



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

▪የመጀመሪያ ዙር – Freedom MS – ኖቬምበር 2/2017
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀውመስፈርት ስር የማህበረሰቡን

አስተያየትመሰብሰብ

▪ሁለተኛ ዙር– Clarkston HS – ኖቬምበር 30/2017
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀውመስፈርትመሰረት በቀረቡድጋሚ

የአውራጃ ክለላ አማራጮች ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት

መሰብሰብ

▪ሶስተኛ ዙር– Rockbridge ES – ጃንዋሪ 11/2018
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀውመስፈርትመሰረት በሰራተኞች

በተሰጡ የእቅድ አስተያየቶች ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት

መሰብሰብ



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

▪የቀረቡ አማራጮች በሙሉ በኦገስት 2018 
ይተገበራሉ

▪ወደ 5ኛ, 8ኛ, 11ኛእና 12ኛ ክፍል ያለፉ ተማሪዎች
የመጓጓዣ አገልግሎት ሳይሰጥ በቀድሞው

ት/ቤታቸው የመቀጠል አማራጭይኖራቸዋል



አጀንዳ

ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

ዙር 1 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

▪AD የቦርድ ፖሊሲ የሚማሩበት ት/ቤት ቦታዎች
መቀየር የመጀመሪያ እና ሁለተኛመስፈርትን

ይወስናል

▪የመጀመሪያመስፈርት፣ በቦታ

▪የአካባቢ ቅርበት

▪የመማር ችሎታ

▪ይገባለል ተብሎ የሚገመተው

ማስታወሻ፡ ሌላመስፈርቶች ከግንዛቤ ስለሚገቡ ተማሪ
ሁልጊዜ ለሚቀርባቸውት/ቤት ላይመደቡይችላሉ



ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

▪ሁለተኛውመስፈርት የሚታየው አንደኛውመስፈርት

ከአንድ በላይ አማራጭመወሰድ እንደሚችል ካሳየ ነው

▪ደህንነት እና የትራፊክ ሂደቶች

▪የቀድሞ የድጋሚ የአውራጃ ክለላ

▪ልዩመርሀግብሮችንማጣጣም (ማለትም ESOL፣
የት/ቤትምርጫወዘተ)

▪ከት/ቤትመጋ ጋርመጣጣም

▪ተቀራራቢ ሰፈሮች

▪ውጤታማ እና አዋጭ ስራዎች



አጀንዳ

ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ድጋሚ የአውራጃ ክለላመስፈርት

ዙር 1 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ዙር 1 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
አላማ

ቦርድ ባጸደቀውመስፈርትመሰረት አስተያየት

መሰብሰብ

ለውይይት የሚቀርቡ ሶስት ተከታታይጥያቄዎች



1. እንደ የተፈጥሮ የቦታ እክሎች እና የቤት ባለቤትማህበሮች
የመሳሰሉ ሁኔታዎችን በተመለከተ የትኞቹ ሰፈሮች አንድ ላይ

መሆን አለባቸው እና ለምን?

2. የተማሪዎችን ወደ እና ከ ት/ቤት በሰላማ እና በሰአቱ የመጓጓዝ

ሁኔታ ላይ ተጽእኖ አለውብለው የሚያስቡት የትራፊክ ስጋት

ምንድን ነው?

3. በአካባቢዎት ወደፊት ት/ቤትመግባት ላይ አስተዋጽኦ
የሚያደርግ የመኖሪያ ሁኔታ ለውጥ አዝማሚያወይምድጋሚ

ለውጦች አሉ?

4. እኛማወቅ ያለብን በት/ቤታችሁውስጥ ልዩመርሀግብር አለ?

ዙር 1 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
ጥያቄዎች



ዙር 1 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
መሰረታዊ ደንቦች

▪አመቻቾችማለትምክንያታዊ ተሳታፊዎች ናቸው

▪ከመስፈርቱ ጋር የተያያዘ አስተያየትብቻይቀበላሉ

▪DCSD ሁሉንምተገቢ አስተያየቶች ለመቀበል እና ለማየት ዝግጁ
ነው

▪ሰራተኞች እቅድ በሚያወጡበትወቅት በርካታ አመለካከቶችን እና
የቦታ እክሎችንማጣጣምአለባቸው፤ ስለዚህ ሁሉም አስተያየት
ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል

▪አንዱ የሌላውን አስተያየትንማክበር

▪እባክዎጥያቄዎችንማስታወሻ ካርድ ላይ ይጻፉ

▪ጥያቄዎች በሚከተለውድህረ-ገጹ ላይ ይመለሳሉ
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting


ስለመጡእናመሰግናለን!

ቀጣይ ስብሰባ ፡

ዙር 2  የህዝብ ስብሰባ

ኖቬምበር 3 0 / 2 0 1 7  6 : 3 0 P M
C L A R K S T O N  H S

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


