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አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



▪አዲስ John R. Lewis የመጀመሪያ
ደረጃ ት/ቤት ኦገስት 2019 
ይከፈታል

▪በ Fernbank መጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤት & Briar Vista መጀመሪያ
ደረጃ ት/ቤት በጊዜያዊነት
የተቀመጡ ተማሪዎች ተመልሰው
ወደ Cross Keys Cluster 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች
በአውራጃ ይከለላሉ፡፡

▪በ Fernbank መጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዝግጁ
የሆኑ መቀመጫዎች

ለምን ድጋሚ የአውራጃ

ክለላ?

Druid Hills Cluster የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

የመጀመሪያ ደረጃ መግቢያ ቦታዎች

ስብስብ

(ሁለተኛ ደረጃ እና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት መግቢያ ቦታ)

የ Emory አባሪ (ክርክር የሚደረግበት)

Legend

ማይል

Druid Hills Cluster 
የመጀመሪያ ደረጃ መልሶ ማካለል

አሁን የሚሰራበት መግቢያ ቦታ

ኦክቶበር 1/2018

Fernbank የመጀመሪያ
ደረጃ መግቢያ ቦታ



ለምን ድጋሚ የአውራጃ 

ክለላ?

▪ከ Fernbank መጀመሪያ ደረጃ

ት/ቤት 250 አካባቢ የሚሆኑ

ተማሪዎች፣ ከ Briar Vista 

መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 60 

ተማሪዎች ወደ Cross Keys 

Cluster እየተመለሱ ነው

▪በ Laurel Ridge መጀመሪያ

ደረጃ ት/ቤት (112%) እና

McLendon መጀመሪያ ደረጃ

ት/ቤት (95%) መጨናነቅ

Druid Hills Cluster የመጀመሪ
ደረጃ መልሶ ማካለል

አሁን የሚሰራበት መግቢያ ቦታ

ኦክቶበር 1/2018

Fernbank የመጀመሪያ
ደረጃ መግቢያ ቦታ

Druid Hills Cluster የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

የመጀመሪያ ደረጃ መግቢያ ቦታዎች

ስብስብ

(ሁለተኛ ደረጃ እና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት መግቢያ ቦታ)

የ Emory አባሪ (ክርክር የሚደረግበት)

Legend

ማይል



አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

▪የማህበረሰብ ስብሰባ ሂደት

▪ሁሉም ሰው እኩል ይሳተፋል

▪ስብሰባው የሚጀምረው ሰፊው ግሩፕ በሚያቀርበው ዝግጅት ነው

▪ወደአነስተኛ ቡድኖች የመከፋፈል ጊዜ

▪አነስተኛ ቡድኖች በሰለጠኑ ሰራተኞች ይስተናገዳሉ

▪ፍትሀዊ ሂደት

▪መስፈርቱ ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 1
መግቢያ እና 
አስተያየት

(ኦክቶበር 1/2018)

Druid Hills 
መካከለኛ ደረጃ 

ት/ቤት

ዙር 2
ተቀያ አማራጮች

(ኦክቶበር 25/2018)

Druid Hills 
መካከለኛ ደረጃ 

ት/ቤት

ዙር 3
በሰራተኞች የተሰጠ 

የእቅድ አስተያየት
(ኖቬምበር 

28/2018)

Druid Hills 
መካከለኛ ደረጃ 

ት/ቤት

ቦርድ
የመጀመሪያ ንባብ

የዋና ተቆጣጣሪ 
አስተያየት

(ጃንዋሪ 7/2019)

AIC

በቦርድ
ማጽደቅ

የዋና ተቆጣጠሪ 
አስተያየት

(ፌብሩዋሪ 2019)

AIC

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



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

▪ የመጀመሪያ ዙር – Druid Hills መካከለኛ ት/ቤት– ኦክቶበር 1/2018
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀው መስፈርት ስር የማህበረሰቡን አስተያየት መሰብሰብ

▪ሁለተኛ ዙር – Druid Hills መካከለኛ ት/ቤት– ኦክቶበር 25/2018
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀው መስፈርት መሰረት በቀረቡ ድጋሚ የአውራጃ ክለላ

አማራጮች ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት መሰብሰብ

▪ ሶስተኛ ዙር – Druid Hills መካከለኛ ት/ቤት– ኖቬምበር 28/2018
▪ አላማ፡ ቦርዱ በሚያጸድቀው መስፈርት መሰረት በሰራተኞች በተሰጡ የእቅድ

አስተያየቶች ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት መሰብሰብ



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

▪የዚህ ሂደት ውጤት የሆነው የመልሶ ማካለል እቅዱን ቦርድ

አጽድቋል፣ኦገስት 2019 ስራ ላይ ይውላል

▪ወደ 5ኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች በነበሩበት ት/ቤት የመጓጓዣ

አገልግሎት ሳይሰጣቸው የመቀጠል አማራጭ ይኖራቸዋል

▪የዋና ተቆጣጠሪው አስተያየት ከሶስቱ ዙር የህዝብ ተሳትፎ በተገኘው

አስታየት መሰረት ነው፤ ዛሬ ማታ (በሶስተኛው ዙር ላይ) ከቀረቡት

አማራጮች ጋር ላይመሳሰል ይችላል



አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ከዙር 3 የተገኙ አስተያየቶች

▪በ Clifton Rd እና Scott Blvd መተላለፊያዎች ላይ ስላለው አጠቃላይ

የትራፊክ ስጋት እና የወደፊት እድገት ስለሚኖረው ተጽዕኖ

▪አማራጭ 1- Briar Vista Montessori እና ቀደም-ያለ መማሪያ ማዕከል መፍጠር: 

ተጨማሪ ቀደም-ያለ የትምህርት እድሎችን ይሰጣል፣ አነስተኛ የመጨናነቅ

መፍትሄ ይሰጣል፡፡

▪አማራጭ 2- በሚቀራረቡ ሰፈሮች ላይ ማተኮር: የበለጠ የመጨናነቅ መፍትሄ

ይሰጣል፣ Medlock እና አጠገብ ያሉትን ሰፈሮች አንድላይ ያስቀምጣል

እንዲሁም ከአማራጭ 1 በላይ ይመረጣል



አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

▪AD የቦርድ ፖሊሲ የሚማሩበት ት/ቤት ቦታዎች መቀየር

የመጀመሪያ እና ሁለተኛ መስፈርትን ይወስናል

▪የመጀመሪያ መስፈርት፣ በቦታ

▪የአካባቢ ቅርበት

▪የመማር ችሎታ

▪ይገባለል ተብሎ የሚገመተው

ማስታወሻ፡ ሌላ መስፈርቶች ከግንዛቤ ስለሚገቡ ተማሪ ሁልጊዜ
ለሚቀርባቸው ት/ቤት ላይመደቡ ይችላሉ



ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

▪ሁለተኛው መስፈርት የሚታየው አንደኛው መስፈርት ከአንድ

በላይ አማራጭ መወሰድ እንደሚችል ካሳየ ነው

▪ደህንነት እና የትራፊክ ሂደቶች

▪የቀድሞ የድጋሚ የአውራጃ ክለላ

▪ልዩ መርሀግብሮችን ማጣጣም (ማለትም ESOL፣ የት/ቤት

ምርጫ ወዘተ)

▪ከት/ቤት መጋ ጋር መጣጣም

▪ተቀራራቢ ሰፈሮች

▪ውጤታማ እና አዋጭ ስራዎች



አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

በማህበረሰብ አስተያየት መሰረት:

▪ የትራፊክ ስጋቶች

▪ ለወደፊት የመጨናነቅ ስጋቶች በተለይ

በታቀደው በርካታ ቁጥር ያለው አዲስ የቤት

ግንባታ



በሰራተኞች የቀረበ አማራጭ

▪A: 23 Briar Vista 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

ተማሪ ወደ Fernbank 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት



▪B: 0 Laurel Ridge 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ተማሪዎች ወደ Briar Vista 
ES

▪C: 154 Laurel 
Ridge መጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤት ተማሪ ወደ
Fernbank መጀመሪያ ደረጃ
ት/ቤት

▪D: 46 McLendon 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ተማሪ ወደ Fernbank 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

በሰራተኞች የቀረበ አማራጭ



በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ማጠቃለያ

ገለጻ

በሰራተኞች የቀረበ አማራጭ

ተማሪ

ያንቀሳቅሳል

የማንቀሳቀሻ

ቅነሳ
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BRIAR VISTA መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት MONTESSORI 

• ሰራተኞች በሰጡት እቅድ ላይ Briar Vista 
መጀመሪያ ደረጃ ከአሁኑ Montessori 
መርሀግብር ጋር አጎራባች ት/ቤት ሆኖ
ይቀጥላል፡፡

• መልሰው የተካለሉ ተማሪዎች በ Briar Vista 
መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በ Montessori 
መርሀግብር መጓጓዣ ሳይሰጣቸው የመቆየት
አማራጭ አላቸው፡፡



አጀንዳ
ለምን ድጋሚ የአውራጃ ክለላ?

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ ሂደት

ዙር 3 አስተያየቶች

ድጋሚ የአውራጃ ክለላ መስፈርት

በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ

ዙር 3 የአነስተኛ ቡድን አስተያየት



ዙር 3 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
አላማ

ቦርድ ባጸደቀው መስፈርት መሰረት አስተያየት መሰብሰብ

ተከታታይ ጥያቄዎች ለስብሰባ



1. በሰራተኞች አስተያየት መሰረት የታቀደ እቅድ ጥቅም እና ጉዳቱ ምንድን

ነው (በማህበረሰብ አስተያየት መሰረት)?

2. ዋና ተቆጣጣሪው አስተያየቱን ለቦርዱ በሚያቀርብበት ወቅት ከግንዛቤ

ማስገባት ያለበት ሌላ በቦርድ ከጸደቀ መስፈርት ጋር የተያያዘ ነገር

ምንድን ነው?

ዙር 3 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
ጥያቄዎች



ዙር 3 የአነስተኛ ግሩፕ አስተያየት
መሰረታዊ ደንቦች

▪አመቻቾች ማለት ምክንያታዊ ተሳታፊዎች ናቸው

▪ከመስፈርቱ ጋር የተያያዘ አስተያየት ብቻ ይቀበላሉ

▪DCSD ሁሉንም ተገቢ አስተያየቶች ለመቀበል እና ለማየት ዝግጁ ነው

▪ሰራተኞች እቅድ በሚያወጡበት ወቅት በርካታ አመለካከቶችን እና የቦታ
እክሎችን ማጣጣም አለባቸው፤ ስለዚህ ሁሉም አስተያየት ተቀባይነት ላያገኝ
ይችላል

▪አንዱ የሌላውን አስተያየትን ማክበር

▪እባክዎ ጥያቄዎችን ማስታወሻ ካርድ ላይ ይጻፉ

▪ጥያቄዎች በሚከተለው ድህረ-ገጽ ምላሽ ያገኛሉ
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

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


ስለመጡ እናመሰግናለን!

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


