AMHARIC
ወ/ሮ Vickie B. Turner፣ የቦርድ ሊቀመንበር
አቶ Diijon DaCosta፣ ምክትል ሊቀ-መንበር
ወ/ሮ Anna Hill
አቶ Marshall D. Orson
ወ/ሮ Deirdre Pierce
ወ/ሮ Allyson Gevertz
ዶ/ር Joyce Morley

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris, ዋና ተቆጣጣሪ
የሚዲያ ምክር
ኖቬምበር 5/2021

አድራሻ፡Portia Kirkland, 678-427-4898
Carla Parker, 404-734-1717

የዴካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለ E-SPLOST አጠቃላይ ማስተር ፕላን፣ የታቀዱ የትምህርት ቤት
ፕሮጀክቶች እና ማሻሻያ እርምጃዎችን ለማሳወቅ
STONE MOUNTAIN, Ga. – የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ባለስልጣናት በቅርቡ በጸደቀው E-SPLOST
(ትምህርት - ልዩ ዓላማ የአካባቢ ምርጫ የሽያጭ ቀረጥ) የሚደገፈው የዲስትሪክት-አቀፍ ትምህርት ቤት እና የመሰረተ
ልማት ማሻሻያዎችን የሚገልጽ አጠቃላይ ማስተር ፕላን መውጣቱን ለማሳወቅ ሰኞ ህዳር 8 ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ።
መቼ: ሰኞ፣ ኖቬምበር 8, 2:45PM
የት: የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት፣ አስተዳደራዊ እና መማሪያ ኮምፕሌክስ። 1701 Mountain Industrial
Blvd, Stone Mountain, GA 30083
ተናጋሪዎች፡የ DCSD ሱፐርኢንቴንደንት Cheryl Watson-Harris DeKalb የትምህርት ቦርድ
የ DeKalb የትምህርት ቦርድ ሰብሳቢ Chair Vickie Turner
የ DeKalb ሱፐርኢንቴንደንት Cheryl Watson-Harris እንዳሉት "ግልጽነት እና ተሳትፎ ላይ ያለን ቀጣይነት ያለው
ቁርጠኝነት አካል፣ የጸደቀው E-SPLOST የገንዘብ ድጋፍ አካል በመሆን ያቀድናቸውን የለውጥ ፕሮጀክቶች ህብረተሰቡ
እንዲሰማ መጋበዝ እንቀጥላለን" ብለዋል።
ስለ ኢ-SPLOST
የE-SPLOST ህዝበ ውሳኔ በ DeKalb ካውንቲ መራጮች 81 በመቶ የጸደቀ ድምጽ በኖቬምበር 2 ጸድቋል። E-SPLOST
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በ DeKalb ካውንቲ ውስጥ በሚገዙ ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ የአንድ በመቶ ሽያጭ እና
ቀረጥ ይጠቀማል። ይህ E -SPLOST ለDCSD ቀጣይ ነው። የE-SPLOST V ፈንድ መሰብሰብ ከጁላይ 2017 እስከ ጁን
2022 ድረስ ይሄዳል። የE-SPLOST VI ክምችት ከጁላይ 2022 እስከ ጁን 2027 ድረስ እንዲከፈል ታቅዷል። DCSD ግብሩ
ከ660 ሚሊዮን እስከ 700 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እንደሚያመጣ እና የትምህርት ቤት ማሻሻያዎችን እና የፕሮግራም ማሻሻያ
ፕሮጄክቶችን ይደግፋል።
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የ E-SPLOST ፕሮጀክቶች አዲስ Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባትን ፣ አዲስ መለስተኛ ደረጃ ት/ቤት፣
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በአቅራቢያው የ Dresden አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ የሴኮያህ ትምህርት ቤት
ስብስብ መፍጠር፣ የ McNair ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ወደ የሙያ ቴክ አካዳሚ ማደስ፤ Dunaire እና Allgood
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ወደ አዲስ ትምህርት ቤት የቅድመ ትምህርት ማዕከል በማዋሃድ እና የ Hawthorne አንደኛ
ደረጃን እንደገና መገንባትያካትታሉ።
ሌሎች ፕሮጀክቶች የ Avondale ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በአዲስ ሕንፃ እና ስታዲየም በመተካት የኪነጥበብ አካዳሚ
ይሆናሉ፣ Towers ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በመቀየር የሳይበር ቴክኖሎጂ እና ምህንድስና አካዳሚ ማቋቋም፤ የ
Dresden አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደገና መገንባት፣ የ Stoneview አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደገና መገንባት፣ የ
Jolly አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን እንደገና መገንባት፣ በ Austin አንደኛ ደረጃ የመዋዕለህጻናት-8 መፍጠር፣ ተጨማሪ
የቅድመ ትምህርት ማዕከላት እና ተጨማሪ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ማሻሻያዎች::
ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎን www.dekalbschoolsga.org/e-splost ይጎብኙ፡፡
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