
AMHARIC 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ፣ 

ሁሉም ሰው ደህና እና አስደሳች ቅዳሜና እሁድ እንደነበረው ተስፋ አደርጋለሁ። ባለፈው ማክሰኞ ምሽት 
የአትላንታ ብራቭስ የአለም ተከታታይን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የዲካልብ ካውንቲ መራጮች የዲስትሪክቱን 
ትምህርት ልዩ ዓላማ የአካባቢ አማራጭ የሽያጭ ታክስ (E -SPLOST) ህዝበ ውሳኔን አጽድቀዋል። 

E-SPLOST በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በ DeKalb ካውንቲ ውስጥ በሚገዙ ዕቃዎች እና 
አገልግሎቶች ላይ የአንድ በመቶ ሽያጭ እና ቀረጥ ይጥላል። 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። 

በ DeKalb ካውንቲ መራጮች ድጋፍ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ንፁህ እና አዲስ የመማሪያ አካባቢዎችን 
ለተማሪዎቻችን መስጠቱን እንቀጥላለን። ሰራተኞቻችንን እና በጎ ፍቃደኞቻችንን በ E-SPLOST አማካሪ 
ኮሚቴ ህብረተሰቡን በ E-SPLOST ላይ ለማስተማር ላደረጉት ጥረት ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። 
በተጨማሪም በጠቅላላ ማስተር ፕላን የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች ላይ የተገኙትን ሁሉ ማመስገን 
እፈልጋለሁ።  ያለፉትን ስብሰባዎች ቅጂዎች ለማየት እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡  የCMP ባለድርሻ አካላት 
ግብረመልስ ዳሰሳን ለማጠናቀቅ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡፡ 

የ E-SPLOST ፕሮግራም ቀጣዩ ደረጃ ቦርዱ የE-SPLOST VI ፕሮጀክት ዝርዝር እና በጀት ማጽደቅ 
ነው። በዲሰምበር ወር፣ የሚመከር ረቂቅ E-SPLOST VI ፕሮጀክት ዝርዝር እንደ ረቂቅ አጠቃላይ 
ማስተር ፕላን (ሲኤምፒ) አካል ለህዝብ ይቀርባል። ቦርዱ በ 2022 ስፕሪንግ ወቅት በ E-SPLOST VI 
ፕሮጀክት ዝርዝር እና በጀት ላይ ድምጽ ይሰጣል። አንዴ የፕሮጀክት ዝርዝር ከፀደቀ፣ በE-SPLOST VI 
ፕሮጀክቶች ላይ መስራት በ2022 ፎል ሊጀመር ይችላል።  ስለ E-SPLOST እና ስለታቀዱት ፕሮጀክቶች 
የበለጠ ለማወቅ እባክዎ የ E-SPLOST ድረ-ገጻችንን ይጎብኙ፡፡ 

የተማሪ ትኩረት 

በዚህ ሳምንት፣ በPeachtree መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሰባተኛ ክፍል ተማሪ Gianncarlos 
Briones-Carmona ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። Gianncarlos የ2021-2022 የ Georgia የእንግሊዝኛ 
መምህራን ለሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች (GATESOL) የአመቱ ምርጥ ተማሪ ሆኖ ተመርጧል። የተመረጠው 
በዳይሬክተሯ ወይዘሮ Perez ሲሆን Gianncarlos ደግ፣ ደፋር እና ሩህሩህ ወጣት መሆኑን ተናግረዋል። 
በዚህ አስደናቂ ተማሪ ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ኩራት ይሰማኛል!

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/


AMHARIC 

የ COVID ምርመራ እና ክትባቶች 

DCSD ወርሃዊ የኮቪድ-19 ምርመራ እና የክትባት ክሊኒክን ለሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ማህበረሰቡ 
እያስተናገደ ነው። ነፃ ክትባቶች እና ምርመራዎች ለሁሉም ዕድሜዎች ይገኛሉ። ቀጣዩ የታቀደው ዝግጅት 
አርብ ኖቬምበር 19 ከ8:30 a.m. እስከ 1 p.m. በአስተዳደራዊ እና መማሪያ ኮምፕሌክስ ፣ 1701 
Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA ነው። የኮቪድ -19 ምርመራ በ Doraville 
መጓጓዣ ማዕከል ፣ በ DCSD የትራንስፖርት መምሪያ እና በ Panthersville የትራንስፖርት ማዕከልም 
ይገኛል። ለበለጠ መረጃ www.freecovidtesting.us/dekalb ይጎብኙ፡፡ 

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 ከ8 a.m. እስከ 2 p.m. ድረስ ነፃ ምርመራ እየሰጠ ነው። ሰራተኞቻችንን 
እና ወላጆቻችንን በማገልገል ላይ ላደረጉልን የማህበረሰብ አጋሮቻችን በ MedCura Health እና የህፃናት 
ህክምና ዲፓርትመንት 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 

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 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

