
DRUID HILLS CLUSTER ቐዳምይ
ብርኪ ዝውውር

ዙር 3  ህዝ ባዊ ኣኼባ

2 8  ሕዳር 2 0 1 8  7 : 0 0ድ .ቐ

ቤት ትምህርቲ መባእታ D R U I D  H I L L S

TIGRINYA



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



▪ቤት ትምህርቲ መባእታ New 
John R. Lewis፣ ዝኽፈተሉ፥
ነሓሰ 2019

▪እቶም ተምሃሮ ኣብ Fernbank 
ES & Briar Vista E ብጊዛዊ
ዝቕመጡ ናብ ቤት ትምህርቲ
Cross Keys Cluster 
ማልሳይ ክዘዋወሩ እዮም

▪ኣብ Fernbank ES ኣማኢት
ዝኾኑ ናይ መቐመጥቲ ክፍተታት
ኣልዉ

ንምንታይ ክልከላ

ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ Druid Hills Cluster

ናይ ቐዳማይ ብርኪ ኣቴንዳንስ ቦታ

ቤት ትምህርቲ ካልእእይ ደረጃን ቤት ትምህርቲማእከላይ ደረጃን) ክላስተር

(ቦታ ተሳታፍነት

Emory Annexation (ዓይነት ን ሞጎት)

መግለጺ

ማይልስ

ዳግመ-ምደባ ጉጅለ ቤት ትምህርቲ
መባእታ Druid Hills

ሕጂ ዘሎ ናይ ኣቴንዳንስ ቦታ

October 1, 2018

Fernbank ES ናይ
ኣቴንዳንስ ቦታ



ንምንታይ ክልከላ

▪ካብ Fernbank ES ኣስታት
250 ዝኮኑ ተምሃሮ ካብ
Briar Vista ES ድማ 60 
ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ Cross 
Keys Cluster ይምለሱ
ኣለዉ

▪ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ
Laurel Ridge (112%) 
ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርቲ
መባእታ McLendon 
(95%)፡ ካብ ንቡር ንላዕሊ
ምጭንናቕ ኣሎ

ዳግመ-ምደባ ጉጅለ ቤት ትምህርቲ መባእታ
Druid Hills

ሕጂ ዘሎ ናይ ኣቴንዳንስ ቦታ

October 1, 2018

Fernbank ES ናይ
ኣቴንዳንስ ቦታ

ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ Druid Hills Cluster

ናይ ቐዳማይ ብርኪ ኣቴንዳንስ ቦታ
ክላስተር

(ቦታ ተሳታፍነት ቤት ትምህርቲ ካልእእይ ደረጃን ቤት ትምህርቲ ማእከላይ
ደረጃን)

Emory Annexation (ዓይነት ን ሞጎት)

መግለጺ

ማይልስ



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



ናይ ዝውውር ከይዲ

▪ከይዲ ኣኬባ ማሕበር

▪ኩሉ ሰብ ብማዕርነት ይሳተፍ

▪እቲ እኼባ ዝጅምር ብ ዓበይቲ ጉጅለ ተሳታፍነት እዩ

▪ናብ ንኡሳት ጉጅለ ብምቕቓል ዝተኸፈሉ

▪ንኡሳት ጉጅለ ብ ዝሰልጠኑ ስታፍ ይጣየሽ

▪ማዕርነት ከይዲ

▪ኣብቲ መመዘንታት ዘተኮሩ ምይይጣት



ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 1

ምእተዉታትንን ሪእቶታትን

(ጥቅምቲ 1, 2018)

ቤት ትምህርቲ ማእከላይ

ብርኪ Druid Hills

ዙር 2

ኣማራጺ ዕድላት

(25 ጥቅምቲ 2018)

ቤት ትምህርቲ ማእከላይ

ብርኪ Druid Hills

ዙር 3

ብሰራሕተኛታት

እተኣመመ ውጥን

(28 ሕዳር 2018)

ቤት ትምህርቲ ማእከላይ

ብርኪ Druid Hills

ቦርድ

ኣቐዲሙ ዝንበብ

ለበዋ ሓለቓ ቤት

ትምህርቲ

(7 ጥሪ 2019)

AIC

ፍቓድ

ቦርድ

ለበዋ ሓለቓ ቤት

ትምህርቲ

(Feb. 2019)

AIC

ክፋል 1-3 ናይ ህዝባዊን ኦንላይንን ኣኼባ ከጠቓልል እዩ

www.dekalbschoolsga.org/redistricting



ናይ ዝውውር ከይዲ

ናይ▪ መጀምርታ ክፍል- Druid Hills MS– ጥምቀት 1, 2018
እቲ▪ ዝረኣ ነገር፥ በቶም ኮሚቴ ተቀባልነት ዝረኸበ መመዘንታት ኣታዊ
ማሕበር ኣብ

ካልኣይ▪ ክፋል- Druid Hills MS– ጥቅምቲ 25, 2018
እቲ▪ ዝረኣ ነገር፥ በቶም ኮሚቴ መሰረት እቲ ናይ ዝውውር መምረጽታት
ኣታዊ ኣካብ

ሳልሳይ▪ ክፋል- Druid Hills MS– ሕዳር 28, 2018
እቲ▪ ዝረኣ ነገር፥ እቶም ስታፍ ስጠቖምዎ ወይ ዝመኸርዎ ትልሚ በቶም
ኮሚቴ መሰረት ኣክብ



ናይ ዝውውር ከይዲ

ናይ▪ እዚ ከይዲ እዚ ውፅኢት ዝኾነ ብቦርድ ዝተፈቐደ ናይ ዝውውር

ትልሚ ኣብ ነሓሰ 2019 ተግባራዊ ይኸውን

ናብ▪ 5ይ ክፍሊ ዝሓልፍሉ ተምሃሮ ኣብቲ ዝጸንሐ ቤት ትምህርቲ

ክጽሉ እዮም፣መጓዓዓዝያ ከይተገበሮሎም

ለበዋ▪ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ሰለስቲኡ ዙራት ህዝባዊ ንጥፈታት

እተኣከበ ርእይቶ ምርኩስ ዝገበረ እዩ፣ ከምቲ ሎም ምሸት (ሳልሳይ

ዙር) ዝቕረበ ዕድላት ከይከውን ይኽእል እዩ።



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



ናይ ክፋል 3 ርኢቶታት

ኣብ▪ መተሓላለፊ Clifton Rd ከምኡውን Scott Blvd ብዛዕባ ዘሎ

ምንቅስቓስን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ምዕባለ ዘለዎ ጽልዋ ዝምልከት

ሓፈሻዊ ስክፍታ

ኣማራጺ▪ 1- Briar Vista Montessori ከምኡውን ማእከል ቅድመ-ትምህርቲ፥ ተወሳኺ

ዕድላት ቅድመ-ትምህርቲ ዝህብ'ዩ፣ እቲ ኣብ ጻዕቒ ተማሃሮ ኣተኲሩ ዝውሃብ

ረድኤት ትሕት ዝበለ እዩ።

ኣማራጺ▪ 2- ብኻልእ ኣብ ዘይተበላሸወ መንበሪ ከባቢ ምትኳር፥ ኣብ ኣዝዩ ጻዕቒ ተማሃሮ
ዘለዎ ዝያዳ ረድኤት ምሃብ፣ ንMedlock  ኣብ ከባቢኡ ምስ ዝርከቡ

መቐመጢ ከባቢታትን ብሓባር ከምዝሰርሓ ምግባር፣ ከምኡውን ካብ ኣማራጺ

ድማ ይሕረ እዩ።



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



ናይ ዝውውር መመዘንታት

▪ናይ ኮሚቴ ሕግታት: ናይ ቤት ትምህርቲ ኣቴንዳንስ
ቦታታት ምቕያር ቀዳማይን ካልኣይን መመዘኒ ይውስን

▪ቐዳማይ መመዘኒ፣ብ ትኽለኛ ዝኾነ መንገዲ

▪ናይ ቦታ ቅርርብ

▪ናይ መምርሒ ዓቕሚ

▪ትልማዊ ዝኾነ ምዝገባ ትምህርቲ

ኣስተብህሉ፥ እቲ መመዘንታት ስለዘለዎ ተምሃሮ ኩሉ ግዘ ናብ ቀረባ
ቤት ትምህርቲ ክዘዋወሩ እይክእሉን



ናይ ዝውውር መመዘንታት

▪ካልአዋይ መመዘንታት፣እቶም ቐደማዊ መመዘንታት ካብ ሃደ

ንላዕሊ ንጥፈት እንትሓቱ

▪ዉሑስን ናይ ትረፊክ መንገድታት ጥምረትን

▪ዝጸነሐ ዝዉውር

▪ምምዝዛን ፍሉያት መደባት፣ (i.e., ESOL, ምርጫ ቤት

ትምህርቲ, ወዘተ.)

▪ናይ ቤት ትምህርቲ መጋቢ መንገዲ ኣሰራርዓ

▪ዉሑስ ዝኾኑ መንበሪ መንደራት

▪ናይ ኢኮኖምያዊን ዓቕምን ስራሕ



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ኣብ ርእይቶ ኮም ምርኩስ ዝገበረ

ስክፍታታት▪ ምንቅስቓስ

ኣዝዩ▪ ብዙሕ ዝቚጽሩ ሓድሽ ምምዕባል

ኣባይቲ ብፍላይ እተወጠን ብምህላዉ

ዝስዕብ ናይ መጻኢ ሽግራት ምጭንቕናቕ



ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

▪ሀ፥ 23 Briar Vista 

ES  ተመሃሮ ናብ

Fernbank ES



ለ፥▪ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ
መባእታ 0 Laurel 
Ridge ክሳዕ ቤት
ትምህርቲ መባእታ Briar 
Vista

ሐ፥▪ 154 Laurel 
Ridge ES  ተማሃሮ ናብ
Fernbank ES

መ፥▪ 46 McLendon 
ES ተመሃሮ ናብ
Fernbank ES

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን



ጽማቚ ናይቲ ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ገለጻ

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ናይ ተመሃሪ
ምንቅስቓሳት

ተንቀሳቓሲ

ቀረፅ

223 -10



ቤት ትምህርቲ መባእታ ደረጃ BRIAR VISTA፡

MONTESSORI 

ብሰራሕተኛ• ኣብ እተኣመመ ውጥን፥ መባእታ
Briar Vista፡ ፕሮግራም Montessori ዘለዎ፡
ኣብ እትቕመጥሉ ከባቢ ዝርከብ ብቤት ትምህርቲ
ኮይኑ ኽቕጽል እዩ።

እቶም• ናብ ካልእ ኣውራጃ እተመደቡ ተማሃሮ፡
መጓዓዝያ ኣብ ዘይውሃቦ ኣብ ቤት ትምህርቲ
መባእታ Briar Vista ኣብ ዝውሃብ ፕሮግራም
Montessori ንኽትኮኑ ዕድል ክህልወኩም
እዩ።



ኣጀንዳ
ንምንታይ ክልከላ

ናይ ዝውውር ከይዲ

ክፋል 3 ርኢቶ

ናይ ዝውውር መመዘንታት

ብሰራሕተኛታት እተኣመመ ውጥን

ሪኢቶ ክፋል 3 ንኡስ ጉጅለ



ዙር 3 ርእይቶ ንኡስ-ጉጅለ
ዕላማ

በቲ መመጸንታት ኮሚተ መሰረት እቲ ኣታዊ ተቐበል

ንምይይጥ ዝኾኑ ብዙሓት ሕቶታት



እወታውያንን1. ኣሉታውያንን ጐድንታት ናይቲ ብሰራሕተኛታት

እተኣመመ ውጥን እንታይ እዩ (ኣብ ርእይቶ ኮም ምርኩስ ዝገበረ'ዩ)?

ሓለቓ2. ቤት ትምህርቲ፡ ናብ ቦርድ ዝቐርብ ለበዋ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ

የዳሉ ስለዘሎ፡ ብሓለቓ ቤት ትምህርቲ ክርኤ ዘለዎ ብቦርድ ፍቓድ

ምስ ዝረኸበ ረቛሒታት ዝተኣሳሰር ነገራት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም?

ዙር 3 ርእይቶ ንኡስ-ግጅለ
ሕቶታት



ዙር 3 ርእይቶ ንኡስ-ጉጅለ
ቀንዲ መምርሒታት

▪እቶም ኣጣየሽቲ ናይቲ ተሳትፎ ርኡያት ነገር እዮም

▪ነቲ መማዘዘንቲ ዝተሓሓዙ ኣታዊ ጥራይ እዩ ዝሕሰበሉ

▪DCSD ኣብ ምቕባልን ምሕሳብን ስርዓት ዘለዎም ኣተውቲ ይሰርሕ

▪እቲ ስታፍ ነቲ ብዙሕ ትኽክለኛን ጎንን ዘመዛዘኒ ድኽመት ኣብ ምዕባይ ትልሚ

መመዛዝን ፣ኩሎም ኣታዊ ተቐባልነት ኣይረኽቡን

▪ነናይ ሕድሕድኩም ሪኢቶ ኣኽብሩ

▪ብኽብረትኩም ሪኢተኹም ኣብ ናይ ጽሑፍ ካርዲ ጻሕፍዎ

▪ጥያቔታት ኣብዚ ድረ ገጽ እዚ ይርከቡ

www.dekalbschoolsga.org/redistricting

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


ስለ ዝመጻኹም የቐንየልና

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


