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መስከረም 2019
ውድ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች :
ወደ የ2019-20 የትምህርት ዓመት እንኳን በደህና መጣቹ! እያንዳንዱ አዲስ የትምህርት ዓመት ፣ተማሪዎች አዳዲስ ክፍሎች እና
አስተማሪዎች ፣ ከጓደኞቻቸው ጋር እንደገና መገናኘት ፣ እና በመማር ውስጥ አስደናቂ ፣ ስኬት እና ደስታ የሚያገኙበት ብዙ
አጋጣሚዎች እና እድሎችን ይሰጣል :: የረጅም ግዜ አእስተማሪ እንደመሆኔ፣በየትምህርት የመጀርያ ቀን ሁሉም ታላላቅ ነገሮችን
እንደሚመጡ እጠብቃሎህ።
በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ለልጅዎ መምጣት እና ለትምህርት አመት ጥሩ ጅምር እየተዘጋጁ ናቸው ::ለአዳዲስ የት/ቤት ቤቶች
መፅሀፍት እና ዴስኮች ከማዘዝ ጀምሮ ፣እስከ የአውቶቡስ መንገዶችን መለማመድ፣ አዲሱ የሳይንስ ስርዓተ ትምህርት መማር
ድረስ ፣ ታታሪ ሰራተኞቻችን በስራ ተጠምደዋል።
ይህ የሲያትል የህዝብ ት / ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ በመሆን ሁለተኛ ዓመትዬ ነው። ባለፈው ዓመት ስለ ዲስትሪክታችን
የከተማችን ተስፋ እና ህልሞች በመማር በሺዎች ከሚቆጠሩ ቤተሰቦች ፣ ተማሪዎች ፣ የዲስትሪክት ሰራተኞች እና የህብረተሰቡ
ደጋፊዎች ጋር ጊዜ አሳልፌሎህ።እያንዳንዱ ተማሪ ለኮሌጅ፣ለሰራ፣ለማህበረሰብ ተሳትፎ ዝግጁ እንዲሆኑ የምረቃ ራእያቸውን
ለማሳካት በዲስትሪክቱ ምን ለውጥ እንደሚያስፈልግ እና ስለ ዘር፣ ፍትሃዊ ትምህርት፣የስርዓት ችግሮች በተመለከተ ውይይት
አድርገናል። እነዚህ ውይይቶች የዲስትሪክታችን አዲሱ የ 5 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ፣የሲያትል ጥራት በማዳበር ላይ ጥሩ ሚና
ነበራቸው።
ይህ ቀጣዩ ዓመት አስደሳች ዓመት ነው። አንድ ላይ ፣ የሲያትል ጥራትን በመተግበር ላይ እናተኩራለን። እንደ የቀድመው እቅድ
ሳይሆን፣የሲያትል ጥራት፣ከፍትሃዊ ትምህርት በጣም ርቀው የሚገኙ የቀለም ተማሪዎች ላይ ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ ትኩረት
ያደርጋል። ይህ ማለት ታላቅ ሥራ ለሁሉም ተማሪዎች አይቀጥልም ማለት አይደለም ፡፡ ይህ ማለት ከአፍሪካ አሜሪካዊ ወንዶች
እና ወጣት ወንዶች ጀምሮ ፣ በቂ አገልግሎት ያላገኙ ተማሪዎችን የሚያገለግል ትክክለኛውን የትምህርት ሁኔታ ለመፍጠር
ትኩረት ማድረግ ማለት ነው። የአፍሪቃ አሜሪካን ወንዶችን በተሻለ ለመደገፍ ስርዓቶቻችንን እና አሰራሮቻችንን በመለወጥ
፣በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ የእያንዳንዱ ተማሪ የትምህርት ውጤቶች ይሻሻላል።
የትምህርት ዓመት በዲስትሪክቱ ሙሉ በሦስት ግቦች ትኩረት እናደርጋለን: የ 3 ኛ ክፍል ንባብ ፣ ባህላዊ ምላሽ ያለው የሰው ኃይል
መገንባት ፣ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ፣ የተማሪዎቻችንን እና የቤተሰቦቻቸውን ጥሩ አቀባበል ያለው የመማሪያ አካባቢዎችን
መፍጠር። ከአውቶቡስ ማቆሚያ እስከ ቦርድ ክፍል እነዚህ ሶስት ግቦች ጥረታችንን ሁሉ ይመሩናል ፡፡ እና እነዚህ ግቦች
የዲስትሪክቱ አገልግሎታችንን በከፍተኛ ሁኔታ ሳያሻሽሉ ሊከናወኑ አይችሉም ፣ ይህ የማዕከላዊ ቢሮ ዋና ትኩረት ይሆናል።
ጥራት ያለው ትምህርት ነገሮችን የመቀየር ያለው ሃይል አውቀዋሎህ እና ለእያንዳንዱ ተማሪ ፣ ቤተሰቦች እና ለመላው
ማህበረሰብ የሚያስከትለውን አወንታዊ ለውጥ አይቻለሁ። ልጅዎ በሲያትል ውስጥ የላቀ ትምህርት ማግኘቱን እርግጠኛ
ለመሆን ቆርጫለሁ ፡፡ የወደፊት ሕልማቸውን፣ምንም ይሁኑ ምን፣ እንዲገነዘቡ የሚያዘጋጃቸው ትምህርት ማቅረብ።
ስለ ሲያትል ጥራት ዝማኔዎች እና በመማሪያ ክፍሎቻችን ውስጥ ስለሚከናወኑት ታላላቅ ሥራዎች ለማወቅ በትዊተር
@SeattleSupt ከእኔ ጋር ይገናኙ። ታላቅ ዓመት ይሆናል! እርስዎ ፣ ቤተሰብዎ ፣ ተማሪዎን እና የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶችን
የማገልገል መብት ስለሰጣችሁኝ አመሰግናሎህ።
ከሠላምታ ጋር ፣
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የበላይ ሐላፊ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች

