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ግንቦት / May 17, 2012 

በወቅቱ ከ5ኛ-7ኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎች የተከበሩ ወላጆችና/ቤተሰብ ፤ 

ያለንበት ወቅት የኬምብሪጅ ሕዝብ ት/ቤቶች በእጅግ የደመቀበትና ቃሉን የጠበቀበት ነው!  በመጪው መስከረም / September 
2012 ዓራት አዳዲስ የበላይ ትምህርት ማዕከሎችን እንከፍታለን። ከ6ኛ-8ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎች ሁሉ በበላዩ ትምህርት ማዕከል 
ወይንም በ K-8ኛ Amigos ት/ቤት ይሳተፋሉ። ለእያንዳንዱ የትምህርት ማዕከል መምህራን ተመድበዋል። ዓራቱም የበላይ የትምህርት 
ማዕከል ሓላፊዎችም ከሥራ ባልደረቦቻቸውና ከዓዲስ ሠራተኞቻቸው ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። የበላይ የትምህርት ማዕከሎቹና 
ፕሮግራምና የክፍለ ትምህርት መተዳደሪያዎችም በመምህራኑና ባለሙያዎች ተዘጋጅተዋል። በኬምብሪጅ ለሚ ኖሩ ልጆች ሁሉ በላቀ 
መንገድ በማስተማር፡ የማሕበረሰብና የዓእምሮ አመለካከታቸውን በማጎልበስ የ21ኛውን ምዕተ ዓመት ያመለከተውን የበላይ ትምህርት 
ቤቶች ፕሮግራም ለማስጀመር የምንፈልገው የእርስዎን ልጅ ነው!  

የመጀመሪያ የትምህርት ቀን መስከረም / September 4, 2012 ይሆናል።  በሁሉም ትምህርት ማዕከልና የ Amigos ት/ቤቶች 
የትምህርት ቀኑም ከ 8:55 ጠዋት እስከ 2:55 ከሠዓት በኋላ ይሆናል። የትራንስፖርትና የባስ ድልደላ በመንፈቀ ነሓሴ / mid August  
ላይ አስፈላጊነቱን በብቃት ላሟሉ ተማሪዎች ይላካል ። ስለበላይ ትምህርት ፕሮግራም መረጃና የተጠሪዎች ዝርዝር መግለጫ 
በኬምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ድረ ገፅ (www.cpsd.us)  ላይ ይገኛሉ። በተጨማሪም በትምህርት ቤት ውስጥ ማግኘትም 
ይቻላል። የሚቀጥለውን ዓመት በተመለከተ የተለየ መግለጫ በመጪው የበጋ ወቅት ከትምህርት ቤቱ ሓላፊ ይላክሎታል። የትርጉም 
አገልግሎቶችም ስላሉን ከበታች እንደተቀሰው እባክዎ ያግኙን። እርስዎን ከማገልገል ወደኋላ አንልምና ይፈልጉን።  

በተጨማሪም በመጪው ሳምንታት በሚደረጉ ሁለት ልዩ ስብሰባ ላይ እባክዎ የሳተፉልን። ዕሮብ / Wednesday, May 30 , ከምሽቱ 
6:00-8:00 ስዕት በCRLS ካፊተሪያ  ለ Innovation Agenda Curriculum Night ተሳታፊ  ይሁኑ።  በዚህ ልዩ ስብሰባ ላይም 
የኬምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አስተባባሪዎች፥የክልል መሪዎችና የበላይ ትምህርት ማዕከል ሓላፊዎች በሚገኙበት 
ስለአዲሱ የትምህርት ፕሮግራም ገለፃ ያቀርቡና እርስዎ ለሚኖሮት ጥያቄም መልስ መስጠት ይችላሉ። በሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ early 
June ደግሞ እባክዎ የኬምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የቤተሰብ ጥናት ተሳታፊ ይሁኑ። ይህ የጥናት መጠይቅ በክልሉ ድረ ገፅ 
ላይ ያለ ሲሆን በወረቀት መልኩም ማግኘት ይችላሉ። እርስዎ ለክልሉና ለትምህርት ቤቱ ያሎትን አመለካከትና አስተያየት 
እናሰባስባለን። እርስዎ የሚናገሩትም ለተማሪዎች እድገት አንገብጋቢ ነውና እባክዎ ድምፅዎን ያሰሙ! 

በመዝግያምIn closing, የልጆቻችንና የክልሉን ለውጠት ቆመን ስንመለከት ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር “ትክክለኛ ነገርን 
ለመሥራት ግዜው ሁልጊዜ ትክክለኛ ነው” ብለው የተናገሩትን በማስታወስ ከአንድ ዓመት በፊት የለውጠቱን አጀንዳ ባስጀመረ መልኩ 
እኔም በማመስገንና ትህትና ባለው መልክ ብኩራት፥ ያ ግዜ ለእኛ አሁን ነው እላለሁ። የዚህ ማኅረሰብ አባላት ሁሉ ፥ቤተሰቦቻቸው፥ 
አስተማሪዎች፥ የትምህርትና የክልል መሪዎች ፥ማኅረሰባዊ ጓዶችና የትምህርት ኮሚቴው አንድ ዓመት ሙሉ በትጋት በተቀላጠፈና 
ጥራት ባለው የአሰራር ተሳትፎ ፣ አራት አዲስ የትምህርት ማዕከሎችን በር በመክፈት ከ6ኛ-8ኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎች 
እንደሚገባቸው በብቃት ለማገልገል ይችላል። 2012-13 የትምህርት ዓመት ሲገሰግስ እኛም ለበላይ ትምህርት ፕሮግራሙን እያሻሻልና 
እያዳበርን በአንድነት ወደፊት ስንጓዝ፣ ከተማችን በብቃት ይምታንፅባርቅበትን መንገድ በመረዳት ነው።   

 

በማመስገንና ለመጪው ቀናቶች ድምቀት በመመኘት ፣ 

 
ጀፍሪ ኤም ያንግ  
Jeffrey M. Young 
የትምህርት ቤቶች ሱፐሪንቴንደንት 
Superintendent of Schools 
 

http://www.cpsd.us/



