
 

 

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

ጁን 18፣ 2018 
 
ውድ የ South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሰራተኞች፣ ቤተሰቦች እና ተማሪዎች 
 
ለተማሪዎቻችን፣ ለአስተማሪዎቻችን እና ለ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አመራር ለምታደርጉት 
ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እናመሰግናለን።  
 
የ South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርት Jennifer Hanson በግለሰብ የጤና ጉዳዮች ምክንያት በ 
2018-19 የትምህርት ዓመት ወደ South እንደማይመለሱ ስንገልጽ ልባችን እጅግ እያዘነ ነው። Mrs. Hanson 
ለ Rebel ቤተሰብ እጅግ ታላቅ መሪ ነበሩ። በሷ አመራር የኮሌጅ ክሬዲት በሚያስገኙ ክፍሎች ያሉ የቀለም 
ተማሪዎች ቁጥር በ 2016 ከነበረበት 73 በ 2018 ወደ 592 አድጓል፣ እንዲሁም ወደ አራት ዓመት ት/ቤቶች 
ያለን የምትሪኩሌሽን መጠን 67 በመቶ በመሆን በከተማ ውስጥ ሁለተኛውን ደረጃ ይዟል። በ 2018፣ በ 
National Education Policy Center (ብሔራዊ የትምህርት ፖሊሲ ማእከል) በሀገሪቱ ታሪክ ለስምንት 
ት/ቤቶች ብቻ የተሰጠውን እንዲሁም በ Washington Post (ዋሺንግተን ፖስት) የቀረበውን School of 
Opportunity (የዕድል ትምህርት ቤት) በሚል በተሰጠው ማእረግ South ልዩ ክብር አግኝቷል። ለርዕሰ 
መምህርት Jennifer Hanson እና እራስዋን በ South ላሉ ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን በመስጠቷ ለሷ 
ያለንን ጥልቅ አድናቆት ለመግለጽ እንፈልጋለን። Mrs. Hansonን የምናጣት ሲሆን መልካም እንዲገጥማት 
እንመኛለን። 
 
በ 2018-19 የትምህርት ዓመት በ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ Mr. Bobby Thomasን 
የሽግግር ርዕሰ መምህር አድርገን ስናሳውቅ በደስታ ነው። Mr. Thomas ላለፉት ስድስት አመታት የ Summit 
Academy ርዕሰ መምህር የነበረ ሲሆን በዚህም ከነበሩበት የቀይ ደረጃ ያለው ት/ቤት ወደ አረንጓዴ ደረጃ 
የመራ ነው። በ Summit ብነበሩት እያንዳንዱ አመቱ ውስጥ፣ በተማሪ እና በወላጅ ግንዛቤ ጥናቶች ላይ 
ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ከ 95% በላይ እርካታን ጠብቆ የቆየ ነው። የትምህርት ቤት መሪ ከመሆኑ በፊት 
ለልዩ ተማሪ ማህበረሰቦች የጣልቃ ገብ ሆኖ አገልግሏል፣ የተዋሃደ የመስመር ላይ መምህር፣ የተማሪ 
ካውንስል ድጋፍ ሰጭ፣ የብዝሃነት ክበብ ስፖንሰር፣ የአሽከርካሪ ትምህርት አስተማሪ እና የእግር ኳስ 
አሰልጣኝ ነበር። የ South  ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ባለው የተለያየ ዳራ ምክንያት እና በባለቤቱ፣ አማቾቹ የ 
Rebel የቀድሞ ተማሪዎች በመሆናቸው ምክንያት ለሱ ልዩ የሆነ ቦታ ነው። ከተማሪዎች፣ ከቤተሰቦች እና 
ከሰራተኞች ጋር ባለው ግንኙነት፣ ለሁሉም ተማሪዎቹ ባለው ቁርጠኝነት እና አርአያነት ባለው የትምህርት 
ቤት አመራር ባህል በደንብ ይታወቃል። የ South ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጣም በሚችሉ እጆች 
ውስጥ ይሆናል!  
 
Denver Public Schools ለ 2019-2020 ቋሚ ርዕሰ መምህር ለመምረጥ በምርጫ ሂደቱ ለመሳተፍ 
በሚቀጥለው የትምህርት አመት ከ South Collaborative School Committee (ከደቡብ ት/ቤ የትብብር 
ኮሚቴ) ጋር ይሰራል። ስለ ሂደቱ ተጨማሪ መረጃ እና እንዴት እንደሚሳተፉ የሚገልጹ ተጨማሪ መረጃዎች 
በጸደይ መጨረሻ ይላካሉ።  
 
Mrs. Hanson እና Mr. Thomas ለ South ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን እንከን አልባ ሽግግር ለማረጋገጥ 
አብሮ ለመሥራት ቁርጠኞች ናቸው። ከሠራተኞች፣ ከተማሪዎችና ከቤተሰቦች ጋር የሚኖር ቀጣይ 
ትብብርን በጉጉት እንጠብቃለን፣ እና ቀጣይነት ላለው ድጋፍዎ አስቀድመን እናመሰግናለን። ማንኛውም 
ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ለ Family & Community Helpline (የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመር) በ 
720-423-3054 ለመደወል አያመንቱ። ከምስጋና ጋር፣ 
 
 
የእርስዎ፣ 
 



 

 

Suzanne Morris-Sherer 
Instructional Superintendent (የትምህርት ዋና ተቆጣጣሪ) 
የሁለተኛ ት/ቤት አውታረ መረብ 
 
Amber Elias 
Operational Superintendent (የኦፕሬሽን ዋና ተቆጣጣሪ) 
የሁለተኛ ት/ቤት አውታረ መረብ 


