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ጥራዝ 14
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣
ጥሩ ሳምንት እንዳሳለፉ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ፊት ለፊት ለመገናኘት ስንዘጋጅ ለሰጡን አስተያየት
ሁሉንም አመሰግናለሁ፡፡ ወረዳው ከ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ (DPH) ፣ ከ Georgia
ትምህርት መምሪያ እና ከ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ የተሰጠውን መመሪያ እየተከተለ ነው፡፡
ከ 100,000 የ DeKalb ካውንቲ ነዋሪዎች የ 14 ቀናት አማካኝ ከ DeKalb ካውንቲ ጤና ቦርድ
በተገኘው ተቀራራቢ መረጃ መሠረት ፣ በሚቻልበት ጊዜ ወረዳውን ወደ ፊት-ለፊት ዕቅዳችን ወደ
ሁለተኛ ምዕራፍ ለማዛወር በዝግጅት ላይ ነን፡፡ (ማስተባበያ፡ የ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ
ቁጥሩን ሪፖርት በማድረግ አዲስ መረጃ እንደደረሰ መረጃውን ያዘምናል)፡፡
ከዛሬ ጀምሮ አማካይ 103 ነው፡፡ አማካይ ቁጥሩ በየቀኑ ክትትል ይደረግበታል ፣ ምክንያቱም
በሳይንስ እና በምናገኘው በመረጃዎች ለመመራት መርጠናል። የ DCSD COVID-19 እንደገና
የመክፈቻ ግብረ ኃይል የሁሉንም ተማሪዎች ፣ የመምህራን እና የሠራተኞች ደህንነት ለማረጋገጥ
አዝማሚያዎቹን መከታተል እና ዋስትናዎች ላይ ማስተካከያዎችን ማድረጉን ቀጥሏል።
ከመጨረሻ ግንኙነታችን ጀምሮ አስተያየታቸውን ለመቀበል ከ DCSD አስተማሪ እና ከወላጅ
አማካሪ ቡድኖች እና ከብዙ ርዕሰ መምህራን ጋር ተገናኝተናል፡፡ ወደ ፊት-ለፊት ትምህርትን
በተመለከተ ልዩ ልዩ አቋማቸውን ያካፈሉ የሚመለከታቸው ወላጆች እና የህብረተሰቡ ባለድርሻ
አካላት እንዳሉ አውራጃው ያውቃል፡፡ ትምህርት ቤቶች በፍጥነት እንዲከፈቱ የሚፈልጉ ወላጆች
እንዳሉ የምናውቅ ቢሆንም ፣ ደረጃ በደረጃ አሰራር ደህንነቱ ተጠብቆ እንደገና ለመክፈት የሁሉም
ማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት ስጋቶች ሚዛናዊ መሆን እንዳለብን ማስታወሱ አስፈላጊ ነው፡፡
የ DCSD COVID-19 ቲንክ ታንክ በየቀኑ የሚገናኝ ሲሆን የመማሪያ ክፍሎቻችን ፣
መገልገያዎቻችን እና አውቶቡሶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እና
ለሁሉም የ DCSD ባለድርሻ አካላት ጤናማ አከባቢዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ
የሚያስፈልጉትን መገምገሙን ይቀጥላል፡፡ በተከሰተው ወረርሽኝ ወቅት የተማሪዎቻችንን ፣
የአስተማሪዎቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ደህንነት መጠበቅ የድስትሪክቱ ቁጥር አንድ ቅድሚያ
የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡
ሠራተኞች
ኦክቶበር 19 ቀን የ DCSD ድጋሜ መክፈቻ COVID-19 ግብረ ኃይል የጊዜ ሰሌዳንን በተመለከተ
ለ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ የዘመነ ዕቅድ ያቀርባል፡፡ ከወላጆች ፣ ከአስተማሪዎች እና
ከሌሎች ከማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት በተሰጠ ግብረመልስ ላይ በመመስረት የፊት-ለፊት
መመሪያ ዕቅዳችንን ለማጣራት እንቀጥላለን፡፡
ተማሪዎች
ባለፈው ሳምንት ዝመና ላይ እንደተብራራው ተማሪዎች ወደ ደረጃ III ከመዛወራቸው በፊት
በደረጃ II ውስጥ በርቀት ሁኔታ መማራቸውን ይቀጥላሉ፡፡ በደረጃ III ውስጥ ወላጆች /
አሳዳጊዎች የጥምረት ትምህርት ወይም የርቀት ትምህርት ምርጫ አላቸው። ወላጆች / አሳዳጊዎች
ለእያንዳንዱ ልጅ የመረጡትን አማራጭ መምረጥ እንዲችሉ የመመለስ ፍላጎት ቅጽ በኦክቶበር 9
ተሰራጭቷል፡፡ ምላሾቹ በአከባቢው ያሉ ትምህርት ቤቶች በጥምረት ትምህርት ወቅት በክፍል
ውስጥ ያሉ ማህበራዊ ርቀትን የመጠበቅ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ተማሪዎችን በትንሽ ቡድን
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እንዲያደራጁ እና ደረጃ III በሚጀመርበት ጊዜ በቤት ውስጥ መማር ለሚቀጥሉ ተማሪዎች እቅድ
ማውጣት ያስችላቸዋል፡፡
አገናኝ፡ https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
ከግምት ውስጥ የሚገቡት የመማሪያ ሞዴሎች እንደሚከተለው ናቸው፡
የጥምረት የመማሪያ ሞዴል (የፊት-ለፊት እና የርቀት ትምህርት ጥምረት):
የጥምረት የመማሪያ ሞዴሉ ከርቀት ትምህርት ጋር በተደባለቀ የትምህርት ቤት ሁኔታ
ልጆቻቸውን ወደ ፊት-ለፊት መመለስ ምቾት ለሚሰማቸው ቤተሰቦች የተዘጋጀ ነው፡፡ ተማሪዎች
በአስተማማኝ ሁኔታ ከአስተማሪዎቻቸው እና የክፍል ጓደኞቻቸው ጋር በግል ለመግባባት እድል
ያገኛሉ። በአከባቢው ትምህርት ቤት የመመለስ ፍላጎት ቅፅን በመሙላት ቤተሰቦች በማንኛውም
ጊዜ የርቀት ትምህርት ሞዴልን መምረጥ ይችላሉ፡፡
ተማሪዎች እና ሰራተኞች የፊት መሸፈኛ ወይም ጭምብል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንዲሁም
ተማሪዎች በዲስትሪክታቸው የተሰጡትን ወይም የግል የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎቻቸውን ወደ
ትምህርት ቤት ይዘው መምጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡
የርቀት ትምህርት ሞዴል፡
የርቀት የመማሪያ ሞዴል ልጆቻቸው በዚህ ጊዜ በፊት-ለፊት ሁኔታ ወደ ትምህርት ቤት
እንዲመለሱ ምቾት የማይሰማቸው ቤተሰቦች የተሰራ ነው፡፡ ተማሪዎቹ በትምህርት ቤቱ
በሚሰጡት ምናባዊ ቅርፀት ከቤት መማራቸውን ይቀጥላሉ፡፡ በአከባቢው ትምህርት ቤት
የመመለስ ፍላጎት ቅፅን በመሙላት በእያንዳንዱ የ 4.5 ሳምንቱ የውጤት ጊዜ ቤተሰቦች ወደ
አሁን ያለው የፊት-ለፊት የመማር ሞዴል የመሸጋገር እድል ያገኛሉ፡፡
ሁሉም ቤተሰቦች እስከ ኦክቶበር 23/2020 ድረስ የመመለስን ፍላጎት ቅጽ እንዲሞሉ
ይበረታታሉ። ቅጹን ከማጠናቀቅዎ በፊት እባክዎ የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ ቁጥር (የምሳ
ቁጥር ወይም የ Chromebook መግቢያ ቁጥር) ያግኙ። የልጅዎ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር
ከሌለዎት የወላጅ ፖርታልን ይጎብኙ ፣ የልጅዎን የቅርብ ጊዜ የእድገት ሪፖርት ይመልከቱ ወይም
የልጅዎን አስተማሪ ያነጋግሩ።
ምሁራኖቻችንን እና ቤተሰቦቻቸውን ለድጋሚ-መክፈቻ እቅዳችን ቀጣይ ደረጃ ማዘጋጀት ዋና
ትኩረት ነው፡፡ እንደገና የመክፈት እቅድን በተመለከተ በዚህ በራሪ ጽሑፍ ፣ በ DCSD ድህረገፃችን ፣ በትምህርት ቤት ድረ-ገጾች ፣ በትምህርት ቤት መልእክተኛ እና በማኅበራዊ
አውታረመረቦች (ፌስቡክ ፣ ትዊተር እና ኢንስታግራም) አማካኝነት መደበኛ ዝመናዎችን
መጠበቅዎን መቀጠል ይችላሉ።
በመስክ ላይ
የመስክ ጉብኝት ላይ የክልል I ዋና ተቆጣጣሪ ፣ ወ / ሮ Melanie Pearchን በማግኘቴ ደስ
ብሎኛል፡፡ የክልል ዋና ተቆጣጣሪ Pearch እና እኔ የ Ashford Park መጀመሪያ ደረጃ ፣
Doraville United መጀመሪያ ደረጃ እና Chamblee ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጎብኝተናል፡፡

AMHARIC

ለ Kittredge Magnet መጀመሪያ ደረጃ እና Austin መጀመሪያ ደረጃ ብሉ ሪባን ትምህርት
ቤቶች በመሆናቸው እንኳን ደስ አላችሁ፡፡ ክሮስ ኪ የተማሪ እድገትን እና በዚህ ክላስተር ውስጥ
ያሉ በርካታ አንጋፋ ርዕሰ መምህራን ለትምህርት ቤቶቻቸው ቁርጠኛ መሆናቸውን ማየትም
አስደሳች ነበር፡፡ ርዕሰ መምህሩ Cedric Anthony ከ Sequoyah መካከለኛ እንደተናገሩት “እኛ
በጭራሽ ልንቀመጥ የማንችልበትን ጥላ የሚሰጥ ዛፎችን እንዲያድጉ ዘሩን ተክለናል፡፡”
ብዙ ጊዜ ወደ እኔ ለመድረስ እና ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ወይም ጠቃሚ አስተያየትዎን ለማጋራት
ጊዜ መስጠታቸውን ለሚቀጥሉ ብዙ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ። እያንዳንዱ ሰው ምላሽ እንዲያገኝ
ለማድረግ ፣ እባክዎ ጥያቄዎችዎን እና ግብረመልስዎን ወደ የክልል ዋና ተቆጣጣሪ እና ርዕሰ
መምህራን ይምሩ፡፡ ይህ ለብዙዎቹ የ DCSD ቤተሰቦቻችን እጅግ አስጨናቂ ጊዜ መሆኑን
አውቃለሁ፡፡ እየተለዋወጠ በመጣው የትምህርት ዓመት ስንጓዝ ለተማሪዎቻችን ደህንነት እና
አካዳሚያዊ ልህቀት ያለኝን የማይለዋወጥ ቁርጠኝነት አፅንዖት ለመስጠት እፈልጋለሁ።
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣
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