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ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

 

ባለፈው ሰኞ በ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ (BOE) ላይ አዲስ መረጃ አቅርቤ ነበር፡፡ ውይይቱ 

በአካል ወደ ትምህርት ለመመለስ በእቅዳችን ውስጥ በምንገኝበት ቦታ ላይ ያተኮረ ነበር፡፡ 

 

በስብሰባው ላይ የ DeKalb ካውንቲ ማህበረሰብ COVID-19 ስርጭት ለሰራተኞቻችን ፣ 

ለአስተማሪዎቻችን እና ምሁራኖቻችን በአካል ወደ ትምህርት ለመመለስ ዋስትና ለመስጠት በቂ 

እንዳልቀነሰ ለ BOE አጋርቻለሁ፡፡ ወረዳው ያለፉትን ጥቂት ወራቶች በተከታታይ ሲያስተላልፍ 

እንደነበረው እንደገና በመክፈት እቅዳችን ወደ ሚቀጥለው ምዕራፍ ለመሸጋገር የሚያስፈልጉን መስፈርት 

የህብረተሰብ ውስጥ ስርጭት ደረጃዎች በ 14 ቀናት አማካይ ከ 100,000 ሰዎች 100 ጉዳዮችን በታች ዝቅ 

ማለት አለበት፡፡ አሁንም የተማሪዎቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ደህንነት ከሚያረጋግጥ እቅዳችን ፈቀቅ 

ብለን አናውቅም፡፡ 

 

ለ ተለዋጭ ትምህርት ቤት ውሳኔ አሰጣጥ በ CDC የተሰጡ አመልካቾች መረጃ-ሰጭ  

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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አመልካቾች 

በትምህርት ቤቶች 

ውስጥ በጣም 

ዝቅተኛ የመተላለፍ 

አደጋ 

በትምህርት ቤቶች 

ውስጥ 

የማስተላለፍ 

ዝቅተኛ አደጋ 

በትምህርት ቤቶች 

ውስጥ መካከለኛ 

የመተላለፍ አደጋ 

በትምህርት ቤቶች 

ውስጥ ከፍተኛ 

የመተላለፍ አደጋ 

በትምህርት ቤቶች 

ውስጥ በጣም 

ከፍተኛ 

የማስተላለፍ አደጋ 

ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ከ 100,000 

ሰዎች የአዳዲስ ጉዳዮች ብዛት* 
<5 ከ 5 እስከ <20 ከ 20 እስከ <50 ከ 50 እስከ < 200 >200 

ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ኮሮና 

የተገኘባቸው የ RT-PCR 

ምርመራዎች መቶኛ** 

<3% ከ 3% እስከ <5% ከ 5% እስከ <8% 
ከ 8% እስከ < 

10% 
>10% 

የት / ቤቱ 5 ቁልፍ የማቃለያ 

ስልቶችን ተግባራዊ የማድረግ ችሎታ፡ 

• ጭምብሎችን የማያቋርጥ እና 

ትክክለኛ አጠቃቀም 

• በተቻለ መጠን ማህበራዊ ርቀትን 

መጠበቅ 

• የእጅ ንፅህና እና የመተንፈሻ 

አካላት ሥነ ምግባር 

• ማጽዳትና ፀረ-ተባይ ማጥፊያ 

• ከአከባቢው የጤና ክፍል ጋር 

በመተባበር ንኪኪ ፍለጋ 

 ሁሉም 5  ስልቶች 

በትክክል እና 

በተከታታይ 

ተተግብረዋል 

ሁሉም 5 ስልቶች 

በትክክል ግን 

ተከታታይ ባልሆነ 

መንገድ 

ተተግብረዋል 

3-4 ስልቶች 

በትክክል እና 

በተከታታይ 

ተተግብረዋል 

1-2 ስልቶች 

በትክክል እና 

በተከታታይ 

ተተግብረዋል 

ምንም ስልቶች 

አልተተገበሩም  

* ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ከ 100,000 ሰዎች መካከል የአዳዲስ ጉዳዮች ብዛት የሚሰላው ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ በካውንቲው (ወይም በሌላ 

የማኅበረሰብ ዓይነት) አዳዲስ ጉዳዮችን ደምሮ በሕዝቡ ብዛት (ወይም በሌላ የማኅበረሰብ ዓይነት) በማካፈል በ 100,000 በማባዛት ነው፡፡ 

 

ይህንን አዲስ የተሻሻለውን መመሪያ ለመገምገም እና በወረርሽኙ ወቅት ለደህንነት ትምህርት ቤት ሥራዎች 

ጥሩ ልምዶችን ለመውሰድ ከ DCSD COVID-19 የሕክምና አማካሪ ቡድን ጋር መገናኘቴን እቀጥላለሁ፡፡ 

ከትምህርት ቤት ዳግም መከፈቻዎች በፊት ለንፅህና እና ለ HVAC ስርዓቶች ትክክለኛ ፕሮቶኮሎች 

መኖራቸውን ለማረጋገጥ ከጥገናችን እና ከተቋማችን ቡድን ጋርም በንቃት እየሰራን ነው፡፡ 

 

ለ DeKalb ካውንቲ እና ለ Georgia ወቅታዊ አዝማሚያ መረጃን ለመከታተልCOVID-19 እንደገና 

የመክፈት ግብረ ኃይል በየቀኑ ከ 3 p.m. በኋላ የ GDPH ድር ጣቢያውን ይፈትሻል፡፡ ዲስትሪክቱ በ 

GDPH ሪፖርት ስለተደረገው መረጃ መረጃውን አያሰላም ወይም ግምቶችን አያደርግም። መረጃውን 

ማግኘት ከፈለጉ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፡ 

 

1. ወቅታዊ መረጃ ለማየት በየቀኑ ከ3:00 p.m. በኋላ  https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-

status-report ላይ ይመልከቱ፡፡ 

2. የ Georgia ካርታን ወደ ሚያሳይ ክፍል ይሸብልሉ። 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. ዕለታዊ ስታቲስቲክስን ለማየት በ DeKalb አውራጃ ላይ ያንዣብቡ። 

4. ታሪካዊ መረጃዎችን ማየት ከፈለጉ በቀን መቁጠሪያ መዘርገፊያ ምናሌ ላይ ወር እና ቀንን በመምረጥ 

ቀኑን መለወጥ ይችላሉ፡፡ 

 

የማህበረሰብ ተሳትፎ 

በ DeKalb የ PTAs የፎል ምናባዊ ስብሰባ ላይ ለተሳተፉት ሁሉ እንዲሁም ለዋና ከተማ አዳራሽ 

አመሰግናለሁ፡፡ የእርስዎ ግብረመልስ እና ግልጽነት በጣም ጠቃሚ ናቸው እንዲሁም ሰራተኞቻችን እና 

ተማሪዎቻችን ደህንነታቸውን እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ በተመለከተ እርምጃዎችን ለመጋራት የበለጠ 

ምናባዊ ተሳትፎዎች መኖራችንን እንቀጥላለን። በተጨማሪም ለኮሚሽነሮቻችን ወ / ሮ Amanee 

Salahuddin እና የ Flat Rock መጀመሪያ ደረጃ፣ አንደኛ ደረጃ ምሁራን ላሳዩት ከፍተኛ ጥረት እና 

ለምሁራኖቻችን ላደረጉት ቁርጠኝነት ልዩ ምስጋና እናቀርባለን፡፡ 

 

ኦዲት የተደረጉ የገንዘብ ሪፖርቶች 

ዲስትሪክቱ ለ 2018 እና ለ 2019 የበጀት ዓመታት የእኛን ኦዲት የተደረጉ የገንዘብ ሪፖርቶች መቀበሉን 

ሳሳውቅ በደስታ ነው፡፡ ሪፖርቶቹ በዲስትሪክቱ የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ላይ ንፁህ ፣ ያልተስተካከለ 

አስተያየት አካፍለዋል፡፡ በዲስትሪክቱ የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግልፅነትን ለመስጠት የውስጥ 

ኦዲታችንን እና የሪፖርት አሠራራችንን ማሻሻል መቀጠሌ ለእኔ እና ለ BOE በጣም አስፈላጊ ቅድሚያ 

ይሆናል፡፡ 

 

 
 

ወላጆች / አሳዳጊዎች ለእያንዳንዱ ልጅ የሚፈልጉትን ምርጫ እንዲመርጡየመመለስ ፍላጎት ቅጽ በ 

ኦክቶበር 9 እና ኦክቶበር 21 ተሰጥቷል፡፡ ምላሾቹ በአከባቢው ያሉ ትምህርት ቤቶች በጥምረት ትምህርት 

ወቅት በክፍል ውስጥ ያሉ ማህበራዊ ርቀትን የመጠበቅ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ተማሪዎችን በትንሽ 

ቡድን እንዲያደራጁ እና ደረጃ III በሚጀመርበት ጊዜ በቤት ውስጥ መማር ለሚቀጥሉ ተማሪዎች እቅድ 

ማውጣት ያስችላቸዋል፡፡ እባክዎን የመመለስ ፍላጎት ቅጽ ለመሙላት ከዚህ በታች ባለው አገናኝ ላይ ጠቅ 

ያድርጉ ፣ ይህም በእኛ ዋና 15 ቋንቋዎችም ይገኛል። 

የመመለስ ፍላጎት ቅጽ 
ከኦክቶበር 9-30/2020 
የተራዘመ 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/
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አገናኝ፡  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

ብዙ ቤተሰቦች በእኛ COVID-19 ምላሽን እና ትምህርት ቤቶችን እንደገና በመክፈት ላይ ዝመናዎችን 

ማግኘት የሚችሉበትን ቦታ እንደጠየቁ አውቃለሁ፡፡ እኛ ዝመናዎችን የምንሰጥባቸውን የተለያዩ መንገዶች 

የሚገልፀውን ይህንን ምንጭ መገምገምዎን ያረጋግጡ፡፡ እንዲሁም የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ 

ያልሆነ ወላጆች እና በት / ቤታችን መልእክተኛ መሳሪያ ውስጥ ተመራጭ ቋንቋ የመምረጥ ችሎታ ላላቸው 

ወላጆች የግንኙነት አማራጮችን እናቀርባለን፡፡ 

 

አዲስ ሻምፒዮና ለህፃናት 

ወደ አዲሱ የቡድን አባሎቻችን (ዋና ኦፕሬተር ኦፊሰር ፣ ዋና የፋይናንስ ኦፊሰር ፣ እና በዚህ ሳምንት ከእኛ 

ጋር ለተቀላቀሉ የማህበረሰብ ማጎልበት ፣ ፈጠራ እና አጋርነት ምክትል ሥራ አስኪያጅ) እንኳን ደህና 

መጡ፡፡ በመደበኛነት ለቡድኖቻቸው ኦክቶበር 15 የተዋወቋቸው ሲሆን ወደ ፊት እና ወደከፍታ 

እንዲወስዱን እኛን በመቀላቀላቸው ደስ ብሎናል፡፡ 

 

የእኛ ምሁራን 

Au’Niyah በአሁኑ ጊዜ የ Miller Grove’s በምግብ ጥበባት ፕሮግራም አካል ነው፡፡ ባለፈው ሳምንት በ 

DeKalb ካውንቲ የገቢ ማሰባሰቢያ እራት ላይ ለመሳተፍ በአስተማሪዋ እና በ Georgia የመስተንግዶ 

ትምህርት ተቋም (HEFG) ተመርጣለች፡፡ Au’Niyah DCSDን በጥሩ ሁኔታ በመወከል እና በምግብ ሥነ-

ጥበባት መርሃ ግብር ውስጥ ለቀጠለው የላቀነትዎ አመሰግናለሁ፡፡ ጥሩ ስራ! 

 

እንዲሁም ኦክቶበር 14 የ 10 ኛ እና የ 11 ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን PSAT / NMSQT ን የመውሰድ ዕድል 

እንደነበራቸው መጥቀስ እፈልጋለሁ፡፡ ለተሳካ አሰጣጥ ሁሉም ተሳታፊ ምሁራን ፣ የትምህርት ቤት 

አመራሮች እና የፈተና ፈታኞችን በጣም አመሰግናለሁ፡፡ እንዲሁም ሁሉንም የተመዘገቡ ተማሪዎችን 

በማዟዟር እና ተማሪዎች በደህና ወደ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት እንዲወሰዱ እና እንዲመለሱ ስላደረገ 

የትራንስፖርት ክፍላችንን ማመስገን እንፈልጋለን፡፡ ሁለተኛው የ PSAT / NMSQT አሰጣጥ ለተመዘገቡ 

ተማሪዎች ኦክቶበር 29 ይሆናል፡፡ የ PSAT / NMSQT ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተሳካ 2 ኛ አሰጣጥን 

እንጠብቃለን፡፡ 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf


AMHARIC 

እየተለዋወጠ የመጣውን የትምህርት ዓመታችንን ስንጓዝ ላሳዩት ቀጣይ ትዕግሥትና ፀጋ ከልብ 

አመሰግናለሁ። እንደማንኛውም ጊዜ ፣ ለምሁራኖቻችን ደህንነት እና የላቀ ትምህርት ሙሉ በሙሉ 

ቁርጠኛ ነኝ። 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 


