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ቅጺ 14 

ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡ 

 

ጽብቕ ሰሙን ኣሕሊፍኩም ኽትኮኑ ተስፋ እገብር። ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽንምለስ ኣብ 

እንዳለወሉ ዘለና እዋን፡ ኲሉ ሰብ ርእይትኡ ስለዝሃበ ነመስግን። እዚ ዞባ፡ ካብ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ 

(Georgia Department of Public Health (DPH))፡ ክፍሊ ትምህርቲ ጆርጅያ (Georgia Department 

of Education) ከምኡውን ቦርድ ጥዕና ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health) 

ንዝውሃብ መምርሒ ይኽተል ኣሎ። ብምኽንያት'ቲ ካብ DeKalb County Board of Health እተረኽበ 

ውጽኢት ኣንፈት ሓበሬታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ 100,000 ተቐማጦ DeKalb County እተገብረ ናይ 14 መዓልቲ 

ገምጋም፡ ዞባ፡ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ውጥን ትምህርቲ ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝትግበረሉ መድረኽ II ንኽሰጋገር 

ምድላዋት ንገብር ኣሎና። (መግለጺ፥  Georgia Department of Public Health፡ ጸብጻብ ብዝሒ 

የቕርብን ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ እተረኽበሉ ድማ ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ከምዝመሓየሽ ይገብሮን። 

 

ሎም መዓልቲ፡ እቲ ገምጋም ብዝሒ 103 በጺሑ ኣሎ። ብስነ-ፍልጠትን ንሕና ዝረኽብናዮ ሓበሬታን 

ክንምራሕ ስለዝመረጽና፡ ነቲ ገምጋም ብዝሒ፡ መዓልታዊ ምክትታል ኽግበረሉ እዩ። ናይ DCSD ሓይሊ 

ዕማም ዳግማይ-ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ንመዓልታዊ ኣንፈት ሓበሬታ ይከታተልን ከምቲ መብጽዓ 

እተኣትወሉ፡ ውሕስነትን ጥዕናን ኲሎም ተማሃሮ፡ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ንምሕላው፡ ምምሕያሻት 

ይገብርን። 

 

ካብቲ ዝነበረና ናይ መወዳእታ ቆጸራ ጀሚሩ፡ ርእይቶታቶም ንኽንቅበል፡ ምስ ናይ DCSD መምሃራንን 

ጉጅለታት ምምኽኻር ወለድን ሓያሎ ርእሰ-መምህራንን ተራኺብና ኢና። እቶም ዝምልከቶም ወለድን 

ኮማውያን መሻርኽትን፡ ብዛዕባ ምምላስ ናብ ትምህርቲ ገጽ-ን-ገጽ ዝምልከት ንዘለዎም እተፈላለየ 

መርገጺታት፡ ዞባ ይፈልጥ እዩ። ህጹጽ ዳግመ-ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ንኽትግበር ዝደልዩ ወለዲ 

ከምዘለዉ ንፈልጥ እኳ እንተኾንና፡ ብውሑስ መገዲ በብመድረኹ ዳግማይ ንኽንከፍቶ፡ ንስክፍታት 

ኲሎም ኮማውያን መሻርኽቲ ሚዛን ክንህቦ ከምዘሎና ክንዝክር ኣገዳሲ እዩ። 

 

ናይ DCSD ጉጅለ ምሁራን ኮቪድ-19፡ መዓልታዊ ይራኸቡ ኣለዉ፣ እቲ ዘሎና መምሃሪ ክፍልታት፡ 

መሳለጥያታትን ኣውቶቡሳትን ውሑስ ንኽኸውንን ንዂሎም መሻርኽቲ DCSD ድማ ጥዑይ ኣከባቢታት 

ንኽህሉን ኣብ ዘድሊ ነገራት ብቐጻሊ ገምጋም ይገብሩ። ኣብ እዋን'ዚ ለበዳ'ዚ፡ ንድሕነት ተማሃሮና፡ 

መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ምክልኻል፡ ቊጽሪ ሓደ ቀዳምነት ዞባ ኮይኑ ኽቕጽል እዩ። 

 

ሰራሕተኛታት 

ናይ DCSD ሓይሊ ዕማም ዳግማይ ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ኣብ 19 ጥቅምቲ፡ ብዛዕባ ሰሪዕናዮ ዘሎና ገደብ-

ግዜ ዚምልከት እተመሓየሸ ውጥን፡ ንDeKalb County Board of Education ከቕርብ እዩ። ብመሰረት 

ካብ ወለዲ፡ መምሃራንን ካልኦት ኮማውያን መሻርኽትን እተረኽበ ርእይቶ፡ ንውጥን ትምህርቲ ገጽ-ን-ገጽ 

ብቐጻሊ ምምሕያሽ ንገብረሉ ኣሎና። 

 

ተማሃሮ 

ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እተመሓየሸ ሓበሬታ እተገብረ ዝርርብ፡ ተማሃሮ፡ ናብ መድረኽ III ቅድሚ 

ምስግጋሮም፡ ኣብ መድረኽ II ብርሕቐት/ብማዕዶ ንዝውሃብ ትምህርቲ ምውሳድ ኽቕጽልዎ እዮም።  

ወለዲ/መጉዚት፡ ኣብ መድረኽ III፡ ውሁድ ትምህርቲ ወይ ናይ ርሕቐት/ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ንኽምሃሩ 

ምርጫ ኣለዎም። ወለዲ/መጉዚት፡ ንነፍስወከፍ ውላዶም ዝጥዕም ምርጫ ክመርጹ መታን ክኽእሉ 

ተባሂሉ፡ ቅጥዒ ሓሳባት ምምላስ ናብ ትምህርቲ (Intent to Return Form)፡ ኣብ 9 ጥቅምቲ 
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ከምዝዝርጋሕ ተገይሩ እዩ። እዚ ዝውሃብ መልስታት፥ ኣብያተ-ትምህርቲ ከባቢ፡ ኣብ ግዜ ውሁድ ትምህርቲ 

ኣብ ክፍልታት ንረቛሒታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብዘማልእ ኣገባብ ንተማሃሮ ኣብ ንኡሳን ጉጅለታት 

ንኽውድባኦምን መድረኽ III ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ድማ ኣብ ገዛ ኮይኖም ብማንዛዊ መገዲ ትምህርቲ 

ንዝቕጽሉ ተማሃሮ መደብ ንኽሰርዓን ኽገብር እዩ። 

 

ሊንክ (መራኸቢ መርበብ-ሓበሬታ)፥  

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

እቲ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ሜላታት ትምህርቲ፡ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፥ 

 

ሜላ ውሁድ ትምህርቲ (ውህደት ትምህርቲ ገጽ-ን-ገጽን ናይ ርሕቐት/ናይ ማዕዶ ትምህርትን)፥ 

 

እዚ ውሁድ ሜላ ትምህርቲ፡ ነተን ንደቀን ናይ ርሕቐት/ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ምስ እተጣመረ ሃውሁ 

ትምህርቲ ብዝሳነ ኣገባብ ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽመልሱ ጽቡቕ ንዝስምዐን ስድራቤታት 

ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። ተማሃሮ፡ ምስ መምሃራኖምን ደቂ ክፍሎምን ብውሑስ መገዲ ብኣካል ንኽራኸቡ 

ዕድል ክህልዎም እዩ። ስድራቤታት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከባቢ ንዝርከብ ቅጥዒ ምቕያር ሓሳባት ምምላስ 

ናብ ትምህርቲ (Change of Intent to Return Form) ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብምምላእ ንዝደለያኦ ናይ 

ርሕቐት/ናይ ማዕዶ ሜላ ትምህርቲ ክመርጻ ይኽእላ እየን። 

 

 ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን፡ መሸፈኒ ገጽ ወይ መሸፈኒ ኣፍ ክኽደኑ ግዴታ ኣለዎም። ተማሃሮ ድማ ብዞባ 

ንእተዋህቦም ወይ ውልቃዊ ኤለትሮኒካዊ መሳርሒታቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዞም ክመጹ ይግባእ። 

 

ናይ ርሕቐት/ ናይ ማዕዶ ጥምህርቲ፥ 

 

ናይ ርሕቐት/ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ፡ ነተን ኣብዚ ግዜ'ዚ ንደቀን ገጽ-ን-ገጽ ንኽምሃሩ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ክሰዳኦም ጽቡቕ ዘይስምዐን ስድራቤታት ተባሂሉ እተዳለወ እዩ።  ተማሃሮ፡ ብቤት ትምህርቲ ብማንዛዊ 

ኣገባብ ኣብ ገዛ ንዝውሃብ ትምህርቲ ብቐጻሊ ይወስዱ። ስድራቤታት ድማ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከባቢ 

ዝርከብ ቅጥዒ ምቕያር ሓሳባት ምምላስ ናብ ትምህርቲ ብምምላእ፡ መገምገሚ ነጥቢ ኣብ ዝውሃበሉ 

ነፍስወከፍ 4.5 ሰሙን፡ ናብቲ ብኣካል ዝውሃብ ዘሎ ትምህርቲ ከምዝሰጋገሩ ንኽገብራ ዕድል ክህልወን እዩ። 

 

ኲለን ስድራቤታት፡ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2020፡ ንቕጥዒ ሓሳባት ምምላስ ናብ ትምህርቲ ንኽመልኣ 

ምትብባዕ ይግበረለን።  ነዚ ቅጥዒ ቅድሚ ምምላእኩም፡ ንቑጽሪ መንነት ተማሃራይ ናይ ውላድኩም 

(ቊጽሪ ምሳሕ ወይ ቊጽሪ መእተዊ ክሮምቡክ) ብኽብረትኩም ሓዙ። ቁጽሪ መንነት ተማሃራይ ናይ 

ውላድም ምስዘይህልወኩም፡ ናብ Parent Portal ከፊትኩም ብምእታው፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ንእተዋህበ 

ጸብጻብ ምዕባለ ውላድኩም ርኣዩ ወይ ንመምህር ውላድኩም ተወከሱ። 

 

እቲ ዝልዓለ ቀዳምነትና፥ ንዘለዉና ምሁራንን ዘለዋና ስድራቤታትን ንቐጻሊ መድረኻት ናይቲ ዘሎና መደብ 

ዳግመ-ምኽፋት ትምህርቲ ምድላው እዩ። ብዛዕባ መደብ ዳግመ-ምኽፋት ትምህርቲ ዚምልከት፡ 

ብመገዲ'ዚ ጋዜጣ፡ ዘሎና መርበብ ሓበሬታ DCSD፡ መርበባት-ሓበሬታ ቤት ትምህርቲ፡ መሰንጀር ቤት 

ትምህርቲ ከምኡውን ኣማራጺታት ማሕበራዊ ሚድያ (Facebook፡ Twitter ከምኡውን Instagram) 

ስሩዕ እሞ ኸኣ እተመሓየሸ ሓበሬታ ንኽውሃበኩም ብቐጻሊ ትጽቢት ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

ምብጻሕ ቦታታት 



TIGRINYA 

 

ምብጻሕ ቦታታት ንኸነካይድ፡ ኣማሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ዞባ I ምስ ዝኾነት ሚስ መላኒ ፐርች (Ms. 

Melanie Pearch) ብምርኻበይ ሕጉስቲ እየ። ኣማሓዳሪት ዞባ ዝኾነት ፐርችን ኣነን፡ ንቤት ትምህርቲ 

መባእታ Ashford Park፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Doraville Unitedን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 

Chambleeን ተዘዋዊርና ተዓዚብና ኢና። ቤት ትምህርቲ መባእታ Kittredge Magnetን ቤት መባእታ 

Austinን፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ሰማያዊ ናስትሮ (Blue Ribbon Schools) ተባሂለን ስለእተወጽዓ፡ እንቛዕ 

ኣሐጎሰን። Cross Keys፡ ዕቤት ተማሃሮ ከምዘሎን ንኣብያተ-ትምህርቶም ተወፍዮም ዝዓዩ ብዙሓት 

ጥሮተኛታት ርእሰ-መምሃራን ኣብዚ ጉጅለ ከምዘለዉን ብምርኣይና ድማ ዘገርም ነይሩ። ከምቲ ርእሰ-

መምህራን Cedric Anthony ካብ Sequoyah Middle እተዛረቦ፥ ”ንሕና ብፍጹም ከነጽልለሎም 

ዘይንኽል ንኻልኦት ግን ጽላል ዝህቡ ኣግራብ ንኽዓብዩ ንዝሕግዙ ዘርእታት ንተክል ኣሎና።” 

 

ብዙሓት ስድራቤታት፡ ንዓይ ንኽረኽባን ሕቶታት ንኽሓታን ወይ ጠቓሚ ርእይቶ ንኽህባን ግዚኤን ብቐጻሊ 

ብምልጋሰን የመስግነን። ኲሉ ሰብ፡ መልሲ ንኽረክብ ኣብ ዝግበር ጻዕርታት፡ ንሕቶታኩምን 

ርእይቶታኩምን ናብ ኣማሓዳሪት ዞባን ርእሰ-መምሃራንን ብኽብረትኩም ስደዱ። እዚ ግዜ'ዚ፡ ንብዙሓት 

ስድራቤታት DCSD ኣመና ኣጨናቒ ኲነታት ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ንምጅማር ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ 

እንከታተለሉ ዘለና እዋን፡ ኣብ ድሕነት ምሁራናትናን ኣካዳማዊ ብሉጽነትን ኣብ ዘሎኒ ዘይጸዓድ መብጽዓይ 

ከተኲር ይደሊ እየ። 

 

ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡ 

 

Cheryl Watson-Harris 


