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ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ፡ ሓድሽ ሓበሬታ ንቦርድ ትምህርቲ ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Education
(BOE)) ኣቕሪበ ነይረ። እዚ ዝርርብ'ዚ፡ ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንምምላስ ዘሎና ውጥን ኣበይ ደረጃ
ከምዘሎ ንምርኣይ ዘማእከለ ነይሩ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ DeKalb County ኣጋጢሙ ዘሎ ዝርጋሔ ኮቪድ-19፥ ሰራሕተኛታት፡ መምሃራንን ኣብ ማሕደረትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮን ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ንኽምለሱ ውሑሳት ንኽኾኑ ክሳዕ ዝገብሮም ከምቲ ዝድለ
ከምዘይጐደለ፡ ኣብዚ ኣኼባ'ዚ ንBOE ሓበሬታ ሂበ። ከምቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፋ ውሑዳት ኣዋርሕ ብቐጻሊ ዝሓበሮ፡ ናብ
ዝቕጽል መድረኽ ናይቲ ውጥን ዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ ንኽንሰጋገር ኣቐሚጥናዮ ዘሎና ረቛሒ፥ ኣብ ህዝቢ ዘሎ
መጠን ዝርግሔ፡ ኣብ ውሽጢ ናይ 14-መዓልቲ ገምጋም፡ ካብ 100,000 ሰባት፡ ሕሙማት ናብ ትሕቲ 100 ክወርድ
ኣለዎ ዝብል እዩ። ድሕነት ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ልዕሊ ኲሉ ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ ካብዚ ውጥንና'ዚ ብፍጹም
ኣይወጸናን ኣሎና።
እቲ ንስእላዊ መግለጺ ናይቲ ምስ ኲነታት ምቅይያር እናተገብረሉ ዚውሃብ ውሳኔ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ብCDC
እተዘርግሔ ኣመልካቲ ሓበሬታ
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ኣመልከትቲ ሓበሬታ

ኣዝዩ ዝተሓተ ሓደጋ

ዝተሓተ ሓደጋ

ማእከላይ ሓደጋ

ዝለዓለ ሓደጋ

ምትሕልላፍ ኣብ

ምትሕልላፍ ኣብ

ምትሕልላፍ ኣብ

ምትሕልላፍ ኣብ

ኣዝዩ ዝለዓለ ሓደጋ
ምትሕልላፍ ኣብ

ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብያተ-ትምህርቲ

<5

5 ክሳብ <20

20 ክሳብ <50

50 ክሳብ < 200

>200

<3%

3% ክሳብ <5%

5% ክሳብ <8%

8% ክሳብ < 10%

>10%

ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት፡ ካብ
ነፍስወከፍ 100,000 ሰባት፡ ብዝሒ
ሓደስቲ ሕሙማት*
ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት፡ ሚእታዊት
ናይቶም መርመራ RT-PCR
ተገይርሎም፡ እቲ ሕማም እተረኽቦም
ሰባት**
ቤት ትምህርቲ፡ ን5 ስትራተጂታት
ምፍዃስ ንኸተተግበር ዘለዋ ዓቕሚ
•

ስሩዕን ትኽክለኛን ኣጠቓቕማ
መሸፈኒ ገጽ

•

ብዝተኻእለ መጠን፡ ክንዲ'ቲ
ክትርሕቖ እትኽእል ማሕበራዊ
ምርሕሓቕ ምግባር

•

ንጽሕና ኣእዳውን ስነ-ስርዓት
ኣስተናፍሳን

•

ጽሬትን ምምካንን

•

ምስ ክፍሊ ጥዕና ከባቢ

ኲሉ'ቲ 5

ኲሉ'ቲ 5

ስትራተጂታት

ስትራተጂታት

ብትኽክልን ብስሩዕን

ብትኽክል ተተግቢሩ፡

ተተግቢሩ

ብስሩዕ ግን ኣይኮነን

3-4 ስትራተጂታት

1-2 ስትራተጂታት

ምንም

ብትኽክልን ብስሩዕን

ብትክኽልን ብስሩዕን

ስትራተጂታት

ተተግቢሩ

ተተግቢሩ

ኣይተተግበረን

ብምትሕብባር ንኣሰር'ቲ ሕማም
ምክትታል
*ብዝሒ'ቶም ኣብ ዝሓለፋ 14 መዓልታት ኣብ ነፍስወከፍ 100,000 ሰባት ዝሓመሙ ሓደስቲ ሰባት፡ ብዝሒ'ቶም ኣብ ዝሓለፋ 14 መዓልታት ኣብ'ዚኣ ኣውራጃ (ወይ
ካልእ ዓይነት ኮም) ዝሓመሙ ሓደስቲ ሰባት ብጠቕላላ ህዝቢ'ዛ ኣውራጃ (ወይ ካልእ ዓይነት ኮም) ተማቒሉ ብ100,000 ብምብዛሕ ይቕመር።

ነቲ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ዝወጸ መምርሒ ንኽግምግምን ኣብ ግዜ'ዚ ለበዳ'ዚ ድማ ውሑስ ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ
ንኽህሉ ዝበለጸ ስርሓት ከምዝስራሕ ንምግባርን፡ ምስ ጉጅለ ሕክምናዊ ምኽሪ ኮቪድ-19 (DCSD COVID-19
Medical Advisory team) ብቐጻሊ ክራኸብ እየ። ቅድሚ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ፡ ስርዓተ-ንጽህናን HVACን
ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ዘድሊ ግቡእ ፕሮቶኮላት ከምእተገብረ ንምርግጋጽ፡ ምስታ ዘላትና ጉጅለ ክንክንን
መሳለጥያታትን ብንጥፈት ድማ ንዓዪ ኣሎና።
ሓይሊ ዕማም ዳግማይ ምኽፋት ኮቪድ-19 (COVID-19 Re-Opening Task Force)፡ ንDeKalb County
ከምኡውን ንGeorgia ዝምልከት እዋናዊ ኣንፈት ሓበሬታ ንምክትታል፡ መዓልታዊ ድሕሪ 3:00 ድ.ቐ ንመርበብሓበሬታ GDPH ይከታተል። እዚ ዞባ'ዚ፡ ነቲ ብGDPH ዝጽብጸብ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ቅማረ ኣየካይድን ወይ
ግምታቱ ኣይህብን እዩ። ነዚ ሓበሬታ'ዚ ክትረኽብዎ እንተደሊኹም፡ ነዚ ደረጃታት ተኸተሉ፥
1. እዋናዊ ሓበሬታ ንኽትርእዩ፡ መዓልታዊ ድሕሪ 3:00 ድ.ቐ ንhttps://dph.georgia.gov/covid-19-dailystatus-report ከፊትኩም ርኣዩ።
2. ንካርታ Georgia ናብ ዘርኢ ክፍሊ-ገጽ ዘይርኩም ርኸቡ
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3. መዓልታዊ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ንምርኣይ፡ ኣብ ልዕሊ DeKalb County ኮይንኩም ርኣዩ
4. ናይ ዝሓለፈ ሓበሬታ ንኽትርእዩ እንተደሊኹም፡ ኣብቲ ንታሕቲ ጠዊቕካ ዝርኤ ካላንደር፡ ንእትደልይዎ ወርሕን
መዓልትን ብምምራጽ ነቲ ዕለት ኽትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ተሳታፍነት ኮም
ኣብ ቀውዒ ኣብ ዝካየድ ማንዛዊ ኣኼባ PTA ናይ ቤት ምኽሪ ደካልብ (DeKalb Council) ከምኡውን ኣብ ቀንዲ
ኣኼባ ምምሕዳር (Principal Town Hall) ብምስታፍኩም ንዂልኹም ነመስግነኩም። ርእይቶታትኩምን
ግልጽነትኩምን፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን ውሑሳት ዝኾንሉ ስጉምታት እንታይ ምዃኑ
ንኽንሕብር፡ ተወሳኺ ማንዛዊ ንጥፈታት ብቐጻሊ ኸነካይድ ኢና። ብተወሳኺ፡ ስለ'ቲ ነቶም ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ
ዝርከቡ ተማሃሮና ዝገበርዎ ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን፡ ንኮሚሽነራትና፡ ሚስ ኣማኒ ሳላሃዲን (Ms. Amanee
Salahuddin) ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ Flat Rock ዝርከቡ ናይ ቀዳማይ-ክፍሊ ተማሃሮኣን
ብፍሉይ ነመስግን።
ኦዲት እተገብረሉ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት
ነቲ ንፊስካላዊ ዓመት 2018ን 2019ን ዝምልከት እተቐበልናዮ ኦዲት እተገብረሉ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ንኣውራጃ
ከቕርብ እንከለኹ ሓጐስ ይስምዓኒ። እዚ ጸብጻባት'ዚ፡ ንፋይናንሳዊ ንጥፈታት ኣውራጃ ዝምልከት ጽፉፍን
ምምሕያሽ ዘይተገብረሉን እዩ። ኣብ ፋይናንስ ኣውራጃ ግልጹነት ከምዝህሉ ንዝገበር ውሽጣዊ ኦዲትን ናይ ጸብጻብ
መስርሓትን ብቐጻሊ ምምሕያሽ፡ ንዓይን ንBOEን ኲሉ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀዳምነትና እዩ።

ቅጥዒ ሓሳብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ
(Intent to Return Form)
9-30 ጥቅምቲ 2020
እተናውሐ

እዚ ቅጥዒ ሓሳብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ፡ ኣብ 9 ጥቅምትን 21 ጥቅምትን ከምዝዕደል ስለእተገብረ፡
ወለዲ/መጉዚት፡ ንነፍስወከፍ ውላዶም ዝምልከት እቲ ዝመረጽዎ ምርጫ ንኽመርጹ ይኽእሉ እዮም። 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። ንቅጥዒ ምምላስ ናብ
ትምህርቲ ንኽትመልኡ ኣብ ታሕቲ ንዘላ ሊንክ ብኽብረትኩም ጠውቑ፣ እዚ ድማ በተን ዘለዋና ቀዳሞት 15
ቛንቋታት ተዳልዩ ኣሎ።
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ሊንክ (መራኸቢ መርበብ-ሓበሬታ)፥ https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
ብዛዕባ'ቲ እንህቦ ግብረ-መልሲ ኮቪድ-19ን ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርትን ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ኣበይ
ክረኽባ ከምዝኽእላ ዝሓተታ ብዙሓት ስድራቤታት ከምዘለዋ ይፈልጥ እየ። ሓድሽ ሓበሬታ ንእንህበሉ እተፈላለየ
መገድታት ዘርዚሩ ንዘቕርብ ሓጋዚ ሓበሬታ ርኣዩ። ነቶም ቀንዲ ቛንቋኦም እንግሊዘኛ ዘይኮነ ወለዲ ተባሂሉ ነቲ
ዝውሃብ መልእኽታት ናይ ምትርጓም ዕድላትን ንዝደለይዎ ቛንቋ ናይ ምምራጽ ተኽእሎን ኣብ ናይ ቤት ትምህርትና
መሳለጥያ Messenger ድማ ንህብ ኢና።
ሓደስቲ ናይ ቆልዑ ጀጋኑ (ሻምፕዮናት)
ነቶም ኣብዚ ሰሙን'ዚ እተጸንበሩና ሓደስቲ ኣባላት ጉጅለና (ላዕለዋይ ሓላፊ ኦፐሬሽን (Chief Operating Officer)፡
ላዕለዋይ ሓላፊ ፋይናንስ (Chief Financial Officer) ከምኡውን ተሓጋጋዚ ኣማሓዳሪ ምሕያል ኮም፡ ምህዞን
ሽርክነትን (Deputy Superintendent of Community Empowerment, Innovation, and Partnerships))
እንቛዕ ደሓን መጻእኩም ንብል። ምስ ኣባላት ጉጅለታትና፡ ሓሙስ፡ 15 ጥቅምቲ ብወግዒ ተፋሊጦም፣ ንቕድምትን
ናብ ዝለዓለ ደረጃን ንኸሰጋግሩና ምስና ብምጽንባሮም ሕጉሳት ኢና።
ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮና
Au’Niyah፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣባል ፕሮግራም ስነ-ጥበብ ምድላው ምግቢ ሚለር ግሮቭ (Miller Grove’s Culinary
Arts Program) እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እተኻየደ ድራር ምስሳን ማዕከን ገንዘብ DeKalb County
ንኽትሳተፍ ብመምህራን ብHospitality Education Foundation of Georgia (HEFG)ን ተመሪጻ። Au’Niyah፡
ንDCSD ብኣዝዩ ዘገርም መገዲ ወኪልኪ ስለዝቐረብክን ኣብ ፕሮግራም ስነ-ጥበብ ምድላው ምግቢ ድማ
ስለዘርኣኽዮ ቀጻሊ ብሉጽነትን የመስግነኪ። እዚ፡ ኽንኸዶ ዘሎና መገዲ'ዩ!
እቶም ተማሃሮ 10ይን ናይ መበል 11ን ክፍሊ፡ ዕለት 14 ጥቅምቲ፡ ኣብ PSAT/NMSQT ንኽሳተፉ ዕድል
ከምዝረኸቡ ክሕብር እደሊ። ነቶም እቲ ፈተና ብዕዉት መገዲ ንኽካየድ ዝገበሩ ኲሎም ተሳተፍቲ ኣብ ማህደረትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ፡ መራሕቲ ቤት ትምህርትን ኣካየድቲ ፈተናን ፍሉይ ምስጋና ይህብ። ንዂሎም'ቶም
እተመዝገቡ ተማሃሮ ንዘገዓዓዘን ተማሃሮና ብውሑስ መገዲ ኣብ ነፍስወከፍ ቤት ትምህርቲ ክስቀሉን ክወርዱን
ንዝገበረን ንኽፍሊ መጓዓዝያና ከነመስግን ድማ ንደሊ። እቲ ንእተመዝገቡ ተማሃሮ ዝውሃብ ካልኣይ ፈተና
PSAT/NMSQT፡ ዕለት 29 ጥቅምቲ ኽካየድ እዩ። ውሑስን ዕዉትን ካልኣይ ፈተና PSAT/NMSQT ንኽካየድ
ብሃንቀውታ ንጽበ።
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እቲ ዝቕጽል ዓመተ-ትምህርቲ መዓስ ምዃኑ ኣብ እንርእየሉ ዘሎና ግዜ፡ ስለ'ቲ ብቐጻሊ እተርእይዎ ዘለኹም
ትዕግስትን ወረጃነትን ብሓቂ የመስግነኩም። ከምቲ ኲሉ ግዜ ዝገብሮ፡ ንድሕነት ኣብ ማህደረ-ትምህርቲ ዝርከቡ
ተማሃሮናን ብሉጽነት ትምህርትን ምሉእ ብምሉእ ብቐጻሊ ይጽዕር።
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris

