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ጥራዝ 16 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

 

ውጤታማ ሳምንት እንደሚኖርዎ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ COVID-19 በማኅበረሰባችን ሕይወት ላይ ተጽዕኖ 

ማሳደሩን የቀጠለ ቢሆንም ፣ ለምሁራኖቻችንና ለሠራተኞቻችን ጤንነት እና ደህንነት ያለን ቁርጠኝነት እጅግ 

አስፈላጊ ነው፡፡ 

 

ባለፉት ጥቂት ሳምንታት እንዳካፈልኩት ፣ እንደገና የመክፈቻ እቅዳችን ያልተለወጠ እና ወጥ የሆነ ነው፡፡ 

ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት በመረጃ የተደገፈ አካሄዳችን ትምህርት ቤቶችን እንደገና እንዳንከፍት 

እና እንዳይዘጋም አስችሎናል ፣ ይህም በዚህ ወረርሽኝ ወቅት ማህበረሰባችን የበለጠ እንዳይደነጋገር 

አስችሎናል፡፡ ደህንነታችን በተጠበቀ ሁኔታ ወደ ፊት-ለፊት መመሪያ እስክንመለስ ድረስ ምሁራኖቻችን 

በመማር ላይ ያተኮሩ መሆናቸው በእነዚህ እርግጠኛ ባልሆኑ ጊዜያት ወሳኝ ነው፡፡ ተማሪዎቻችን በትምህርታዊ 

ስኬት ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ የአውራጃ መሪዎቻችን የአስቸኳይ ጊዜ ዝግጅትን ፣ መጓጓዣን ፣ የደህንነት 

ፕሮቶኮሎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት ለመዘጋጀት ጠንክረው እየሰሩ 

ነው፡፡  ለዝመናዎች እባክዎን እንደገና የመክፈቻ ድር ጣቢያችንን 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/መጎብኘትዎን ይቀጥሉ፡፡  

 

በ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ (GDPH) በተቆጠረው መሰረት ለሁለት ሳምንት ያህል ከ 100 

ሺህ ነዋሪዎች መካከል 100 ጉዳዮችን ከ “ጉልህ ስርጭት” መለኪያው ከፍ ማለቱን ቀጥሏል፡፡ ከዛሬ 

ጀምሮ ለ DeKalb  ካውንቲ በ GDPH ሪፖርት የተደረገው ይህ ቁጥር 198 ነው፡፡ በ DeKalb ካውንቲ 

ውስጥ በተስፋፉ ደረጃዎች ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የሚከተለው መጎብኘትዎን ይቀጥሉ፡ 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. የእነዚህ ቁጥሮች መጨመሩ በጣም አሳሳቢ 

ነው እናም የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከል ማዕከል (CDC) እንደገለጸው ቤተሰቦቻችን እና ሰራተኞቻችን 

በአንዳንድ አስፈላጊ እውነታዎች ላይ ግልፅ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን፡፡ 

 

 ስለኮሮና በሽታ 2019 እውነታዎች ይወቁ 

• በሽታዎች ዘር ወይም ጎሳ ሳይለይ ማንኛውም ሰው እንዲታመም ያደርጉታል፡፡ 

o ስለ COVID-19 ፍርሃት እና ጭንቀት ሰዎች ቫይረሱን ለማሰራጨት ለአደጋ ባይጋለጡም 

ሌሎችን እንዲርቁ ወይም እንዲያገሉ ያደርጋቸዋል፡፡ 

• ለአብዛኛዎቹ ሰዎች COVID-19 ን ከሚያስከትለው ቫይረስ በፍጥነት የመያዝ አደጋ ዝቅተኛ ነው 

ተብሎ ይታሰባል፡፡ 

o  አንዳንድ ሰዎች በ COVID-19 ከከባድ ችግሮች ጋር የበለጠ ተጋላጭነት ሊኖራቸው ይችላል  

እና እራሳቸውን ለመጠበቅ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው፡፡ 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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o የለይቶ ማቆያ ጊዜ ያጠናቀቀ ወይም ራስን ከማግለል የተለቀቀ ሰው ለሌሎች ሰዎች የመያዝ 

አደጋ አያመጣም፡፡ 

• ራስዎን እና ሌሎችን ጤናማ ለማድረግ የሚረዱ ቀላል ነገሮች አሉ፡፡ 

o እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ይታጠቡ ፣ በተለይም አፍንጫዎን ካነፉ ፣ 

ከሳል ወይም በማስነጠስ በኋላ; ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ; እና ምግብ ከመብላት ወይም 

ከማዘጋጀት በፊት። 

o ዓይኖችዎን ፣ አፍንጫዎን እና አፍዎን ባልታጠቁ እጆች ከመንካት ይቆጠቡ፡፡ 

o በሚታመሙበት ጊዜ ቤት ይቆዩ፡፡ 

o ሲስሉ ወይም ሲያስነጥሱ በሶፍት ይሸፍኑ፣ ከዚያ ሶፍቱን በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጣሉት። 

በዚህ ወረርሽኝ በምንጓዝበት ጊዜ እባክዎን እነዚህን እውነታዎች ልብ ይበሉ፡፡ 

በህይወት ውስጥ አንድ ቀን 

ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት መዘጋጀታችንን ስንቀጥል ፣ አንዳንድ ከፍተኛ የካቢኔ አባሎቻችን እና 

የቦርድ አባላቱ “በሕይወት ውስጥ አንድ ቀን” በተደረገው ጉብኝት ወደት/ቤት የመመለስ ዕቅድ ለመመልከት 

ያለፈው ሳምንት ሦስት የ DCSD ትምህርት ቤቶችን የመጎብኘት ዕድል አግኝተዋል፡፡ ጉብኝቱ የካቢኔ አባላት 

የትምህርት ቤት ፕሮቶኮሎች / ልምምዶች ፣ የተማሪዎች በክፍል ውስጥ አቀማመጥ ፣ የተማሪዎች ሽግግር ፣ 

ምሳ እና መለቀቅን እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል፡፡ ይህንን ጉብኝት እውን ለማድረግ በ Canby Lane 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Chapel Hill መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በ Tucker ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን አመሰግናለሁ፡፡ 

 

የጥቁር ሕይወት ያስፈልገል የ 2020 እርምጃ ሳምንት 

ከኖቬምበር 9 እስከ 13 ያለው ሳምንት በዲስትሪክቱ ውስጥ በ “የጥቁር ሕይወት ያስፈልጋል በ DeKalb 

ትምህርት ቤቶች የ 2020 እርምጀ ሳምንት” ይሆናል፡፡ ሳምንት የሚፈጀው ዝግጅት ዕለታዊ የጥቁር ሕይወት 

ያስፈልጋል በትምህርት ቤት ላይ የተመሰረቱ የማስተማሪያ እንቅስቃሴዎች ፣ የታሪካዊ ጥቁር ኮሌጆች እና 

ዩኒቨርስቲዎች (HBCU) ማህበራዊ ሚዲያ ክብረ በዓል ፣ በ DeKalb ካውንቲ ውስጥ በጥቁር የተያዙ የንግድ 

ሥራዎች ክብረ በዓል ፣ “የወንድሜ ጠባቂ” ጅማሬ ፣ “ የእኔ ጥቁር ቆንጆ ነው የአንድነት ቀን”እና በተማሪ 

የሚመራው የፓናል ውይይትን ጨምሮ ይኖሩታል፡፡ 

 

የ “የጥቁር ሕይወት ያስፈልጋል በ DeKalb ትምህርት ቤቶች የ 2020 እርምጀ ሳምንት” ግብ በሁሉም ዕድሜ 

ውስጥ ላሉት ሰዎች በዘር ፍትህ ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉ በትምህርት ቤት ማህበረሰቦች ውስጥ ወሳኝ የሆነ 

ነጸብራቅ እና እውነተኛ ውይይት ቀጣይነት እንዲኖር ማድረግ ነው፡፡ 

 

DCSD የተለያዩ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ነው ፣ እናም ያንን የሚያምር ልዩነት በሁሉም መንገድ 

እናከብራለን። “የጥቁር ሕይወት ያስፈልጋል በ DeKalb ትምህርት ቤቶች የ 2020 እርምጀ ሳምንት 
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ምሁራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን በማህበረሰቦቻችን ውስጥ የዘር እና ማህበራዊ ኢ-ፍትሃዊነትን በመቃወም 

በማህበረሰባችን ውስጥ ላሉት ለተማሪዎቻችን አዎንታዊ ምስሎችን እንዲገነዘቡ እድል ይሰጣቸዋል፡፡ 

 

የማህበረሰብ ተሳትፎ 

የ Stone Mountain የሮታሪ ክለብ እንግዳ ተናጋሪ በመሆኔ ክብር ተሰምቶኛል፡፡ በዚህ ዓመት በዓለም ውስጥ 

የመጀመሪያው የተጣመሩ ሮታሪ ክለብ ሆነዋል፡፡ ጥምረት ምንድን ነው? ቀላል: ስብሰባውን በአካል በመገኘት 

ወይም በቀጥታ ስርጭት ውስጥ ለመሳተፍ በየሳምንቱ ለአባላት ምርጫ ይሰጣሉ፡፡ 

 

ትናንት ማታ ሁሉንም የክልላችን የከተማ አዳራሾች እና የወላጅ ማዘጋጃ ቤት አዳራሾችን ለተሳተፉ ሁሉ 

አመሰግናለሁ፡፡ ክልሎቻችንን እና ወረዳችንን የሚመራ እንደዚህ ያለ ታላቅ ቡድን አለን እናም ሁሉንም 

ትጋታችሁን አደንቃለሁ፡፡ ሁሉንም ግብዓቶች መውሰዳችንን እንቀጥላለን እና የትናንት ማታው የማዘጋጃ ቤት 

ካመለጥዎ እባክዎ የሚከተለውን ይጫኑ https://youtu.be/0mC36NaRKVQ. 

 

ወረዳችን ጠንካራ መንደር እንድትሆን ለምታደርጉት ሁሉ እናመሰግናለን እንዲሁም መልካም ቅዳሜና እሁድ 

ይሁንላችሁ፡፡ 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

