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ጥራዝ 17
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
ለምሁራኖቻችን ላሳዩት ዝግጁነት እና ቁርጠኝነት እናመሰግናለን፡፡ ትናንት 100 ኛ ቀኔን ከት / ቤቱ ዲስትሪክት ጋር
ያከበርኩ ሲሆን ለ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ኩሩ የበላይ ተቆጣጣሪ ነኝ፡፡ በዓለም ዙሪያ
በተከሰተ ወረርሽኝ ወቅት እየመሩ እና እየተጓዙ እያለ በወረዳው ዙሪያ ካሉ የውስጥ እና የውጭ ባለድርሻ አካላት ስለ
ተወዳጁ ማህበረሰባችን ስለ እነዚህ የምንወዳቸው ማህበረሰቦች ብዙ ለመማር እነዚህ ያለፉት ጥቂት ወራቶች
አስተማሪ እና አስደሳች ናቸው፡፡
ሁሉም ውብ እና ብሩህ ምሁራኖቻችን በሁሉም ውብ የተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ ለ Dekalb ካውንቲ ትምህርት
ቤት ዲስትሪክት ምሩቃን ያለንን ራዕይ ለማሳካት የተሟላ አቅማቸውን እንዲያሳድጉ የተማሪዎቻችን ማህበረሰብ
የትምህርት የላቀ ውጤት እንዲያመጣ ለማበረታታት በ Dekalb ራዕይ ላይ በመገንባት የተገለጹትን ጥንካሬዎቼን እና
ዕድሎቼን ለማካፈል በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡
የዚህ መንደር አንድ አካል እንድሆን ስለፈቀዳችሁልኝ እና በማነሳሳ ፣ በማሳካት እና የላቀ በማድረግ ሁላችንም ወደ
ፊት እና ወደላይ ለመውሰድ ከዚህ ኃይለኛ አውራጃ አስገራሚ ሻምፒዮና እና የፍትሃዊ ተዋጊዎች ጋር በመስራቴ
በጣም አመሰግናለሁ፡፡ ለበለጠ መረጃ እባክዎ ዋና ተቆጣጣሪውን ኮርነር ይጎብኙ፡፡

ማበረታታት ማሳካት ኤክሴል

"የዚህ መንደር አንድ አካል እንድሆን እና ከዚህ ኃይለኛ
አውራጃ አስገራሚ ሻምፒዮኖች እና የፍትሃዊነት ተዋጊዎች
ጋር እንድሠራ ስለፈቀዱልኝ DCSD በጣም አመሰግናለሁ፡
፡"
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris
ዋና ተቆጣጣሪ
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እንደሚያውቁት በኦክቶበር 9 የመመለስ ፍላጎት ቅፅን አሰራጭተን እንዲሁም የጊዜ ገደቡን እስከ ኖቬምበር
30/2020 ድረስ አራዝመነው ነበር፡፡ ይህንን ቅጽ በመሙላት ወላጆች / አሳዳጊዎች ለእያንዳንዱ ልጅ የሚፈልጉትን
ምርጫ መምረጥ ይችላሉ፡፡ ት / ቤታችን በጥምረት ሞዴል መመለስ ወይም በርቀት ሁኔታ መቀጠል የሚፈልጉ
ቤተሰቦች መረጃ ለመሰብሰብ ከወላጅ የመመለስ ፍላጎት ቅጽ የተሞላ መረጃን ይጠቀማል።
የጥምረት ትምህርት (የፊት-ለፊት እና የርቀት ትምህርት ጥምረት):
▪
የጥምረት የመማሪያ ሞዴል ልጆቻቸውን ከርቀት ትምህርት ጋር ተቀላቅሎ ፊት ለፊት ፣ በት / ቤት ውስጥ
በመገኘት መመለስ ምቾት ለሚሰማቸው ቤተሰቦች የተቀየሰ ነው፡፡
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፡፡
ልጅዎ ሲመጣ ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለማረጋገጥ እና ለቀጣይ የርቀት ትምህርት በበቂ ሁኔታ ለመዘጋጀት ፣
ሁሉም ወላጆች ትምህርት ቤቶቻችንን ለሚከታተል እያንዳንዱ ልጅ የዳሰሳ ጥናቱን ቅጽ እንዲያስገቡ እንፈልጋለን።
ለልጅዎ የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ካላገኘን ልጅዎ በጥምረት ሁኔታ ውስጥ ለመማር ይመለሳል ብለን እንገምታለን። የዳሰሳ
ጥናቱ ቅፅ በኖቬምበር 30/2020 ይዘጋል። የዳሰሳ ጥናቱን ለመውሰድ እባክዎ እዚህ ይጫኑ፡
https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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የመመለስ ፍላጎት ቅጽ
ከኦክቶበር 9 እስከ ኖቬምበር 30/2020
ተራዝሟል

COVID-19 ዝመናዎች
የማህበረሰብ ስርጭት ደረጃዎች በ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ (GDPH) በተሰላው በሁለት ሳምንት ጊዜ ከ 100
ሺህ ነዋሪዎች መካከል 100 ጉዳቶች የ “ጉልህ ስርጭት” መለኪያ በላይ ከፍ ማለታቸውን ቀጥለዋል፡፡ እስከትናንት
ድረስ በ GDPH ለ DeKalb ካውንቲ ሪፖርት ያደረገው ቁጥር 270 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 መጨመር እጅግ አሳሳቢ ሆኖ የቀጠለ
ሲሆን ወረዳው የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከል (CDC ) እንደገለጸው ለደህንነት ጠቃሚ ምክሮችን እና
አስፈላጊ እውነታዎችን ማጋራቱን ይቀጥላል፡፡ በተጨማሪም በወረርሽኙ ወቅት ደህንነታቸውን ለመጠበቅ
ከሚያስተዋውቁ መምህራን እና የባንዱ ተማሪዎች የተገኘ Wave Them Bows የሙዚቃ ቪዲዮ እባክዎ ይመልከቱ፡፡
በ CDC መሠረት ጭምብል ስለማድረግ አንዳንድ አስፈላጊ እውነታዎች እነሆ:
ሌሎች በሚኖሩበት ጊዜ አፍዎን እና አፍንጫዎን በጭምብል ይሸፍኑ
•
ህመም ባይሰማዎትም እንኳን COVID-19 ን ለሌሎች ሊያሰራጩ ይችላሉ፡፡
•
ጭምብሉ በበሽታው ከተያዙ ሌሎች ሰዎችን ለመጠበቅ ነው፡፡
•
ሁሉም ሰው በህዝብ መሰብሰቢያ አከባቢዎች እና በቤትዎ ውስጥ በማይኖሩ ሰዎች መካከል በሚሆንበት
ጊዜ በተለይም ሌሎች ማህበራዊ ርቀቶችን ለመጠበቅ በጣም አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ጭምብል ማድረግ አለበት፡፡
o
ጭምብሎች ዕድሜያቸው ከ 2 ዓመት በታች በሆኑ ትናንሽ ሕፃናት ፣ መተንፈስ ችግር ያለበት ወይም ራሱን
የሳተ ፣ አቅመ ቢስ የሆነ ወይም ጭምብሉን ያለ እገዛ ማስወገድ የማይችል ሰው ላይ መቀመጥ የለባቸውምም፡፡
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ለጤና እንክብካቤ ሠራተኛ የተዘጋጀ ጭምብል አይጠቀሙ፡፡ በአሁኑ ጊዜ የቀዶ ጥገና ጭምብሎች እና የ
N95 መተንፈሻዎች ለጤና እንክብካቤ ሰራተኞች እና ለሌሎች የመጀመሪያ ምላሽ ሰጭዎች መቀመጥ ያለባቸው ወሳኝ
አቅርቦቶች ናቸው፡፡
•

በእራስዎ እና በሌሎች መካከል ወደ 6 ጫማ ያህል መራቅዎን ይቀጥሉ። ጭምብሉ ማህበራዊ ርቀትን
የሚተካ አይደለም።
•

COVID-19 ጉዳዮች
በ DEKALB ካውቲቱ

የጥቁር ሕይወት ያስፈልገል የ 2020 እርምጃ ሳምንት
የጥቁሮች ህይወት ያስፈልጋል በ DeKalb ትምህርት ቤቶች የድርጊት ሳምንት 2020 በወረዳው ውስጥ በጣም የተሳካ
ነበር፡፡ የ DeKalb ካውንቲ ሸሪፍ Melody Maddox ፣ የ Stewart Foundationኑ Hank Stewart ፣ ዶ / ር
Thomas McBryde ፣ ዶ / ር Ghody Muhammad ከ Georgia ስቴት ዩኒቨርስቲ እና ዶ / ር Haggen
ከስኮላስቲክን ጨምሮ ከተናጋሪዎቻችን ለሚያደርጉት ድጋፍ እና ለሀይለኛ ገለጻቸው በእውነት አመሰግናለሁ፡፡ ይህን
አነቃቂ ሳምንት ላመለጣው ተማሪዎች እና ቤተሰቦች በቅርቡ የምናጋራቸው ቪዲዮዎች ይኖረናል፡፡ እባክዎን በ
YouTube ላይ @dekalbschools ን ይጎብኙ፡፡
በ BLM ሳምንት ውስጥ ስለ ዘር ኢፍትሃዊነት እና በዓለም ላይ እና በማህበረሰቦቻቸው ላይ ስላለው ተጽዕኖ ሚዛናዊ
እና አሳቢ የሆኑ ድንቅ ምሁራኖቻችን ሲናገሩ ተደንቄ ነበር፡፡ ቅርስን ለመፍጠር የተማሪችን እቅዶች እና ዓለምን
አንድ የሚያደርጉ ማበረታቻዎችን በመስማቴ ደስ ብሎኛል፡፡ የ BLM ሳምንት ስኬታማ እንዲሆን ጠንክረው ለሰሩ የ
DCSD የትምህርት ቦርድ እና የወረዳ አመራሮች እናመሰግናለን፡፡ ቆንጆ የተለያዩ ምሁራኖቻችንን ለማብቃት ይህንን
እንቅስቃሴ ለመቀጠል በጉጉት እንጠብቃለን፡፡ እባክዎ ስለ የወንድሜ ጠባቂ ሁሉም ወጣቶች ወደ ሙሉ አቅማቸው
መድረስ እንዲችሉ ነጭ ያሆኑ ወንድ ልጆች እና ወጣት ወንዶች ፊት ለፊት የሚገጥሟቸውን የማያቋርጥ የዕድል
ክፍተቶችን የሚያስተካክል ብሔራዊ ተነሳሽነት ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ይጠባበቁ፡፡ የ DCSD ዓላማ
በእያንዳንዱ የ DCSD 137 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምዕራፎችን ማቋቋም ነው፡፡

AMHARIC

የማህበረሰብ ተሳትፎ
በዚህ ሳምንት በአዳራሽ ለተገኙ ባድርሻአካላት - ማዕከላዊ ጽ/ቤት ፣ የአውቶቡስ ሾፌሮች እና በትምህርት ቤት ላይ
የተመሰረቱ ሠራተኞች እናመሰግናለን፡፡ እነዚህ ውይይቶች ለት / ቤት እንደገና ለመክፈት ዝግጅት እና በደህና ሁኔታ
ለማከናወን ለእኛ ወሳኝ ናቸው፡፡
በዚህ ሳምንት አስገራሚ ቤተሰቦቻችንን እና ወላጆቻችንን አክብረናል እንዲሁም አስተምረናል፡፡ ምናባዊ የመረጃ
ክፍለ-ጊዜዎች እንዲሁም ዲጂታል ሀብቶች ፣ ሻጮች እና ሌሎችም በ ቨርችዋል የወላጅ እና የቤተሰብ ማጎልበት
ጉባኤ ላይ ተሰጥተዋል፡፡ በመሳተፋችሁ አመሰግናለሁ እና ይወቁ - ቤተሰቦቻችን ምሁራኖቻችንን እንዲደግፉ
ማስቻል ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው! ለተጨማሪ ስለ ቨርችዋል የወላጅ እና የቤተሰብ ማጎልበት ጉባኤ
እባክዎን ከዚህ በታች ይመልከቱ፡፡
በመጨረሻም ዲስትሪክቱ አዎንታዊ የክሬዲት ደረጃ እንዳለው በማካፈል በጣም ደስ ብሎኛል እናም ይህ እውን
እንዲሆን ሰራተኞች የወሰዱትን መሰጠት እና ጥረት እናደንቃለን፡፡ ታላላቅ ዜናዎቻችንን ለማንበብ እዚህ ይጎብኙ:
DCSD ከ Moody’s Investors አገልግሎቶች አዎንታዊ ደረጃ ይቀበላል፡፡
ምርጥ የፎል እረፍት ይሁንልዎ የDCSD ቤተሰብ እና እባክዎ እንደገና በመክፈቻ ዝመናዎች ላይ ድረ-ገጻችንን በ
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ መጎብኘትዎን ይቀጥሉ፡፡
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣
Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል

