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ቅጺ 16 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡ 

 

ኣፍራዪ ሰሙን ክህልወኩም ተስፋ ይገብር። ኮቪድ-19፡ ንህይወት ኮማትና ብቐጻሊ ጽልዋ ይገብረሉ ኣብ 

ዘለወሉ እዋን፡ ንጥዕናን ድሕነትን ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትን እንገብሮ ጻዕሪ ልዕሊ ዂሉ እዩ። 

 

ከምቲ ኣብ ዝሓለፋ ውሑዳት ሳምንታት ሓበሬታ ዝሃብክኹም፡ እቲ ዘሎና ውጥን ዳግመ-ምኽፋት ቤት 

ትምህርቲ፡ ዘይቅየርን ንጹርን እዩ።  እቲ ብዛዕባ ዳግመ-ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ዝምልከት ዝኣከብናዮ 

ሓበሬታ፡ ንኣብያተ-ትምህርቲ ዳግማይ ኽንከፍቶ ከምዘይብልናን ክንዓጽዎ ከምዘለናን ከምኡውን ኣብዚ 

ለበዳ'ዚ ንኮማትና ናብ ዘይንጹር ኲነታት ከነአትዎም ከምዘይብልና የገድደና እዩ።  ተማሃሮና፡ ኣብዚ 

ዘየተኣማምን እዋናት፡ ብውሑስ መገዲ ገጽ-ን-ገጽ ናብ እንህቦ ትምህርቲ ክንምለስ ክሳዕ እንኽእል፡ ኣብ 

ትምህርቶም ከተኲሩ ኣገዳሲ እዩ። ተማሃሮና፡ ኣብ ትምህርታዊ ዓወት ኣተኩሮ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን፡ 

መራሕቲ ዞባና ድማ ምድላዋት ህጹጽ-ረዲኤት፡ መጓዓዝያ፡ ፕሮቶኮላት ድሕነትን ካልእን ኣብ ዘጠቓልል 

ንዳግመ-ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ምድላዋት ኣብ ምግባር ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ። ሓድሽ ሓበሬታ 

ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ንመርበብ-ሓበሬታ ዳግማይ ምኽፋት ቤት ትምህርቲ ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ፥ 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/. 

 

ኣብ ኮም ዘሎ መጠን ዝርጋሔ ሕማም፡ ብመሰረት ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ (Georgia 

Department of Public Health (GDPH)) ዘካየዶ ቅመራ፡ ልዕሊ'ቲ ኣብ ሰሙን ካብ 100,000 

ተቐማጦ፡ 100 ሕሙማት ዝብል መወከሲ "ልዑል ዝርጋሔ ሕማም" ኮይኑ፡ እናወሰኸ ድማ ይኸይድ 

ኣሎ። ክሳዕ ሕጂ፡ እቲ ኣብ ኣውራጃ DeKalb ዝርከብ GDPH ዝጸብጸቦ ብዝሒ ሕሙማት፡ 198 እዩ። 

ኣብ ኣውራጃ DeKalb ዘሎ መጠናት ዝርግሔ ሕማም ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም 

ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ፥ https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-

report. ምውሳኽ'ዚ ብዝሒ'ዚ፡ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኮይኑ፡ ዘለዉና ስድራቤታትን ሰራሕተኛታትን፡ ነቲ ብማእከል 

ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (Center for Disease Control and Prevention (CDC)) ንዝውሃብ ሓደ 

ሓደ ኣገዳሲ ሓቅታት ብንጹር ክርድእዎ ንደሊ ኢና። 

 

ብዛዕባ ሕማም ቫይረስ ኮሮና 2019 ዝምልከት ሓቅታት ፍለጡ 

• ሕማማት፡ ዓሌት ወይ መበቆላዊ ብሄር ብዘየገድስ ንዂሉ ሰብ ከምዝሓሙ ዚገብር እዩ። 

o ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘሎ ፍርህን ጭንቀትን፡ ሰባት፡ ቫይረስ ንኸመሓላልፉ ሓደጋ ካብ ዘይኮኑ 

ካልኦት ሰባት ንኽርሕቑ ወይ ንኸይቀርብዎም ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። 

• ኣብ መብዛሕቶም ሰባት ክርኤ እንከሎ፡ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዘስዕብ ቫይረስ ብኸቢድ ናይ ምሕማም 

ዘሎ ቅጽበታዊ ሓደጋ፡ ትሑት ከምዝኾነ ይሕሰብ። 

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/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov
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o ገለ ሰባት ድማ ብኮቪድ-19 ዝስዕብ ልዑል ሓደጋ ተወሳኺ ከቢድ ጸገማት ጥዕና ኸጋጥሞም 

ይኽእል እዩ፣ ነዞም ሰባት'ዚኦም ንምክልኻል ስጉምታት ክውሰድ ይግባእ። 

o እቲ ናይ ውሸባ ግዚኡ ዝወድኤ ወይ ካብ ቦታ-ግለላ ዝወጸ ሰብ፡ ንኻልኦት ሰባት ናይ 

ምልካፍ ሓደጋ ኣይከውንን እዩ። 

• ንገዛእ-ርእስኹምን ካልኦትን ኣብ ጥዕና ንኽትህልዉ ዝሕግዝ ኽትገብርዎ እትኽእሉ ቀለልቲ ነገራት 

ኣለዉ። 

o ብፍላይ ንኣፍንጫኹም ድሕሪ ምትዂታኽኩም፡ ምስዓልኩም ወይ ምህንጣስኩም፡ ዓይኒ-

ምድሪ ድሕሪ ምጥቃምኩምን ምግቢ ቅድሚ ምምጋብኩምን ወይ ምድላውኩምን፡ 

ንኣእዳውኩም፡ ብሳሙናን ማይን እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ሕጸቡ። 

o ብዘይተሓጽበ ኣእዳው ገይርኩም ንዓይንኹም፡ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ምሓዝ ኣወግዱ። 

o ኣብ ዝሓመምክሙሉ ግዜ፡ ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ። 

o ኣብ እትስዕልሉ ወይ እትህንጥስሉ እዋን ብሶፍት ኣፍኩም ሸፍኑ፣ ደሓር ድማ ነቲ 

እተጠቐምክሙሉ ሶፍት ኣብ እንዳጐሓፍ ጐሓፍዎ። 

ነዚ ለበዳ ሕማም ኣብ እንከታተለሉ ዘሎና እዋን፡ ብኽብረትኩም ነዚ ሓቅታት'ዚ ኣብ ኣእምሮኹም ግበሩ። 

ሓደ መዓልቲ ኣብ ህይወት 

ንዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ብቐጻሊ ኣብ እንዳለወሉ ዘሎና እዋን፡ ገለ ካብ ገዳይም ኣባላት ካቢነን 

ኣባላት ቦርድን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣተገብረ ዑደት "ሓደ መዓልቲ ኣብ ህይወት"፡ ንውጥን ምምላስ ናብ 

ቤት ትምህርቲ ንምዕዛብ ናብ ሰለስተ ኣብያተ-ትምህርቲ DCSD ብኣካል ንኽበጽሑ ዕድል ነይርዎም እዩ። እዚ 

ዑደት'ዚ፡ ኣባላት ካቢነ፡ ንመርኣያ ፕሮቶኮላት/ስጉምታት ቤት ትምህርቲ፡ ተማሃሮ ዝምሃርሉ ክፍሊ፡ 

ምስግጋር ትምህርታዊ ኲነታት ተማሃሮ፡ ምሳሕን ስንብታን ከምዝዕዘቡ ገይርዎም እዩ። ሰራሕተኛታት ቤት 

ትምህርቲ መባእታ Canby Lane፡ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Chapel Hillን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ 

ደረጃ Tuckerን፡ እዚ ዑደት ንኽካየድ ስለዝገበሩ ምስጋና ይኹኖም። 

 

ህይወት ጸለምቲ የገድስ'ዩ ዝብል ናይ ትግባረ ሰሙን 2020 

ካብ 9-13 ሕዳር ኣብ ዘሎ ሰሙን፡ "ህይወት ጸለምቲ ኣገዳሲ'ዩ ብዝብል ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ DeKalb 

ዝካየድ ናይ ትግባረ ሰሙን ዓመተ-2020" ኣብዚ ኣውራጃ'ዚ ኽካየድ እዩ። እቲ ንምሉእ ሰሙን ዝካየድ በዓል፡ 

ንበዓላት ማሕበራዊ ሚድያ Historically Black Colleges and Universities (HBCUs)፡ ንበዓል'ቲ ኣብ 

ኣውራጃ DeKalb ዝርከባ ብጸለምቲ ዝውነና ትካላት፡ "My Brother’s Keeper Kickoff"፡ “My Black is 

Beautiful Unity Day" ከምኡውን ብተማሃሮ ዝምራሕ ናይ ዝርርብ መደብ ዘጠቓልል ኣብ ቤት ትምህርቲ 

ብዝካየድ ትምህርታዊ ንጥፈታት መዓልታዊ ክኽበር እዩ። 

 

ሸቶ'ዚ "ህይወት ጸለምቲ ኣገዳሲ'ዩ ብዝብል ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ DeKalb ዝካየድ ናይ ትግባረ ሰሙን 

ዓመተ-2020"፥ እቶም ኣብ ኲሉ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ጉዳያት ዓሌታዊ ፍትሒ ንኽነጥፉ ተባሂሉ ኣብ 

ኮማት ቤት ትምህርቲ ንዝካየድ ቀጻሊ ምንቅስቓስ ኣገዳሲ መርመራን ቅኑዕ ዝርርብን ንምንቕቓሕ እዩ። 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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DCSD፡ ብዝሑነት ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ስለዝኾነ፡ ነቲ ዘሎና ምዕሩግ ብዙሕነት ድማ ብዂሉ መገዲ 

ነብዕሎ ኢና። ህይወት ጸለምቲ ኣገዳሲ'ዩ ብዝብል ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ DeKalb ዝካየድ ናይ ትግባረ ሰሙን 

ዓመተ-2020፡ ኣንጻር'ቲ ኣብ ኮማትና ዘጋጥም ዓሌታውን ማህበራውን ዘይፍትሓውነት ብዓውታ ብምዝራብ፡ 

ነቲ እወታዊ ምስልታት ተማሃሮ ናይ ኮማትና ንኽፈልጡ ንተማሃሮናን መምሃራናን ዕድል ዝህብ እዩ። 

 

ተሳታፍነት ኮም 

ኣብ Rotary Club of Stone Mountain፡ ዕዱም ኣስማዒ-ቃል ብምዃነይ ክብሪ ተሰሚዑኒ። እዚ ዓመት'ዚ፡ 

Hybrid Rotary Club፡ ኣብ ዓለም እታ ናይ ፈለማ ውሁድ ትምህርቲ እትህብ ኮይና ኣላ። ውሁድ ትምህርቲ 

እንታይ እዩ፧ ብቐሊል መገዲ ኽግለጽ እንከሎ፥ ኣባላት፡ ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን፡ ብኣካል ኣብ ዝካየድ ኣኼባ 

ንኽሳተፉ ወይ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት (ላይቭ ስትሪም) ንኽሳተፉ ዕድል ዝህቦም እዩ። 

 

ኣብ ዝሓለፈ ምሸት፡ ኣብ ኲሉ ዝነበረና መደባት ኣኼባ ዞባ (Region Town Halls) ከምኡውን ኣኼባ ወለዲ 

(Parent Town Hall) ንዝተሳተፈ ኲሉ ሰብ ድማ ነመስግን። ከምዚኣ ዝበለት ንዞባን ኣውራጃናን እትመርሕ 

ንፍዕቲ ጉጅለ ስለዘላትና፡ ንዝገበርክሙዎ ኩሉ ጻዕሪ ድማ የድንቕ። ንእተዋህበ ኲሉ ርእይቶ ብቐጻሊ ኣቓልቦ 

ንህቦ ኢና፣ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ኣብ እተኻየደ ኣኼባ ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ 

ጠውቑ፥ https://youtu.be/0mC36NaRKVQ. 

 

ብሉጽ ቀዳመ-ሰንበት ይሃልውኩም፣ ኣውራጃና ሓያል ዓዲ ብምግባርኩም፡ ንዂልኹም ነመስግነኩም። 

 

ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡ 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

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

