
TIGRINYA 

 

ቅጺ 17 

 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡ 

 

ስለ'ቲ ኣብ ተማሃሮና እትገብርዎ ዘለኹም መብጽዓን ተወፋይነትን ነመስግነኩም። ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ፡ ካብ 

እትምስረት 100 ዓመት ዝገበረትሉ መዓልቲ ትማሊ ኣኽቢራ፣ ዋና-ኣማሓዳሪ ናይ DeKalb County School District 

ብምዃነይ ድማ ሕቡን እየ። ኣብዘን ዝሓለፈ ውሑዳት ኣዋርሕ፡ ኣብ መላእ ዞባና ዝርከቡ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን 

መሻርኽትና ብዛዕባ ዝሓዘ ፍትዉ ኮም ብዙሕ ነገር ዝፈለጥናሉ ርድኢት ክህልውናን ብትሕትና ኽንከታተሎን ገይረናና፣ 

እዚ ድማ ኣብ ርእሲ'ቲ ንዓለማዊ ለበዳ ንምእላዪን ንምክትታሉን እንገብሮ ጻዕሪ እዩ። 

 

ማሕበረ-ኮም ተማሃሮና፡ ትምህርታዊ ብሉጽነት ንኸጥርዩ ምትብባዕ ንዝገብር ራእይ DCSD ኣብ እንሃንጸሉ ዘሎና ግዜ 

ንዘለለኽዎም ሓያልን ድኹምን ጐድንታት ንዓኹም ንኸካፍለኩም ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ፣ እዚ ድማ እቶም ኣብ 

ምጩው ዝኾነ እተፈላላየ ኮማትና ዘለዉ ባህ ዘብሉን ንፉዓትን ተማሃሮና፡ ተመረቕቲ Dekalb County School 

District ንኽኾኑ ንዘሎና ራእይ ንኽወቕዑ ንምሉእ ዓቕሞም ክጥቀሙ መታን ክኽእሉ እዩ። 

 

ኣባል'ዚ ዓዲ ንኽኸውንን ነዛ ሓያል ዞባና ናብ ቅድሚትን ዝበረኸን ደረጃ ምስ ዝወስዱና ዘገርሙ ጀጋኑን ተቓለስቲ 

ፍትሕን ንኽሰርሕን ብምፍቃዱ፡ ንDCSD ኣዝየ የመስግን፣ ንሕና ድማ ነተባብዕ፡ ንዕወትን ብሉጻት ንኸውንን። ንዝያዳ 

ሓበሬታ፡ ብኽብረትኩም ንSuperintendent’s Corner ከፊትኩም ርኣዩ። 

 

 

ከም እትፈልጥዎ፡ ብ9 ጥቅምቲ፡ ቅጥዒ መደብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ (Intent to Return Form) ዘርጊሕና ነይርና፣ 

ዘብቅዓሉ ግዜ፡ ናብ 30 ሕዳር 2020 ከምዝናዋሕ ተገይሩ ኣሎ። ወለዲ/መጒዚት፡ ነዚ ቅጥዒ ብምምላእ፡ ንነፍስወከፍ 

ውላድኩም ዝጥዕም ኣማራጺ ወስኑ። ቤት ትምህርትና፡ ነቲ ሓበሬታ ዝምላእ ቅጥዒ መደብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ፡ 

ነተባብዕ። ንዕወት። ብሉጻት ንኸውን 

“ኣባል'ዚ ዓዲ ንኽኸውንን ነዛ ሓያል ዞባና 
ናብ ቅድሚትን ዝበረኸን ደረጃ ምስ 
ዝወስዱና ዘገርሙ ጀጋኑን ተቓለስቲ ፍትሕን 
ንኽሰርሕን ብምፍቃዱ፡ ንDCSD ኣዝየ 
የመስግን።” 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

ዋና ኣማሓዳሪት 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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ብዛዕባ'ተን ናብ ውሁድ ሜላ ትምህርቲ ክምለሳ ወይ ኣብ ናይ ርሕቐት/ማዕዶ ትምህርቲ ክጸንሓ ዝደልያ ስድራቤታት 

ዝምልከት ሓበሬታ ንምእካብ ይጥቀመሉ። 

 

ውሁድ ሜላ ትምህርቲ (ንገጽ-ን-ገጽ ከምኡውን ናይ ርሕቐት/ማዕዶ ትምህርቲ ዝጠርነፈ'ዩ)፥ 

▪ ውሁድ ሜላ ትምህርቲ፡ ነተን ምስ ናይ ርሕቐት/ማዕዶ ትምህርቲ እተሓናፈጸ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ገጽ-ን-

ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንደቀን ክሰዳ ንዝምችኤን ስድራቤታት ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። 

 

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። 

 

ውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ውሑስ መታን ክኸውንን ናብቲ ቀጺሉ ብማዕዶ ዝውሃብ ትምህርቲ 

ብዝግባእ ንኽዳሎን፡ ኲሎም ወለዲ፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርትና ንዝምሃር ነፍስወከፍ ቆልዓ ዝምልከት ቅጥዒ ዳህሳሳዊ-

መጽናዕቲ ከረክቡ የድልዮም እዩ። 

 

ንነፍስወከፍ ቆልዓ ዝምልከት ዳህሳሳዊ-መጽናዕቲ ምስዘይመጸና፡ ውላድኩም፡ ኣብ ውሁድ ሜላ ትምህርቲ ንኽምሃር 

ከምዝመጽእ ክንሓስቦ ኢና። እዚ ቅጥዒ ዳህሳሳዊ-መጽናዕቲ፡ 30 ሕዳር 2020 ክዕጾ እዩ። ነዚ ዳህሳሳዊ-መጽናዕቲ 

ንኽትመልኡ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ፥  

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

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ 

 

ኣብ ኮም ዘሎ መጠን ዝርግሔ፡ ብመሰረት ብክፍሊ ጥዕና ጆርጅያ (Georgia Department of Public Health 

(GDPH)) እተቐመረ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ-ሰሙን፡ ካብ 100,000 ተቐማጦ፡ 100 ሕሙማት ዝብል ብ"ልዑል ዝርግሔ 

ሕማም" ዝፍለጥ መነጻጸሪ-ብዝሒ ሓሊፍዎ ይርከብ። እቲ ትማሊ፡ ንDeKalb County ዝምልከት ብGDPH እተጸብጸበ 

ብዝሒ፡ 270 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. እዚ ወሰኽ ብዝሒ ሕሙማት፡ ዓቢ ስክፍታ ኮይኑ፡ ዞባ ድማ ብመሰረት ማእከል ምቊጽጻርን 

ምክልኻልን ሕማም (Center for Disease Control and Prevention (CDC))፡ ንምኽርታት ድሕነትን ኣገዳሲ 

ሓቅታትን ብቐጻሊ ክህብ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ በቶም ኣብ ግዜ ለበዳ ውሑሳት ንኽንከውን ዝጉስጉሱ ዘለዉ 

መምሃራንን ናብ ባንድ ተማሃሮን ንእተዳለወት ናይ ቪድዮ ሙዚቃ፡ ብኽብረትኩም ኣብ Wave Them Bows ርኣዩ። 

 

ንCDC ምርኩስ ብምግባር ብዛዕባ ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝምልከት ገለ ኣገደስቲ ሓቅታት ኣብዚ እንሆ፥ 

ኣብ መንጐ ካልኦት ሰባት ክትህልዉ እንከለኹም፡ ንኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ብመሸፈኒ ሸፍኑ። 

• ዋላ'ውን እንተዘይሓመምኩም፡ ኮቪድ-19 ንኻልኦት ሰባት ከተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም። 

• መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ንስኹም ዝሓመምኩም ምስእትኾኑ፡ ንኻልኦት ሰባት ካብቲ ሕማም ንምክልኻል 

የገልግል። 

ቅጥዒ መደብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ 

(Intent to Return Form) 
9 ጥቅምቲ-30 ሕዳር 2020 

ዝተናወሐ 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• ኲሉ ሰብ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከምኡውን ካብ ስድራቤት ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ምስ ዝርከቡ ካልኦት 

ሰባት ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ ብፍላይ ድማ ስጉምታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኽወስድ ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፡ መሸፈኒ 

ኣፍን ኣፍንጫን ክወዲ ይግባእ። 

o መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ትሕቲ 2 ዓመት ብዝዕድሚኦም ቆልዑ፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ብዘለዎ ዝኾነ ሰብ 

ወይ ወንኡ ብዝጠፍኦ፡ ዓቕሚ ብዘይብሉ ወይ ሓገዝ ከይረኸበ ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ከውጽእ ብዘይክል ሰብ ክውደ 

ኣይግባእን። 

• ብሰራሕተኛ ክንክን ጥዕና ኣብ እትሕከሙሉ እዋን ግን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣይትውደዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ 

ናይ መብጣሕቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ብN95 ዝፍለጥ መተንፈስን ዝኣመሰለ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣቑሑ፡ 

ንሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ነቶም ፈለማ ንሕማም ዝጋፈጥዎ ሰባትን ንኸገልግል እተሓዝኤ ክኸውን ይግባእ። 

• ኣብ መንጐኹምን ካልኦትን ዘሎ ፍልልይ፡ ከባቢ 6 ፊት ብቐጻሊ ከምዝኸውን ግበሩ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ 

ኣብ ክንዲ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኮይኑ ኣየገልግልን እዩ። 

 

ህይወት ጸለምቲ የገድስ'ዩ ዝብል ናይ ትግባረ ሰሙን 2020 

 

ህይወት ጸለምቲ የገድስ'ዩ (Black Lives Matter) ብዝብል ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ DeKalb እተኻየደ ናይ ትግባረ-

ሰሙን 2020፡ ኣብ ዞባና ዓቢ ዓወት ነይሩ። ንፖሊስ DeKalb County Sheriff Melody Maddox፡ Hank Stewart 

ናይ Stewart Foundation፡ Dr. Thomas McBryde፡ Dr. Ghody Muhammad ካብ ዩኒቨርሲቲ ክፍለ-ሃገር ጆርጅያ 

(Georgia State University) ከምኡውን Dr. Haggen ካብ Scholastic ዝርከብዎም ወሃብቲ-ቃል፡ ስለ ዝሃብዎ 

ደገፍን ዘቕረብዎ ሓያል ትምህርትታትን ብሓቒ የመስግኖም። ኣብቲ ዘነቓቕሕ ሰሙን ንዘይመጹ ተማሃሮን ስድራቤታትን 

ተባሂሉ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን፡ ነቲ ቪድዮታት ክንዝርግሖ ኢና። ብኽብረትኩም ኣብ YouTube ን@dekalbschools 

ከፊትኩም ርኣዩ። 

 

ኣብዚ ሰሙን BLM፡ በቶም ብዛዕባ ዓሌታዊ ዘይፍሓውነት ብርእሰ-ተኣማንነትን ቀልቢ ብዝስሕብ ኣገባብን ዘረባ ዘስምዑ 

ብዝነበሩን ኣብ ዓለምን ኮምን ድማ ጽልዋ ብዝገበሩን ንፉዓት ተማሃሮና ተገሪመ እየ። ተማሃሮና ዘውርስዎ ነገር ንኽህሉ 

ኣብ DEKALB COUNTY 

ዘለዉ ሕሙማት ኮቪድ-19 



TIGRINYA 

 

መደባት ሰሪዖምን ንዓለም ድማ ንኸሕብሩ ወሲኖምን ከምዘለዉ ብምስምዐይ ተሓጒሰ እየ። ንሰሙን BLM ዕዉት 

ንኽገብሩ ኣዝዮም ንዝጸዓሩ ቦርድ ትምህርቲ DCSDን መራሕቲ ዞባን የመስግን። ባህ ንዝብሉ እተፈላለዩ ተማሃሮና 

ንምሕያል፡ ነዚ ምንቅስቓስ'ዚ ንኽንቅጽሎ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። ብዛዕባ ሓላዊ ሓወይ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ 

ንኽትረኽቡ ብኽብረትኩም ብተገዳስነት ተኸታተሉ፣ እዚ፡ ኲሎም መንእሰያት ንምሉእ ዓቕሞም ንኽጥቀሙ፡ ነቲ ኣብ 

ጸለምቲ ኣወዳትን መንእሰያትን ዘሎ ቀጻሊ ናይ ዕድላት ጋግ ንኸወግድ ዝቖመ ሃገራዊ ተበግሶ እዩ። ሸቶ DCSD፡ ኣብ 

ነፍስወከፍ 137 ኣብያተ-ትምህርቲ DCSD ጨናፍር ምቛም እዩ። 

 

ተሳታፍነት ኮም 

ነቶም ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ ኣኼባ እተሳተፉ - ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት፡ መራሕቲ ኣውቶቡሳትን ኣብ ቤት 

ትምህርቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ዝርከብዎም መሻርኽትና ነመስግን። እዚ ዝርርባት'ዚ፡ ንዳግማይ ምኽፋት ቤት 

ትምህርቲ ኣብ እነዳልወሉ ዘሎና እዋን፡ ብውሑስ መገዲ ንኸነካይዶ፡ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

 

ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ በቶም ዘገርሙ ስድራቤታትን ወለድን ተሓቢንናን ሓበሬታ ድማ ሂብናን ኢና። ማንዛዊ መደባት 

ሓበሬታ ከምኡውን ዲጂታላዊ ሓገዛት፡ ቀረበን ካልእን፡ ኣብ ማንዛዊ ዋዕላ ምሕያል ወለድን ስድራቤትን ተዋሂቡ። 

ስለእተሳተፍኩም ነምስግነኩም፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ስድራቤታት፡ ንተማሃሮና ዘሐይል ደገፍ ክህባ፡ እቲ ዝለዓለ 

ቀዳምነትና እዩ! ብዛዕባ ማንዛዊ ምሕያል ወለድን ስድራቤትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ብኽብረትኩም 

ኣብ ታሕቲ ርኣዩ። 

 

ኣብ መወዳእታ፡ ዞባ፡ እወታዊ መጠን ለቓሕ (ክረዲት ረይቲንግ) ረኺባ ኣላ ኢለ ክሕብረኩም ከለኹ ባህ እናበለኒ እየ፣ ነዚ 

ንኽንረክብ ብሰራሕተኛታት ንእተገብረ ተወፋይነትን ጻዕርን ድማ ነድንቕ ኢና። ንዓበይቲ ዜናታትና ንኸተንብቡ፡ ኣብዚ 

ኸፊትኩም ርኣዩ፥ DCSD፡ እወታዊ መጠን ለቓሕ ካብ Moody’s Investors Services ረኺባ። 

 

ስድራቤት DCSD፡ ብሉጽ ናይ ቀውዒ ዕረፍቲ ይሃልውኩም፣ ብዛዕባ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ዝምልከት ሓድሽ 

ሓበሬታ ንምርካብ ንመርበብ-ሓበሬታና ብኽብረትኩም ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ፥ 

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

 

ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡ 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

