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ጥራዝ 18
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
ሁሉም ሰው አስደሳች የበዓል ዕረፍት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ምንም እንኳን ይህ ዓመት ለብዙ
ቤተሰቦቻችን የተለየ ሊመስል ቢችልም ፣ በዚህ ወቅት ውስጥ አመስጋኝ የምንሆንበት አንድ ነገር
ማግኘት እንደምንችል እተማመናሁ፡፡ በዚህ ወቅት ማህበረሰባችን ወደፊት እንዲገፋ ለመርዳት
ቁርጠኛ ለሆኑት አስደናቂ የቦርድ አባሎቼ ፣ ምሁራን ፣ ሰራተኞች ፣ አስተዳዳሪዎች ፣ አስተማሪዎች
እና የፊት መስመር ሰራተኞች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፡፡
ለድስትሪክቱ አመራሮች ፣ ርዕሰ መምህራን ፣ መምህራን እና ምሁራን ፊት-ለፊት እንደገና ለመግባት
መረጃን ለመስማት ሰኞ ዲሰምበር 7 የቦርዱን ስብሰባ መቃኘትዎን ያረጋግጡ፡፡ እነዚህ ዝርዝሮች
የማህበረሰባችን ባለድርሻ አካላት በዊንተር ዕረፍት ወቅት ለ 2021 ለመዘጋጀት እና ለትምህርት
ቤቶች እንደገና ለመክፈት የ DeKalb ትምህርት ቤቶች ዝግጁ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል፡፡ በ DeKalb
አውራጃ ወይም በ DeKalb Schools TV ኦንላይን በጣቢያ 24 ላይ የቦርዱን ስብሰባ ማየት
ይችላሉ፡፡ በኋላ ማየት ለሚፈልጉት የቪዲዮ-ጥያቄ አማራጭም አለን፡፡
የ DCSD ጥንካሬን ፣ እድሎችን እና የቆየ ቁርጠኝነትን ጨምሮ የ 100 ቀን እቅዴን በቅርቡ
እጋራለሁ፡፡ ግኝቶቼን በማካፈል እና የተማሪዎቻችን ማህበረሰብ የትምህርት የላቀ ውጤት
እንዲያመጣ ለማነሳሳት በ DCSD ራዕይ ላይ በመመስረት በጣም ደስ ይለኛል፡፡
COVID-19 መረጃ
በ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ (GDPH) በተሰላው በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከ 100 ሺህ
ነዋሪዎች መካከል 100 ከሚሆኑት የ 100 ጉዳቶች የ “ከፍተኛ ስርጭት” መስፈርት በላይ
የማህበረሰብ ስርጭት ደረጃዎች ከፍ ማለታቸውን ቀጥለዋል፡፡ ከዛሬ ጀምሮ ለ DeKalb ካውንቲ በ
GDPH ሪፖርት የተደረገው ይህ ቁጥር 323 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
የሚያሳስበን ቢሆንም ምሁራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን በደህንነት እንደገና ለመክፈት
መዘጋጀታቸውን ለማረጋገጥ ለፊት-ለፊት መማሪያ መዘጋጀታችንን እና ግልጽ የደህንነት
እርምጃዎችን እናስተዋውቃለን፡፡
ጉዳዮች በመላው አሜሪካ በፍጥነት መጨመራቸውን ሲቀጥሉ ፣ በዓላትን ለማክበር በጣም
ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ በየቀኑ አብረው ከሚኖሩ ሰዎች ጋር በቤት ውስጥ ማክበር ነው፡፡
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ከእርስዎ ጋር ከማይኖሩ ከቤተሰብ እና ጓደኞች ጋር መሰብሰብ COVID-19 ወይም ጉንፋን የመያዝ
ወይም የማስፋፋት እድልን ከፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡
በበዓል ሰሞን እንዴት ደህንነትዎን መጠበቅ እንደሚችሉ ከ CDC የተወሰኑ ምክሮች ለማግኘት
እዚህ ይጫኑ፡፡
የቤተሰብ ማጎልበት እና የማህበረሰብ ተሳትፎ
ለብሔራዊ የቤተሰብ ተሳትፎ ወር፣ ኖቬምበር 21ኛ እውቅና እና ክብረ በዓል ቨርችዋል የወላጅ እና
የቤተሰብ ማጎልበት ጉባኤእናዘጋጃለን፡፡ ይህ ኮንፈረንስ ለቤተሰቦች ቨርቹዋል የመረጃ ክፍለ ጊዜዎች
እንዲሁም ዲጂታል ሀብቶች እና ሻጮችን አቅርቦላቸዋል፡፡ በጉባኤው ላይ የተገኙትን ሁሉ አመሰግናለሁ
እናም የወላጅ አማካሪ ምክር ቤት (PAC) በዚህ ሳምንት ስለተሰበሰቡ እናመሰግናለን፡፡ ይህ ትብብር
መንደራችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል አድርጓል፡፡ እባክዎን ለተጨማሪ ርዕሰ መምህራን ፣ ለሠራተኞች እና
ለቤተሰብ የከተማ አዳራሾች ስብሰባ በዲሰምበር ወር ይጠብቁ። የማይክሮሶፍት ቀጥታ ዝግጅትን እንዴት
ማግኘት እንደሚችሉ መመሪያ ከፈለጉ እባክዎን እዚህ ይጎብኙ
https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/.
ትናንት በላቲኖ አሜሪካ ማህበር በላቲን ፊቨር ዝግጅት ላይ አስደሳች ጊዜ ማሳለፍ የቻልኩ ሲሆን የአማካሪ
ኮሚቴችን አባል የሆኑትን ዋና ስራ አስፈፃሚንም አደንቃለሁ፡፡ የላቲኖ አሜሪካ ማህበር በማኅበረሰቡ
ውስጥ ትልቅ ሥራ ይሠራል እናም እርስዎም አድናቆት አትርፈዋል፡፡
እንደ ማህበረሰብ እና መንደር ሁላችንም በዚህ ውስጥ አብረን ነን፡፡ እባክዎን ለደህንነትዎ እና ለጤናዎ
ጥንቃቄ ያድርጉ እና DCSD ጠንካራ እና የተሻለ እየሆነ እንደሚሄድ ይበረታቱ፡፡
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣
Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል

