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ቅጺ 13 

ሰላምታ ንስድራቤታት Dekalb County School District፡ 

 

ናብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ እንኣትወሉ ዘሎና፡ ኣብ ኣካዳምያዊ ብልጹነት ስለእትገብርዎ ዘለኹም ቀጻሊ ኣተኩሮ 

ነመስግነኩም። መምሃራንን ስድራቤታትን DCSD፡ ብሉጽ ትምህርታዊ ንጥፈታት ብማዛዊ ኣገባብ ንኽውሃብ 

ብሕብረት ተሻሪኾም ብዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት፡ መዓልታዊ ይተባባዕ እየ። 

 

ዳግማይ ምኽፋት ብኣካል ዝውሃብ ትምህርቲ 

 

እዘን ናይ ፈለማ ውሑዳት ኣዋርሕ ዓመተ-ትምህርቲ፡ ንተማሃሮ፡ ወለዲ/መጉዚት ከምኡውን ሰራሕተኛታት በዳሂ 

ክኸውን እዩ፣ እንተኾነ ግን፡ ተማሃሮና፡ ብጽንኩር ኲነታት ትምህርቲ ኣብ ዝሓልፍሉ ዘለዉ ግዜ፡ ብሓባርን 

ፈጠራውያን ብምዃንን ንዂሉ ብድሆታትን ዕድላትን ብሕብረት ንገጥሞ ኣሎ። ከምቲ ኲሉ ግዜ ዝብሃል፡ 

ውሕስነትን ምሉእ ጥዕናን ሰራሕተኛታትና፡ ተማሃሮናን ስድራቤታትናን፡ ኣብዚ ዘይርጉጽ እዋናት ቀዳምነታትና ኮይኑ 

ይቕጽል ኣሎ። 

 

ከምቲ ድሮ ፈሊጥክምዎ ዘለኹም፡ ዞባ፡ ኣብ ነፍስወከፍ ኣኼባ ቦርድ፡ ወርሓዊ ሓድሽ ሓበሬታ ንዂሎም መሻርኽቲ 

ንኽህብ፡ ኣብ 13 ሓምለ መብጽዓ ኣትዩ እዩ። ዞባ፡ ኣብ መስከረም 1ር ኣብ እተኻየደ ኣኼባ ቦርድ፡ ንውጥን ጀማሪ 

መድረኽ ኣፋሊጡን ብዛዕባኡ ድማ ተዘራሪቡን እዩ።  እቲ ን100,000 ተቐማጦ DeKalb County ዝግበር ናይ 14 

መዓልቲ ገምጋም፡ 100 ወይ ትሕቲኡ ምስኮነ፡ ዞባ፡ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንኽሓልፍ ንመሰጋገሪ መስርሕ ክጅምር 

ይኽእል እዩ፣ ቅድሚኡ ግን ኣይከውንን እዩ። ሓይሊ ዕማም ዳግማይ-ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነተይ 

ብምዃን፡ ንመዓልታዊ ኣንፈት ሓበሬታ ይከታተልን እቲ ን100,000 ተቐማጦ DeKalb County ዝግበር ናይ 14 

መዓልቲ ገምጋም፡ ኣብ 12 መስከርም ካብ ዝነበረ 122፡ ኣብ 2 ጥቅምቲ ናብ 104 ብዓቢ ደረጃ ጉዲሉ ከምዘሎ 

ይግንዘብን። 

 

እዚ ስሩዕ ምጉዳል ንኽህሉ ትጽቢት ብምግባር፡ ዞባ፡ ሰራሕተኛታትና፡ ተማሃሮናን ስድራቤታትናን ናብ ዝቕጽል 

መድረኻ ንኽሰጋገሩ ንምድላዎም፡ ኣብዚ ዝስዕብ ንጥፈታት ክነጥፍ እዩ፥ 

 

ስጉምቲ 

ጉጅለ ምኽሪ ክኢላታት ሕክምና፡ ኣብ ክልተ ሰሙን ብኣኼባ ብቐጻሊ ምርኻብ 

ጉጅለታት ምኽሪ ብኣኼባ ብቐጻሊ ምርኻብ 

ንሰራሕተኛታት ዝውሃብ ሓበሬታ ምልኣኽ 

ብዛዕባ ናብ ውሁድ ኲነታት ስራሕ ምምላስ (Hybrid Working Environment) ዝምልከት ናይ 2-ሰሙን ሓበሬታ 

ንሰራሕተኛታት ምልኣኽ 

ምጅማር መድረኽ II፥ ውሁድ ኲነታት ስራሕ (ሰራሕተኛታት 10፡ 11 ከምኡውን 12-ወርሒ) 

ብዛዕባ መደብ ምምላስ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ንወላዲ/መጉዚት ብኤለትሮኒካዊ ኣገባብ ምዕዳል 

ምጅማር መድረኽ III፥ ልሙድ ኲነታት ስራሕ፡ 5 መዓልታት ኣብ ሰሙን (ሰራሕተኛታት 10፡ 11 ከምኡውን 12-

ወርሒ) 

ዲጂታላዊ ትምህሪት፡ ፍርቂ መዓልቲ 

ሓንቲ-መዓልቲ ውሁድ ኲነታት ትምህርቲ ብጉጅለ ፈተነ ምጅማር 

ነቶም ወለንተኛታት ዝኾኑ ኲሎም ተማሃሮ፡ ናይ ሓደ-መዓልቲ ውሑድ ኲነታት ትምህርቲ ምጅማርን ነቶም 

ወለንተኛታት ዘይኮኑ ተማሃሮ ድማ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ 
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እዚ ግዝያዊ መደብ-ግዜ፡ ኣብ ሓበሬታ ኮቪድ-19ን ካብ ክኢላታት ሕክምናን ትካላት ጥዕናን ዝውሃብ 

እዋናዊ መምርሒ ጥዕናን ምርኩስ ብምግባር ምቅይያር ኽግበረሉ ከምዝኽእል ብኽብረትኩም ተገንዘቡ። 

ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-18፡ ኣብ 19 ጥቅምቲ፡ ወርሓዊ ሓድሽ ሓበሬታ፡ ንቦርድ ትምህርትን ኲሎም መሻርኽትን 

ክህብ እዩ። 

 

ንሓይሊ ዕማም ዳግማይ-ምኽፋት ኮቪድ-19 ዝሕተት ተደጋጋሚ ሕቶታት 

 

ሕቶ፥  ዞባ፡ ንደረጃ ናይቲ ኣብ ኮም ዘሎ ዝርግሔ ብኸመይ ይፈልጥ፧ 

መልሲ፥  ሓይሊ ዕማም ዳግማይ-ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ንደረጃ ናይቲ ኣብ ኮም ዘሎ ዝርግሔ ንምፍላጥ፡ ብመሰረት 

ኣብ ተቐማጦ 100,000 ዝግበር ናይ 14-መዓልቲ ገምጋም፡ ናይ'ቶም ብኮቪድ-19 እተለኽፉ ብዝሒ ተቐማጦ 

DeKalb County ዝምልከት ንዝቐርብ እተረጋገጸ ጸብጻብ ብቐረባ ይከታተል። 

 

ሕቶ፥  ደረጃታት ናይቲ ኣብ ኮም ዘሎ ዝርግሔ ከመይ እዩ፧ 

መልሲ፥  ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ (Georgia Department of Public Health)፡ ንደረጃታት ናይቲ ኣብ ኮም 

ዘሎ ዝርግሔ፡ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጽዎ ኣሎ፥ 

ኣዝዩ ብዙሕ፥  ካብ 100,000 ሰባት፡ ልዕሊ 100 ሕሙማት 

ትሑት/ማእከላይ፥  ካብ 100,000 ሰባት፡ 6-100 ሕሙማት 

የለን/ኣዝዩ ትሑት፥  1-5 ሕሙማት 

 

ሕቶ፥  ንነፍስወከፍ ደረጃ ዞባታት ዝርግሔ ኮም ከም ሓሳብ ዝቐርብ ኣገባብ ትምህርቲ እንታይ እዩ፧ 

መልሲ፥  ኣብ ቀይሕ ዞባ፡ “ኣዝዩ ብዙሕ ዝርግሔ” ናይ ርሕቐት ኲነታት ትምህርቲ ይህሉ። እዚ፡ ኣብ መላእ ናይታ በቲ 

ሕማም እተጸልወት ናይ ዞባ ቤት ትምህርቲ ወይ ከምእትግለል እተገብረት ቤት ትምህርቲ ዓሊሙ ዝትግበር ክኸውን 

ይኽእል እዩ። ንውሓት-ግዜ ድማ ሓጺር ወይ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 

ኣብ ብጫ ዞባ፡ “ትሑት/ማእከላይ ዝርግሔ”ነዚ ዝስዕብ ኣማራጺታት የጠቓልል፥  ምሉእ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ፣ 

ውሁድ ወይ ልምዳዊ። ውሁድ ኲነታት ትምህርቲ፥ ተማሃሮ፡ ብኣካል ዝወስድዎ ትምህርቲ ምስ ኣብ ገዛ ኮይኖም 

ብርሕቐት ዝምሃርዎ ትምህርቲ እናበራረዩ ዝወስድዎ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ትሑት/ማእከላይ ዘሎ ካልእ ዕድል ድማ 

ልምዳዊ ኮይኑ፡ ነቲ ኲነታት ውሑስ ንምግባር ማሕበራዊ ርሕቐት እናሓለኻን ስትራተጂታት ምክልኻል 

እናኣተግበርካን ብኣካል ዝውሃብ ትምህርቲ ማለት እዩ። 

 

ኣብ ቀጠልያ ዞባ፡ “ኣዝዩ ትሑት ዝርግሔ/ዘየለ” ርእሰ-ተበግሶ ብምውሳድን ፕሮቶኮላት ውሕስነት ብምትግባርን 

ንልምዳዊ ኲነታት ትምህርቲ ምኽታል እዩ። 

 

ሕቶ፥  ዞባ፡ ናብ ዝቕጽል መድረኽ እትሰጋገረሉ መዓስ እዩ፧ 

መልሲ፥  ዞባ፡ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ምድብ “ኣዝዩ ብዙሕ ዝርግሔ” ኣላ። ስሩዕ ምጉዳል ሕማም ከምዘሎ ብምግንዛብ 

ድማ ዞባ፡ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ቀስ-ብቐስን ብውሑስ ኣገባብን ናብ ስራሕ ዳግማይ ንኽምለሱ ምድላዋት 

ይገብር ኣሎ። ቀጻሊ ብዝሒ ሕሙማት ካብ 6-100 (ብጫ ዞባ) ምስዝኸውን፡ ዞባ፡ ናብ ውሑድ ኲነታት ትምህርቲ 

ንኽሰጋገር ይፍቀደሉ እዩ። ብዝሒ ሕሙማት፡ ካብ 100 ንላዕሊ ምስዝኸውን፡ እዚ ውሁድ ኣገባብ፡ ናብ ቀይሕ 

ክሰጋገር ከምዝኽእል፣ እቲ ብዝሒ ሕሙማት ናብ ትሕቲ 6 ምስዝጐድል ድማ ናብ ቀጠልያ ክሰጋገር ከምዝኽእል 

ብኽብረትኩም ተገንዘቡ። 



TIGRINYA 
 

ሕቶ፥  እቲ ውሁድ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፡ ተማሃሮ ብኸመይ ይውደቡ፧ 

መልሲ፥  ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ንረቛሒታት ማሕበራዊ/ኣካላዊ ምርሕሓቕን መምርሒ ድሕነትን ንምምላእ፡ ኲሉ 

ክፍልታት፡ ብመስርዕ መጀመርታ ፊደል ናብ ክልተ ጉጅለታት ይውደብ። ኣብያተ-ትምህርቲ ከባቢ፡ ምስ 

መደባት-ትምህርቲ ደቆም ንኽሰማምዕ ምስ ስድራቤታት ይተሓባበራ። ኣብ ክልቲኡ ውሁድ ኣገባብ ትምህርቲ (ኣብ 

ሰሙን፡ ሓንቲ መዓልትን ኣብ ሰሙን፡ ክልተ መዓልትን) ድማ ኩሉ ግዜ ሮቡዕ፡ ንትምህርቲ ንኡስ ጉጅለ፡ ሓገዝ 

ትምህርቲ፡ ንዋዕላ ተማሃሮ ዝግበር ቆጸራታት፡ ንዋዕላ ወለዲ፡ ኣገልግሎታት፡ ሞያዊ ትምህርቲ፡ ሓበራዊ ውጥንን 

ውጥን ትምህርትን እተሓዝኤት ኽትከውን እያ። 

 

ሕቶ፥  ፍሉይ ትምህርቲ ዝውሃቦምን 504ን ተማሃሮ፡ ብኣካል ንዝውሃብ ኣገልግሎታት ክረኽቡ ዝጅምርሉ 

ግዜ መዓስ እዩ፧ 

መልሲ፥  እዚ ውሁድ ኲነታት ትምህርቲ፡ ዞባ፡ ንተማሃሮ ፍሉይ ትምህርትን ተማሃሮ 504ን ኣብ ውሁድ መዓልታት 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኣካል ኣገልግሎታት ንኽህብ የኽእሎ። ሓገዝ ምዝራብ ቛንቋ፡ ኣካላዊ ፍወሳ፡ ሞያዊ ፍወሳ 

ከምኡውን ስነ-ልቦናዊ ደገፍ። እቶም ዘለዉና ምሁራት ኣራኸብቲ ስንኩላንን ደገፍ ኦቲዝም/ስነ-ልቦና፡ ብሰንኪ ዝህሉ 

ለውጥታት ቅርጽን ስሩዕነት ንጥፈታትን ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ መድረኽ ኣብ ዝግበር ምስግጋር ንተማሃሮ 

ንኸዳልዉ፡ ምስ ስድራቤታትን መምሃራንን ብሕብረት ይሰርሑ። 

 

ሕቶ፥  ለበዳ፡ ኣብ መምሃሪ ክፍሊ፡ ቤት ትምህርቲ ወይ ጉጅለ ምስዘጋጥም፡ ዞባ፡ እንታይ ዓይነት ግብረ-

መልሲ ይህብ፧ 

መልሲ፥  ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ኣባል ሰራሕተኛ ወይ ተማሃራይ ብኮቪድ-19 ምስዝተሓዝ፡ ኣብ ቤት 

ትምህርቲ ከምኡውን/ወይ መምሃሪ-ክፍሊ ጽልዋ ክህልዎ እዩ፣ እዚ ድማ ንገለ እዋን ናብ ዝጸንሕ ናይ ርሕቐት 

ትምህርትን ኲነታት ስራሕን ምስግጋር ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 

ሕቶ፥  ኣባል ሰራሕተኛ ወይ ተማሃራይ፡ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ምስዘርኢ፡ ዞባ እንታይ ዓይነት 

ግብረ-መልሲ ይህብ፧ 

መልሲ፥  ኣባል ሰራሕተኛ ወይ ተማሃራይ፡ ምልክታት ሕማም ምስዘርኢ፡ እቲ ኣባል ሰራሕተኛ ወይ ተማህራይ፡ 

ቀልጢፉ ከምዝግለል ኽግበር እዩ። ዞባ፡ ነቲ ካብ Georgia Department of Public Health፡ ህዝባዊ ጥዕና ደካልብ 

(DeKalb Public Health) ከምኡውን ማእከላት ቁጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (Centers for Disease Control 

and Prevention) ንዝውሃብ መምርሒ ክኽተል እዩ። 

 

ሕቶ፥  ዳግማይ ትምህርቲ ኣብ እንጅምረሉ እዋን፡ ንተማሃሮ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ደገፍ ክህሉ ድዩ፧ 

መልሲ፥  እወ፣ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ተማሃሮ ዕዉታት ንኽኾኑ ብቐጻሊ ደገፍ ክረኽባ እየን።  ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት 

ቤት ትምህርቲ፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ኣማኸርትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ደገፍን፡ ንዓወት ተማሃሮ ዝጸሉ 

ዕንቅፋታት ንምውጋድ ምስ መምሃራንን ኣማሓደርትን ብጥቡቕ ክሰርሑ እዮም። 

 

ሕቶ፥  ናብ ትምህርቲ ንኽንምለስ ኣብ እንሓስበሉ ዘለና እዋን፡ ንቕሓት ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ 

ክኸውን እዩ። ዞባ፡ ነዚ ጻዕሪ'ዚ ብኸመይ ደገፍ ክህብ እዩ፧ 

መልሲ፥  ዞባ፡ ኣብ ንቕሓት ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ዝምልከት ስልጠና፡ ነቶም ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ 

ከባቢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ንኽህብ ብቐጻሊ ጻዕሪ ኽገብር እዩ። ስልጠና ብማዛዊ ኣገባብ ንኽውሃብን ብኣካል ድማ 

ትምህርቲ ንኽውሃብን፡ ጽሑፋት ትምህርቲ ይዳሎ ኣሎ። 
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ሕቶ፥  ዳግማይ ናብ ስራሕ ኣብ ዝምለሰሉ መድረኽ፡ ወለዲ ምስ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ምትእስሳር 

ይህልዎም፧ 

መልሲ፥  ተሳታፍነት ወለድን ስድራቤታትን (Parent and Family Engagement)፡ ንወለዲ ዝኸውን 

ስትራተጂታትን ብሉጽ ኣሰራርሓን ኣብ ምቕራብ ንማዛዊ ኣገባብ-ትምህርቲ ብቐጻሊ ክጥቀም እዩ።  መርበብ-

ሓበሬታ ቤት ትምህርቲ ዞባ፡ ብዛዕባ ዳግማይ ምምላስ ዝምልከት ኣዝዩ እዋናዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ገዚፍ ምንጪ እዩ። 

 

ሕቶ፥  ቤት ትምህርቲ ዞባ፡ ንስድራቤታት ዝኸውን ደገፍ ትርጉምን ምስትርጓምን ኣለዎ'ዶ፧ 

መልሲ፥  እወ። ኣብያተ-ትምህርቲ ከባቢ፡ ክትርጐም ብዛዕባ ዘለዎ ሰነዳት ብዝምልከት፡ ንኽፍሊ ተማሃሮ እንግሊዝኛ 

(English Learner Department) ክውከሳ ይግባእ።  ኣስተርጐምቲ፡ ኣብተን ኣዝዮም ብዙሓት ተማሃሮ እንግሊዝኛ 

ዘለወን ኣብያተ-ትምህርቲ ይምደቡ እዮም። ነተን ኣዝየን ብዙሓት ስድራቤታት ዘለወን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ካብ 

እንግሊዝኛ ወጻኢ ኣብ መባእታዊ ናይ ገዛ ቛንቋ (PHLOTE’s) ደገፍ ንኽረኽባ፡ ተወሳኺ ደገፍ ክሓታ ይኽእላ እየን። 

 

ሕቶ፥  እቶም ኣብ ናይ ቀውዒ ስፖርት ዝሳተፉ ተማሃሮ፡ ጸወታ ውድድር ኸካይዱ ይኽእሉ'ዶ፧ 

መልሲ፥  እወ፣ ናይ ቀውዒ ስፖርት ቤት ትምህርቲ፡ ጸወታ ውድድር ኣብ ፈለማ ጥቅምቲ ንኽጅምር፡ ዞባ ከፍቅድ 

እዩ።  ጉጅለ ጥዕና ኮቪድ-19 (COVID-19 Health Team)፡ እቲ ንጥፈታት ኽቕጽል እንተኾይኑን ተዓዘብቲ ድማ 

ክርእዩ ዝፍቀደሎም እንተኾይኑን ንኽውስን ዘኽእሎ ሓበሬታ ብቐጻሊ ኽከታተል እዩ። 

 

ሕቶ፥  ትርጉም "ሓገዝቲ ጉጅለታት" እንታይ እዩ፧ 

መልሲ፥  ሓገዝቲ ጉጅለታት፡ ምስ ባንድ ምረሻ ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ግዜ ጸወታት 

ኩዑሶ-እግሪ ዝሳተፉ ጉጅለታት ሳዕስዒት፡ ጉጅለታት ባንዴራ፡ ጉጅለታት ፍናን፡ ጉጅለታት ከበሮ ከምኡውን 

ጉጅለታት ምልምማድ ኣለወን። 

 

ሕቶ፥  ተማሃሮ ድራማ፡ ዘተ ከምኡውን ሳዕስዒት/ትያትር ንኽለማመዱ ይፍቀደሎም'ዶ፧ 

መልሲ፥  ምስ ካሪክሉም ዝኸይድ ንጥፈታት (ጋዜጣታት፡ ሙዚቃዊ ምርኢታት፡ ምርኢታት ስነ-ጥበብ፡ 

መለማመዲታት፡ ውድድራት ዘተ፡ ጉጅለ ቊጽሪ፡ ውድድር ኣተናብሃ ቃላት፡ ምርኢት ስነ-ፍልጠት፡ ሮቦትን ጉጅለታት 

ምህንድስናንን ውድድራትን)፡ ውሁድ ናይ ሓደ መዓልቲ ወይ ናይ ክልተ መዓልቲ መድረኻት ኣብ ዝጅምረሉ እዋን 

ከምዝቕጽል ክኸውን እዩ። ተማሃሮ፡ ኣብቲ እተመደበሎም መዓልቲ(ታት) ናብ ትምህርቲ ኣብ ዝመጽሉ መዓልቲ 

ክሳተፉ ኽኽእሉ እዮም። ብGHSA ዘይተፈቕደ ምስ ካሪክሉም ዝኸይድ ንጥፈታት ከምኡውን ካብ ካሪክሉም ወጻኢ 

ዝካየድ ንጥፈታት (ንክበባት ስፖርት ዘጠቓልል'ዩ) ንምክትታል፡ ምስ ኣማሓደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ከባቢ ብቐጻሊ 

ክንተሓባበር ኢና። 

 

ሕቶ፥  ትርጉም ጉጅለ እንታይ እዩ፧ 

መልሲ፥  ጉጅለታት፡ ንምሉእ ግዜ ናይ ጉጅለ ንጥፈታት ንዘካይዱ ሓደ ዓይነት ጉጅለ ውልቀሰባት ከጠቓልል ይግባእ። 

ተማሃሮ፡ ንጉጅላዊ ንጥፈታት ንኸካይዱ ብዳይረክተራትን ኣዘዝትን ሰራሕተኛታትን ኣቐዲሞም ክምደቡ ይግባእ። 

መደብ ስራሕ ጉጅለ፡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኽቀያየር ኣይግባእን። ሓደ ሰብ ካብ ሓንቲ ጉጅለ ንሓዋሩ ምስዝእለ፡ 

ኣብታ ጉጅለ'ቲኣ ቀዋሚ ምቅይያር ኽግበር ይከኣል እዩ።  ምልምማድ ጉጅለ፡ ኣብ መእተዊ/መውጽኢ ነቑጣታት 

ዕንቅፋት ከምዘይህሉ፡ ንመነጻጽህን ግቡእ መዐቀቢ ናውትን ከምዘፍቅድ ከምኡውን ንፋስ ብዝግባእ ዝኣትወሉ 

ቅቡል ክፍሊ (ን20 ደቓይቕ) ከምዝህሉ ብዝግበር ኣገባብ እተሰርዐ ክኸውን ይግባእ። 

 

ሕቶ፥  ቤት ትምህርቲ፡ ፕሮቶኮላት ንጽሕና ተዋሂባ'ዶ፧ 

መልሲ፥  ዞባ፡ እተጠናኸረ ንጽሕናን ምምካንን ኣብያተ-ትምህርትን ኣብያተ-ጽሕፈት ህንጻን ንኽህሉ ኢሉ ምስ 

ንጽሕና ዝተኣሳሰር መምርሒ ሂቡ እዩ. ብብዝሒ ዝተሓዝን ብቐጻሊ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ቦታታትን ብንጽሕና 

ምሓዝ ዘጠቓልል ፕሮቶኮላት ንጽሕና ኣብ ተግባር ውዒሉ ይርከብ።  
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ሕቶ፥  ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝርከብ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ቀረባት ከመይ ዝበለ እዩ፧ 

መልሲ፥  ክፍሊ ኣገልግሎታት ቢዝነስ (Business Services Department)፡ ቤት ትምህርቲ ዳግማይ ንኽኽፈት 

ዘድሊ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ቀረባት ከምዝበጽሕ ገይሩ ኣሎ። እዚ ድማ መነጻጽሂ ኢድ፡ ቀረባት ንጽሕናን 

መምከንን፡ መሸፈኒ ገጽ፡ ጓንቲ ከምኡውን ምስ ድሕነትን ንጽሕናን ዝተኣሳሰር ካልእ ኣቑሑን ዘጠቓልል እዩ። 

Business Services Department፡ ከከም ኣድላይነቱ፡ ንኣብያተ-ትምህርትን መሳለጥያታትን ዘድሊ ምስ ኮቪድ-

19 ዝተኣኣሳሰር ተወሳኺ ቀረባት ንኽህብ ድሉው ኣሎ። 

 

ሕቶ፥  ኣብ ኣብያተ-ትምህርትን ኣብያተ-ጽሕፈት ህንጻን እኹል ምትሕልላፍ ኣየር ንኽህሉ እተገብረ 

ስጉምታት እንታይ ኣሎ፧ 

መልሲ፥  ሰራሕተኛታት፡ ምጽርራይን ምቕያር መጻረዪን ዘጠቓልል ርብዒ-ዓመታዊ ጽገና/ክንክን  ኣብ ኲሉ 

ኣቑሑታት የካይዱ እዮም።  ኣቑሑ HVAC ድማ ብመሰረት ለበዋታት Centers for Disease Control and 

Preventionን ኢንዱስትርን፡ ነቲ ዝዘዋወር ኣየር ንምውሳኽ፡ ከከም ኣድላይነቱ ምትዕርራይ ይግበረሉ እዩ።  

 

ሕቶ፥  ናብ ትምህርትን ስራሕን ውሑስ ምምላስ ንኽህሉ ደገፍ ንምግባር፡ እቲ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት 

ቅድመ-መጠንቀቕታ እንታይ እዩ፧  

መልሲ፥  ኣብ ጠረጴዛታት መቐበሊ ኣጋይሽን ህዝቢ ዝእንገደሉ ቦታታት ስራሕን፡ ከም መፈላለዪ ኮይኑ ዘገልግል 

ኣሕሊፉ ዘርኢ ቬትሮ ተተኺልዎ ኣሎ።  ብብዝሒ ሰባት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ቦታታት፡ መከፋፈሊ መነጻጽሂ ኢድ 

ተተኺልዎ ይርከብ።  ሓባሪ-ምልክታት ህዝባዊ ጥዕና ድማ ከም መዘኻኸሪታት ስርሓት፡ ፕሮቶኮላት ጥዕናን 

ንጽሕናን ኮይኑ ንኸገልግል፡ ኣብ መላእ’ቲ መሳለጥያታት ከምዝጥቃዕ ኮይኑ ኣሎ። 

 

ሕቶ፥  እቶም ብኣውቶቡስ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝጉዓዓዙ ተማሃሮ፡ እንታይ ቅድመ-መጠንቀቕታ ድሕነት 

ክውሃቦም እዩ፧ 

መልሲ፥  ተማሃሮ፡ መሸፈኒ ገጽ ክወድዩ ይግባእ፣ ተማሃሮ ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ዝሳፈርሉ ግዜ ድማ መነጻጽሂ ኢድ 

ክውሃቦም እዩ። መራሕቲ ኣውቶቡስን ተቖጻጸርትን ድማ መሸፈኒ ኣፍ ክወድዩ ይግባእ፣ መከላኸሊ ገጽ ድማ 

ክውሃቦም እዩ።  

 

ሕቶ፥  እቶም ብቑዓት ተማሃሮ፡ ናብን ካብን ቤት ትምህርቲ ንኽጉዓዙ፡ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ክቕረበሎም 

ድዩ፧ 

መልሲ፥  እቲ መስመር ጉዕዞ ኣውቶቡስ፡ ከምቲ ናይ ቀደሙ ክኸውን እዩ።  እቲ ውሁድ መደባት ትምህርቲ፡ 

ንብዝሒ ተጓዓዝቲ ኸጉድልን ኣብ ኣውቶቡሳት ድማ ማሕበራዊ ርሕቐታት ንኽህሉን ይገብር።  

 

ሕቶ፥  ውላደይ፡ ንውልቃዊ መሳሪሒኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክጥቀም ይኽእል ድዩ፧  

መልሲ፥  DCSD፡ ብDCSD ንዘይውነን መሳርሒታት ዘገልግል ኣጋይሽ ዝጥቀሙሉ መርበባት ክህልዎ እዩ።  እቲ ናብ 

መርበብ ቤት ትምህርቲ ዞባ ዘራኽብ ዝርዝር መሳርሒታት፡ ንወለድን ተማሃሮን ክውሃብ እዩ።  ዞባ፡ ንውልቃዊ 

መሳርሒታት ክጽግን ወይ ደገፍ ክህብ ከምዘይክእል ብኽብረትኩም ፍለጡ። 

 

ሕቶ፥  ውላድና፡ ኣብ እዋን ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ንኽንጥቀም ዘይፈቐድናሉ እኳ እንተኾንና፡ ሕጂ ግን ነዚ 

መሳርሒ'ዚ ክጥቀም ክኽእል ድዩ፧ 

መልሲ፥  እወ። ዞባ፡ ነቲ መሳርሒ ንዝደሊ ነፍስወከፍ ተማሃራይ ንኽህብ ይጽዕር እዩ። ወላዲ፡ ንቤት ትምህርቲ 

ይሓትትን ንስምምዕ ተጠቃሚ መሳርሒ ድማ ይፍርምን። ድሕሪ'ዚ፡ እዚ መሳርሒ ንተማሃራይ ከምዝውሃብ 

ይኸውን። 
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ሕቶ፥  መሳርሒ ውላደይ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንከሎ እንተተበላሽያቶ’ኸ፧  

መልሲ፥  ተማሃሮ፡ ነቲ ዝውንንዎ ውልቃዊ መሳርሒታቶም ብሓላፍነት ይስከሙ።  ተማሃሮ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ 

እንከለዉ ንመሳሒታቶም ዘበላሹ ኲነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ፡ ብምምሕዳር ቤት ትምህርቲ መርመራ ኽካየደሉን 

ክፍታሕን እዩ። ተማሃራይ፡ ንመሳርሒ ዞባ ተጠቒሙ ዘይፈልጥ እንተኾይኑ፡ ንሱ ዝጥቀመላ መሳርሒት ክትውሃቦ 

ይከኣል እዩ።  

 

ሕቶ፥  ውላደይ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ናይ ኢንተርነት ርክብ (ሆትስፖት) ከድልዮ ድዩ፧ 

መልሲ፥  ቤት ትምህርቲ ዞባ፡ ኣብ ኲሉ ኣብያተ-ትምህርትን መሳለጥያታትን ናይ ኢንተርነት ርክብ ከምዝህሉ 

ኽገብር እዩ። ተማሃሮ፡ ናብ ኢንተርነት ንኽራኸቡ ተወሳኺ መሳርሒ ኣይከድልዮምን እዩ። 

 

ሕቶ፥  ውላደይ፡ ከምቲ ኣብ ገዛ ዘለዎ ማንዛዊ መሳለጥያታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ክህልዎ ድዩ፧  

መልሲ፥  እቲ ማንዛዊ ኲነታት ትምህርቲ፡ ኣብ ዝኾነ ቦታን ዝኾነ ግዜን ክትጥቀመሉ ብዝከኣል ኣብ ክላውድ 

(cloud-based) እተሞርኮሰ ኣፕሊኬሽናታት ዝቖመ እዩ። ነዚ ኣፕሊኬሽናት ኣብ እትጥቀመሉ እዋን፡ ዘጋጥም ዝኾነ 

ምቑራጽ የለን። 

 

ኣኼባ ኮሚቴ ሕክምናዊ ምኽሪ ኮቪድ 19  

 

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ብማንዛዊ ኣገባብ ምሳይ ንኽራኸቡ ግዜ ስለዝሃቡኒ፡ ንሓይሊ ዕማም ሕክምና ምኽሪ ፍሉይ 

ምስጋና ይህቦም። እዚ ኮሚቴ፡ ናይ ምኽሪ ስልጣን ተዋሂብዎ የገልግል፣ ንድሌታት ኲሎም ተማሃሮ፡ ወለዲ፡ 

መምሃራንን ካልኦት ሰራሕተኛታት ዞባን ብዝበለጸ ብዝጥዕም መገዲ፡ ንግዜን ኲነታትን ብኣካል ዝግበር ንጥፈታት 

ትምህርቲ ብዝምልከት ለበዋታት ንኽህብ፡ ዕዮ ተዋህብዎ ኣሎ።  እዚ ኮሚቴ’ዚ፡ ኣብያተ-ትምህርታትና ኣብ ግዜ 

ለበዳ ኮቪድ-19 ብኸመይ ብውሑስ ኣገባብ ንኽሰርሓ ዝኽእላሉ ዝበለጸ ኣገባባት እንታይ ምዃኑ ንምዝርራብ፡ ኣብ 

ወርሒ ክልተ-ግዜ ኽእከብ እዩ።  

 

ኣባላት ካቢነ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ እተኻየደ ናይ ምዝንጋዕ መደብ፡ ንግጥምታት “I AM” ኣንቢቦም።  ካብቲ 

ግጥምታት እተረኽቡ ውሑዳት ኣነቓቓሕቲ ቃላት ድማ እነሀለዉ። 

 

ኣኼባ ካቢነ  

 

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ፡ ማንዛዊ ኣኼባ ካቢነ ኣካዪደ ነይረ። ብዛዕባ ብዝሑነትን ኣብ DCSD ዝግበር 

ተሳታፍነትን ከምኡውን ኲሎም ምሁራት፡ ምዕሩይ ኣገልግሎት ብኸመይ ይረኽቡ ንምዝርራብ ዓቢ ዕድል ሂቡ እዩ። 

ብዙሓት ኣባላት፡ ኣብ ኣካዳሚ ከምኡውን ኣብ ህይወት ምሁራን ዓሌታዊ ኣድልዎታት ከምጽኦ ብዛዕባ ዝኽእል ጽልዋ 

ብዝበለጸ ንኽርድኡ፡ ተኣፋፊ ሕቶታት ሓቲቶም። ብዛዕባ ዓሌትን ምዕሩይነትን ዝግበር ዝርርባት፡ ንዂልና ከቢድ 

ክኸውን ከምዝኽእል ኣነ ምስክር እየ። እንተኾነ ግን፡ ዞባ፡ ኣብ ኲሎም ተማሃሮ፡ ትምህርታዊ ማዕርነት ንኽህሉ 

ብቐጻሊ ይጽዕር እዩ።  

 

ኲሉ ሰብ፡ ብሉጽ ቀዳመ-ሰንበት ክህልዎ ተስፋ ይገብር። ኣብ መጻኢ ብኸመይ ብዝበለጸ ውሑሳት ኽንከውን ንኽእል 

ብዝምልከት ርእይቶ ንኽህቡ ግዚኦም ዝሃቡ ብዙሓት ስድራቤታት ነመስግን፣ ነቶም መዓልታዊ ኣብ ናይ ርሕቐት 

ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ብቐጻሊ ዝዓዩ ምሁራትና ድማ ንመስግን። 

 

ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡ 
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