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ቅጺ 18
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኲሉ ሰብ፡ ዘገርም ዕረፍቲ በዓል ኣሒሊፉ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ብዙሓት ስድራቤታትና ብዛዕባ'ዚ
ዓመት'ዚ ዝምልከት እተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለወን እኳ እንተኾና፡ ኣብዚ ወቕቲ'ዚ ከነመስግነሉ ዘሎና
ገለ ነገር ክንረክብ ከምእንኽእል ግን ርእሰ-ተኣማንነት ኣሎኒ። ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣብ ዘላትና ጋዜጣ ኮም
ንኽሕግዙ ዝጽዕሩ ዘለዉ ዘገርሙ ኣባላት ቦርድ፡ ተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታት፡ ኣመሓደርቲ፡ መምሃራንን
ኣብ ግንባር ቀደም ዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ኣዚየ የመስግን።
ንመምሃራን፡ ርእሰ-መምሃራን፡ መምሃራንን ተማሃሮን ዞባና ንዝውሃብ ብዛዕባ ዳግማይ ምእታው
ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ንኽትሰምዑ፡ ሰኑይ፡ 7 ታሕሳስ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ
ቦርድ ንኽትመጹ ብኽብረትኩም መደብኩም ስርዑ። እዚ ዝርዝር ሓበሬታ፡ መሻረኽቲ ኮምና፡
ብዛዕባ ዝመጽእ ናይ 2021 ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ብዝምልከት ምድላዋት ንኽገብሩ ከምኡውን
ኣብያተ-ትምህርቲ DeKalb ንዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ እተዳለዋ ንኽኾና ክሕግዝ እዩ። ንኣኼባ
ቦርድ፡ ኣብ DeKalb County ኣብ ዝመሓለለፍ ቻነል 24 ወይ ኣብ DeKalb Schools TV ብቐጥታ
ኣብ ኢንተርነት ኽትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ድሒሮም ክዕዘብዎ ዝደልዩ ሰባት ድማ
ጠሊቦም ነቲ ቪድዮ ከምዝረኽብዎ ኽንገብር ኢና።
ንሓያል ጐድንታት፡ ዕድላትን ሕጋዊ መብጽዓታትን DCSD ንዘጠቓልል ናይ 100 መዓልታት ውጥን
ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክህበኩም እየ። ንዝረኸብክዎ ሓድሽ ሓበሬታ ንኽህበኩምን እቶም ዘለዉና
ማሕበረ-ኮም ተማሃሮና ድማ ትምህርታዊ ብቕዓት ንኸጥርዩ ንዘተባብዖም ራእይ DCSD ብቐጻሊ
ንኸዳሉን ሕጉስቲ እየ።
ሓድሽ ሓበሬታ COVID-19
ኣብ ኮም ዘሎ መጠናት ዝርግሔ ሕማም፡ ነቲ ብኽፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ (Georgia
Department of Public Health (GDPH) እተቐመረ "ዝለዓለ መጠን ዝርግሔ" ተባሂሉ ዝፍለጥ
ኣብ ክልተ-ሰሙን ካብ 100,000 ተቐማጦ 100 ሕሙማት ዝብል መምዛኒ ብቐጻሊ ይሓልፎ ኣሎ።
ክሳዕ ሕጂ፡ እቲ ኣብ ኣውራጃ DeKalb ዝርከብ GDPH ዝጸብጸቦ ብዝሒ ሕሙማት፡ 323 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. ብዛዕባ'ዚ ወሰኽ'ዚ ቊጽርታት
ስክፍታ እኳ እንተሃለወና፡ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ንኽውሃብ ብቐጻሊ ምድላዋት ንገብር ኣሎና፣
ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ንውሑስ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ እተዳለዉ ንኽኾኑ ንጹር ናይ
ድሕነት ስጉምትታት ከነጠናኽር ኢና።
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ሕሙማት፡ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቕልጡፍ እናወሰኸ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡
እቲ ንበዓላት እተብዕልሉ ኣዝዩ ውሑስ ዝኾነ መገዲ፡ ምስቶም መዓልታዊ ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት
ብምዃን ኣብ ገዛ ከተብዕልዎ እዩ። ምሳኹም ምስዘይቅመጡ ኣባላት ስድራቤትን መሓዙትን
ምትእኽኻብ፡ ብኮቪድ-19 ወይ ሕማም ዓባይ-ሰዓል ንኽትተሓዙ ወይ ንኸተመሓላልፉ ንዘሎ
ተኽእሎታት ከበርኾ ይኽእል እዩ።
ኣብ ወቕቲ በዓላት ብኸመይ ውሑስት ትኾኑ ዝብል ብCDC ንዝውሃብ ገለ ሓገዝቲ ምኽርታት
ንኽትረኽቡ ኣብዚ ጠውቑ።
ምሕያል ስድራቤትን ተሳታፍነት ኮምን
ንወርሒ ሃገራዊ ተሳታፍነት ስድራቤት (National Family Engagement) ኣብ 21 ሕዳር ንምዝካርን
ንምብዓልን፡ ንማንዛዊ ዋዕላ ወለድን ስድራቤታን ኣካዪድና። ኣብዚ ዋዕላ'ዚ፡ መደባት ማንዛዊ ሓበሬታ
ከምኡውን ዲጂታላዊ ሓገዛትን ቀረባትን ንስድራቤታት ተዋሂቡ። ኣብዚ ዋዕላ ንእተሳተፉ ኲሎም ሰባት
ነመስግን፣ ከምኡውን ቤት-ምኽሪ ምምኽኻር ወለዲ (Parent Advisory Council (PAC)) ድማ ኣብዚ
ሰሙን'ዚ ከምዝካየድ ስለዝገበረ ነመስግን። ዓድና ኲሉ ግዜ ሓያል ንኽትከውን፡ እዚ ምትሕብባር'ዚ
ኽቕጽል እዩ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብዛዕባ ዘሎ ተወሳኺ ኣኼባታት ርእሰ-መምሃራን፡ ሰራሕተኛታትን
ስድራቤታትን ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ብቐጻሊ ድሉዋት ኲኑ። ብMicrosoft Live ንዝካየድ መደብ ብኸመይ
ክትረክብዎ ከምእትኽእሉ መምርሒታት ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ብኽብረትኩም ነዚ ኸፊትኩም ርኣዩ፥
https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/.
ኣብ ማሕበር ላቲኖ-ኣሜሪካውን (Latino American Association) ኣብ እተኻየደ መደብ ረስኒ ላቲን
(Latin Fever)፡ ዘገርም ግዜ ኣሕሊፈ፣ ንኣባል ሽማግለ ምምኽኻር ንዝኾነ ላዕለዋይ ፈጻሚ ስራሕ (CEO)
ድማ ናእዳይ የቕርብ። Latino American Association፡ ኣብ ኮም ዓቢ ስራሕ ስለዝሰርሐ፡ ምስጋና
ይኹኖ።
ከም ኮምን ዓድን መጠን፡ ኣብዚ ጉዳይ'ዚ ኲልና ብሕብረት ኣሎና። ብዛዕባ ምሉእ ድሕነትኩምን
ጥዕናኹምን ዝምልከት ብኽብረትኩም ተጠንቀቑ፣ DCSD ድማ ብቐጻሊ ንኽትሕይልን ምምሕያሻት
ንኽትገብርን ምትብባዕ ይግበረላ።
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris

