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ጥራዝ 11 
9/18/2020 
 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

 

ሰኞ የቦርዱን ስብሰባ ለተከታተሉ ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ እንደሁልጊዜም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሰጡኝን አስተያየቶች 

እና ግብአቶች አደንቃለሁ፡፡ በዚህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ጊዜ ውስጥ የሚደረጉት ሁሉም ውሳኔዎች የሁሉም 

ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችንን ለመጥቀም ነው፡፡ የሁሉም ተማሪዎች እና የሰራተኞች ደህንነት እና ጥበቃ ዋንኛ ተቀዳሚ 

ሆኖ እንደሚቆይ በ DCSD ስም በድጋሜ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ፡፡ የትምህርት ቤታችን ዲስትሪክት በሚያምር ሁኔታ 

የተለያዩ ሲሆን ሁሉንም ማህበረሰቦቻችንን እናከብራለን። አብረን የተሻልን እንደሆንን እንገነዘባለን፡፡ 

 

በእንደገና-የመከፈት እቅዴ ላይ እንደገለጽኩት DCSD የትምህርት ዓመቱን የጀመረው በርቀት ትምህርት ሲሆን ተማሪዎችን በአካል 

በመገኘት እንዲማሩ የሚፈቅደው የ COVID-19 ስርጭት አደጋ መካከለኛ ወይም ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ - በ 14 ቀናት ጊዜ ውስጥ ከ 

100,000 ሰዎች ከ 100 ጉዳቶች በታች ሲሆን<681> ብቻ</681> ነው፡፡</606> የእቅዳችን ምዕራፍ ሁለት ተማሪዎቻችንን 

በምናባዊ የመማሪያ ሁኔታ ውስጥ እንዲቆዩ እና በአትሌቲክስ እና ከመደበኛ-ውጭ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ 

በፈቃደኝነት-ተሣትፎ እንዲመለሱ ያደርጋቸዋል፡፡ በደህና ወደ በአካል በመገኘት ትምህርት ከተመለስን በኋላ ወላጆች እና 

ቤተሰቦች በምናባዊ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ የመቆየት አማራጭ እንዲኖራቸው ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው፡፡ 

COVID-19 የሕክምና አማካሪ ኮሚቴ እና የትኩረት ቡድኖች 

እኛም ከወላጆቻችን ፣ ከመምህራችን እና ከርዕሰ መምህር የትኩረት ቡድኖቻችን ግኝቶችን ለመሰብሰብ በሂደት ላይ ነን፡፡  ከ 

DCSD COVID-19 ግብረ ኃይላችን አዳዲስ መረጃዎችን፣ ከቅርብ የወላጆቻችን የዳሰሳ ጥናት መረጃ እና ከጤና 

ባልደረቦቻችን የ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ እና የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት (CDC) ን ጨምሮ 

መረጃዎችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። 

 

COVID-19 የአሁኑ ወቅታዊ መረጃ 

 

DCSD COVID-19 የእንደገና መከፈት  ግብረ ኃይል ለ DeKalb ካውንቲ እና ለ Georgia ወቅታዊ አዝማሚያ መረጃን 

ለመከታተል በየቀኑ ከ 3:00 p.m. በኋላ የ GDPH ድር ጣቢያ ይመለከታል። ዲስትሪክቱ በ GDPH ሪፖርት ስለተደረገው 

መረጃ መረጃውን አያሰላም ወይም ግምቶችን አያደርግም። 
 

መረጃውን ማግኘት ከፈለጉ እርምጃዎቹ እንደሚከተለው ናቸው: 

1. ወቅታዊ መረጃ ለማየት https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-reportከ 3:00 p.m. በኋላ በየእለቱ 

ይመልከቱ፡፡ 

2. የ Georgia ካርታን ወደ ሚያሳይ ክፍል ይሸብልሉ። 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/09/dekalbs-onward-and-upward-strategy-to-reopen-schools-2020-2021.pdf
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. ዕለታዊ ስታቲስቲክስን ለማየት በ DeKalb አውራጃ ላይ ያንዣብቡ። 
 

 
 
4. ታሪካዊ መረጃዎችን ማየት ከፈለጉ በቀን መቁጠሪያ መዘርገፊያ ምናሌ ላይ ወር እና ቀንን በመምረጥ ቀኑን መለወጥ 
ይችላሉ፡፡ 
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ከክልል IV ጋር የመስክ ጉብኝት 
 
በክልል IV ባደረግሁት የመስክ ጉብኝቴ በዚህ ሳምንት ለተቀበሉኝ ታላላቅ አስተማሪዎች ፣ ምሁራን እና ሰራተኞች ሁሉ 
አመሰግናለሁ፡፡ እሮብ እለት የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ / ር Michelle Jones በ Clarkston፣ Stone Mountain እና 
Beyond ክላስተሮች አብረን እንድሄድ ጋበዙኝ፡፡ ዶ / ር Jones እና እኔ New Indian Creek የመጀመሪያ ደረጃ ፣ የ 
Rockbridge መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ጎብኝተን ከ DCSD ት / ቤት እና ከማክሮካቢኔት አመራሮች ጋር 
ለመገናኘት በ DeKalb ቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ (DECA) የመጨረሻ ማረፊያችን አደረግን፡፡ ስለ ውብ ብዝሃነት እና ክልል 
IV በዚህ ልዩ ጊዜ ውስጥ ለምሁራኖቻችን የምናባዊ የመማር ልምድን ለማሳደግ የሚጠቀምባቸውን  ብዙ መንገዶች 
ተገንዝቤያለሁ፡፡ 
 
ጥቂት ግሩም ስኬቶች ለምሳሌ፡ 

• ከክልል IV ትምህርት ቤቶች አስራ አንዱ የ 4 ወይም 5 ኮከብ የአካዳሚክ የላቀ የአየር ንብረት ደረጃን 
አግኝተዋል፡፡ 

• በ 2019 Indian Creek የመጀመሪያ ደረጃ ፣ Rockbridge አንደኛ ደረጃ ፣ DeKalb ቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ 
(DECA) እና DeKalb የጥበብ ትምህርት ቤት (DSA) የተከበረውን የ GOSA ነጠላ ሀገር አቀፍ የተጠያቂነት 
ስርዓት (SSAS) ሽልማት አግኝተዋል፡፡  

• ሁለቱ የክልል ትምህርት ቤቶች ፣ Stone Mountain መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና Champion Theme 
መካከለኛ ት / ቤት በ STEM የተረጋገጠ ሲሆን ምሁራኖቻቸው እና አስተማሪዎቻቸው ለሂሳብ እና ለሳይንስ 
ትምህርት ያላቸውን ፍቅር እና ቀናነት ያመለክታሉ፡፡ 

የክልላችን IV ምሁራን እያከናወኗቸው ባሉት ታላላቅ ነገሮች ሁሉ ደስ ብሎኛል እናም በዚህ ዓመት መጨረሻ ከእናንተ ጋር 
ለመገናኘት በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ 

ድል በ CARES ህግ ክስ 

 በተጨማሪም ከ Columbia ዲስትሪክት የአሜሪካ የዲስትሪክት ፍ / ቤት በዚህ ሳምንት በተሰጠው ውሳኔ ለመንግሥት 
ትምህርት ቤቶች በፌዴራል አስቸኳይ ዕርዳታ ላይ ሕገ-ወጥ ሁኔታዎችን የሚያስቀምጠውን ደንብ በመሻሩ DCSD ከፍተኛ 
ድል ማግኘቱን ለማክበር እፈልጋለሁ፡፡ በፌዴራል COVID-19 እርዳታ ሚሊዮኖች ዶላሮችን ከተማሪዎቻችን ሊያስቀር 
የሚችል ይህንን ደንብ በመቃወም DCSD በነበረው ብሄራዊ የመሪነት ሚና ኩራት ይሰማኛል፡፡ 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
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ለ DCSD ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጊዜን ስናሳልፍ ለድጋፍዎ እናመሰግናለን፡፡ አብረን ስለምንሠራባቸው ነገሮች ሁሉ 
በጣም እኮራለሁ፡፡ እባክዎን ከምንም በላይ ለሁሉም የ DCSD ምሁራን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የአካዳሚክ ብቃትን 
ለመስጠት ያለኝ ቁርጠኝነት የማያወላውል መሆኑን ይወቁ፡፡ 
 
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 
 
Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 


