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ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
ምናባዊ ትምህርት በሚሰጥበት እና በመጨረሻም ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት እቅድ በሚወጣበት በዚህ
ወቅት ብዙውን ጊዜ “አንድ ላይ ነን” የሚለውን እንሰማለን ፣ እናም ይህ አሁንም በ DCSD እውነተኛ ሆኖ
አግኝቼዋለሁ፡፡ በየቀኑ የምንሰራቸውን ታላላቅ ሥራዎች ለማከናወን ከማህበረሰባችን አጋሮች ጋር አብሮ መሥራት
ወሳኝ ነው፡፡ የ DCSD አመራር ቡድናችን በመላ ህብረተሰባችን ውስጥ ግንኙነቶችን ለማሻሻል ግብ በማድረግ
ከባለድርሻ አካሎቻችን ጋር መስራቱን እና ግብረመልስ መቀበሉን ቀጥሏል፡፡
የማህበረሰባችን ባለድርሻ አካላት አጋርነት በተግባር ታላቅ ምሳሌ የርእሰ መምህራን አማካሪ ምክር ቤት (PAC)
ነው፡፡ PAC በወላጆች ፣ በትምህርት ቤት ሰራተኞች ፣ በተማሪዎች እና በማህበረሰብ አባላት የተዋቀረ ነው፡፡
የእነሱ ጠንካራ ስራ የተማሪዎችን ውጤት እና አፈፃፀም ለማሳደግ በትብብር እና ሀሳቦች ይደግፈናል፤
የሚከተሉትን ጨምሮ
1.
2.
3.
4.

በጉዳዮች ላይ በትምህርት ቤት-ዙሪያ አጠቃላይ እይታን መጠበቅ፡፡
በት / ቤቱ እና በማኅበረሰቡ መካከል እንደ አገናኝ ሆኖ መሥራት፡፡
በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ውስጥ የወላጆችን እና የሌሎች ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ማበረታታት፡፡
በግልፅ ሥራዎች እና በተጋሩ ምርጥ ልምዶች የተማሪዎችን ውጤት እና አፈፃፀም ለማሳደግ መሥራት፡፡

አዲስ ለተመረጡ PAC አባሎቻችን እንኳን ደስ አላችሁ! ለዝመናዎች እና ለምርጫ መረጃ እባክዎ የ PAC ድረገጽ ይመልከቱ፡፡
በሚቀጥለው ሳምንት የርእሰ መምህራችን አማካሪ ምክር ቤት የትኩረት ቡድን እናካሂዳለን፡፡ መምህራኖቻችን ፣
ተማሪዎቻችን እና የቤተሰብ አማካሪ ቡድኖቻችንም በቅርብ ጊዜ ውይይቶችን ያደርጋሉ፡፡ እንዲሁም የእኛ የበላይ
ተቆጣጣሪ አማካሪ ምክር ቤት (SCAC) አካል ለሆኑት የአካባቢያችን የንግድ ማህበረሰብ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡
እነዚህ ምክር ቤቶች እና አጋሮቻቸው የወረዳችንን ግቦች ለማሳካት ወሳኝ የሆነ ጠቃሚ ግብዓት ይሰጣሉ።
ለሚሳተፉ ብዙ ግለሰቦች እና ማህበረሰባችንን ለማገልገል ፈቃደኛ በመሆናቸው በእውነት አመሰግናቸዋለሁ፡፡
ትምህርት ቤቶችን ፊት-ለፊት እንደገና መክፈት
የ DCSD COVID-19 እንደገና የመክፈት ግብረ ኃይል የ DCSD ቤተሰቦቻችንን እንዲሁም አስተማሪዎቻችንን እና
ሰራተኞቻችንን ፍላጎቶች እና ስጋቶች በተሻለ ለመረዳት የትኩረት ቡድኖችን ማስተናገዱን ይቀጥላል፡፡ ከእነዚህ
የትኩረት ቡድኖች የተሰበሰበው ግብረመልስ እንደገና የመግቢያ እቅዳችንን ለማጣራት ይረዳናል፡፡ በእነዚህ
ውይይቶች ላይ ለመሳተፍ ከተጣበበው የጊዜ ሰሌዳዎችዎ ጊዜ ስለሰጡ አመሰግናለሁ፡፡ ከዚህ በታች ያለው
ሰንጠረዥ የ DCSD ትምህርት ቤቶችን እንደገና አከፋፈት ያሳያል፡፡ እንደገና ፣ ምሁራንን ወደ bአካ በመገኘት
መማር የምንመለሰው የ COVID-19 ስርጭት አደጋ መካከለኛ ወይም ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው - በ 14
ቀናት ውስጥ ከ 100,000 ሰዎች ከ 100 ጉዳዮች በታች፡፡
COVID-19 የአሁኑ ወቅታዊ መረጃ
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ለማስታወስ ያህል ለ DeKalb ካውንቲ እና ለ Georgia ወቅታዊ አዝማሚያ መረጃን ለመከታተል DCSD
COVID-19 እንደገና የመክፈት ግብረ ኃይል በየቀኑ ከ3:00 p.m. በኋላ የ GDPH ድርጣቢያን ይመለከታል፡፡
ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎ https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report ከ 3:00 p.m. በኋላ
በየቀኑ ይመልከቱ፡፡
መልካም ዜና
ብሄራዊ ሰማያዊ ሪባን ትምህርት ቤት በመባል የተሰየመውን እንደ DeKalb ቅድመ ትምህርት አካዳሚ (DECA)
ባሉ ብዙ መምህራኖቻችን እና ት / ቤቶቻችን እኮራለሁ፡፡ ይህ ክብር ነው፡፡ እውቅናው የተመሰረተው በትምህርት
ቤቱ አጠቃላይ የትምህርት አፈፃፀም ወይም በተማሪ ንዑስ ቡድኖች መካከል ያሉ የስኬት ክፍተቶችን በመዝጋት
እድገት ላይ ነው። ዶ / ር Michelle Jones ፣ ርእሰ መምህሩ Edward Conner ፣ የ DECA ሰራተኞች እና
ከሁሉም በላይ ደግሞ ተማሪዎቻችን ይህንን የልህቀት ውጤት በማግኘታቸው አደንቃቸዋለሁ፡፡ ለበለጠ መልካም
ዜና የድህረ-ገጽ ታሪኮቻችንን ይመልከቱ!
Lakeside Cluster ስብሰባ ላይ ተገኝቻለሁ እናም ትብብራቸውን በእውነት አደንቃለሁ፡፡ ለቦርዱ አባል ወ/ሮ
Allyson Gevertz (ወረዳ 4) ፣ ለክልል የበላይ ተቆጣጣሪ II አቶ Trenton Arnold እና በዚህ ወቅት
መምህራኖቻችንን እና ምሁራኖቻችንን እንዴት እንደሚደግፉ ላጋሩ ርዕሰ መምህራን ልዩ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡
በምናባዊ መገናኛ ያገኘሁትን የተማሪ አማካሪ ኮሚቴችንን ማመስገን እወዳለሁ እናም የተማሪዎቻችንን ድንቅ ስራ
ለማየት ጓጉቻለሁ!
በአካባቢያችን ያሉ ሁሉም ሰዎች በዚህ አስጨናቂ ወቅት ጠንካራ የመቋቋም ችሎታ እንዲኖራቸው ማሳሰብ
እፈልጋለሁ ፣ በተለይም ህዝባዊ አመፅ እና በአካባቢያችን የሚከሰቱ ማህበራዊ ኢ-ፍትሃዊነቶችን ስንመለከት፡፡
እባክዎን በ DCSD አማካሪዎች ፣ ሰራተኞች እና አስተማሪዎች በዘር ፣ በልዩነት እና በአካታችነት ዙሪያ አስቸጋሪ
ግን ወሳኝ ውይይቶች ላይ ተማሪዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን ለመምራት ሁል ጊዜ የሚገኙ መሆናቸውን ይወቁ፡፡
ሟቹ John Lewis እንዳካፈሉት “በህብረተሰባችን ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ቁርጠኛ እና ቆራጥ የሆነ ህዝብ
ኃይልን የሚያቆም ምንም ነገር የለም” ብለዋል፡፡ ለወጣት ምሁራኖቻችን አሁን እና ለወደፊቱ በዓለም ላይ ለውጥ
ለማምጣት የሚያስችላቸውን መሳሪያዎችና ሀብቶች በአንድነት ማበርከት እንደምንችል በሙሉ ልቤ አምናለሁ፡፡
ይህ መንደር ይበልጥ ጠንካራ እንዲሆኑ ስላደረጉ ፣ አስተያየትዎን በመስጠትዎ እና ተማሪዎቻችን በምናባዊ ስኬት
በሚያገኙበት ወቅት ድጋፍ ስላደረጉ እናመሰግናለን፡፡
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣
Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል

