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ጥራዝ 20 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

 

መልካም አዲስ ዓመት! በ 2021 እንደገና መጀመር በመቻሌ በጣም ተደስቻለሁ፡፡ በ 2020 ሁሉም 

የማህበረሰብ ባለድርሻዎቻችን ላሳዩት ጽናት ፣ ታታሪነት ፣ ትዕግስት እና ድፍረት አመሰግናለሁ፡፡ 

ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቁ ጊዜያት ቢኖሩም ይህንን የትምህርት ዓመት ጠንክሬ ለመጨረስ 

እድሉን እጠብቃለሁ፡፡ 

 

በተጨማሪም ከዚህ በፊት በትምህርት ታሪክ ውስጥ ከዚህ በፊት ተሰምተው የማያውቁትን 

የማድረግ ሃላፊነት ያላቸውን ሰራተኞቻችንን ማመስገን እፈልጋለሁ ፣ ለዚህም ወረዳው አመስጋኝ 

ነው፡፡ በዚህ ሳምንት ትምህርት ቤቶችን በምጎበኝበት ወቅት መመለስ የቻሉ ብዙ መምህራን በማየቴ 

በጣም ተደስቻለሁ፡፡ ብዙዎች ለምሁራኖቻችን ያላቸውን ቁርጠኝነት እና ወደ ህንፃዎች በመመለስ 

ደስታቸውን ገልጸዋል፡፡ በጉብኝቶቼ ወቅት የደህንነት ምልክቶችን ፣ የእጅ ማጽጃ ጣቢያዎችን እና 

ምናባዊ የሰራተኞችን ስብሰባዎች የማየት እድል ነበረኝ፡፡ በጥምር ትምህርት ወደፊት ስንጓዝ 

እባክዎን ችገርችዎን እንደማዳምጥ ይወቁ፡፡ ተግዳሮቶቹን መቀነስ አልፈልግም ፣ ግን ባደረጋችሁት 

ጥረት እበረታታለሁ፡፡ 

ዝግጁነትን መገንባት 

ፊት-ለፊት ለሚሰጠው ትምህርት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ አከባቢ ቅድሚያ የምንሰጠው 

ጉዳይ ነው፡፡ የኦፕሬሽን ቡድን እያንዳንዱ ተቋም እና ትምህርት ቤት ሰራተኞችን እና ተማሪዎችን 

ወደ ደህንነቱ የተጠበቀ የመማሪያ ሁኔታ ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ የህንፃ ዝግጁነት 

ደረጃዎችን በመጠቀም ላይ ይገኛል፡፡ የ DCSD ትምህርት ቤት ዝግጁነት የሚከተሉትን ዋና ዋና 

ነጥቦችን ፍተሻዎችን ያካትታል፡ 

• የግል መከላከያ መሣሪያዎች (PPE) እና የንፅህና አቅርቦቶች 

• የንፅህና አቅርቦቶች እና የአሠራር ሂደቶች ስርጭት 

• ማህበራዊ ርቀት መቀመጫ እና የቦታ ዝግጅት 

• የውሃ ተደራሽነት 

• የውሃ ቧንቧ እና የ HVAC ሲስተምስ 

• COVID-19 የትምህርት ቤት ደህንነት ምልክት 

DCSD ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት ዝግጁ ቢሆንም የ DCSD መገልገያዎች በ 75% 

የዝግጅትነት ደረጃ ላይ ናቸው፡፡ የህንፃ ዝግጁነት ቀጣይ ሂደት ሲሆን የዲስትሪክቱ አመራሮች 



AMHARIC 

 

ተማሪዎች እና ሰራተኞች ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት ከተመለሱ በኋላ የህንፃ ልምዶችን ማከናወን እና 

አዳዲስ አሰራሮችን እና የደህንነት ፕሮቶኮሎችን መከታተል ይቀጥላል። 

ከአዲሱ ዓመት በፊት እንደተገለጸው ሳይንስ ከ CDC በተሻሻለው መመሪያ ላይ የተመሠረተ 

አዎንታዊ ለውጥ እና ት / ቤቶች የ COVID-19 ን በትምህርት ቤቶች ውስጥ የማስተላለፍ አደጋን 

ለመቀነስ አምስት ዋና ዋና የመቀነስ ስትራቴጂዎችን የመተግበር ችሎታን መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 

እነዚህን ስትራቴጂዎች ተግባራዊ ማድረጋችን በዚህ ወረርሽኝ ወቅት ሰራተኞቻችን እና 

ምሁራኖቻችን ደህንነታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ቁልፍ ይሆናል፡፡ 

የመቀነስ ስትራቴጂዎች 

 

በት / ቤቱ ውስጥ የ COVID-19 መያዝ እና የመተላለፍ አደጋን የበለጠ ለመቀነስ የ CDC አምስት 

ቁልፍ የማስወገጃ ስትራቴጂዎች፡ 

• ጭምብሎችን የማያቋርጥ እና ትክክለኛ አጠቃቀም 

• በተቻለ መጠን ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ 

• እጅ መታጠብ 

• ማጽዳትና ፀረ-ተባይ ማጥፊያ መጠቀም 

• ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በመተባበር ንኪኪ ፍለጋ 

ተመልሶ ሲገባ ጭምብል ማድረግ ፣ ማኅበራዊ ርቀትን መጠበቅ እና እጅን መታጠብ የተለመዱ እና 

ሁለተኛ ተፈጥሮዎች እንዲሆኑ ምሁራን እነዚህን ስልቶች አሁን እንዲተገብሯቸው 

እናበረታታቸዋለን፡፡ 

እጅን መታጠብ የጀርም ስርጭትን ለማስቆም እና የ COVID-19 ቫይረስን የማሰራጨት አደጋን 

ለመቀነስ ተቃሚ መንገድ ሲሆን፣ እጅን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ መታጠብ ወይም 

ሳሙና እና ውሀ ከሌለ ቢያንስ 60% አልኮል ያለው የእጅ ሳሙና (ሳኒታይዘር) መጠቀም በ CDC 

መሰረት በሽታን ሊያስከትሉ የሚችሉ ተህዋሲያን ስርጭትን ይቀንሰዋል፡፡  ሁለቱም ሙቅ እና 

ቀዝቃዛ ውሃ ከእጅዎ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸውን ጀርሞችን ያስወግዳል። 

 

ሁሉም የደህንነት ፕሮቶኮሎች የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ 

ማዕከላት (CDC) እና የ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ከሰጡት የጤና መመሪያ ጋር ይጣጣማሉ፡፡   

በትክክለኛው የእጅ መታጠቢያ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የ CDC ድህረ-ገጽ 

ይጎብኙ እንዲሁም ለ COVID-19 ክዋኔዎች ተዛማጅ መመሪያ እባክዎን 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/ ይጎብኙ፡፡ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html%C2%A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html%C2%A0
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ሰራተኞች እና ተለዋጭ የሥራ ምደባዎች 

 

ሰራተኞች ለቤተሰቦቻቸው የሚበጀውን እያደረጉ መሆናቸውን እና የጤንነታቸው ሁኔታ ምሁራኖቻችንን 

እና ወረዳችንን ለመደገፍ አስፈላጊ እንደሆነ ተገንዝበናል፡፡ አንዳንድ ሰራተኞቻችን የችግር ጥያቄ ያቀረቡ 

ሲሆን ይህም ወደ ህንፃው ወይም ወደ ሥራዎ የጊዜ ሰሌዳ ለመመለስ ያለብዎትን አሳሳቢ ጉዳይ ወይም 

ችግር በሰነድ የሚያቀርቡበት ዘዴ ነው፡፡  ሁሉም ሰራተኞች የችግር ጥያቄ ለመጠየቅ ይችላሉ። ሆኖም 

ተለዋጭ የሥራ ምደባ (AWA) ለሁሉም ሠራተኞች አንድ ላይሆን ይችላል፡፡ AWA በሠራተኛው ተቀዳሚ 

ግዴታዎች ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ የሰራተኛው ሥራ ፊት-ለፊት መሆን የሚያስፈልገው ከሆነ በርቀት 

መሥራት ሊራዘም አይገባም፡፡ እንደ የተስተካከለ የሥራ መርሃግብር ወይም እንደ ተለዋጭ የሥራ ቦታ / 

አካባቢ ያለ የተለየ አማራጭ መታየት አለበት፡፡ 

 

ብቁ የሆኑ ሠራተኞች በአሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ሕግ (ADA) መሠረት ለመኖርያ ብቁ ሊሆኑ እና 

ማመልከት ይችላሉ፡፡  የጤና ሁኔታ እንዳላቸው እና ለ ADA ማረፊያዎች ብቁ መሆናቸውን የሚያምኑ  ፣ 

ሰራተኞች ፣ ሂደቱን ለመጀመር የ ADA ማመልከቻ ማጠናቀቅ እና ድጋፍ ሰጪ የሕክምና ማረጋገጫ 

መስጠት አለባቸው፡፡  የሰው ኃይል በማመልከቻው ሂደት ሁሉ ምላሽ ለመስጠት እና ከፀደቀ ተገቢ ዕቅድ 

ለማውጣት ቁርጠኛ ነው፡፡ 

 

ስጋቶች ወይም ጥያቄዎች ካሉ እባክዎን ለቅርብ ተቆጣጣሪዎ ያጋሩ፡፡ ወዲያውኑ መመለስ ካልቻሉ ከባድ 

ውሳኔ እንደነበር አውቃለሁ፡፡ ጊዜያዊ የችግር ጥያቄ ካቀረቡ ፣ የሚያሳስቧቸው ጉዳዮች በድስትሪክቱ 

ተገምግመው ከግምት እንደገቡ እባክዎ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡  ሁሉም የችግር ጥያቄ ማመልከቻዎች እስከ 

ፌብሩዋሪ 2/2021 ድረስ ለ 30 ቀናት የሚቆይ ጊዜ ተገምግመው የተከበሩ ናቸው፡፡ ቅጾች በ ሰራተኛ 

ፖርታል ብሰው ሀይል መምሪያ የሀብት ገጽ ስር ይገኛል፡፡ እንደገና ፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቁትን 

ጊዜያት ስናመራ ለድካምና ለጽናትዎ በጣም አመሰግናለሁ፡፡ 

 

የ DCSD ቤተሰቦች 

 

 ቤተሰቦቻችን እንደገና መግባታቸው ለእነሱ ትክክለኛ ምርጫ መሆኑን በሚወስኑበት ጊዜ ፣ እባክዎን 

ምናባዊ ትምህርትን ፣ መጓጓዣን ፣ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን እና ሌሎችንም በተመለከተ አስፈላጊ መረጃ 

ለማግኘት እንደገና የመክፈቻ ጣቢያችንን መጎብኘትዎን ይቀጥሉ፡፡ እንዲሁም ቤተሰቦቻችን ጃንዋሪ 

11/2021 በ11:30 am ምናባዊ የማህበረሰብ ግብዓት ስብሰባ የቦርድ ስብሰባችንን እንዲመለከቱ 

አበረታታለሁ፡፡  የፊት-ለፊት ትምህርትን በተመለከተ አስፈላጊ ዝመናዎችን እናቀርባለን፡፡ ይህን ስብሰባ በ 

DeKalb ክውንቲ ጣቢያ 24 ወይም በ DSTV ኦንላይን ይመልከቱ፡፡ 

 

ቅዳሜ ጃንዋሪ 9 የት / ቤት ሀብት መኮንን ቀንን እናከብራለን። ለተማሪዎቻችን ፣ ለሰራተኞቻችን ፣ 

ለቤተሰቦቻችን እና ለማህበረሰቦቻችን ደህንነት ሲባል ለት / ቤታችን የመርጃ መኮንኖች ማመስገን 

እንፈልጋለን፡፡ 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcsd.sharepoint.com%2FPages%2FHome.aspx&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C662e1d15c4254146174a08d8b41e2b15%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637457388944108772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TxlXaVho4y8wwXeBI7lSFwCAWsDO8heFVwkkFAZCsNY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcsd.sharepoint.com%2FPages%2FHome.aspx&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C662e1d15c4254146174a08d8b41e2b15%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637457388944108772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TxlXaVho4y8wwXeBI7lSFwCAWsDO8heFVwkkFAZCsNY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cb58282948e554509084308d8b362a7c3%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637456583585077223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ELHcV8GQNUwOixPxx8TJmiDjCGWljaKd4oGKJdxC8bc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcommunications%2Fdstv%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cb58282948e554509084308d8b362a7c3%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637456583585087222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Haut4V60fAI6Rdekq03e8ED1S72WfKKm1D3gQQYNcBc%3D&reserved=0


AMHARIC 

 

በመጨረሻም በዚህ ሳምንት የሀገራችን ካፒቶል ጥቃት በመሰንዘሩ በርካታ ምሁራኖቻችን ፣ ሰራተኞቻችን 

እና ቤተሰቦቻችን በዚህ ሳምንት ህዝባዊ አመጽን ተመልክተዋል፡፡ እነዚህ ምስሎች ለወጣት ምሁራኖቻችን 

አስጨናቂ እና አስፈሪ ነበሩ፡፡ በአመለካከት ልዩነቶች ላይ አዎንታዊ እና አሳቢ ለሆኑ ውይይቶች 

ለማዳመጥ እና ሁኔታን ለማዘጋጀት ይህንን ጊዜ እንጠቀምበት፡፡ ተማሪዎቻችን እንደዚህ የመሰለ ፈታኝ 

2020 ካጋጠሟቸው በኋላ የእኛን ድጋፍ እና ስጋቶችን እና ሀሳቦችን ለማጋራት ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ 

ይፈልጋሉ፡፡ 

 

በ 2021 ብሩህ ዓመት እጠብቃለሁ እናም ጠንካራ መንደራችን ወደ ፊት እና ወደ ላይ እንዲጓዝ 

አበረታታለሁ! 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 


