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ጥራዝ 21 

 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

የ 2021 የመጀመሪያ ወር ከግማሽ በላይ መሄዱን ማመን ይከብዳል። ለማመን የማይከብደው ነገር 

ወረዳችን የተጣሉብን ነገሮች ለመጋፈጥ ያለው የቁርጠኝነት እና ፍላጎት መጠን ነው ፣ ልክ እንደ 

Martin Luther King, Jr. የዶ / ር Martin Luther King, Jr. ቀን እና የሀገሪቱ የመጀመሪያ 

የወጣት ገጣሚ ሎሬት Amanda Gorman “The Hill We Climb (የምንወጣው ተራራ)”ን 

ያነበበችበት የፕሬዚደንት ምረቃ የተሞላው ታሪካዊ ሳምንት ካከበሩ በኋላ፡፡ ነገሮች ምንም እንኳን 

ቢመስሉም የተስፋ እና የእድገት ድንጋይ ሁል ጊዜ እንደሚገኝ ይህ ኃይለኛ ግጥም ሁላችንን 

አስታወሰን፡፡ 

በሁሉም ሁኔታዎች በዚያ የተስፋ ድንጋይ ላይ ብርሃን የማብራት ፣ የመኖር ፣ የመተንፈስ እና 

የመተግበር መንገዶችን መፈለግን ለመቀጠል ከእኔ ጋር እንድትቀላቀሉ አበረታታዎታለሁ፡፡ 

እንደሚያውቁት በጃንዋሪ 11 በትምህርት ቦርድ ስብሰባ ወቅት የ Dekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት 

ዲስትሪክት (DCSD) ዳግም የመክፈቻ ዕቅድ ላይ ዝመና አቅርበናል፡፡ የ COVID-19 መጠን እና 

የአውራጃችን ከፍተኛ የመተላለፍ መጠን ከግምት ውስጥ በማስገባት ቀደም ሲል እንደተዘገበው 

ተማሪዎች ጃንዋሪ 19 ቀን ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት እንዳይመለሱ ጥንቃቄ የተደረገባቸው ውሳኔዎች 

ተደርገዋል፡፡ 

ለተማሪዎች እና ለሰራተኞች በአካል በመገኘት ትምህርት ለመመለስ ከሚጠበቀው ቀን በፊት የሁለት 

ሳምንት ማሳወቂያ ለቤተሰቦች እንደሚጋራ ለሁሉም ማረጋገጥ እፈልጋለሁ፡፡ ወደ መማሪያ ክፍል 

መመለስ ከቻልን በኋላ ሁሉም ሕንፃዎች ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸውን 

ለማረጋገጥ ህንፃዎቻችን እና ቡድኖቻችን በማቃለያ ስልቶች አፈፃፀም እና በትምህርት ቤት ዝግጁነት 

ላይ ትኩረት ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ፡፡  ስለእነዚህ ስልቶች እዚህ ጋር የበለጠ ያንብቡ ፡፡ 

ያስታውሱ፡ የጋራ ደህንነትዎ ከሁሉም በላይ ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ 

የ DCSD ቤተሰቦች 

በቅርቡ የተደረገውን ምናባዊ የከተማ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባ የተመለከቱ እና የተሳተፉ ወላጆቻችን 

እና አስተማሪዎቻችን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፡፡ ስለወረዳው እንደገና ስለመክፈቻ ዕቅድ ዝርዝር 

ስንሰጥ ለሰጡት ግብረመልስ እና ትኩረት እናመሰግናለን፡፡ የከተማ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባው 

ካመለጥዎ እባክዎ ለመመልከት እዚህ ይጎብኙ: 

 

እንግሊዝኛ: https://fb.watch/39hp97Mz96/ 

ስፓኒሽ: https://youtu.be/um9m5rDShPY 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NcXmYxriWNce8THYkVuiv%2BqFVmb05J1f4GDTbfrGPvE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F39hp97Mz96%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3HT5P5yRJ4%2FA9IKzOD%2BlgjngpfV%2BYb4VjUaFoinliqY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fum9m5rDShPY&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J4JDmSgoEi9gw9yvm%2B92Ajl1iHEhwDokoTZH0Cbk6pA%3D&reserved=0
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በከተማው ማዘጋጃ ቤት ስብሰባ ወቅት እንደገለጽኩት የአሠራር ሠራተኞቻችን እና የትምህርት ቤት 

ርዕሰ መምህራኖቻችን ሕንፃውን በአካል በመገኘት ለመማር ዝግጁ ለማድረግ ጠንክረው እየሠሩ 

ነው፡፡ የትኞቹ አካባቢዎች መሻሻል እንዳለባቸው ግምገማዎችን በማድረግ እና የሥራ ትዕዛዞችን 

በማጠናቀቅ በየቀኑ ክተትል እያደረግን ነው፡፡ 

ወደ መማሪያ ክፍል ፊት-ለፊት ትምህርት እስክንመለስ ድረስ ፣ በት / ቤቱ ውስጥ የ COVID-19 

የመግቢያ እና የመተላለፍ አደጋን የበለጠ ለመቀነስ የ CDCን አምስት ቁልፍ የመቀነስ 

ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ማድረጋችንን እንቀጥላለን፡፡ እነዚህ 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 

ለሰራተኞቻችንም ሆነ ለተማሪዎቻችን ጥሩ ፣ እንከን የለሽ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ወደ መማሪያ 

ክፍል መመለስን ማቀድ የምንችለው በእነዚህ ስልቶች ነው፡፡ እነዚህ ጊዜያት ሁል ጊዜም 

የሚለዋወጡ ስሜትን እንደሚፈጥሩ ብገነዘብም ፣ በእያንዳንዳችሁ-ድንቅ ቡድኖቻችን ፣ አመራር ፣ 

ቦርዶች እና በተማሪዎቻችን ላይ ሙሉ እምነት አለኝ እና ተለዋዋጭ የመሆን እና የክፍት-አስተሳሰብ 

ችሎታዎን አመሰግናለሁ፡፡ 

እነዚህ ጊዜያት የማይታወቅ ሁኔታ እንደሆኑ ሁላችንም እንገነዘባለን፡፡ ለቤተሰቦቻችን ግልፅ ፣ ወጥ 

እና የዘመነ ግንኙነትን የማግኘት አስፈላጊነት ተገንዝበናል፡፡  ስለ DCSD ዳግም መክፈት ዕቅድ 

ለሁሉም ዝመናዎች የእኛ ድጋሚ የመክፈቻ ፖርታል ትክክለኛ መረጃ የሚያኙበት ቦታ መሆን 

አለበት፡፡ ፖርታሉ ላይ ከማስታወቂያዎች ፣ ከደኅንነት ፕሮቶኮሎች ፣ ከትራንስፖርት ዝመናዎች ፣ 

ከምናባዊ ትምህርት እና ከአመጋገብ ጭምር ሁሉንም ነገር ይማራሉ፡፡ እያንዳንዱ ቤተሰብ ዕልባት 

(ቡክ ማርክ) እንዲያደርጉ እና ለዝመናዎች ድጋሚ የመክፈቻ ጣቢያ በተደጋጋሚ እንዲፈትሹ 

አበረታታለሁ፡፡ 

 

ከጃንዋሪ 19/2021 ጀምሮ የትምህርት መርሃግብር 

ስለ ትምህርታዊ መርሃግብር ስለሰጡዎት አስተያየት አመሰግናለሁ፡፡  ለሽግግሩ ዝግጅት ለርዕሰ 

መምህራንና ለሠራተኞች ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡  ተለዋዋጭነት በዚህ ጊዜ አስፈላጊ ነው፡፡ 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ከጃንዋሪ 19/2021 ጀምሮ ምናባዊ 

የትምህርት መርሃግብርን እያስተካከለ ነው፡፡  ወደ መደበኛው ክፍል መርሃግብር የሚደረግ ሽግግር 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MmX0O7ASNV3rhOQDI0YJ%2FFhq4RtfBumw2UeIUp1qZSA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MmX0O7ASNV3rhOQDI0YJ%2FFhq4RtfBumw2UeIUp1qZSA%3D&reserved=0
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በተከታታይ ለሁሉም ተማሪዎች ተጨማሪ የማስተማሪያ ጊዜን ይሰጣል፡፡ ዕለታዊ መርሃግብሩ 

ለምግብ (ቁርስ እና ምሳ) እና ለቴክኖሎጂ ዕረፍቶች ጊዜ ይመድባል፡፡  ትምህርቶች ሰኞ ፣ ማክሰኞ 

፣ ሐሙስ እና አርብ ይካሄዳሉ፡፡  ሁሉም መምህራን እና ተማሪዎች ጣልቃ ገብነት ፣ እርማት እና / 

ወይም ለፍጥነትን እገዛን በተናጥል ወይም በትንሽ የተማሪ-አስተማሪ ቡድን ቅንጅቶች ውስጥ 

እንዲያገኙ ለማስቻል ረቡዕ እንደ ትምህርት ድጋፍ ቀን ይጠቀማሉ። 

ከቅድመ-መዋለ ሕፃናት በስተቀር ከዚህ በታች ያለው መርሃግብር የሚያመለክተው ተማሪዎች 

ከአስተማሪዎቻቸው ቀጥተኛ ትምህርት የሚያገኙበትን አነስተኛውን ደቂቃ ነው፡፡  የአከባቢው 

ትምህርት ቤት አመራሮች እና አስተማሪዎች ተማሪዎችን ለመደገፍ እንደአስፈላጊነቱ የማስተካከያ 

የትምህርት ጊዜ ለማራዘም ተጣጣፊነት አላቸው፡፡  ተማሪዎች ከማስተካከያ የትምህርት ጊዜ ማእቀፍ 

በላይ በሚዘልቁ የግለሰብ እና የቡድን ስራዎች መሳተፋቸውን ይቀጥላሉ። 

 

የትምህርት ደረጃ የመስተካከያ ጊዜ ክፍል 

ቅድመ መዋለ ህፃናት በየቀኑ ከ 1 ሰዓት እስከ 1 ½ ሰዓታት በ DECAL 

መጀመሪያ ደረጃ ከመዋለ ህፃናት -2 ክፍል በአንድ ኮርስ ቢያንስ 15 ደቂቃዎች 

መጀመሪያ ደረጃ ክፍል 3-5 በአንድ ኮርስ ቢያንስ 20 ደቂቃዎች 

መካከለኛ ክፍል 6-8 በአንድ ኮርስ ቢያንስ 30 ደቂቃዎች 

ሁለተኛደረጃት/ቤት ክፍል 9-12 በአንድ ኮርስ ቢያንስ 30 ደቂቃዎች 

 

የተማሪ የቀን መቁጠሪያ በጨረፍታ ለጃንዋሪ 

ለሁለተኛ ሴሚስተር መጀመሪያ ዝግጅት ፣ እባክዎን ከልጅዎ ጋር በጨረፍታ የተማሪውን የቀን 

መቁጠሪያ ይከልሱ። ተማሪዎች ጃንዋሪ 19/2021 ጀምሮ ምናባዊ ትምህርት ይማራሉ፡፡  እባክዎን 

ረቡዕ ጃንዋሪ 20 ቀን ለተማሪዎች የርቀት ትምህርት ቀን ተብሎ እንደተሰየመ ልብ ይበሉ፡፡ 



AMHARIC 

 

የልጅዎን የጊዜ ሰሌዳ ወይም የተማሪ የቀን መቁጠሪያ በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት 

እባክዎን የልጅዎን ርዕሰ መምህር ፣ አስተማሪ (መምህራን) ወይም አማካሪ ያነጋግሩ። 

 

የፈተና ዝመና 

አሁን ባለው ወረርሽኝ ምክንያት ዲስትሪክቱ የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል ማዕከላት (ሲ.ዲ.ሲ)፣ የ 

DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ እና የ Georgia ትምህርት መምሪያ መመሪያዎችን በማክበር 

ተማሪዎቻችን ደህና እና ጤናማ እንዲሆኑ በሚያስችል መልኩ ምዘናዎች መሰጠታቸውን ማረጋገጥ 

አለበት፡፡ 

በ Georgia የትምህርት መምሪያ (GaDOE) ፣ ሁሉም በመንግስት የተደገፉ ግምገማዎች ፣ የ 

ACCESS እና Georgia Milestones ምዘናዎችን ጨምሮ የፌዴራል መመሪያዎችን ለማክበር ፊት-

ለፊት ቅርጸት መሰጠት አለባቸው፡፡ ወላጆች ለልጃቸው የፊት-ለፊት የፈተና ጊዜያት እንዳይካፈል 

ከመረጡ ያለመሳተፋቸው ተፅእኖን ለመወያየት እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ፡፡ 

የዊንተር የትምህርት እድገት መለኪያዎች (MAP) የሚሰጠው ጃንዋሪ 4 - ፌብሩዋሪ 26/2021 

ነው፡፡  በርቀት በሚማሩበት ሁኔታ ተማሪዎች በዲስትሪክቱ በሚሰጥ ወይም በግል መሣሪያ የ MAP 

ፈተና በምናባዊ ሁኔታ ይሰጣሉ፡፡  ሆኖም በዊንተር የ MAP ግምገማዎች ባህሪ ምክንያት ተማሪዎች 

በሁለት የተለያዩ የፈተና ሁነቶች MAP ይሰጣቸዋል: በርቀት (የሳይንስ እና የቋንቋ አጠቃቀም) እና 

ጃንዋሪ 2021 
እሁድ ሰኞ ማክሰኞ እሮብ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 
 
መጨረሻ ፈተና 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 
 
መጨረሻ ፈተና 

የግል መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 
 
ሴሚስተር ማብቂያ 
እንቅስቃሴ 

አስተማሪ/ሰራተኛ የስራ 
ቀን 
 
ት/ቤት ይዘጋል 

ት/ቤት ይዘጋል 

ዶ/ር Martin L. King, Jr. 
በአል 
 
ት/ቤት ይዘጋል 

ሁለተኛ ሴሚስተር 
(ሙሉ መርሐግብር ይጀምሩ) 

 
የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የርቀት መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

የግል መማሪያ ቀን 
ለተማሪዎች 

~ ማስታወሻ፡  ጃንዋሪ 19/2021 - ሠራተኞች እና ተማሪዎች በኢንፋይናት ካምፓስ ውስጥ እንደተለጠፈው የትምህርት ፕሮግራሙን ይከተላሉ። 
+ ማስታወሻ፡ ጃንዋሪ 20/2021 - ተማሪዎች የርቀት ትምህርት ቀን ይሳተፋሉ። ይህ ቀን እንደ የግል የመማሪያ ቀን ጥቅም ላይ አይውልም፡፡ 
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ፊት ለፊት (ሂሳብ እና ንባብ)::  ወላጆች ልጃቸው የፊት-ለፊት ፈተና አሰጣጥ ላይ እንዳይካፈሉ 

ከመረጡ ፣ ህጻኑ በዚህ ጊዜ እነዚህን ክፍሎች አይወስድም። 

 

 እንኳን ደስ አላችሁ ! 

ለአዲሱ የ DCSD ሊቀመንበር + ምክትል ሊቀመንበር 

 

የቦርድ ሊቀመንበር ወ / ሮ Vickie B. Turner እና አቶ Diijon DaCosta በሙሉ ድምፅ ምክትል 

ሊቀመንበር ሆነው በ Dekalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ስለተመረጡ  እንኳን ደስ አላችሁ ፡፡ 

 

ለ 20 ዓመታት በ Dekalb አውራጃ ውስጥ ንቁ አባል የሆኑት ወ / ሮ Turner ለህዝብ ትምህርት 

24 ዓመታት አገልግለዋል፡፡ ወይዘሮ Turner ዲስትሪክት 5 ን ከ 6 ዓመታት በላይ ካገለገሉበት ጊዜ 

አንስቶ በአዲሱ ሚናቸው ላይ በማህበረሰቡ እና በትምህርት ያላቸውን ተሞክሮ እና ፍላጎት 

ለመጠቀም ፍላጎት አላቸው፡፡ 

 

አቶ Diijon DaCosta ዲስትሪክት 6 ን በ 2018 ማገልገል ከመጀመራቸው በፊት በ DCSD ውስጥ 

እንደ አስተማሪ ሆነው በ 2014 ተቀላቅለዋል፡፡ በወጣቶች መካከል የትምህርት ስኬት ላይ ያተኮሩ 

መሪ በመሆናቸው በአዲሱ ሚናው ላይ አዲስ እይታ እና ግልፅ ድጋፍን ለመስጠት ደስተኛ ናቸው፡፡ 

 

ስለእነዚህ አስገራሚ መሪዎች እና ቦርዱን እና ማህበረሰባችንን ወደ ቀና እና ተራማጅ እንቅስቃሴዎች 

እንዴት እንደሚመሩ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል፡፡ 

 

እንዲሁም ተሰናባቹን የቦርድ ሊቀመንበር አቶ Marshall Orson ለአገልግሎታቸውና ለአመራራቸው 

አመሰግናለሁ፡፡ 

 

እንዲሁም  እንኳን ደስ አላችሁ  ስል ፣ የ DCSD የትምህርት ቦርድ አባላት ወደ በቦታቸው ድጋሚ 

በመመረጣቸው እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ፡፡ ለወረዳችን ስላላችሁ ቁርጠኝነት ፣ 

ለተማሪዎቻችን እና ለሰራተኞቻችን ያላችሁ ፍቅር እንዲሁም ለእኔ እና በየቀኑ አብረዋቸው 

ለሚሰሩዋቸው የተለያዩ ቡድኖች ለሚሰጡት ቀጣይ ድጋፍ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ፡፡  እያንዳንዱ 

የቦርድ አባላት ለማየት እዚህ ይጎብኙ፡፡ 

 

የከባድ ችግሮች መተግበሪያዎች 

የ DCSD ሰራተኞች እንደመሆናችን ወደ ህንፃዎቻችን የተመለሰውን እያንዳንዱን ሰራተኛ ማመስገን 

እንፈልጋለን፡፡ የእርስዎ ጤና እና ደህንነት ለዲስትሪክቱ እና ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦችዎም 

አስፈላጊ እንደሆኑ ተገንዝበናል። ከእርስዎ ከሰማን በኋላ በችግር ምክንያት ተለዋጭ የሥራ ምደባ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fboard-of-education%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414591477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dfa0Ow%2FIJuBdCRZAZF7r3Q79M8eDwNFq1RDIQ14rWDs%3D&reserved=0


AMHARIC 

 

አስፈላጊነት ለገለጹ እውቅና ለመስጠት እንፈልጋለን፡፡ የእኛ የችግር ጥያቄ - እስከ ጃንዋሪ 8 ቀን 

ድረስ የነበረው - ወደ ህንፃው ወይም ወደ ሥራዎ የጊዜ ሰሌዳ ለመመለስ ያለወዎትን ስጋት 

እንዲመዘግቡ ያስችሉዎታል ፣ እስከ ፌብሩዋሪ 2/2021 ድረስ ይከበራል፡፡ 

ለችግር ጥያቄ ያለዎት ምክንያት ምንም ይሁን ምን ፣ በ 30 ቀናት የእፎይታ ጊዜ ውስጥ በፌብሩዋሪ 

3/2021 ሪፖርት ለማድረግ አስፈላጊ የግል ዝግጅቶችን እንደሚያደርጉ ተስፋችን ነው፡፡ 

በእርግጥ ፣ ከፌብሩዋሪ 3 ቀን በፊት ሪፖርት የማድረግ አሳሳቢ ሁኔታ ወይም ሁኔታ ካለዎት እባክዎ 

ለቅርብ ተቆጣጣሪዎ ያነጋግሩ። 

አሁንም በእነዚህ ታይቶ በማይታወቁ ጊዜያት በምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ለቀጠሉት ከፍተኛ ጥረት 

እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፡፡ 

በመጨረሻም ሁላችሁም ስለ ታታሪነትዎ ፣ ስለ ጽናትዎ ፣ ስለ ትዕግስትዎ አመሰግናለሁ፡፡ 

በተጨማሪም በዚህ ሳምንት ላገኘኋቸው የበላይ ተቆጣጣሪ የተማሪ አማካሪ ኮሚቴ (SSAC) እና 

የእንግዳ ተናጋሪው ጀርመናዊ DuBois III በጣም ልዩ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ በአዲሱ የጊዜ 

ሰሌዳ በተማሪ ክለቦች እና የምርመራ ጊዜ መመሪያ ላይ የተነሱ ነጥቦችን አደንቃለሁ፡፡ ከብልህ 

ምሁራኖቻችን ጋር ተጨማሪ ስብሰባዎችን በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ 

ለምሁራኖቻችን የሚሰሩትን ከባድ ስራ ሳስብ ይህ የ Martin Luther King, Jr. አባባል ወደ 

አእምሮዬ ይመጣል፡ “የሕይወት በጣም ጽኑ እና አንገብጋቢ ጥያቄ፡ ‘ለሌሎች ምን እያደረክ ነው?’ 

ነው” እርስዎ ራስ ወዳድነት እና ርህሩህ መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትኖራላችሁ እና 

ትተነፍሳላችሁ፡፡ ከጊዜ - ጊዜ ፣ ከዓመት - ዓመት መምጣት ስለቀጠላችሁ አመሰግናለሁ፡፡ 

ተማሪዎቻችን ፣ አስተዳደራችን ፣ ሰራተኞቻችን እና ወረዳችን ያመሰግናችኋል፡፡ 

 

የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 

 

Cheryl Watson-Harris የበላይ ተቆጣጣሪ ኮንትራትን ያፀድቃል 
 


