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DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ዳግም መከፈትን ሊያዘገይ ነው 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. –  የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ወደ ትምህርት ቤት 

መመለሻውን እያዘገየ ነው። ተማሪዎች ጥር 19 ላይ ወደ ፊት-ለፊት መመሪያ አይመለሱም። 
 

የ DCSD የበላይ ተቆጣጣሪ Cheryl Watson-Harris እና ቡድኗ በጃንዋሪ 11 የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ወቅት 

የዲስትሪክቱን እንደገና የመክፈቻ ዕቅድ ዝመና አቅርበዋል። የ COVID-19 መጠን እና በመማር ማስተማር ላይ 

የትምህርት ቤቶች መዘጋትን በተመለከተ ውሳኔዎች በጥንቃቄ ተወስደዋል፡፡ 
 

ለተማሪዎች በአካል በመገኘት ወደትምህርት እንዲመለስ ከተጠበቀው ቀን በፊት የሁለት ሳምንት ማስታወቂያ 

ለቤተሰቦች ይሰጣል፡፡ ዲስትሪክቱ በማቃለያ ስልቶች አፈፃፀም እና በትምህርት ቤት ዝግጁነት ላይ ያተኩራል፡፡  

ክዋኔዎች ለት / ቤት ዝግጁነት ቁልፍ ነጥቦችን ፍተሻ ማከናወናቸውን ይቀጥላሉ፡ 
 

• 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 
 

ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ሁሉም ሰራተኞች እና ተማሪዎች በ DCSD ትምህርት ቤት ህንፃዎች ውስጥ ለመማር እና 

ለማደግ ደህንነታቸውን ማረጋገጥ ነው። ይህ የ COVID-19 ን የመሰሉ ተጋላጭነት መጠን የበለጠ ለመቀነስ 

የበሽታውን ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከል አምስት ቁልፍ የመቀነስ ስልቶችን መከተልንም ያጠቃልላል፡ 
 

• 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 
  

ወ/ሮ Vickie B. Turner፣ የቦርድ ሊቀ-መንበር 

አቶ Diijon DaCosta፣ ምክትል ሊቀ-መንበር 

ወ/ሮ Anna Hill 

አቶ Marshall D. Orson 
ወ/ሮ Deirdre Pierce 

ወ/ሮ Allyson Gevertz 

ዶ/ር Joyce Morley 
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አውራጃው ሀሙስ ጃንዋሪ 14/2021 ከ 6 እስከ 7 p.m. ድረስ የበላይ ተቆጣጣሪ Watson-Harris ጋር ለወላጆች 

ምናባዊ የከተማ አዳራሽ ስብሰባ ያስተናግዳል፡፡ 
 

ስለ መልሶ መክፈቻ ዕቅድ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.dekalbschoolsga.org/school-reopeningይጎብኙ፡፡ 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening

