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ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰቦች! 
 

እኔ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ Cheryl Watson-Harris ነኝ። 
 

አዲሱን ዓመት እንደለመዱት ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ለልጆቻችን መንገዱን ለመምራት ላሳዩት ፅናት ፣ 

ትጋት ፣ ትዕግስት እና ድፍረት አመሰግናለሁ፡፡  የሰራተኞቻችን ፣ የልጆቻቸው እና የቤተሰቦቻቸው 

ጤና እና ደህንነት እንደ ተቀዳሚ ተግባራችን ሆኖ ቀጥሏል፡፡ 
 

ትናንት ማታ ጃንዋሪ 11/2021 በተካሄደው የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ወቅት የተማሪዎች ወደ 

ትምህርት ቤት መመለሻን እያዘገየን መሆኑን ገልጫለሁ፡፡ ተማሪዎች ቀደም ሲል እንደታቀደው 

ጃንዋሪ 19 ቀን ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት አይመለሱም። የት / ቤት ሰራተኞች የ COVID 19 

ተጋላጭነትን እና ስርጭትን ለመቀነስ የሚረዱትን የት / ቤት ዝግጁነት ወይም የመቀነስ 

ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ትኩረት ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ፡፡ 
 

ቅድሚያ የምንሰጣቸው ነገሮች ፣ እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ፣ በመታዘዝ ላይ ርህራሄ እና ተለዋዋጭ እና 

ታጋሽ መሆን ናቸው። 
 

የትምህርት ቤታችን ህንፃዎች ለተማሪዎች እንደገና መከፈቱ የተራዘመበት ውሳኔ ከባድ ውሳኔ ነው 

እናም እንደገና ለመክፈት በቻልነው አቅም ሁሉ እያደረግን መሆናችንን አረጋግጣለሁ፡፡  ያንን 

የምናደርገው ለተማሪዎቻችን እና ለሠራተኞቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ መመለስ ስንችል ብቻ ነው፡፡ 

የመቀነስ ስትራቴጂዎችን ከመቆጣጠር አቅማችን በተጨማሪ በውጤታማነት ሂደት ውስጥ 

ከግምት ውስጥ የምናስገባው በበሽታው የመያዝ መጠን ሌላው አመላካች ነው፡፡ በ CDC 

በተሰጠው መመሪያ መሠረት 10% ወይም ከዚያ በላይ በበሽታው የመያዝ መጠን በከፍተኛ ደረጃ 

የመተላለፍ አደጋ ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል፡፡ ከሰኞ ጀምሮ በ DeKalb ውስጥ ያለው በበሽታው 

የመያዝ መጠን 14.7% ነው። 
 

በእነዚህ ሁለት ሳምንታት በት / ቤት ጉብኝት ወቅት መመለስ የቻሉ ብዙ አስተማሪዎችን በማየቴ 

በጣም ተደስቻለሁ፡፡ ለተማሪዎቻችን ያላቸውን ቁርጠኝነት እና ወደ ህንፃዎቹ በመመለስ 

ደስታቸውን ገልጸዋል፡፡ ለ DCSD ላላቸው ቁርጠኝነት አድናቆቴን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል፡፡  

በተጨማሪም ፣ ለችግር መሻገሪያ ማመልከቻ ያቀረቡትን መምህራን እና የትምህርት ቤት 

ሰራተኞችን መደገፋችንን እንቀጥላለን፡፡ 
 

ለወደፊቱ ለፊት-ለፊት ትምህርት ስንዘጋጅ የኦፕሬሽኖች ቡድን የሚከተሉትን መገምገምን 

የሚያካትት ለት / ቤት ዝግጁነት ቁልፍ ምርመራ ማካሄዱን ይቀጥላል፡ 
 

· የግል መከላከያ መሣሪያዎች (PPE) እና የንፅህና አቅርቦቶች 
 

· የንፅህና አቅርቦቶች እና የአሠራር ሂደቶች ስርጭት 
 

· ማህበራዊ ርቀት መቀመጫ እና የቦታ ዝግጅት 
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· የውሃ ተደራሽነት 
 

· የውሃ ቧንቧ እና የ HVAC ሲስተምስ 
 

· COVID-19 የትምህርት ቤት ደህንነት ምልክት 
 

ሁሉም ሰራተኞቻችን እና ተማሪዎቻችን በት / ቤታችን ህንፃዎች ውስጥ ለመማር እና ለማደግ 

ደህንነታቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን።  እንደገና የ COVID-19 ን ተጋላጭነት ደረጃን የበለጠ 

ለመቀነስ የ CDCን አምስት ቁልፍ የማስወገጃ ስልቶች መከተል ለምሳሌ፡ 
 

· 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 
 

ለቀጣይ አጋርነትዎ እናመሰግናለን፡፡  የ COVID ምርመራ አማራጭን መመርመራችንን እንቀጥላለን 

እና ፍላጎት ላላቸው ሰዎች በክትባት እድሎች ላይ እራሳችንን ማስተማራችንን እንቀጥላለን፡፡ 

እባክዎን ጃንዋሪ 16 በ 6pm ምናባዊ የከተማ አዳራሽ ስብሰባ ይሳተፉ፡፡  ሁልጊዜ በድረ-ገፃችን 

www.dekalbschoolsga.org ላይ ወቅታዊ መረጃ ማግኘት ይችላሉ፡፡ 
 

የዚህ ተለዋዋጭ ማህበረሰብ አካል በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል፡፡  ለልጆቻችን ትክክለኛውን ውሳኔ 

የምናደርግ ትክክለኛ ሰዎች እንደሆንን አምናለሁ፡፡  ተለዋዋጭ ፣ ታጋሽ እና ርህሩህ በመሆን 

በአስተሳሰብ ፣ በስትራቴጂያዊ እና በግልፅ መጓዛችንን እንደምንቀጥል ቃል ኪዳኔ እገባለሁ፡፡ 


