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ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ሰኑይ ኣብ እተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ብምስታፍኩም ንዂልኹም የመስግን። ከም ልሙድ ድማ ነቲ ካብ
ኲሎም መሻርኽቲ እተዋህበ ርእይቶን ሓሳባትን የድንቕ። ኣብዚ ዘይተመደበ ግዜ እተዋህበ ኲሉ
ውሳኔታት፡ ንዝበለጸ ረብሓ ኲሎም ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ተባሂሉ እተገብረ እዩ። ኣብ ክንዲ
DCSD ብምዃን ድማ ድሕነትን ምሉእ ጥዕናን ኲሎም ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትን ኲሉ ግዜ እቲ
ዝለዓለ ቀዳምነት ከምዝውሃቦ ደጊመ ክሕብር ይደሊ። ቤት ትምህርቲ ዞባና፡ ዘገርም ብዙሕነት ሰለዘለዋ፡
ንኹለን ማሕበረ-ኮማትና ድማ ክብሪ ንህበን። ሓቢርና ዝበለጽና ከምእንኸውን ንፈልጥ ኢና።
ከምቲ ኣብ ዘቕረብክዎ ውጥን ዳግማይ ምኽፋት ዝሓበርክኹም፡ DCSD፡ ንዓመተ-ትምህርቲ ብናይ
ርሕቐት ትምህርቲ ፈሊምዎ፣ ሓደጋ ዝርጋሔ ኮቪድ-19፡ ማእከላይ ወይ ትሑት ምስዝኸውን – ኣብ ናይ
14-መዓልቲ ግዜ፡ ካብ 100,000 ሰባት፡ ትሕቲ 100 ሕሙማት ምስዝህልዉ ጥራይ፡ ተማሃሮና ናብ ገጽ-ንገጽ ትምህርቲ ከምዝምለሱ ኽግበር እዩ። ካልኣይ መድረኽ ናይ ውጥንና፡ ተማሃሮና፡ ማንዛዊ ኣገባብ
ትምህርቲ ከምዝወስዱ ይግበር፣ ኣትለቲክስን ወጻኢ ካብ ካሪክሉም ዝኾነ ንጥፈታትን ንኽገብሩ ድማ
ብወለንታኦም ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ዘካይተተ እዩ። ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ብውሑስ መገዲ ኣብ
እንምለሰሉ እዋን ድማ ወለድን ስድራቤታትን ኣብ ማንዛዊ ኣገባብ ትምህርቲ ንኽጸንሑ ምስዝደልዩ ዕድል
ክንህቦም ኢና።
ኮሚቴ ኣማኸርቲ ሕክምና (Medical Advisory Committee) ከምኡውን ጉጅለታት ኣተኩሮ
ኮቪድ-19
ካብ ዘለዋና ጉጅለታት ኣተኩሮ ወለዲ፡ መምሃራንን ርእሰ-መምሃራንን ሓበሬታ ናይ ምእካብ መስርሕ
ነካይድ ኣሎና። ካብ ዘሎና ናይ DCSD ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 እተረኽበ ሓድሽ ሓበሬታ፡ ኣብ ቀረባ
እዋን ካብ ዘካየድናዮ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ወለዲ እተረኽበ ሓበሬታ ከምኡውን ናይ DeKalb County
ቦርድ ጥዕና (Board of Health) ከምኡውን ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)) ካብ ዝርከብዎም መሻርኽቲ ጥዕና እተረኽበ ርድኢታት
ብቐጻሊ ክንህብ ኢና።
ህሉው ኣንፈት ሓበሬታ ኮቪድ-19
ናይ DCSD ሓይሊ ዕማም ዳግማይ ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ብዛዕባ DeKalb Countyን Georgiaን
ዝምልከት ህሉው ኣንፈት ሓበሬታ ንምክትታል፡ መዓልታዊ ድሕሪ 3:00 ድ.ቐ ንመርበብ-ሓበሬታ GDPH
ይከታተል። እዚ ዞባ'ዚ፡ ነቲ ብGDPH ዝጽብጸብ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ቅማረ ኣየካይድን ወይ ግምታቱ
ኣይህብን እዩ።
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ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ምስእትደልዩ፡ እቲ ክትወስድዎ ዘለኩም ስጉምታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ፥
1. እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም መዓልታዊ ድሕሪ 3:00 ድ.ቐ
ንhttps://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report ከፊትኩም ርኣዩ።
2. ንካርታ Georgia ናብ ዘርኢ ክፍሊ-ገጽ ዘይርኩም ርኸቡ

3. መዓልታዊ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ንምርኣይ፡ ኣብ ልዕሊ DeKalb County ኮይንኩም ርኣዩ
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4. ናይ ዝሓለፈ ሓበሬታ ንኽትርእዩ እንተደሊኹም፡ ኣብቲ ንታሕቲ ጠዊቕካ ዝርኤ ካላንደር፡ ንእትደልይዎ
ወርሕን መዓልትን ብምምራጽ ነቲ ዕለት ኽትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ዞባ IV ዝካየድ ምብጻሕ ቦታታት
ኣብዚ ሰሙን'ዚ ናብ ዞባ IV ኣብ ዘካየድክዎ ምብጻሕ ቦታታት ንእተቐበሉኒ ኲሎም ብሉጻት መምሃራን፡
ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን የመስግን። ሮቡዕ፡ ዋና-ኣማሓዳሪት ዞባ Dr. Michelle Jones፡ ንClarkston፡
Stone Mountainን Beyond clustersን ተዘዋዊረ ንኽዕዘብ ኣአንጊዳትኒ ነይራ። Dr. Jonesን ኣነን፡
ንኣብያተ-ትምህርቲ መባእታ New Indian Creek ከምኡውን Rockbridge ተጓዒዝና ርኤና፣ ኣብ
መወዳእታ ድማ ንመራሕቲ ቤት ትምህርቲ DCSDን Microcabinetን ንኽንረክብ ንDeKalb Early
College Academy (DECA) በጺሕና። ብዛዕባ ዘገርም ብዙሕነት ከምኡውንን ዞባ IV፡ ኣብዚ እተፈልየ
ግዜ ንተማሃሮና ንዝውሃብ ማንዛዊ ኣገባብ ትምህርቲ ንምጥንኻር ብዛዕባ እትገብሮ ዘላ ብዙሕ መገድታት
ኣፍልጦ ረኺበ።
ካብ ውሑድ ብሉጽ ውጽኢታት ድማ ነዚ የጠቓልል፥
• ዓሰርተው ሓደ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ IV፡ ናይ 4- ወይ 5-ኮኾብ መጠን ሃዋሁ ኣካዳምያዊ
ብሉጽነት ረኺበን።
• ኣብ 2019፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Indian Creek፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Rockbridge፡
DeKalb Early College Academy (DECA) ከምኡውን DeKalb School of the Arts
(DSA)፡ ብንጽል ክፍለ-ሃገር ንዝውሃብ ሽልማት ስርዓተ-ተሓታትነት (GOSA Single Statewide
Accountability System (SSAS)) ተዓዊተናሉ።
• ክልተ ካብ ኣባያተ-ትምህርቲ'ዚ ዞባ ማለት ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Stone Mountain
ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Champion Theme፡ ብSTEM ምስክርነት ረኺበን፣
እዚ ድማ ተማሃሮን መምሃራንን ኣብ ትምህርቲ ቊጽርን ስነ-ፍልጠትን ንዘለዎም ፍቕርን
ህንጡይነትን ዘመልክት እዩ።
ተማሃሮ ዞባ IV ብዝፍጽሙዎ ዘለዉ ኲሉ ዓበይቲ ነገራት ሕጉስቲ እየ፣ ኣብ መወዳእታ'ዚ ዓመት'ዚ ድማ
ምስ ብዙሓት ካባኹም ንኽራኸብ ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ።
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ዓወት ኣብ ክሲ ኣዋጅ CARES
DCSD፡ ንመንግስታውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝውሃብ ፈደራላዊ ህጹጽ ረድኤት ኣመልኪቱ ዘይሕጋዊ
ውሳኔታት ንኽጸንዕ ተኽእሎ ንዝነበሮ ሕጊ ውዱቕ ብምግባር ብቤት ፍርዲ ዞባ ሕቡራት መንግስታት
ኣሜሪካ ዞባ ኮሎምብያ (District of Columbia) ኣብዚ ሰሙን'ዚ እተዋህበ ውሳኔ ዝምልከት ዓቢ ዓወት
ብምርካቡ ድማ ክብሪ ክህብ ይደሊ። DCSD፡ ንኮቪድ-19 ተባሂሉ ብፈደራል ዝውሃብ ናይ ሚልዮናት
ዶላራት ረድኤት፡ ተማሃሮና ንኸይረኽብዎ ተኽእሎ ንዝነበሮ ውሳኔ ንኽትብድህ ብዝነበረ ተራ ሃገራዊ
መሪሕነት ሕብንቲ እየ።
ነዚ ንDCSD ዘጋጠመ ዘይተመደበ ኲነታት ኣብ እንከታተለሉ ዘሎና እዋን ስለእትህቡና ደገፍ
ነመስግነኩም ኣሎና። ብሓባር ኴንና ንሰርሕ ብምህላውና ድማ ኣዝየ ሕብንቲ እየ። ልዕሊ ኲሉ ድማ
ኲሎም ተማሃሮ DCSD፡ ኣካዳምያዊ ብሉጽነት ብውሑስ መገዲ ንኸምጽኡ ዘሎኒ መብጽዓ ዘይጸዓድ
ምዃኑ ብኽብረትኩም ፍለጡ።
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris

