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ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኣብዚ ወቕቲ ማንዛዊ ትምህርትን ዘይተርፍ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ እንውጥነሉ ዘሎና እዋንን፡
"ኣብዚ ጉዳይ ብሕብረት ኣሎና" ዝብል ኲሉ ግዜ እንሰምዖ ዘረባ ኮይኑ፣ እዚ ነገር'ዚ ድማ ኣብ DCSD ሓቀኛ ምዃኑ
ብቐጻሊ የረጋግጾ ኣለኹ። ምስ ዘለዉና መሻረኽቲ ኮም ምስራሕ፡ ነቲ ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ እንዓዮ ዓቢ ስራሕ
ንኽንፍጽም ቀንዲ ነገር እዩ። ጉጅለ መሪሕነት DCSD፡ ኣብ መላእ ኮም ንዝግበር ርክባት ምምሕያሽ ንዝብል ሸቶ
ንምውቃዕ፡ ምስ መሻርኽትና ብቐጻሊ ይነጥፍን ካብኦም ድማ ርእይቶታት ይቕበልን።
ዓቢ ኣብነት ናይቲ ኣብ ተግባር ዘሎ ሽርክነታት መሻርኽቲ ኮምና፡ ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ርእሰ-መምሃራን
(Principals Advisory Council (PAC)) እዩ። PAC፡ ብወለዲ፡ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ፡ ተማሃሮን ኣባላት
ኮምን ዝቖመ እዩ። እቲ ዝገብርዎ ሓያል ጻዕሪ፡ ንትምህርታዊ ዓወትን ውጽኢታትን ተማሃሮ ንምዕባይ ኣብ ዝግበር
ምትሕብባርን ኣብ ዝውሃብ ሓሳባትን ደገፍ ይኾነና እዩ፣ ነዚ ድማ የጠቓልል፥
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መላእ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጉዳያት ሓደ ዓይነት ኣጠማምታ ከምዝህልዎ ምግባር።
ኣብ መንጐ ቤት ትምህርትን ኮምን ከም መራኸቢ ኮይንካ ምዕያይ።
ኣብ ውሽጢ ማሕበረ-ኮም ቤት ትምህርቲ፡ ተሳተፍነት ወለድን ካልኦት መሻረኽትን ንኽህሉ ምትብባዕ።
ብመገዲ ግሉጽ ኣፈጻጽማ ስራሕን ብሉጽ ዝኾነ ሓበራዊ ትግባረታትን ኣቢልካ ትምህርታዊ ዓወትን
ውጽኢታትን ተማሃሮ ንኽውስኽ ምስራሕ።

ነቶም እተመርጹ ሓደስቲ ኣባላት PAC ድማ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ንብል! ሓድሽ ሓበሬታን ብዛዕባ ዳግማይ ውድድር
ምርጫ ዝምልከት ሓበሬታን ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ንመርበብ-ሓበሬታ PAC ከፊትኩም ርኣዩ።
ኣብ ዝቕጽል ሰሙን፡ ኣኼባ ጉጅለ ኣተኩሮ ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ርእሰ-መምሃራን ኸነካይድ ኢና። መምሃራና፡
ተማሃሮናን ጉጅለታት ኣማኸርቲ ስድራቤታትን፡ ኣብ ቀረባ መጻኢ፡ ዘተ ንኽካየድ መደብ ክሰርዑ እዮም። ነቶም
ንቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ዋና-ኣማሓዳሪት (Superintendent Advisory Council (SCAC)) ዘቖሙ ናይ ከባቢና
መራሕቲ ማሕበረ-ኮም ንግዲ ሓጺር ዕድመ ኽገብረሎም ድሌት ኣሎኒ። እዘን ኣብያተ-ምኽርን መሻርኽተንን፡
ንዘሎና ሸቶታት ዞባ ኣብ ምውቃዕ ኣገዳሲ ዝኾነ ብሉጽ ርእይቶ ይህቡ እዮም። ነቶም ኣብ ኮምና ዝሳተፉን
ንኸገልግሉ ድማ ወለንተኛታት ዝኾኑን ብዙሓት ውልቀሰባት ብሓቂ የመስግን።
ዳግማይ ምኽፋት ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ
ናይ DCSD ሓይሊ ዕማም ዳግማይ ምኽፋት ኮቪድ-19፡ ንድሌታትን ጸገማትን ስድራቤታት ከምኡውን
መምሃራናን ሰራሕተኛታትናን DCSD ብዝበለጸ ንኽንርዳእ ንጉጅለታት ኣተኩሮ ብቐጻሊ ከአንግድ እዩ። ካብዘን
ጉጅለታት ኣተኩሮ ዝእከብ ርእይቶታት፡ ንውጥን ዳግማይ ምኽፋት ንኸነጻፍፎ ክሕግዘና እዩ። ኣብዚ ዘተታት
ንኽትሳተፉ ኢልኩም ኣብዚ ብስራሕ ጽዑቓት ዝኾነክሙሉ መደብ ስራሕኩም ግዜኹም ብምሃብኩም፡
ንመብዛሕትኹም ነመስግን። እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት፡ ብዛዕባ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ DCSD
ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ሕጂ'ውን፡ እቲ ሓደጋ ዝርግሔ ኮቪድ-19፡ ኣብ ማእከላይ ወይ ትሑት ደረጃ –
ኣብ ውሽጢ ናይ 14-መዓልቲ ካብ 100,000 ሰባት ትሕቲ 100 ሕሙማት - ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ጥራይ፡ ተማሃሮና
ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ክምለሱ ይኽእሉ።

TIGRINYA
ህልዉ ኣንፈት ሓበሬታ ኮቪድ-19
ከም መዘኻኸሪ፡ 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። ኣዝዩ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም መዓልታዊ ድሕሪ 3:00 ድ.ቐ
ንhttps://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report ከፊትኩም ርኣዩ።
ዘሐጉስ ዜና
ብዘለዉና ብዙሓት መምሃራን ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ሃገራዊ ሰማያዊ ሪበን ቤት ትምህርቲ (National Blue
Ribbon School) እተቐበለት DeKalb Early Learning Academy (DECA) ዝኣመሰላ ኣባያተ-ትምህርቲ
ሕብንቲ እየ። እዚ፡ ብሓቂ ሓደ ክብሪ እዩ። እዚ ኣፍልጦ'ዚ፡ ኣብ መንጐ ንኡስ-ጉጅለታት ተማሃሮ ንዘሎ ጋግ
ትምህርታዊ ውጽኢት ንምጽባብ ተባሂሉ ኣብ እተረኽበ ሓፈሻዊ ኣካዳምያዊ ውጽኢት ወይ ምዕባለ ቤት ትምህርቲ
እተሞርኮሰ እዩ። ንDr. Michelle Jones፡ ርእሰ-መምሃራን Edward Conner፡ ሰራሕተኛታት DECA፡ ከምኡውን
ልዕሊ ኹሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርታዊ ብሉጽነት ንዘምጽኡ ተማሃሮና የሞጒስ። ተወሳኺ ዘሐጉስ ዜናታት ንምርካብ፡
ንመርበብ-ሓበሬታ ዛንታታት ከምዝርኣኹም ኣረጋግጹ!
ኣብ ዋዕላ Lakeside Cluster ተሳቲፈ ነይረ፣ ስለ ምትሕብባሮም ድማ ብሓቂ የድንቕ። ኣብዚ ግዜ'ዚ ንመምሃራናን
ተማሃሮናን ብኸመይ ደገፍ ከምዝሃቡ ዛንታኦም ንዝሃቡ ኣባል ቦርድ Ms. Allyson Gevertz (ዞባ 4)፡ ዋናኣማሓዳሪ ዞባ II Mr. Trenton Arnold ከምኡውን ርእሰ-መምሃራን ብፍሉይ የመስግን። ነታ ብማንዛዊ ኣገባብ
እተራኸብክዋ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ተማሃሮ (Student Advisory Committee) የመስግን፣ ከምኡውንን ንዘገርም
ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ተማሃሮና ንኽርኢ ድማ ብሃንቀውታ ይጽበ!
ኣብዚ ኣሻቓሊ ዝኾነ ግዝያት፡ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ኸጋጥም እንዕዘቦ ዘሎና ሲቪላዊ ዘይምርግጋእን
ማሕበራዊ ዘይፍትሕን ብቐጻሊ ንኽጻወር፡ ነቲ ኣብ ማሕበረ-ኮምና ዝርከብ ኲሉ ሰብ ከዘኻኽር ይደሊ። ከቢድ ግን
ከኣ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ዓሌት፡ ብዙሑነትን ጥምረትን ዘተኮረ ዝርርባት ብምግባር ንተማሃሮን ስድራቤታቶምን
ንኽሕግዙ ኲሉ ግዜ ድሉዋት ዝኾኑ ኣማኸርቲ፡ ሰራሕተኛታትን መምሃራንን DCSD ከምዘለዉ ብኽብረትኩም
ፍለጡ።
ከምቲ ነፍስሄር John Lewis ዝበሎ፡ "ውፉያትን ጽኑዓትን ሰባት፡ ኣብ ሕብረተሰብና ለውጢ ንኸምጽኡ
ክኽልክሎም ዝኽእል ዝኾነ ሓይሊ የለን።" መንእሰያት ተማሃሮና፡ ኣብዚ ግዜ'ዚን ኣብ መጻእን ኣብ ዓለምና ለውጢ
ንኸምጽኡ፡ ብሕብረት ኴንና ዘድልዮም መሳርሒታትን ሓገዛትን ክንህቦም ንኽእል ኢና ዝብል ልባዊ እምነት ኣሎኒ።
ነዛ ዓዲ'ዚኣ ሓያል ስለዝገበርክሙዋ፡ ርእይቶታትኩም ድማ ስለዝሃብኩም ከምኡውን ተማሃሮና ዳርጋ ምሉእ ዓወት
ንኸምጽኡ ደገፍ ስለዝሃብኩም ነመስግነኩም።
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris

