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ቅጺ 20
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ን2021 ብሓድሽ መንፈስ ክጅምር ብምኽኣለይ ሕጉስቲ እየ። ስለቲ ኣብ 2020
ዘርኣኽሙዎ ተጻወርነት፡ ሓያል ጻዕሪ፡ ትዕግስትን ትብዓትን ድማ ንኹልኹም መሻረኽቲ ኮምና
የመስግን። ሽሕ እኳ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኲነታት ኣጋጢሙ እንተሃለወ፡ ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ
ሓዪልኩም ንኽትዛዝሙዎ ዕድል ንኽህልወኩም ሃንቀውታ ኣሎኒ።
ኣብ ታሪኽ ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ብፍጹም ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ነገራት ንኽፍጽሙ ሓላፍነት
ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትና ከመስግኖም እደሊ፣ ዞባ ድማ ናእዳኡ የቕርብ። ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ምብጻሕ ኣብ ዝፍጽምሉ ዝነበርኩ ግዜ፡ ናብ ስርሖም ክምለሱ ንዝኸኣሉ ኣዝዮም
ብዙሓት መምሃራን ብምርኣየን ተደኒቐ እየ። ብዙሓት፡ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮና ተዋፋይነቶም
ኣርእዮኦም እዮም፣ ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ ብምምላሶም ድማ ሓጐሶም ገሊጾም እዮም። ምብጻሕ
ኣብ ዝገበርክሉ እዋን፡ ንምልክታት ድሕነት፡ ነቑጣታት መነጻጽሂ ፈሳሲ (ሳኒታይዘር) ከምኡውን
ማንዛዊ ኣኼባታት ሰራሕተኛታት ንኽዕዘብ ዕድል ረኺበ እየ። ናብ ውሁድ ሃዋሁ ትምህርቲ ኣብ
እንሰግረሉ ዘሎና እዋን፡ ነቲ እተቕርብዎ ዘለኹም ጸገማትኩም ይሰምዕ ከምዘለኹ ብኽብረትኩም
ፍለጡ። ነቲ ዘጋጥም ብድሆታት ከጥፍኦ እኳ እንተዘይከኣልኩ፡ በቲ እትገብርዎ ዘለኹም ጻዕርታት
ግን ይተባባዕ ኣለኹ።
ድልዉነት ህንጻ
ገጽ-ን-ገጽ ንዝውሃብ ትምህርቲ ዝኸውን ውሑስን ጥዑይን ሃዋሁ ከምዝህሉ ምግባር፡ እቲ ዝልዓለ
ቀዳምነትና እዩ። ጉጅለ ኦፐሬሽን፡ ነፍስወከፍ መሳለጥያን ቤት ትምህርትን፡ ሰራሕተኛታትን
ተማሃሮን ናብ ውሑስ ሃዋሁ ትምህርቲ ንኽምለሱ እተዳለወ ከምዝኸውን ዝገብር መምዘኒታት
ድልውነት ህንጻ ይኽተሉ ኣለዉ። ድልዉነት ቤት ትምህርቲ DCSD፡ ኣብ ቀንጺ ኣሃዱታት ናይዚ
ዝስዕብ ቁጽጽር ምክያድ ዘጠቓልል እዩ፥
ውልቃዊ መከላኸሊ ናውቲ (Personal Protective Equipment (PPE)) ከምኡውን
ቀረባት ንጽሕና
•
ምዝርጋሕ ቀረባትን ኣገባባትን ጽሬት
•
ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ዘለዎ ስርዓት ኮፍ-መበልን ክፉት ቦታን
•
ቀረባት ማይ
•
ምግጥጣም ሻምብቆ ከምኡውን ስርዓታት HVAC
•
ኣብ ኮቪድ-19 ዘተኮረ ምልክታት ድሕነት ቤት ትምህርቲ
•
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DCSD፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ዳግማይ ንኽኸፍተን ድሉው እዩ፣ መጠን ድልውነት መሳለጥያታት
DCSD ድማ 75% እዩ። ምድላዋት ህንጻታት፡ ብቐጻሊ ዝካየድ መስርሕ ኮይኑ፡ መሪሕነት ዞባ ድማ
ብእግሪ እናተጓዓዙ ንህንጻ ብቐጻሊ ክርእዪ፡ ከምኡውን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን፡ ገጽ-ን-ገጽ ናብ
ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ዝገበር ሓዲሽ ንዝኾነ ስሩዕ ተግባራትን ፕሮቶኮላት ድሕነትን
ኽከታተል እዩ።
ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ከምእተገልጸ፡ እቲ ስነ-ፍልጠት፡ ንመጠን እወታውነት (ምልካፍ ሕማም) ኣብ
ዘጠቓልል ካብ ማእከል ቊጽጽር ሕማማት (CDC) ኣብ ዝውሃብ እተመሓየሸ መምርሒ፡ ከምኡውን
ኣብ ኣባይተ-ትምህርቲ ንዘሎ ሓደጋ ምትሕልላፍ ኮቪድ-19 ንዘጉድል ሓሙሽተ ቀንዲ ስትራተጂታት
ምክልኻል ሕማም ኣብያተ-ትምህርቲ ንኸተግብራ ኣብ ዘለወን ዓቕሚ እተሰረተ እዩ። መምሃራናን
ተማሃሮናን ኣብ እዋን ለበዳ ውሑሳት ንኽኾኑ፡ እዚ ስትራተጂታት ኣብ ተግባር ምውዓል ኣገዳሲ
ይኸውን።
ስትራተጂታት ምክልኻል
እቶም ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኸጋጥም ዝኽእል መጠን ሓደጋ ምትእትታውን ምትሕልላፍን
ኮቪድ-19 ብዝያዳ ከምዝጐድል ዝገብሩ ብCDC እተዳለዉ ሓሙሽተ ስትራተጂታት ምክልኻል፥
•
•
•
•
•

ስሩዕን ትኽክለኛን ኣጠቓቕማ መሸፈኒ ገጽ
ብዝተኻእለ መጠን፡ ክንዲ'ቲ ክትርሕቖ እትኽእል ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ምግባር
ምሕጻብ ኣእዳው
ጽሬት ምሕላውን መንጽሂ ፈሳሲታት ምግባርን
ምስ ቦርድ ጥዕና (DeKalb Board of Health) ብምትሕብባር፡ ኣሰር ሕሙማት ምርካብ

ትምህርቲ ዳግማይ ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜ፡ ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ገጽን፡ ማሕበራዊ ምፍንታት
ምግባርን ምሕጻብ ኣእዳውን እተለምደን ስሩዕን መታን ክኸውን፡ ተማሃሮ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ነዚ
ስትራተጂታት ንኽተግብሩ ነተባብዖም ኣሎና።
ምሕጻብ ኢድ፡ ንምልባዕ ጀርምታት ጠጠው ንምባልን ቫይረስ ኮቪድ-19 ንኽላባዕ ንዘሎ ተኽእሎ
ንምጉዳልን ኣገዳሲ ኣገባብ ኮይኑ፣ ብመሰረት CDC ድማ ብሳሙናን ማይን እንተወሓደ ን20 ካልኢት
ንኣእዳው ምሕጻብ ወይ ድማ ሳሙናን ማይን ኣብ ዘይርከበሉ እዋን እንተወሓደ 60% ኣልኮል ዘለዎ
ብኣልኮል እተሰርሐ ፈሳሲ መነጻጽሂ ኢድ ምጥቃም – ሕማም ከስዕቡ ንዝኽእሉ ጀርምታት
ንኸይላብዑ ከጉድል ይኽእል እዩ። ምዉቕ ከምኡውን ዝሑል ማይ፡ ኣብ ኣእዳውና ንዘሎ ብዝሒ
ጀርምታት ብማዕረ የጥፍእ እዩ።
ኲሉ ፕሮቶኮላት ድሕነት፡ ንዝርግሔ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ተባሂሉ ብማእከላት ቁጽጽርን
ምክልኻልን ሕማማት (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ከምኡውን
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ቦርድ ጥዕና ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health) ምስ ዝወጽእ መምርሒ ጥዕና
ዝሰማማዕ እዩ። ንግቡእ ምሕጻብ ኣእዳው ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም
ን መርበብ-ሓበሬታ CDC ርኣዩ፣ ምስ ንጥፈታት ኮቪድ-10 ዝተኣሳሰር መምርሒ ንምርካብ ድማ
ብኽብረትኩም ን https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safetyprotocol/ ከፊትኩም ርኣዩ።
ሰራሕተኛታትን ኣማራጺ ዕማም ዕዮታትን
ሰራሕተኛታት፡ ንስድራቤታቶም ዝኸውን ዝበለጸ ነገር ይገብሩ ከምዘለዉ፡ ከምኡውን ንተማሃሮናን
ንዞባናን ደገፍ ንምሃብ፡ ምሉእ ጥዕና ክህልዎም ኣገዳሲ ከምዝኾነ ንርዳእ ኢና። ገለ ካብ ሰራሕተኛታትና፡
ተሸጊሮም ከምዘለዉ ዝሕብር ጠለብ ኣቕሪቦም ኣለዉ፣ እዚ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለሱ ወይ በቲ
ዘውጻእክሙዎ መደብ ስራሕ ንኽትከዱ ጸገም ወይ ሽግር ከምዘለኩም እትሕብርሉ ሜላ እዩ። ኲሎም
ሰራሕተኛታት፡ ተሸጊሮም ከምዘለዉ ዝሕብር ጠለብ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን፡ እቲ ኣማራጺ
ዕማም ዕዮ (AWA)፡ ንዂሎም ሰራሕተኛታት ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። AWA፡ ኣብ መባእታዊ
ዕዮታት ሰራሕተኛ ምርኩስ ዝገበረ እዩ። እቲ ሰራሕተኛ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ፡ ገጽ ንገጽ ኴንካ ክስራሕ
ዝጠልብ እንተኾይኑ፡ እቲ ብማዕዶ (ማንዛዊ) ዝስራሕ ስራሕ ከምዝናዋሕ ኽግበር ኣይግባእን። ከም
እተመዓራረየ መደብ ስራሕ (Adjusted Work Schedule) ወይ ኣማራጺ ቦታ/ከባቢ ስራሕ (Alternate
Work Location/Area) ዝኣመሰለ ካልእ እተፈልየ ኣማራጺ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።
እቶም ብቑዓት ሰራሕተኛታት፡ ነቲ ብመሰረት ኣዋጅ ስንኩላን ኣሜሪካውያን (Americans with
Disabilities Act (ADA)) ዝውሃብ መሳለጥያታት ንኽረኽቡን ንኽሓቱን ብቑዓት ይኾኑ። እቶም
ሕክምናዊ ጸገም ከምዘለዎምን ንመሳለጥያታት ADA ድማ ክረኽቡ ብቑዓት ከምዝኾኑን ዝኣምኑ
ሰራሕተኛታት፡ ነዚ መስርሕ ንምጅማር፡ ንመመልከቲ ADA ክመልኡን ደገፍ ሕክምናዊ ወረቐት ከቕርቡን
ይግባእ። ክፍሊ ሰብኣዊ ጸጋታት፡ ኣብቲ ዝካየድ ምሉእ መስርሕ ምምልካት ንኽተሓጋገዝ፣ ፍቓድ ኣብ
እተዋህበሉ እዋን ድማ እቲ ዘድሊ ውጥን ከምዝዳሎ ንኽገብር ተገዳስነት የርኢ እዩ።
ስክፍታት ወይ ሕቶታት ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንቐጥታዊ ተቖጻጻሪኹም ሓብሩ። ቀልጢፍኩም
ናብ ስራሕ ክትመጹ ዘይምኽኣልኩም፡ እቲ ንስኹም ዝወሰድክሙዎ ከቢድ ውሳኔ ከምዝኾነ ይፈልጥ እየ።
ተሸጊርኩም ከምዘለኹም ዝሕብር ግዝያዊ ጠለብ እንተኣቕሪብኩም፡ እቲ ዘቕረብክሙዎ ጸገማት ብዞባ
ይምርመርን ይርኤን ከምዘሎ ብኽብረትኩም ኣርጊጽኩም ፍለጡ። ተሸጊርኩም ከምዘለኹም ዝሕብር
ኲሉ መመልከቲታት ጠለብ፡ ክሳዕ 2 የካቲት 2021 ኣብ ዘሎ ናይ 30-መዓልቲ ግዜ ብኽብሪ ከምዝርኤ
ክኸውን እዩ። ቅጥዕታት፡ ኣብ ፖርታል ሰራሕተኛ (Employee Portal) ኣብትሕቲ ገጽ ጨንፈር ሰብኣዊ
ጸጋታት (Human Resources Division Resources) ይርከብ። ነዚ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ
ኲነታት ኣብ እንጋፈጠሉ ዘሎና እዋን፡ ንዘርኣኽሙዎ ሓያል ጻዕርን ተጻዋርነትን ደጊመ ኣዝየ የመስግነኩም
ኣለኹ።

TIGRINYA

ስድራቤታት DCSD
እተን ዘለዋና ስድራቤታት፡ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ቅኑዕ ምርጫ'ዩ ኢለን ስለዝወሰና፡
ብዛዕባ ማንዛዊ ትምህርቲ፡ መጓዓዝያ፡ ፕሮቶኮላት ድሕነትን ካልእን ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምርካብ፡
ብኽብረትኩም ንዘሎና መርበብ-ሓበሬታ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ።
ስድራቤታትና ድማ ኣብቲ ዕለት 11 ጥሪ 2021፡ ሰዓት 11:30 ቅ.ቐ፡ ርእይቶ ኮም ብማንዛዊ ኣገባብ
(Virtual Community Input Meeting) ንዝእከበሉ ኣኼባ ቦርድ ንኽዕዘባ የተባብዐን ኣለኹ። ብዛዕባ
ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ ዝምልከት ኣገዳሲ እዋናዊ ሓበሬታ ድማ ክንህብ ኢና። ነዚ ኣኼባ'ዚ፡ ኣብ
ቻነል 24 ናይ DeKalb County ወይ ኣብ DSTV online ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ቀዳም፡ 9 ጥሪ፡ ንመዓልቲ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ቤት ትምህርቲ (School Resource Officer Day)
ከነብዕል ኢና። ሰራሕተኛታት ሓገዝ ቤት ትምህርቲ (School Resource Officers)፡ ኣብ ድሕነት
ተማሃሮና፡ ሰራሕተኛታትና፡ ስድራቤታትናን ኮምናን ስለዝገበርዎ ጻዕሪ ከነመስግኖም ንፈቱ።
ኣብ መወዳእታ፡ ብዙሓት ካብ ተማሃሮና፡ ሰራሕተኛታትናን ስድራቤታትናን፡ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ ልዕሊ
ዋና ኸተማ ሃገርና መጥቃዕቲ ብምብጽሑ ንዘጋጠመ ህዝባዊ ዕግርግር መስኪሮም ኣለዉ። እዚ
ስእልታት'ዚ፡ ንንኣሽቱ ተማሃሮና ረባሽን ዘፍርህን ነይሩ። ብዛዕባ ፍልልያት ርእይቶ ዝምልከት ንዝቐርብ
እወታውን ሓልዮት ዝመልኦን ዝርርባት ንኽንሰምዕን ንኽንከታተልን ነዚ ግዜ'ዚ ንጠቐመሉ። ተማሃሮና፡
ኣብ 2020 ከምዚ ዝኣመሰለ በዳሂ ኲነታት ድሕሪ ምርኣዮም፡ ጸገማቶምን ሓሳባቶምን ንኸቕርቡ ደገፍና
ክንህቦምን ውሑስ ሃዋሁ ክንቅርበሎምን የድልዮም እዩ።
2021 ብርህቲ ዓመት ንኽትከውን ብሃንቀውታ ይጽበ፣ እታ ሓያል ዓድና ድማ ናብ ቅድሚትን ዝበረኸን
ደረጃ ንኽትሰጋገር የተባብዓ ኣለኹ።
ናትኩም #1 መራሕ-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris

