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ቅጺ 21
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ልዕሊ ፍርቂ ናይ መጀመርታ ወርሒ 2021 ድሮ በጺሕና ብምህላውና ዘይእመን እዩ። እቲ ንኽትኣምኖ ዘየጸግም ነገር
ድማ ከም በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁነር (Martin Luther King, Jr.) ዝኣመሰለ ኣብ ቅድሜና ንዘጋጠመ ጉዳያት
ኣመልኪታ ወረዳና ዘርእየቶ ዓቐን ተወፋይነትን ተመስጦን እዩ። ነቲ ብመዓልቲ Dr. Martin Luther King, Jr.
ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሃገርና ናይ ፈለማ ተሸላሚት መንእሰይ ገጣሚት Amanda Gorman “(The Hill We
Climb (እቲ እንሓኲሮ ኩርባ))” እትብል ግጥሚ ዘቕረበትሉ መመረቕታ መሊኡ ነዚ ታሪኻዊ ሰሙን ድሕሪ
ምብዓልና እዩ። እዛ ሓያል ግጥሚ፡ እቲ እንርእዮ ወይ እንሰምዖ ኲነታት ብዘየገድስ፡ ኲሉ ግዜ፡ ዘይንደል ተስፋን
ምዕባለን ከምዘሎ ንዂልና ኣዘኻኺራትና።
ኣብዚ ኲሉ ኲነታት ንዘሎ ዘይንደል ተስፋ ደሚቕ ብርሃን ንዘብርህ መንፈስ ትስፉውነትን ተመስጦን ሃልዩና
ንኽንነብር፡ ንኸነስተንፍስ ወይ ንኸነተግብር ንዘኽእለና መገድታት ብቐጻሊ ኣብ ምርካብ ምሳይ ክትጽንበሩ
የተባብዓኩም ኣለኹ።
ከም እትፈልጥዎ፡ ኣብቲ ዕለት 11 ጥሪ እተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education) ብዛዕባ ውጥን
ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ Dekalb County School District (DCSD) እዋናዊ ሓበሬታ ሂብና ነይርና። ከምቲ
ኣቐዲሙ እተሓበረ፡ ብርታዔ ኮቪድ-19ን ልዑል መጠን መልከፍቲ ሕማምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ተማሃሮ፡ ዕለት
19 ጥሪ ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ክምለሱ ከምዘይብሎም ዝሕብር ጥንቁቕ ዝኾነ ውሳኔታት ተዋሂቡ።
ተማሃሮን ሰራሕተኛታት ብኣካል ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ትጽቢት ዝግበረሉ ዕለት ቅድሚ ምብጽሑ፡ ናይ
ክልተ-ሰሙን ምልክታ ንስድራቤታት ክውሃብ ምዃኑ ንዂሉ ሰብ ደጊመ አረጋግጸሉ ኣለኹ። ኲሉ ህንጻታት ቤት
ትምህርቲ፡ ናብ ትምህርቲ ክንምለስ ኣብ ዝኸኣልናሉ ግዜ፡ ንተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ድሉው መታን ክኸውን፡ እቲ
ዘሎና ህንጻታት ቤት ትምህርትን ጉጅለታትን፡ ኣብ ትግባረ ስትራተጂታት ምክልኻልን ድልዉነት ቤት ትምህርትን
ብቐጻሊ ኣተኩሮ ኽገብሩ እዮም። ብዛዕባ'ዞም ስትራተጂታት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ኣንብቡ። ዘክሩ፥ ናይ
ሕብረት ድሕነት፡ እቲ ልዕሊ ኲሉ ቀዳምነትና እዩ።
ስድራቤታት DCSD
ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየድናዮ ሓፈሻዊ ኣኼባ እተዓዘቡን እተሳተፉን ኲላቶም ወለድን መምሃራንን ነመስግን።
ብዛዕባ ውጥን ዳግማይ ምኽፋት ኣባይተ-ትምህርቲ ዞባ ኣመልኪትና ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዝሃብናሉ እዋን
ንዘቕረብክሙዎ ርእይቶን ንዘርኣኽሙዎ ተገዳስነትን ነድንቕ። እቲ ሓፈሻዊ ኣኼባ እንተሓሊፍኩም፡ ንኽትርእይዎ
ብኽብረትኩም ነዚ ከፊትኩም ርኣዩ፥
እንግሊዝኛ፥ https://fb.watch/39hp97Mz96/
ስጳንኛ፥ https://youtu.be/um9m5rDShPY
ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ከምዝጠቐስክዎ፡ ሰራሕተኛታት ኦፐሬሽንን ርእሰ-መምሃራን ቤት ትምህርትን፡ እቲ ህንጻ ቤት
ትምህርቲ ብኣካል ንዝውሃብ ትምህርቲ ድሉው ንኽኸውን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ። መዓልታዊ ብእግሪ
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እናተዘዋወርና ንርእዮ ኣሎና፣ ምትዕርራይ ኽግበረሉ ዘድልዮ ቦታታት ኣየናይ ምዃኑ ገምጋማት ንገብር ኣሎና፣
ከምኡውን ንትእዛዛት ስራሕ ነካይድ ኣሎና።
ኣብዚ እዋን'ዚ ናብቲ ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ ስለዘይንምለስ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝህሉ መጠን ሓደጋ
ምትእትታውን ምትሕልላፍን ኮቪድ-19 ብተወሳኺ ንምጉዳል፡ ብCDC ንዝወጸ ሓሙሽተ ቀንዲ ስትራተጂታት
ምክልኻል ብቐጻሊ ኸነተግብር ኢና። እቲ ስትራተጂታት ድማ፥






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

ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን ድሕነቱ ብዝሓለወ መገዲ፡ ብዘየሸግርን ብውሑስ መገድን ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ
ብቐጻሊ ውጥን ኣብ እነውጽኣሉ እዋን፡ ነዚ ስትራተጂታት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። እዚ እዋን'ዚ እናተለዋወጠ
ይኸይድ ከምዘሎ ስለዝርድኣኒ፡ ኣባኹም—ዘገርሙ ጉጅለታት፡ መሪሕነት፡ ቦርድታትን ተማሃሮናን—ምሉእ እምነት
ኣሎኒ፣ ተዓጻጸፍትን ተቐበልቲ ሓሳባትን ንኽትኮኑ ንዘለኩም ዓቕሚ ድማ የመስግነኩም ኣለኹ።
እዚ እዋናት'ዚ ብዙሕ ነገር እተገብሮ ከምዘይኮነ ኲልና ንርዳእ ኢና። ንስድራቤታትና ብዝምልከት ድማ ቅሉዕ፡ ስሩዕን
እዋናውን ርክባት ኽንገብር ከምዘድልየና ንርዳእ ኢና። እቲ ዘሎና መደርኽ (ፖርታል) ዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ፡
ብዛዕባ ውጥን ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ DCSD ዝምልከት ኲሉ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኽትከፍትዎ ዘለኩም
ቦታ እዩ። ኣብዚ መድረኽ'ዚ ካብ ዝወጽእ መግለጺታት፡ ፕሮቶኮላት ድሕነት፡ እዋናዊ ሓበሬታ መጓዓዝያ፡ ማንዛዊ
ትምህርቲ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ኣመጋግባ ዝምልከት ኲሉ ነገር ክትምሃሩ ኢኹም። ነፍስወከፍ ስድራቤት፡ ብቐረባ
ንኽትረኽቦ ክትሓዝኦ (ቡክማርክ ኽትገብሮ) ከምኡውን እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ገጽ-ሓበሬታ ብቐጻሊ
ብምኽፋት ክትፍትሽ የተባብዕ።

ካብ 19 ጥሪ 2021 ዝጅምር መደብ ትምህርቲ
ብዛዕባ መደብ ትምህርቲ ኣመልኪትኩም ስለዝሃብክሙዎ ርእይቶ ነመስግን። ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን ምድላዋት
ንኽገብሩ ድማ ንርእሰ-መምሃራንን ሰራሕተኛታት መብርሂ ተዋሂቡ። ተዓጻጻፍነት፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
DeKalb County School District (DCSD)፡ ካብ 19 ጥሪ 2021 ጀሚሩ ኣብ መደብ ማንዛዊ ትምህርቲ
ምትዕርራያት ይገብር ኣሎ። ስሩዕ መደብ ትምህርቲ ክሳዕ ዝጅምር ዘሎ መሰጋገሪ ግዜ፡ ኲሎም ተማሃሮ ተወሳኺ
ናይ ትምህርቲ ግዜ ንኽህልዎም ብቐጻሊ ዝገብር እዩ። እቲ መዓልታዊ መደብ፡ ንምግቢ (ቁርስን ምሳሕን) ከምኡውን
ንዕረፍቲ ተክኖሎጂ ተባሂሉ ግዜ ይሰርዕ እዩ። ትምህርቲ፡ ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ሓሙስን ዓርብን ይውሃብ። ተማሃሮ፡
ብውልቂ ወይ ኣብ ንእስ ዝበለ ጉጅለ ተማሃሮን መምህርን፡ ሓገዝ፡ መኣረምታ ከምኡውን/ወይ እተፋጠነ ትምህርቲ
ንኽረኽቡ እትገብር መዓልቲ ትምህርታዊ ደገፍ ኮይና ንኽተገልግል ኲሎም መምሃራንን ተማሃሮን ንሮቡዕ
ክጥቀሙላ እዮም።
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ኣብ ታሕቲ ዘሎ መደብ፡ ብዘይካ ንቕድመ-መዋዕለ-ህጻናት፡ እቲ ተማሃሮ ካብ መምሃራኖም ብቐጥታ ትምህርቲ
ክረኽብሉ ዘለዎም ዝተሓተ ብዝሒ ደቓይቕ ዝሓዘ እዩ። መራሕትን መምሃራንን ቤት ትምህርቲ ከባቢ፡ ንተማሃሮ
ደገፍ ብዝህብ መገዲ ንግዜ ትምህርቲ ምስትኽኻል ንኽገብሩ ክትዓጻጸፉ ይኽእሉ እዮም። ተማሃሮ፡ ካብቲ
ምስትኽካል እተገብረሉ ገደብ ግዜ ወጻኢ ድማ ኣብ ውልቃውን ናይ ጉጅለን ዕዮታት ትምህርቲ ብቐጻሊ ክነጥፉ
እዮም።

ደረጃ ክፍሊ

እተስተኻኸለ ገደብ ግዜ

ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት

1 ሰዓት ክሳዕ 1 ½ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ንሓደ DECAL

መባእታ ደረጃ

ክፍልታት መዋዕለ-ህጻናት - 2 እንተወሓደ 15 ደቓይቕ ንሓደ ኮርስ

መባእታ ደረጃ

ደረጃ ክፍልታት 3-5

እንተወሓደ 20 ደቓይቕ ንሓደ ኮርስ

ማእከላይ ደረጃ

ደረጃ ክፍልታት 6-8

እንተወሓደ 30 ደቓይቕ ንሓደ ኮርስ

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ደረጃ ክፍልታት 9-12

እንተወሓደ 30 ደቓይቕ ንሓደ ኮርስ

ጽማቚ ናይ ጥሪ ዓውደ-ወርሒ ተማሃሮ
ካልኣይ ሰመስተር ንኽጅምር ኣብ እንዳለወሉ ዘሎና እዋን፡ ብኽብረትኩም ንጽማቚ ዓውደ-ወርሒ ተማሃሮ ምስ
ውላድኩም ኴንኩም ገምግምዎ። ተማሃሮ፡ ካብ 19 ጥሪ 2021 ጀሚሮም ብማንዛዊ መገዲ ትምህርቲ ክምሃሩ
እዮም። ሮቡዕ፡ 20 ጥሪ፡ መዓልቲ ማንዛዊ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ኮይና ብተማሃሮ ንኽትክበር ተመዲባ ከምዘላ
ብኽብረትኩም ተገንዘቡ።
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ጥሪ 2021
ሰንበት

ሰኑይ

ሰሉስ

ሮቡዕ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ በይንኣዊ
ትምህርቲ

ናይ መወዳእታ
መርመራታት

ናይ መወዳእታ
መርመራታት

ምውዳእ ንጥፈታት
ሰመስተር

ሓሙስ

መዓልቲ-ስራሕ ናይ
መምሃራን/ሰራሕተኛታት

ዓርቢ

ቀዳም

ቤት ትምህርቲ ይዕጾ

ቤት ትምህርቲ ይዕጾ

በዓል Dr. Martin L. King, ካልኣይ ሰመስተር
(ምጅማር ምሉእ መደብ
Jr.
ትምህርቲ)

ቤት ትምህርቲ ይዕጾ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ በይንኣዊ
ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

ንተማሃሮ እተዳለወ
መዓልቲ ናይ ርሕቐት
ማዕዶ ትምህርቲ

~ኣስተብህሉ፥ 19 ጥሪ 2021 – ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን፡ ነቲ ኣብ Infinite Campus ተጠቂዑ ዘሎ መደብ ትምህርቲ ክኽተሉ እዮም።
+ኣስተብህሉ፥ 20 ጥሪ 2021 – ተማሃሮ፡ ኣብ መዓልቲ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ክሳተፉ እዮም። እዚ መዓልቲ'ዚ፡ መዓልቲ በይንኣዊ ትምህርቲ ስለዝኾነ ኣብ
ጥቕሚ ኣይክውዕልን እዩ።

ብዛዕባ መደብ-ትምህርቲ ውላድኩም ወይ ዓውደ-ወርሒ ተማሃሮ ዝምልከት ዝኾነ ሕቶታት ምስዝህልወኩም፡
ብኽብረትኩም ንርእሰ-መምሃራን፡ መምህር(መምሃራን) ወይ ኣማኻሪ ተወከሱ።
ብዛዕባ ፈተና ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ
ዞባ፡ ከም ውጽኢት'ዚ እዋናዊ ለበዳ፡ ንመምርሒታት ማእከላት ምቊጽጻርን ምክልኻልን ሕማም (Centers for
Disease Control and Prevention (CDC))፡ ቦርድ ጥዕና ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health)
ከምኡውን ክፍሊ ትምህርቲ ጆርጅያ (Georgia Department of Education) ኣብ ተግባር ብምውዓል፡ ተማሃሮና፡
ፈተናታት ብውሑስን ብጥዕናን ብቐጻሊ ከምዝወስዱ ኽገብር ይግባእ።
ብመሰረት ክፍሊ ትምህርቲ ጆርጅያ (GaDOE)፡ ንACCESS ከምኡውን እምነ-ኩርናዕ መምዘኒታት ጆርጅያ
(Georgia Milestones Assessments) ንዘጠቓልል ብመንግስቲ ዝምወል ፈተናታት፡ ንፈደራላዊ
መምርሒታት ብዘኽብር መገዲ ገጽ-ን-ገጽ ኽካየድ ይግባእ። ወለዲ፡ ውላድኩም ኣብ መደባት ገጽ-ን-ገጽ
ዝውሃብ ፈተናታት ክሳተፍ ምስዘይትመርጹ፡ ኣብ ፈተና ብዘይምስታፉ ብዛዕባ ዝመጽእ ሳዕቤን
ንኽትዘራረቡ ብኽብረትኩም ንቤት ትምህርቲ ውላድኩም ተወከሱ።
ኣብ ሓጋይ ዝካየድ መምዘኒታት ኣካዳምያዊ ለውጢ (Measures of Academic Progress (MAP))፡ ካብ 4 ጥሪ –
26 የካቲት 2021 ንኽካየድ ተመዲቡ ኣሎ። ተማሃሮ፡ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ኣብ ዝምሃርሉ ዘሎ ሃዋሁ፡ ፈተና MAP
ብዞባ ብእተዓደለ ወይ ብናይ ውልቂ መሳርሒ ብማንዛዊ ኣገባብ ክወስዱ እዮም። ንባህሪ'ቲ ኣብ ሓጋይ ዝውሃብ
ፈተናታት MAP ኣብ ግምት ብምእታው ግን፡ ተማሃሮ፡ ንፈተና MAP ብኽልተ እተፈላለየ ዓይነታት ፈተና፥ ብማዕዶ
(ስነ-ፍልጠትን ኣጠቓቕማ ቛንቋን (Science and Language Usage)) ከምኡውን ገጽ-ን-ገጽ (ስነ-ቚጽርን
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ንባብን (Mathematics and Reading)) ክወስዱ እዮም። ወለዲ፡ ውላዶም ገጽ-ን-ገጽ ኣብ ዝውሃብ መደባት
ፈተና ክሳተፍ ምስዘይመርጹ፡ እቲ ቖልዓ፡ ነዚ ክፍልታት ፈተና ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣይክወስድን እዩ።
እንቛዕ ኣሐጐሰኩም!
ንሓደስቲ ኣደ-መንበር + ምክትል ኣቦ-መንበር DCSD
ነታ ብቦርድ ትምህርቲ ደካልብ ካውንቲ (Dekalb County Board of Education) ብልዑል ድምጺ እተመርጸት
ኣደ-ምንበር ቦርድ፡ Mrs. Vickie B. Turner ከምኡውን ነቲ ብልዑል ድምጺ እተመርጸ ምክትል ኣቦ-መንበር፡ Mr.
Diijon DaCosta፡ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ንብል።
Mrs. Turner፡ ን20 ዓመታት ዝኸውን ግዜ ንጥፍቲ ኣባል Dekalb County ኽትከውን እንከላ፡ ኣብ መንግስታዊ
ትምህርቲ ድማ ን24 ዓመታት ብተዋፍይነት ዘገልገለት እያ። Mrs. Turner፡ ኣብ ዞባ 5 ንልዕሊ 6 ዓመታት ዘገልገለት
ኮይና፡ ኣብቲ ረኺባቶ ዘላ ሓድሽ መዝነት-ስራሕ ድማ ኣብ ኮም ንዘለዋ ተሞክሮን ተመስጦን ትምህርትን
ንኽትጥቀመሉ ምሒር ድሌት ኣለዋ።
Mr. Diijon DaCosta፡ ቅድሚ ኣብ ዞባ 6 ንኸገልግል ኣብ 2018 ምምራጹ፡ ከም መምህር ኮይኑ ንኽሰርሕ ኣብ
2014 ናብ DCSD ተጸንቢሩ። ኣብ መንእሰያት ክህሉ ብዛዕባ ዘለዎ ኣካዳምያዊ ዓወት ዘተኮረ በዓል ብርቱዕ ስምዒት
መራሒ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብዚ ሓድሽ መዝነት ስርሑ፡ ሓድሽ ኣረኣእያን ግሉጽ ደገፍን ንኽህብ ባህ ይብሎ።
በዞም ክልተ ዘገርሙ መራሕቲ ከምኡውን እወታውን ዕብየታውን ለውጢ ንኸምጽኡ ንቦርድን ኮምናን ዝመርሑ
ብምዃኖም ኣመና ባህ ይብለኒ።
ነቲ ኣገልግሎቱ ወዲኡ ዝፋነወና ዘሎ ኣቦ-መንበር ቦርድ፡ Mr. Marshall Orson ድማ ስለቲ ዝሃቦ ኣገልግሎትን
መሪሕነትን ከመስግኖ ይደሊ።
ነዚ መልእኽቲ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ኣብ ዝሰደሉ ዘለኹ እዋን፡ ኣባላት ቦርድ ትምህርቲ DCSD ዳግማይ ብምምራጾም
ድማ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ይብል። ስለቲ ኣብ ዞባና እተርእይዎ ዘለኹም ተወፋይነት፣ ንተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን
ዘለኩም ተመስጦ ከምኡውን ንዓይን ነቶም መዓልታዊ ምሳኹም ዝሰርሑ እተፈላለየ ጉጅለታትን እትህብዎ ቀጻሊ
ደገፍ ብውልቂ ከመስግነኩም ይደሊ። ኣባላት ቦርድ በዓል መን ምዃኖም ንኽትርእዩ፡ ኣብዚ ጠውቑ።
መመልኪታት ጸገማት
ከም ሰራሕተኛታት DCSD መጠን፡ ንኽሰርሑ ናብ ህንጻታት ቤት ትምህርትና ንእተመልሱ ነፍስወከፍ ሰራሕተኛ
ከነመስግን ንደሊ። ጥዕናኹምን ድሕነትኩምን፡ ንዞባናን ተማሃሮናን ጥራይ ዘይኮነስ ንገዛእ-ስድራቤትኩም ኣዝዩ
ኣገዳሲ ምዃኑ ንርዳእ ኢና። ጉዳይኩም ድሕሪ ምስማዕኩም፡ ብሰንኪ ዘጋጠመኩም ጸገማት ካልእ ኣማራጺ መደብ
ስራሕ ንኽውሃበኩም ንዘቕረብክሙዎ ጠለብ ኽንቕበል ንደሊ ኢና። እቲ ንጸገም ኣመልኪቱ ዝቐርብ ጠለብ - ክሳዕ 8
ጥሪ ኽቐርብ ዝነበሮ ኮይኑ - ናብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ ወይ መደብ ስራሕኩም ክትምለሱ ዘይከኣልክሙሉ ጸገም
ብጽሑፍ ንኸተቕርቡ ክኢልኩም፣ ክሳዕ 2 የካቲት 2021 ድማ ከምዝርኤ ክኸውን እዩ።

TIGRINYA
ጠለብ ጸገም ዘቕረብክሙሉ ምኽንያት ብዘየገድስ፡ ነዚ ተዋሂብኩም ዘሎ ናይ 30-መዓልቲ ግዜ ተጠቒምኩም
ኣድላዪ ውልቃዊ ስርርዕ ግዜ ብምግባር፡ ዕለት 3 የካቲት 2021 ናብ ስራሕ ንኽትምለሱ ተስፋ ንገብር።
ቅድሚ የካቲት 3 ከተቕርብዎ ክትሕብርዎ እትደልዩ ጸገም ወይ ኲነታት እንተልዩ፡ ብኽብረትኩም ንቐጥታዊ
ተቖጻጻሪኹም ተወከሱ።
ኣብዚ ዘጋጠመ ሓድሽ ኲነታት ኣብ ዝሰራሕክሙዎ ኲሉ ስራሕ ንዘርኣኽሙዎ ሓያል ጻዕሪ ኣዚና የመስግነኩም።
ኣብ መደምደምታ፡ ስለቲ ጽዓትኩም፡ ዘይተጻዕድነትኩምን ትዕግስትኹምን ከመስግነኩም ይደሊ። ስለቶም ኣብዚ
ሰሙን'ዚ ዝረኸብክዎም ዋና-ኣማሓዳሪ ኮሚተ ምኽሪ ተማሃሮ (Superintendent Student Advisory
Committee (SSAC)) ከምኡውን ዕዱም መዳሪ፡ German DuBois III ኣዝዩ ፍሉይ ምስጋና ክህብ ይደሊ። ብዛዕባ
መምርሒ ክበባት ተማሃሮን መደብ ገምጋም'ቲ ሓድሽ መደብ ትምህርትን ዝምልከት ንእተላዕለ ነጥብታት የድንቕ።
ተወሳኺ ኣኼባታት ምስ ዘገርሙ ተማሃሮና ንኸካይድ ብሃንቀውታ ይጽበ።
ኣብ ልዕሊ ዘለዉና ተማሃሮ ብዛዕባ እተርእይዎ ሓያል ጻዕሪ ክሓስብ እንከለኹ፡ እዛ ጥቕሲ Martin Luther King, Jr.
ኣብ ሓንጐለይ ትመጽእ፥ "እዚ ኣዝዩ ዝደጋገምን ህጹጽን ሕቶ ህይወት፥ 'ንኻልኦት ሰባት እንታይ ትገብር ኣለኻ፧'" እዩ።
ንትርጉም ርእሰይ ይጥዓመኒ ዘይምባልን ለዋህ ምዃንን ኣብ ህይወትኩም ትነብርዎን ተስተንፍስዎን ኣለኹም። ካብ
ግዜ ናብ ግዜ፡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት፡ ህላውነትኩም ብቐጻሊ ተረጋግጹ ሰለዘለኹም የመስግነኩም። ተማሃሮና፡
ምምሕዳር፡ ሰራሕተኛታትን ዞባን እመስግነኩም ኣለኹ።
ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡
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