
TIGRINYA 

ሰላምታ ንስድራቤታት DeKalb County School District! 

 

ኣነ፡ ዋና ኣማሓዳሪት DeKalb County School District ኮይኑ፡ Mrs. Cheryl Watson-Harris ይብሃል። 

 

ኣብ ሓድሽ ዓመት ተረጋጊግኩም ኽትኮኑ ተስፋ ይገብር። ንደቅና ኣብ እትኣልዪሉ ዘለኹም ግዜ 

ስለዘርኣኽሙዎ ተጻዋርነት፡ ሓያል ጻዕሪ፡ ትዕግስትን ትብዓትን የመስግን።  ጥዕናን ድሕነትን 

ሰራሕተኛታትና፡ ደቅናን ስድራቤታትናን ምሕላው፡ እቲ ዝልዓለ ቀዳምነትና ኮይኑ ኽቕጽል እዩ። 

 

ኣብቲ ትምሊ ምሸት፡ 11 ጥሪ 2021 ኣብ እተኻየደሉ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education)፡ 

ተማሃሮና ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ግዜ ነዳናጒዮ ከምዘለና ሓቢረ ነይረ። ተማሃሮ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ 

እተወጠነ፡ ዕለት 19 ጥሪ፡ ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ኣይክምለሱን እዮም።  ሰራሕተኛታት ቤት 

ትምህርቲ፡ ንድልውነት ቤት ትምህርቲ ወይ ንሓደጋን ዝርግሔን ኮቪድ-19 ኣብ ምጉዳል ዝሕግዝ 

መምርሒታት CDC ንዝኾነ ስትራተጂታት ምክልኻል ኣብ ምትግባር ብቐጻሊ ከተኩሩ እዮም። 

 

ኣብዚ እዋን'ዚ ዘሎ ቀዳምነታትና፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ፡ ልዕሊ ምምስሳል፡ ድንጋጸ ምርኣይ ከምኡውን 

ተዓጻጻፍን ዕጉስን ምዃን እዩ። 

 

ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርትና ንተማሃሮና ዳግማይ ንዝኽፈታሉ ግዜ ንኽደናጒ ዝውሃብ ውሳኔ፡ ከቢድ 

ውሳኔ እዩ፣ ዳግማይ ንኽንከፍቶ ግን ንዘሎና ኲሉ ዓይነት ስልጣብ ብምጥቃም ንዓዪ ከምዘሎና 

አረጋግጸልኩም ኣለኹ።  ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ውሑስ ምዃን ከነረጋግጽ 

ምስከኣልና ጥራይ ኽንከፍቶ ኢና። ኣብ ርእሲ'ቲ ንስትራተጂታት ምክልኻል እንቆጻጸረሉ ዘሎ ዓቕምና፡ 

መጠን ምልካፍ ሕሙማት ድማ ኣብቲ እነካይዶ መስርሕ ውሳኔ ኣብ ግምት እነእትዎ ካልእ ኣመልካቲ-

ሓበሬታ እዩ።  ብመሰረት'ቲ ብCDC እተዋህበ መምርሒ፡ 10 % ወይ ልዕሊኡ መጠን መልከፍቲ ሕሙማት፡ 

ኣብ ዝኸፍኤ ሓደጋ ምትሕልላፍ ከምእንህሉ ይገብረና። እቲ ሰኑይ ኣብ DeKalb ዝበጽሐ መጠን መልከፍቲ፡ 

14.7% እዩ። 

 

ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሳምንታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘካየድክዎ ምብጻሕ፡ ኣዝዮም ብዙሓት መምሃራን 

ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ብምኽኣሎም ምርኣየይ ገሪሙኒ እዩ። ኣብ ተማሃሮና ዘለዎም መብጽዓ ኣርእዮም፣ 

ከምኡውን ናብ ህንጻታት ቤት ትምህርቲ ብምምላሶም ባህታ ከምዝፈጠረሎም ገሊጾም። ስለቲ ንDCSD 

ዘርኣይዎ መብጽዓ ድማ ክንዲ'ቲ ዝግባእ ናእዳይ ከቕርበሎም ኣይከኣልኩን።  ብተወሳኺ፡ ብሰንኪ ዘሎ 

ሽግር ናብ ትምህርቲ ንዝምለስዎ ግዜ ንኽሰጋገረሎም ንዝሓተቱ መምሃራንን ሰራሕተኛታት ቤት 

ትምህርትን ደገፍና ብቐጻሊ ንህቦም። 

 

ኣብ መጻኢ ገጽ-ን-ገጽ ንዝውሃብ ትምህርቲ ኣብ እንዳለወሉ ግዜ፡ ጉጅለ ኦፐሬሽን ድማ ንድልውነት ቤት 

ትምህርቲ ዝምልከት ቀንዲ ምቊጽጻራት ብቐጻሊ ኸካይድ እዩ፣ ነዚ ዝስዕብ ድማ ኽግምግም 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 
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· ምግጥጣም ሻምብቆ ከምኡውን ስርዓታት HVAC 

· ኣብ ኮቪድ-19 ዘተኮረ ምልክታት ድሕነት ቤት ትምህርቲ 

 

ኲሎም ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን፡ ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ውሑሳት ክኾኑን ህንጻታት ኣብያተ-

ትምህርትና ድማ ድሕነቱ ዝሓለወ ክኸውንን ከነረጋግጽ ንደሊ።  ሕጂ'ውን፡ ንመጠን ሓደጋ ኮቪድ-19 

ብዝያዳ ንምጉዳል ዝሕግዝ ብCDC ንእተዋህበ ሓሙሽተ ቀንዲ ስትራተጂታት ምክልኻል ምኽታል እዩ፣ እዚ 

ዝስዕብ ድማ እዩ፥ 

 

· 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 

 

ስለቲ ቀጻሊ እትገብርዎ ሽክርነት ነመስግነኩም።  ብዛዕባ ኣማራጺታት መርመራ ኮቪድ ብቐጻሊ ክንፈልጥ 

ኣሎና፣ ነቶም ግዳሴ ዘለዎም ሰባት ዝኸውን ዕድላት ክታበት ብዝምልከት ድማ ብቐጻሊ ሓበሬታ ክንረክብ 

ኣሎና። ኣብቲ 16 ጥሪ ሰዓት 6ድ.ቐ ዝካየድ ማንዛዊ ኣኼባ (Virtual Town Hall) ብኽብረትኩም 

ተጸንበሩኒ።  እዋናዊ ሓበሬታ፡ ኲሉ ግዜ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና www.dekalbschoolsga.org ክትረኽቡ 

ትኽእሉ ኢኹም። 

 

ኣባል'ዚ ህርኩት ኮም ብምኻነይ ሕብንቲ እየ።  ንደቅና ዝኸውን ቅኑዕ ውሳኔታት እንገብር ግዱሳት ሰባት 

ምዃንና ይኣምን እየ።  ተዓጻጸፍቲ፡ ዕጉሳትን ተደናገጽትን ብምዃን ሓልዮት ዝመልኣና፡ ስትራተጅያውያንን 

ግሉጻትን ብምዃን ስራሕና ኽንቕጽል ምዃንና መብጽዓይ ይህበኩም ኣለኹ። 


