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ጥራዝ 23
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ጤና ይስጥልን እንዲሁም መልካም የጥቁር ታሪክ
ወር!
መምህራኖቻችንን እና ሰራተኞቻችንን ወደ ቢሮዎች እና ወደ ት / ቤቶች ህንፃዎች እንደገና በደስታ
ለመቀበል ፣ እናም የተወሰኑ ምሁራኖቻችንን ወደ ት / ቤት ቤቶች ለማዛወር ስንዘጋጅ ላበረከቱት ጠንካራ
ስራ እና ትጋት ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ፡፡ ረቡዕ “የመስክ ቀን” ላይ ትምህርት ቤቶችን ስጎበኝ ብዙ
ሰራተኞቻችን ወደ ህንፃው ሲመለሱ በማየቴ ኩራት ተሰምቶኛል፡፡ ሰራተኞቻችን ወደ ህንፃዎች ለመመለስ
ዝግጁ በመሆን በቦታው ተገኝተው ነበር እንዲሁም ተማሪዎቻችን በሚቀጥሉት ሳምንቶች ወደ ፊት ለፊት
ትምህርት ሲመለሱ የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል ለማድረግ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል፡፡
ለመምህራንና ለተማሪዎች ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ እንዲመለሱ ለማድረግ ህንፃዎቻችንን ላዘጋጁ
ለድንቅ ርዕሰ መምህራኖቻችን ለድካማቸው ልዩ ጩኸት መስጠት እፈልጋለሁ፡፡
እኛ በሳይንስ እና በበሽታ ቁጥጥር ማዕከላት (CDC) መመሪያ ለመመራት በአቀራረባችን ላይ ወጥነት
ነበረን፡፡ CDC ትምህርት ቤቶች በተቻለ ፍጥነት እንዲከፈቱ ምክር ሰጥቷል፡፡ ሳይንስ ከጎናችን ነው፡፡
የእነሱ ግኝት “ትምህርት ቤቶች የህብረተሰቡን ስርጭት ለማሳደግ ትርጉም ያለው አስተዋፅዖ እንዳደረጉ
የሚያሳዩ ማስረጃዎች የሉም” የሚል ነው፡፡ CDC በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ማድረጉ
“የተማሪዎችን የትምህርት እድገት ፣ የአእምሮ ጤንነት እና አስፈላጊ አገልግሎቶች ማግኘት ላይ አሉታዊ
ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል” ብሏል። ማህበረሰባችን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ
ለማድረግ እያንዳንዱ ሰው በንቃት እንዲከታተል እና በተቋማችን ውስጥ የመተላለፍ አደጋን የሚቀንሱትን
ስትራቴጂዎችን እንዲከተል እናሳስባለን፡፡
'DeKalb ን የምወድበት' ምክንያቶች በርካታ ነው ግን በአብዛኛው በሰራተኞቹ ጠንካራ ቁርጠኝነት እና
ለምሁራኖቻችን ኩራት ምክንያት ነው፡፡ ወደ ቢሮዎቻችን እና ት / ቤት ህንፃዎች ለመመለስ እርምጃዎችን
በመውሰዳችን እና በመጨረሻም ምሁራኖቻችን እንዲመለሱ ስላደረጉ አመሰግናለሁ፡፡ እርስዎ ለህፃናት
እውነተኛ ሻምፒዮን ነዎት! በእነዚህ ፈታኝ ጊዜያት ምርጥ ሆነው ስለቆዩ እናመሰግናለን፡፡
የመስክ ቀን
ፌብሩዋሪ 3 በ Bob Mathis አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Dresden የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት
ቤት ፣ በ Idlewood አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Rowland አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ
Columbia መካከለኛ ትምህርት ቤት እና በ Henderson መካከለኛ ትምህርት ቤት ውስጥ የተወሰኑ
ፊቶችዎን ማየት አስደሳች ነበር፡፡
የት / ቤቶችን ደህንነት ፕሮቶኮሎች በተግባር የማየት እና መምህራኖቻችን ከመማሪያ ክፍሎቻቸው
እንደሚያስተምሩ የመከታተል እድሉ ነበረኝ፡፡ እጅግ አዎንታዊ ቀን ነበር፡፡ የእነዚያ ስድስቱ ትምህርት
ቤቶች አመራሮች ፣ መምህራንና ሠራተኞች የእንግዳ ተቀባይነት አመሰግናለሁ፡፡
የክልል V ዋና ተቆጣጣሪ ዶ / ር Triscilla Weaver እና Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት
ዋና ዳይሬክተር ዶ / ር Thomas Glanton እና ሰራተኞቻቸው FOX 5 Atlanta እና WSB ትምህርት
ቤቱን እንዲጎበኙ እና የት / ቤቱን የደህንነት ፕሮቶኮሎች እንዲያሳዩ በመፍቀዳቸው በተጨማሪም
ላመሰግን እወዳለሁ፡፡ የዜና ማሰራጫዎቹ ዘገባ ምሁራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን በትምህርት ቤቶቻችን
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ውስጥ እያሉ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እንዴት እንደፈለግን ለ DCSD ቤተሰቦቻችን ግልፅ ምስል
ይሰጣቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡
ምናባዊ የከተማ አዳራሽ
ቤተሰቦቻችን እንደገና መግባታቸው ለእነሱ ትክክለኛ ምርጫ መሆኑን በሚወስኑበት ጊዜ ፣ እባክዎን
ምናባዊ ትምህርትን ፣ መጓጓዣን ፣ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን እና ሌሎችንም በተመለከተ አስፈላጊ መረጃ
ለማግኘት እንደገና የመክፈቻ ጣቢያችንን መጎብኘትዎን ይቀጥሉ፡፡ ሐሙስ ፌብሩዋሪ 11/2021 ከ6 p.m.
እስከ 7 p.m. ሌላ ምናባዊ ስብሰባ ለወላጆች እናዘጋጃለን፡፡ ለበለጠ መረጃ እባክዎን ድህረ-ገጻችን
ይጎብኙ፡፡
በተጨማሪም ቤተሰቦቻችን ፌብሩዋሪ 8/2021 በ11:30 a.m. ጀምሮ ለምናባዊ የማህበረሰብ ግብዓት
ስብሰባ የትምህርት ቦርድ ስብሰባችንን እንዲመለከቱ አበረታታለሁ፡፡ የፊት-ለፊት ትምህርትን በተመለከተ
ዝመናዎችን እናቀርባለን፡፡ ይህን ስብሰባ በ DeKalb ክውንቲ ጣቢያ 24 ወይም በ DSTV ኦንላይን
ይመልከቱ፡፡
የመቀነስ ስትራቴጂዎች
በት / ቤቱ ውስጥ የ COVID-19 መያዝ እና የመተላለፍ አደጋን የበለጠ ለመቀነስ የ CDC አምስት ቁልፍ
የማስወገጃ ስትራቴጂዎች፡
•
•
•
•
•

ጭምብሎችን የማያቋርጥ እና ትክክለኛ አጠቃቀም
በተቻለ መጠን ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ
እጅ መታጠብ
ማጽዳትና ፀረ-ተባይ ማጥፊያ መጠቀም
ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በመተባበር ንኪኪ ፍለጋ

ድጋሚ ሲገባ ጭምብል ማድረግ ፣ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ እና እጅን ማጠብ የተለመዱ እና ሁለተኛ
ተፈጥሮዎች እንዲሆኑ ምሁራን እነዚህን ስትራቴጂዎች አሁን እንዲተገብሩ እናበረታታለን፡፡
እጅን መታጠብ የጀርሞችን ስርጭት ለማስቆም እና የ COVID-19 ቫይረስን የማሰራጨት አደጋን ለመቀነስ
አስፈላጊ መንገድ ሆኖ ሳለ፣ እጅን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ማጠብ ወይም ደግሞ ውሀ
እና ሳሙና ካልተገኘ ቢያንስ 60 በመቶ የአልኮል መጠጥ ያለው አልኮል-ነክ የሆነ የእጅ ማጽጃ መሳሪያ
መጠቀም CDC እንደገለጸው በሽታ ሊያስከትሉ የሚችሉ ተህዋሲያን ስርጭትን ይቀንሰዋል፡፡ ሁለቱም
ሙቅ እና ቀዝቃዛ ውሃ ከእጅዎ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸውን ጀርሞችን ያስወግዳል።
የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ ሁሉም የደህንነት ፕሮቶኮሎች በ CDC እና በ DeKalb ካውንቲ የጤና
ቦርድ ከሰጡት የጤና መመሪያ ጋር ይጣጣማሉ፡፡ በትክክለኛው የእጅ መታጠቢያ ላይ ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት እባክዎ የ CDC ድረ-ገጽ ይጎብኙ እንዲሁም ለክዋኔዎች COVID-19 ተዛማጅ መመሪያ እባክዎ
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/ ይጎብኙ፡፡
ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን
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DCSD ሁሉንም ትምህርት ቤት እና አስተዳደራዊ ተቋማትን እንዲሁም የዲስትሪክቱን የትምህርት ተልእኮ
የሚደግፉ መሠረተ ልማቶችን ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን ተግባራዊ አድርጓል፡፡ ተማሪዎች ፣ ወላጆች ፣
ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አባላት የ ድረ-ገጽ እንዲጎበኙ እና የ THINK BIG ዳሰሳ ጥናቱን
እንዲያጠናቅቁ እያበረታታን ነው፡፡ ድረ-ገጹ ሁለገብ ማስተር ፕላን እቅዶችን እና ዘዴዎችን በዝርዝር
ያቀርባል፡፡ ዕቅዱ እየገፋ ሲሄድ ተጨማሪ መረጃዎችና ተጨማሪ የዳሰሳ ጥናቶች ለሕዝብ እንዲቀርቡ
ይደረጋል፡፡
አሁንም በእነዚህ ታይቶ በማይታወቁ ጊዜያት በመንገዳችን መሄዳችንን ስንቀጥል ስለ ትዕግሥትዎ
አመሰግናለሁ፡፡ ምንም እንኳን መጪው ጊዜ ባይታወቅም እንደገና ከከፈትን በኋላ ከአስተማሪዎቻችንና
ከሠራተኞቻችን ባየሁት ተነሳሽነቴን ጨምሮታል፡፡ የሰራተኞቻችንን ጤና እና ደህንነት ቁጥር አንድ
ቅድሚያ መስጠቱን እንቀጥላለን፡፡ ለእርዳታዎ እና ለቀጣይ ድጋፍዎ እናመሰግናለን፡፡ ወደፊት እና ወደላይ!
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