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ጥራዝ 24
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
በቢሮዎቻችን እና በትምህርት ቤት ህንፃዎች ሁለተኛውን ሳምንት ስንዘጋ መምህራኖቻችንን እና
ሰራተኞቻችንን ለጠንካራ ስራቸው እና ቁርጠኝነታቸው እንደገና ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡
ወደ ትምህርት ቤቶች መመለሳቸው የሚያሳስባቸው ቢኖሩም ፣ በደስታ ለተመለሱ
መምህራኖቻችን እና ሰራተኞቼ እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ፡፡ በዚህ ሳምንት በትምህርት ቤቶች
ጉብኝቴ ወቅት ‘በህይወት ውስጥ አንድ ቀን’ ላይ ከተካፈሉ የማህበረሰብ አጋሮቻችን ጨምሮ
በነበረው አጠቃላይ አዎንታዊ ድባብ ተደንቄያለሁ፡፡
የመረጃ ሰርጦች በሙሉ የወረርሽኝ ወቅት ከመጠን በላይ ተጨናንቀዋል ፣ ሆኖም የ DeKalb
ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) በሳይንስ እና በበሽታዎች ቁጥጥር እና መከላከል
ማዕከላት (CDC) መሪነት በመመራት የነበረን አቀራረብ ወጥነት ያለው ነው፡፡ CDC ትምህርት
ቤቶች በተቻለ ፍጥነት እንዲከፈቱ ምክር ሰጥቷል፡፡ CDC በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች
እንዲዘጉ ማድረጉ “የተማሪዎችን የትምህርት እድገት ፣ የአእምሮ ጤንነት እና አስፈላጊ
አገልግሎቶችን ተደራሽነት 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፡፡
እንደገና ፣ ይህ በመላ አገሪቱ የሚገኙ የበላይ ተቆጣጣሪዎች እያደረጉት ያለው ከባድ ውሳኔ ነው፡፡
ለሠራተኞቻችን ደህንነታቸውን የሚያስጠብቅ ሁኔታ ፈጥረናል እናም ተማሪዎቻችን እንዲመለሱ
ስርዓቶቻችንን በተገቢው ለማስቀመጥ በትክክለኛው መንገድ ላይ እንገኛለን፡፡
የአውራጃው ግዛት
ለአውራጃው ግዛት አድራሻ ፌብሩዋሪ 23/2021 እሰጣለሁ፡፡ መርሃግብሩ በ Stone Mountain በ
4550 Greer Circle በመኪና ማቆሚያ ቦታ ውስጥ "መኪና-የመንዳት ክብረ በዓል" ይሆናል።
የመኪና ማቆሚያ ቦታው በ 4:15 p.m. ይከፈታል እና ፕሮግራሙ በ 5:30 p.m. ይጀምራል፡፡ የ
DCSD ልምድን ወደ አዲስ የላቁ ደረጃዎች እንዴት እንደምናሳድገው በማካፈሌ ደስ ብሎኛል፡፡
አንድ ቀን በሕይወት ጉብኝት / የከተማ አዳራሽ ውስጥ
በዚህ ባለፈው ረቡዕ “በሕይወት ውስጥ አንድ ቀን” በተደረገው ጉብኝታችን የተሳተፉትን
የማህበረሰብ አጋሮቻችንን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ምሁራኖቻችንን ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት
ለመስጠት ስንዘጋጅ ጉብኝቱ የማህበረሰብ አጋሮቻችን በትምህርት ቤቶቻችን አዳራሾች
እንዲራመዱ አስችሏቸዋል፡፡ የእነሱን ጥያቄዎች ፣ አስተያየቶች እና ስጋቶች እናደንቃለን፡፡
አጋሮቻችን ትምህርት ቤቶቻቸውን እንዲከታተሉ ለፈቀዱልን ለት / ቤታችን መሪዎች
አመሰግናለሁ፡፡ የጉብኝቱን ዋና-ዋና ኩነቶች ለመመልከት እባክዎ እዚህ ይጫኑ።
በቅርቡ በተደረገው ምናባዊ የከተማ ማዘጋጃ ቤት ውይይታችንን የተመለከቱ እና የተሳተፉ
ወላጆቻችን እና አስተማሪዎቻችንንም ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ስለወረዳው እንደገና ስለመክፈቻ
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ዕቅድ ዝርዝር ስንሰጥ ለሰጡት ግብረመልስ እና ትኩረት እናመሰግናለን፡፡ የከተማ ማዘጋጃ ቤት
ውይይቱ ካመለጠዎት፤ ለመመልከት እባክዎ የሚከተለውን ይጎብኙ:
https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130
ለት / ቤታችን ማህበረሰብ በደህና መመለስን ለማረጋገጥ ጠንካራ መንደር ያስፈልጋል።
የቦርድ ስብሰባ
የፌብሩዋሪ 8 የትምህርት ቦርድ ስብሰባችንን ለተመለከቱ ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ በስብሰባው ወቅት
እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎች የቀረቡ ሲሆን ህዝቡም እውነታዎችን መገንዘቡን ማረጋገጥ
እፈልጋለሁ፡፡ ከስብሰባው የተገኙ ጥቂት መረጃዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል፡፡
የ ADA ጥያቄዎች
• ADA ን በመጠባበቅ ላይ ያሉ የርቀት የሥራ አማራጮችን የሚፈቅዱ አስቸጋ ሁኔታዎች
ፌብሩዋሪ 2 ቀን አብቅቷል፡፡
• ዲስትሪክቱ ወደ ቢሮዎች / መማሪያ ክፍሎች / ወደ የሥራ ቦታዎች ሲሸጋገር ሠራተኞቹ
በመጠባበቅ ላይ ያለ የ ADA ጥያቄን ለቅርብ ተቆጣጣሪዎቻቸው ማሳወቂያ እንዲልኩ
ተነግሯቸው ነበር፡፡
• አማራጮች የሚፈቀዱት የሠራተኛውን አስፈላጊ የሥራ ተግባራት በመገምገም ነው፡፡
የፊት-ለፊት መስተጋብር የሠራተኛ ሥራ አካል ከሆነ ፣ በርቀት መሥራት እንደ አማራጭ
ላይፀድቅ ይችላል፡፡
• ጊዜያዊ አማራጮች ሊመከሩ ይችላሉ ፣ ለምሳሌ በሚቻልበት ጊዜ በህንፃው ውስጥ እንደ
ተለዋጭ የሥራ ቦታ። ብቁነት እስኪወሰን ድረስ የትምህርት ቤት አመራሮች ተመጣጣኝ
ተለዋዋጭነትን ለመስጠት ከሠራተኞች ጋር አብረው ይሰራሉ፡፡
የትምህርት ቤት ህንጻ መዝጊያዎች
• Smoke Rise መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት - ለንጽህና እና ጸረ-ተዋህሲያን ጽዳት አርብ፣
ፌብሩዋሪ 5/2021 ይዘጋል የ DeKalb ጤና ቦርድ ለአምስት (5) ቀናት እንዲዘጋ
መክሯል፡፡
• Panola Way መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት - ዓርብ፣ ፌብሩዋሪ 5/2021 አንድ የመማሪያ
ክፍል ተዘግቶ ነበር። ክፍሉ ተጸድቷል እንዲሁም ጸረ-ተዋህሲያን ተደርጓል፡፡ Panola
Way ክፍት ሆኖ ይቆያል፡፡
• John Lewis መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የምግብ ማከፋፈያ ሥፍራ ሐሙስ፣ ፌብሩዋሪ
4/2021 በጥልቀት ለማፅዳት ተዘግቶ ነበር፡፡ የምግብ ምርት ለጊዜው ተዛውሮ ነበር፡፡
ሁሉም የምግብ ማምረቻ እንቅስቃሴዎች ማክሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 9/2021 ቀጥለዋል፡፡
• የህዝብ ደህንነት - ሥራዎች ለንፅህና እና ጸረ-ተዋህሲያን ጽዳት አርብ፣ ፌብሩዋሪ 5/2021
ተዘግቶ ነበር፡፡ የህዝብ ደህንነት - ስራዎች ሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 8/2021 ተከፍቷል፡፡ የጣት
አሻራ ክፍሉ ረቡዕ፣ ፌብሩዋሪ 10/2021 ተከፍቷል፡፡
• Sam Moss የአገልግሎት ማዕከል ሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 8/2021 ለንፅህና እና ጸረ-ተዋህሲያን
ጽዳት ተዘግቶ ነበር፡፡
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• Redan ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት - ብዙ ክፍሎች አርብ፣ ፌብሩዋሪ 5/2021 ተዘግተው
ነበር፡፡ ክፍሎቹ ንፅህና እና ጸረ-ተዋህሲያን ጽዳት ተደርጎላቸዋል፡፡ Redan ሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤት ክፍት ሆኖ ይቆያል።
• አንድ የሠራተኛ አባል የምርመራ ውጤቱ ፖዘቲቭ ከሆነ የ COVID-19 የግንኙነት ሰው
(POC) የሪፖርት ሰነዱን አጠናቆ ለክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ፣ ለመምሪያ ሀላፊ ወይም
ለክፍል ዋና / ምክትል ሀላፊ ያቀርባል፡፡ የሚዘገበው መረጃ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ
የCOVID-19 POC ከተቻለ የሠራተኛውን አባል ማማከር ይኖርበታል፡፡
• ለክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ፣ ለመምሪያ ሀላፊ ወይም ለክፍል ዋና / ምክትል ሀላፊ
የሪፖርት ሰነዱን ለተመረጠው ነርስ እና ለ COVID-19 የጤና ቡድን ይልካል፡፡
• COVID-19 የጤና ቡድን ሪፖርቱን በመገምገም ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በመገናኘት
ቀጣዮቹን እርምጃዎች ለመወሰን የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ፣ መምሪያ ሀላፊ ወይም ክፍል
ዋና / ምክትል ሀላፊ ያማክራል፡፡
• የ COVID-19 የጤና ቡድን መነጠልን ወይም የለይቶ ማቆየት መመሪያዎችን በተመለከተ
ከ DeKalb ጤና ቦርድ የተወሰነ መመሪያ ይሰጣል፡፡ ከለይቶ ማቆየት መመሪያዎችን
በኋላ የቅርብ ግንኙነቶችን ማሳወቅ እና በቤት መቆየት ፣ እንዲሁም ለግምገማ ከጤና
አጠባበቅ አቅራቢዎቻቸው ጋር መመካከር፡፡ ሠራተኞች ወደ ሥራ መመለስ መመሪያ
መሰረት ቤት ውስጥ የለይቶ የማቆየት መስፈርቱን ካሟሉ ሠራተኞች ወደ ሥራ ሊመለሱ
ይችላሉ፡፡
• አንድ የሠራተኛ አባል የ COVID-19 ምርመራ ፖዘቲቭ ከሆነ የተጋለጡ አካባቢዎች ለ 24
ሰዓታት ያህል ተዘግተው አካባቢው ይጸዳል እንዲሁም የፀረ-ተህዋሲያን ጽዳት ይደረጋል፡፡
ተቋሙ በ COVID-19 ምክንያት ረዘም ላለ ጊዜ ከተዘጋ ተጨማሪ የፅዳት እና የፀረ-ተባይ
ማጥፊያ እርምጃዎች ይወሰዳሉ፡፡
የህንጻዎች ዝግጁነት
• የስራ ቡድን ትኩረት የሚሹ ቦታዎችን ለመፍታት የህንፃ መሪዎችን ለመደገፍ እየሰራ
ህንፃዎችን መጎብኘቱን ቀጥሏል፡፡
• ለሁሉም ትምህርት ቤቶች እና ማዕከላት የ PPE ፣ የአካባቢ ጽዳትና ንፅህና አቅርቦቶችን
አስረክበናል፡፡ ለሁሉም ህንፃዎች የአራት ሳምንት የመፀዳጃ እና የጽዳት አቅርቦቶችን
አቅርበን እንደ አስፈላጊነቱ ህንፃዎች ውስጥ ማከማቸታችንን እንቀጥላለን፡፡ የተቋማቱ
ቡድን የመምህራን እና የተማሪዎች ደህንነት በሰላም እንዲመለስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ
ወሳኝ የሥራ ትዕዛዞችን እያሟላና እያጠናቀቀ ነው፡፡
• ባለፉት 6-8 ወራት በስራ ትዕዛዞች ያደረግነው መሻሻል በጣም አዎንታዊ ነበር፡፡
ቡድናችን በንቃት ምላሽ መስጠቱን ይቀጥላል እንዲሁም የተማሪዎቻችንን እና
የሰራተኞቻችንን ደህንነት እና ጤና በሚያካትቱ የስራ ትዕዛዞች ላይ ቅድሚያ
መስጠታችንን ያረጋግጣል። ከሠራተኞች በተሰጠው ግብረመልስ መሠረት የፊት መከላከያ
ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ይሰጣል፡፡
የህንፃ ዝግጁነት ቪዲዮዎችን ለማየት እባክዎ እዚህ ይጎብኙ፡
እንግሊዝኛ:
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
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ስፓኒሽ:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
HVAC
ሙቀቱ በሁሉም የ DCSD ህንፃዎች ውስጥ ይሠራል እና ወረዳው ሰፊ መቋረጥ የለውም፡፡
• ሁሉም የ HVAC ጉዳዮች ለተቋማቶቻችን የጥገና ሠራተኛ ዋና ተቀዳሚ ሆነው
ይቀጥላሉ፡፡ ዲስትሪክቱ ለመማር ማስተማር ምቹ የሆነ ሁኔታ እንዲኖረው ለማድረግ የ
DCSD መገልገያዎች እና ክዋኔዎች ጥገና እና ስርዓቶችን መሞከርን በትጋት
መስራታቸውን ቀጥለዋል፡፡ DCSD በዲስትሪክቱ ውስጥ ባሉ በሁሉም የመማሪያ ክፍሎች
ውስጥ ተንቀሳቃሽ ማሞቂያዎችን እንደ ጊዜያዊ እርምጃ ወስዷል፡፡ ይህ ዲስትሪክቱ
ጥገናዎችን እንዲያጠናቅቅ እና ተቋሙ እንዲሠራ ያስችለዋል።
• ክትባቶችን ፣ የአየር ጥራት እና የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎቻችንን መደገፍ ጨምሮ
ከስብሰባው ሌሎች ቁልፍ መረጃዎችን ለማንበብ እባክዎ ድር-ጣቢያችንን ይጎብኙ፡፡
አሁንም በእነዚህ ታይቶ በማይታወቁ ጊዜያት በመንገዳችን መሄዳችንን ስንቀጥል ስለ ትዕግሥትዎ
አመሰግናለሁ፡፡ ከዲስትሪክቱ ወቅታዊ መረጃዎችን ለመከታተል እባክዎ ድር-ጣቢያችንን ይጎብኙ።
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris
ወላጆች ፣ ከወረዳው መረጃ እና ማስታወቂያዎችን ለመቀበል የአድራሻዎ መረጃ በት / ቤት
ሜሴንጀር ላይ በትክክል መጻፉን ያረጋግጡ። እንደ ኢሜል እና የስልክ ቁጥር ያሉ መረጃዎ
ወቅታዊ መሆኑን ለማረጋገጥ እባክዎ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ።

