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ጥራዝ 25
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
ጥሩ ሳምንት እንዳሳለፉ እና ለጤናማ እና ዘና ያለ ቅዳሜና እሁድ እየተዘጋጁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡
እንደ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ፣ ሁሉም አመልካቾች ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የፊትለፊት የትምህርት አማራጭ ዝግጅታችንን መደገፋቸውን መቀጠላቸው ደስ ብሎናል። በፌብሩዋሪ 11
የቦርድ ስብሰባ እና በቀጣዮቹ ቀናት ስጋታቸውን የገለጹ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች እንዳሉም እንገነዘባለን፡፡
የተለዩትን ስጋቶች ለመፍታት እነዚህን ያለፉትን ቀናት ተጠቅመን ከዚህ በታች ዝመናዎችን አቅርበናል፡፡
ላለፉት ጥቂት ወራት ያለመታከት በሰራው ቡድናችን በጣም ኩራት ይሰማኛል፡፡ በተከሰተው ወረርሽኝ
ውስጥ እንኳን በወረዳችን እና በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ምሩቅ ራዕያችንን
ለማሳካት በሚሰሩ አሸናፊዎች እውነተኛ ትረካ ኩራት ይሰማኛል፡፡ አብረን ከፍ ማለታችንን እንቀጥላለን፡፡
ፌብሩዋሪ 23 "የ DCSD ተሞክሮን ወደ አዲስ የልህቀት ደረጃ ከፍ ማድረግ" በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን
የክልል ዲስትሪክት ዝግጅታችንን እንዲሁም የቀረውን የትምህርት ዓመት እቅዶቻችንን ለማካፈል በጉጉት
እጠብቃለሁ፡፡
የተማሪ አማካሪ ኮሚቴ
በዚህ ባለፈው ሳምንት ከተማሪ አማካሪያችን ኮሚቴ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል፡፡ ተማሪዎቹ ስለምናባዊ
የትምህርት ሁኔታ ፣ ወረርሽኙ በትምህርታዊ እና ማህበራዊ ሁኔታ እንዴት እንደነካቸው እና ተማሪዎች
እንዲመለሱ ለማቀድ ሳስብ ከግንዛቤ መግባት ስላለባቸው ነገሮች የሚሰማቸውን ተናግረዋ፡፡ የእነሱን
ግብዓት እና አሳቢ ምላሾች በእውነት አድንቄያለሁ፡፡ በተማሪዎቻችን በጣም እኮራለሁ፡፡ ምርጥ አርአያ
እና የተማሪ መሪዎች ስለሆኑ እናመሰግናለን፡፡
Reach Georgia
ለአስደናቂ የፊርማ ቀን አጋራችን Reach Georgiaን አመሰግናለሁ፡፡ አራት የ DCSD ተማሪዎች
እያንዳንዳቸው 10,000 ዶላር አግኝተዋል እናም እነዚህ ሽርክናዎች ለተማሪዎቻችን የበለጠ የኮሌጅ
መዳረሻ እና ለ 21 ኛው ክፍለዘመን የሥራ ቦታ ያዘጋጃሉ፡፡ ለተማሪዎቻችን ላሳዩት ቁርጠኝነት
እናመሰግናለን!
የመስክ ቀን
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በክልል VI ውስጥ የተሳካ ምናባዊ የመስክ ቀን እንደነበረን ስገልጽ በደስታ ነው። በ Peachcrest
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ትብብር ያለው የአራተኛ ክፍል የሂሳብ ቡድን ስብሰባ
እና በ DeKalb Alternative ትምህርት ቤት ቀጣይ የማሻሻያ ስብሰባን ተመልክቻለሁ፡፡ በእነዚያ
ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ርዕሰ መምህራን እና ሰራተኞች እኔን ስለ ተቀበሉኝ እና ላሳዩት ታታሪነት እና
ቁርጠኝነት ላመሰግን እፈልጋለሁ፡፡
ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን - የከተማ አዳራሽ ስብሰባ ቁጥር 1
እባክዎን ፌብሩዋሪ 25 በ6 p.m. - 7:30 p.m. ቡድኑ ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን (CMP) ሲያዘጋጅ እኛን
ይቀላቀሉ፡፡ ስብሰባው ስለ እቅዱ ሂደት ፣ እንዴት ሊሳተፉ እንደሚችሉ እና በቀጣዮቹ ወራቶች ምን
እንደሚጠብቁ አጠቃላይ እይታ ይሰጣል፡፡
ለቡድኑ ጥያቄዎች በሚከተለው ኢሜል አድራሻ አስቀድመው ሊቀርቡ ይችላሉ፡
CMP@dekalbschoolsga.org
ስብሰባው እዚህይገኛል፡፡
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፡፡ ግብዣችንን
እዚህይመልከቱ፡፡
የ CDC መመሪያ
ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በሳይንስ እና በበሽታዎች ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከላት (CDC) መመሪያ
ለመመራት በአቀራረባችን ላይ ወጥነት ነበረን፡፡ በቅርቡ ከ CDC በወጣው መመሪያ መሠረት DeKalb
ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) የህንጻ ዝግጁነት ደረጃዎች እና የማቃለያ ስልቶችን
በመተግበር ተማሪዎቻችንን ወደ ት / ቤቱ ህንፃ በደስታ ለመቀበል በትክክለኛው መንገድ ላይ ይገኛል፡፡
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የሰራተኞቻችን እና የተማሪዎቻችን ደህንነት ዋና ትኩረታችን ሆኖ ይቀጥላል። በት / ቤቶች ውስጥ
የመተላለፍ አደጋን ለመቀነስ የሚከተሉት የመቀነስ ስትራቴጂዎች እንዲተገበሩ CDC ይመክራል፡፡ DCSD
የማህበረሰባችንን ደህንነት እንዴት እየጠበቀ እንደሆነ እነሆ፡
1. ጭምብሎችን በማንኛውም ጊዜ - በተከታታይ እና በትክክል ያድርጉ፡፡ ጭምብሎች አፍንጫውን
እና አፍን ሙሉ በሙሉ መሸፈን አለባቸው እና ክፍተቶች ሳይኖሩ ከፊት ጎኖች ጋር በጥሩ ሁኔታ
መግጠም አለባቸው፡፡ የፊት ጋሻዎች ጭምብሎችን አይተኩም ፡፡
2. ማህበራዊ ርቀት - በሰዎች መካከል ቢያንስ 6 ጫማ አካላዊ ርቀትን በመለማመድ አስተማማኝ
ቦታዎችን ይፍጠሩ፡፡ DCSD እንዲሁ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በትምህርት ቀኑ በሙሉ ተማሪዎችን
እና አንዳንድ ጊዜ ሰራተኞችን ማሰባሰብን የሚያካትት ቡድን/ስብስብ ያደርጋል፡፡ እንደ መግቢያ
እና መውጫ ጊዜዎች እና ቦታዎችን በቡድን ማድረግ እንዲሁም አላስፈላጊ ጎብኝዎችን እና
እንቅስቃሴዎችን መገደብ የመሳሰሉ የተሰባጠሩ መርሃግብሮች ይተገበራሉ፡፡
3. እጆችዎን ይታጠቡ - እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ይታጠቡ እና ፊትን
ከመንካት ይቆጠቡ፡፡ ጭምብል በማይለብስ ጊዜ ሲያስሉ እና ሲያስነጥሱ በሶፍት ይሸፍኑ እና
አፍንጫዎን ከተናፈጡ ፣ ከሳል ወይም በማስነጠስ በኋላ ወዲያውኑ እጅዎን ይታጠቡ፡፡
4. ማጽዳት እና በፀረ-ተዋህሲያን ማጽዳት - ጤናማ ቦታዎችን ለማፅዳትና ለማቆየት የ CDC ዋናው
መርህ በመደበኛነት እና በተከታታይ የከፍተኛ ንክኪ ቦታዎችን (ለምሳሌ የበር መያዣ እና
ማብሪያና ማጥፊያዎችን) ማጽዳት ነው፡፡ DCSD ደህንነትን ለማረጋገጥ በቂ አቅርቦቶችን
(ለምሳሌ ፣ ሳሙና ፣ የወረቀት ፎጣዎች ፣ ቢያንስ 60% አልኮል ያለው የእጅ ሳሙና ፣ የፀረተዋህሲያን ማጽጃ መጥረጊያዎች ፣ ጭምብሎች) እያቀረበ ነው፡፡ ደህንነትን ለመጠበቅ ሌሎች የ
DCSD እርምጃዎች እዚህ አሉ፡
•

በተደጋጋሚ የሚነኩ ቦዎችን ማጽዳት

•

የመማሪያ ክፍሎችን አቀማመጥ ማስተካከል

•

አካላዊ መሰናክሎችን እና የ COVID-19 ምልክቶችን ማድረግ

•

የጋራ ነገሮችን መጠቀም ማሰቀረት

5. ንኪኪ ፍለጋ - DCSD ከ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ እና በቅርቡ በ COVID-19 ከተያዙ
ሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ግለሰቦችን በፍጥነት ለይቶ ከሚያሳውቀው ከ DeKalb
ጤና ጥበቃ ቦርድ ጋር በመተባበር ተጨማሪ ስርጭትን ይከላከላል፡፡ ንኪኪ ፍለጋ በሚከተለው የ
COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ ይረዳል:
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•

በ COVID-19 ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ እና የ COVID-19 ምልክቶችን ለመለየት
ጤንነታቸውን መከታተል እንዳለባው ለሰዎች በማሳወቅ፡፡

•

ለ COVID-19 የተጋለጡ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ምርመራ እንዲያደርጉ በመርዳት፡፡

•

ሰዎች COVID-19 ካለባቸው እራሳቸውን እንዲያገሉ ወይም የቅርብ ግንኙነት
ከነበራቸው ተለይተው እንዲቆዩ በመጠየቅ፡፡

6. የህንፃ አየር ማናፈሻ - DCSD የት/ቤት ክፍሎች እና ህንጻዎችን ትክክለኛው አየር ማናፈሻ ደጋግሞ
ይቆጣጠራል፡፡ በእያንዳንዱ ክፍሎቻችን ውስጥ በተቻለ መጠን የ CDC እና የኢንዱስትሪ
መመሪያን ለማሟላት በ HVAC ክፍሎቻችን ውስጥ የአየር ማናፈሻ እና ማጣሪያ ጨምረናል፡፡
የ DCSD ደህንነት ለመጠበቅ የሚከተሉት የ DCSD ትምህርት ቤት ዝግጁነት ስልቶችም አሉ፡
7. ክትባቶች - መምህራኖቻችንን ለሚያካትተው ለክፍል 1 ቢ ክትባቱን ካገኙ በኋላ ግለሰቦችን
እንዲከተቡ 31 DCSD ነርሶች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡ DCSD በ Georgia ውስጥ የ COVID-19
ክትባት የመስጠት እቅዱን ለመከተል ዝግጁ ነው፡፡
8. ምርመራ - DCSD ለተማሪዎች ፣ ለሠራተኞች እና ለቤተሰቦች የ COVID -19 ምርመራን
ለመስጠት ከአቅራቢዎች ጋር በመስራቱ ደስተኛ ነው፡፡ ምርመራ ሰዎች ፣ ሰራተኞች እና ቤተሰቦች
በ SARS-CoV-2 የተያዙ መሆናቸውን ለመለየት ይረዳል - ምልክቶች ቢኖሩም እና ኢንፌክሽኑን
ለሌሎች የማሰራጨት አደጋ ላይ ቢሆኑም፡፡
9. ለሁሉም ሰራተኞች የፊት ጋሻዎች ታዝዘዋል፡፡
10. ሁሉም ዋና ኃላፊዎች በተለይ በሠራተኞች የተጠየቀ ተጨማሪ PPE ን ለመግዛት መጠነኛ የሆነ
የእንክብካቤ ህግ ማስተግበሪያ ይቀበላሉ፡፡
11. የቴክኖሎጅ እድሳታችን ትዕዛዝ ገብቷል እና በሚቀጥለው ወር አዲስ መሣሪያዎቻችንን
እንጠብቃለን፡፡ ዌብ ካሜራዎች ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ተሰራጭተዋል፡፡ ከሰኞ ፌብሩዋሪ 22
ጀምሮ የሚከሰቱ ማነቆዎችን ለመፍታት በክፍል ደረጃ የተወሰኑ የቴክኖሎጂ ዝግጁነት
ምዘናዎችን እናካሂዳለን፡፡
እባክዎን እራሳችሁን መንከባከብ ቀጥሉ ፣ እርስ በእርስ ተባበሩ ፣ እናም አብረን የበለጠ ጠንካራ DCSD
እንደምንገነባ በመገንዘብ ይበረታቱ፡፡
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ከሠላምታ ጋር ፣
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris

