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ቮልዩም 7 
 
ጥራዝ 7 
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ ፣ 
 
የአዲሱ የትምህርት ዓመት ጅምር ሁሌም አስደሳች ጊዜ ነው ፣ ምንም እንኳን ይህ ዓመት የተለየ 
ቢመስልም፡፡ ምናባዊ ትምህርቶች በመጀመራቸው በጣም ተደስቻለሁ እናም አዲሱን የትምህርት 
ዓመት በትክክለኛ አቋም ለመጀመር በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ ታታሪ እቅዳችን እና ለላቀ ብቃት 
ያለን ቁርጠኝነት ለምሁራኖቻችን በተቻለ መጠን የተሻለ የርቀት የመማር ልምድን እንደሚያደርሰን 
እርግጠኞች ነን፡፡ 
 
በዚህ ሳምንት ጥቂት መስተጓጎሎች ቢያጋጥሙም ሰራተኞቻችን እነዚህን ብዙ ጉዳዮች ከግንኙነት 
እስከ ምዝገባ ድረስ መፍታት ችለዋል፡፡ እያንዳንዱ ተግዳሮት የተሻለ ለማድረግ እድል ነው፡፡ 
ጥቅም ላይ ያልዋሉ መሣሪያዎችን ለመለሱ ቤተሰቦች ልዩ ምስጋና ይድረሳቸው ምክንያቱም ይህ 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ ችግር ላይ ያሉ ምሁራኖቻችንን እንዲደግፍ አስችሏል፡፡ በርታ 
DCSD! 
 
የተማሪዎቻችን እና የሰራተኞቻችን ታላላቅ ስጦታዎች እና ተሰጥኦዎች በዚህ ሳምንት ማክበር 
እፈልጋለሁ፡፡ ከቅድመ ትምህርት ማእከል አቶ Mark Knowles በቢትሞጂ ክፍል ምሁራንን 
አነሳስቷል፡፡ የሦስት ዓመቱ Corinne ወላጅ “አቶ Knowles ግሩም ነው!!! Corinne በእውነቱ 
የስዕል ልምምዶች እና በተለይም የአቶ Knowlesን የራስ-ፎቶግራፍ በጣም ያስደስታታል። በስዕል 
ውስጥ እራሷን እንዴት እንደምትመለከት ለመረዳት መቻልዋ ገንዘብ የማይተካው ጥቅም ነው፡፡ 
ትምህርቱን ለማስፈፀም ሙዚቃ እና ታሪኮችን ማካተቱንም ትወደዋለች" ብለዋል፡፡ 
 
ስለ ቆንጆ የኪነ ጥበብ ሥራዎ ወ/ሪት Corinne አመሰግናለሁ፡፡ ተደንቄያለሁ! 
 
የአዕምሮ ጤንነት 
 
የ COVID-19 ጉዳዮችን እና እንደገና-መከፈትን ለማስናገድ እቅዳችንን እየተከታተልን ነው፡፡ 
ይህንን የትምህርት ዓመት ስንጀምር ፣ የ COVID-19 ወረርሽኝ በትምህርት ዕድሜ ላይ ያሉ 
ሕፃናት እና ቤተሰቦቻቸው ባልተጠበቁ መንገዶች ተጽዕኖ የሚያሳድር የጋራ የስሜት ቀውስ ሆኖ 
እንደነበረ እናስታውሳለን፡፡ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪዎቻችንን 
ስሜታዊ ፣ ስነልቦናዊ እና ማህበራዊ ደህንነት ለመቅረፍ እቅድ አለው፡፡ የ U. S. ኮንግረስ ሴት 
Lucy McBath ተማሪዎች እና ቤተሰቦች በኮንግረንስ ዲስትሪክት የሚያገኙትን ስሜታዊ እና 
ስነልቦናዊ ድጋፍ በተመለከተ ከስነልቦና አገልግሎት ክፍል መረጃ ለማግኘት ከት / ቤቱ ወረዳ ጋር 
ተገናኝታለች፡፡ ኦገስት 18/2020  የትምህርት ቤቱ የሥነ-ልቦና ባለሙያ Alanna Works 
“COVID-19 እና የአእምሮ ጤና” በሚል ርዕስ ባቀረቡት ባለሙያ ውይይት ባለሙያ ሆነው 
አገልግለዋል፡፡" የወ / ሮ Works ገለፃና ውይይት በትምህርት ዕድሜ ላይ በሚገኙ የአእምሮ ጤና 
አኃዛዊ መረጃዎች ፣ በልጆች ላይ የኳራንቲን ሥነልቦናዊ ውጤት እና አጠቃላይ ድጋፍን 
ለመስጠት የቀረቡ ምክሮችን አቅርበዋል፡፡ ለተማሪዎች ፣ ለሰራተኞች እና ለቤተሰቦች ተገቢው 
ድጋፎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ወ / ሮ Alanna Works እውቀታቸውን ስላካፈሉን ምስጋና 
ማቅረብ እንወዳለን፡፡ 
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ወደ አዲስ የትምህርት ዓመት ስንገባ ፣ እሴቶቻችን እንደ የመንግስት አገልጋዮች ለምናደርጋቸው 
ወሳኝ ክፍሎች ሆነው ይቆያሉ።  ባለፈው የቦርድ ስብሰባ ላይ የተሟላ ማስተር ፕላን በተመለከተ 
የተደረገው መረጃ ከስብሰባው በፊት በቀላሉ እንዲገኝ አልተደረገም፡፡ ግልጽነት በሕዝባዊ 
ትምህርት ውስጥ ለሥራችን ወሳኝ አካል ነው፡፡ እባክዎ እነዚህን ሰነዶች የተሟላ ማስተር ፕላን 
ላይ ይመልከቱ፡፡ 
 
በመጨረሻም ወረዳችን በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ ያለምንም ጥረት ለሚሰሩ 
ሰራተኞቼ በጣም አመሰግናለሁ፡፡ በምናባዊ ስንማር በአዲስ መንገድ እና አከባቢው የምንማረው 
በመሆኑ ከእኛ ጋር በትዕግሥት እየሰሩ ያሉትን ተማሪዎቻችን እና ቤተሰቦቻችንን እናመሰግናለን፡፡  
መልካም የሳምንት መጨረሻ! 
 
የእርስዎ #1 ቺርሊደር፣ 
 
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/operations/cmp-update.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/operations/cmp-update.pdf

