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"እኔ ቁጥር አንድ ቅድሚያ የምሰጠው የተማሪዎቻችን እና የመምህራን ጤና እና ደህንነት ማረጋገጥ 
ነው፡፡" 
ጤና ይስጥልን DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ፣ 
 
 
 
ለ 2020 - 21 የትምህርት ዘመን መዘጋጀታችንን ስንቀጥል ይህ ሳምንት ሌላ ውጤታማ ሳምንት 
ነው፡፡ 
 
ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በጁላይ 13 የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ወቅት የአስተዳደር ሠራተኞቹ 
እና እኔ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ለትምህርት ዓመቱ እንደገና 
የመክፈቻ ዕቅድ አቅርበን ነበር፡፡ በስብሰባው ወቅት ቦርዱ የትምህርት ዓመቱን ጅማሬ እስከ 
ኦገስት 17 ለማዘግየት እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነውን የ COVID-19 ስርጭት ከግንዛቤ 
በማስገባት በርቀት የመማሪያ ሞዴል ት/ቤቶችን ለመክፈት ተስማምቷል፡፡ 
 
የዲስትሪክቱ ዕቅድ የ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ ፣ የ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ፣ 
የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከላት (CDC) እና የ Georgia ትምህርት መምሪያ (GaDOE) 
ጨምሮ ከተለያዩ አጋሮቻችን ወቅታዊ መመሪያን አካቷል፡፡ ከወላጆች ፣ ከተማሪዎች እና 
ከሠራተኞች 39,574 ምላሾችን ያስገኘ ከባለድርሻ አካላት የማህበረሰብ ግብዓት ዳሰሳ ጥናት 
በተጨማሪ ዕቅዱን አዳብሮታል፡፡ 
 
በአሁኑ ጊዜ በአካባቢያችን ካለው ሰፊ ስርጭት አንጻር የርቀት ትምህርት የእኛ ምርጥ ምርጫ ነው 
፣ ግን በየወሩ እንደገና ይገመገማል። ለተማሪ ውጤት እና ለደስተኛ መማር ማስተማር ከፍተኛ 
ተስፋዎችን በማስጠበቅ ሁሉንም የምሁራኖቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ደህንነት ቅድሚያ 
እንሰጣለን፡፡ 
 
ጁላይ 15 በአትላንታ ጆርናል-ህገ-መንግስት የማህበረሰብ ውይይት ምናባዊ የበላይ ተቆጣጣሪ 
ውይይት ወቅት በእቅዱ እና በቡድናችን አስደናቂ ሥራ ላይ ለመወያየት እድል በማግኘቴ ደስተኛ 
ነበርኩ፡፡ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ የተመለከቱ እና አስተያየት የሰጡትን ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡ 
DCSDን በመወከሌ በጣም ኮርቻለሁ! 
 
እንዲሁም በዚህ ሳምንት ፣ በመስክ ቀን በክልል ሶስት ያሉትን ድንቅ ትምህርት ቤቶቻችንን 
ጎብኝቻለሁ፡፡ ትምህርት ቤቶችን ከጎበኘሁ እና ከመምህራን ጋር ከተገናኘሁ በኋላ ከቤተሰቦች ጋር 
ባላቸው ጠንካራ አጋርነት በጣም ተደስቻለሁ! እነዚህ ጠንካራ ሽርክናዎች አብረን የተሻልን 
እንደሆንን ያረጋግጣሉ፡፡ 
 
የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ / ር Sean Tartt ከቤተሰቦች ፣ ምሁራን ፣ መምህራን እና ርዕሰ 
መምህራን ጋር አሳታፊ ስብሰባዎችን ስላዘጋጁ አመሰግናለሁ፡፡ ሁሉም ወደ ት/ቤት መመለሻ እና 
እንደገና ለመግባት ዕቅዶቻችንን ለማሳወቅ የሚረዱ ጥሩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል፡፡ 
 
በመጨረሻም ጁላይ 16 የ William Bradley Bryant ማእከል እና ኦንላይን ምዝገባ ማዕከልን 
የመጎብኘት እድል ነበረኝ፡፡ ስለ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክፍላችን የበለጠ ለማወቅ ከጊዚያዊ ዋና 
መረጃ መኮንን Monika Davis ጋር ማዕከሉን ተዘዋውሬ ጎብኝቻለሁ፡፡ ተማሪዎቻችን እና 
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ሰራተኞቻችን ጥራት ያለው ቴክኖሎጂን በማግኘት የአካዳሚክ ግምታቸውን እንዲጠብቁ 
ለማድረግ IT እያደረገ ባለው ሥራ ተደንቄያለሁ፡፡ 
 
እንዲሁም በኦንላይን ምዝገባ / ሪኮርዶች ሥራ አስኪያጅ Petra Boerner ፣ Monika Davis እና 
የተማሪ ድጋፍ እና ጣልቃ ገብነት ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ ዶ / ር Vasanne Tinsley 
ለቤተሰቦቻችን የኦንላይን ምዝገባን እና የደንበኞች አገልግሎትን ለማጠናከር ላደረጉት ጥረት 
አመሰግናለሁ፡፡ የቡድን ሥራ ሕልሙ እንዲሠራ ያደርገዋል! 
 
ለ 2020 - 21 የትምህርት ዘመን ስንዘጋጅ ተጨማሪ ታላላቅ ሰራተኞቻችንን እና የማህበረሰብ 
አባሎቼን ለማግኘት በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ ቅዳሜና እሁድዎን ይደሰቱ እና ደህንነትዎን ይጠብቁ! 
 
 
 
 
ከሠላምታ ጋር ፣ 
 
Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ 


