TIGRINYA
ቅጺ 23
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District ከምኡውን ርሑስ ወርሒ ጸሊም ታሪኽ
(Black History Month) ይግበረልኩም!
ንመምሃራናን ኣባላት ሰራሕተኛታትናን ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትን ህንጻታት ቤት ትምህርትን እንቛዕ ደሓን
መጻእኩም ይብሎም ከምኡውን ገለ ተማሃሮና ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ ድሮ ስለእተመልሱ፡ ንዕኡ ዝኸውን
ምድላዋት ኣብ እንገብረሉ እዋን ስለዘርኣይዎ ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ድማ የመስግኖም። ኣብቲ ሮቡዕ፡
"መዓልቲ ምብጻሕ" ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ዝበጽሓሉ ዝነበርኩ ግዜ፡ ብዙሓት ካብ ሰራሕተኛታትና፡
ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ብምርኣየይ ሕብንቲ ነይረ። ሰራሕተኛታትና፡ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሮም፣
ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኽመጹን ነቶም ኣብ ዝመጻ ሳምንታት ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ዝምለሱ
ተማሃሮና ንኽቕበሉ ንዝግበር ምድላዋት ድማ ንኸጻፍፉን ድሉዋት እዮም።
መምሃራናን ተማሃሮናን ብውሑስ መገዲ ንኽምለሱ ንኣብያተ-ትምህርትና ኣብ ምድላው ስለ ዝገበርዎ
ሓያል ጻዕሪ፡ ንዘገርሙ ዋናታት ኣመሓደርቲ ፍሉይ ምስጋና ክህቦም ይደሊ።
ብስነ-ፍልጠትን ብማእከል ቊጽጽር ሕማማት (Centers for Disease Control (CDC)) ዝውሃብ
መምርሕን ምኽታል ዝብል ሜላና ብቐጻሊ ነተግብር ኣሎና። CDC፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ብዝተኻኣለ መጠን
ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ዳግማይ ክኽፈታ ይግብኤን ዝብል ምሕጽንታ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ዘሎ ስነ-ፍልጠት
ድማ ይድግፈና እዩ። እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፥ "ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ምዝያድ ኮማዊ ምትሕልላፍ'ቲ
ሕማም ትርጉም ዘለዎ ኣበርክቶ ከምዝገበራ ውሑድ መርትዖ ኣሎ።" CDC ድማ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዓጽዩ
ከምዝጸንሕ ምግባር፡ "ንኣካዳምያዊ ምዕባለ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተማሃሮን ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ናይ
ምርካብ ዕድልን ብኣሉታ ክጸሉ ይኽእል እዩ" ይብል። ኲልና፡ ንኮምና ውሑስን ጥዑይን ንኽንገብር፡ ኣብ
መሳለጥያታትና ንዝህሉ ሓደጋ ምትሕልላፍ ሕማም ነዘጉድል ስትራተጂታት ምክልኻል ንኽንክተል ንቑሓት
ንኽንከውን ነዘኻኽር።
'ኣነ፡ ንDeKalb የፍቅራ'የ’ እንብለሉ ብዙሕ ምኽንያታት እኳ እንተሃለወና፡ ልዕሊ ዂሉ ግን፡ እቲ
ሰራሕተኛታትና ኣብ ተማሃሮና ዘለዎም ሓያል መብጽዓን ሓበንን እዩ። ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትናን ህንጻታት
ቤት ትምህርትናን ንኽትምለሱ ስለዝወሰድክምዎ ስጉምታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ተማሃሮና
ንኽትምለሱ ስለእትገብርዎ ዘለኹም ምድላዋትን የመስግን። ንስኹም፡ ብሓቂ ጀጋኑ ደቅና ኢኹም! ኣብዚ
በዳሂ እዋናት፡ ሓያላት ኮይንኩም ብምቕጻልኩም የመስግነኩም።

መዓልቲ ምብጻሕ
ኣብቲ ዕለት 3 የካቲት ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ Bob Mathis፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Dresden፡ ቤት
ትምህርቲ መባእታ Idlewood፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Rowland፡ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ-ደረጃ
Columbia ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ማእከላይ-ደረጃ Henderson ኣብ ዝነበረኒ ምብጻሕ ቤት
ትምህርቲ ንገሌኻትኩም ብምርኣየይ ሕጉስቲ ነይረ።
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ፕሮቶኮላት ድሕነት ኣብ ኣብያተ-ትምህርት ክትግበርን መምሃራንና ድማ ካብ ክፍልታት-ትምህርቲ
ብማንዛዊ ኣገባብ ክምህሩን ንኽዕዝብ ዕድል ረኺበ ነይረ። ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ መዓልቲ ነይሩ። ንመራሕቲ፡
መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ናይተን ሽዱሽተ ኣብያተ-ትምህርቲ ስለቲ ምቕሉል ኣቀባብላኦም የመስግን።
ንዋና ኣማሓዳሪ ዞባ V፡ Dr. Triscilla Weaver ከምኡውን ርእሰ-መምሃራን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ-ደረጃ
Southwest DeKalb፡ Dr. Thomas Glantonን ሰራሕተኛታቱን፡ ስለቲ FOX 5 Atlanta ከምኡውን
WSB ንቤት ትምህርቲ ተዘዋዊሮም ንኽርእዩን ንፕሮቶካላት ድሕነት ቤት ትምህርቲ ንኽዕዘቡን
ብምፍቃዶም ድማ ከመስግኖም ይደሊ። ጸብጻብ'ተን መደበራት ዜና፡ ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን፡ ናብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ዝምለስሉ እዋን ብኸመይ ውሑሳት ከምእንገብሮም ዝሕብር ንጹር ስእሊ
ንስድራቤታት DCSD ንኽህቡ ትጽቢት ንገብረሎም።
ማንዛዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ
እተን ዘለዋና ስድራቤታት፡ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ቅኑዕ ምርጫ'ዩ ኢለን ስለዝወሰና፡
ብዛዕባ ማንዛዊ ትምህርቲ፡ መጓዓዝያ፡ ፕሮቶኮላት ድሕነትን ካልእን ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምርካብ፡
ብኽብረትኩም ንዘሎና መርበብ-ሓበሬታ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ብቐጻሊ ከፊትኩም ርኣዩ። ንወለዲ
ዝምልከት ካልእ ማንዛዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ፡ ሓሙስ፡ 11 የካቲት 2021፡ ካብ 6 ድ.ቐ ክሳዕ 7 ድ.ቐ ኸነካይድ
ኢና። ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ብኽብረትኩም ንዘሎና መርበብ-ሓበሬታ ከፊትኩም ርኣዩ።
ስድራቤታትና ድማ ነቲ ንርእይቶታት ኮም ብማንዛዊ ኣገባብ ንምእካብ (Virtual Community Input
Meeting) ተባሂሉ ዕለት 8 የካቲት 2021 ሰዓት 11:30 ቅ.ቐ ንዝካየድ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of
Education) ንኽዕዘባ ነተባብዐን። ብዛዕባ ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ ኣመልኪትና እዋናዊ ሓበሬታ
ክንህብ ኢና። ነዚ ኣኼባ'ዚ፡ ኣብ ቻነል 24 ናይ DeKalb County ወይ ኣብ DSTV online ክትዕዘቡ
ትኽእሉ ኢኹም።
ስትራተጂታት ምክልኻል
እቶም ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኸጋጥም ዝኽእል መጠን ሓደጋ ምትእትታውን ምትሕልላፍን ኮቪድ19 ብዝያዳ ከምዝጐድል ዝገብሩ ብCDC እተዳለዉ ሓሙሽተ ስትራተጂታት ምክልኻል፥
•
•
•
•
•

ስሩዕን ትኽክለኛን ኣጠቓቕማ መሸፈኒ ገጽ
ብዝተኻእለ መጠን፡ ክንዲ'ቲ ክትርሕቖ እትኽእል ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ምግባር
ምሕጻብ ኣእዳው
ጽሬት ምሕላውን መንጽሂ ፈሳሲታት ምግባርን
ምስ ቦርድ ጥዕና (DeKalb Board of Health) ብምትሕብባር፡ ኣሰር ሕሙማት ምርካብ

ዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፡ ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ማሕበራዊ
ምፍንታትን ምሕጻብ ኣእዳውን ልሙድን ስሩዕ ባህርያቶምን መታን ክኸውን፡ ተማሃሮና፡ ነዚ
ስትራተጂታት ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ነተባብዖም።
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ብመሰረት CDC፥ ምሕጻብ ኣእዳው፡ ንምስፍሕፋሕ ጀርምታት ጠጠው ንምባልን ንሓደጋ ምልባዕ ኮቪድ19 ድማ ንምጉዳል ኣገዳሲ ኣገባብ እኳ እንተኾነ፡ እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ንኣእዳው ብማይን ሳሙናን
ምሕጻብ፣ ሳሙናን ማይን ድሉው ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ እንተወሓደ 60 ሚእታዊት ኣልኮላዊ ትሕዝቶ
ዘለዎ ናይ ኣልኮል መነጻጽሂ ኢድ ምጥቃም፡ ሕማም ከስዕቡ ንዝኽእሉ ጀርምታት የጉድል እዩ። ምዉቕ
ከምኡውን ዝሑል ማይ፡ ኣብ ኣእዳውና ንዘሎ ብዝሒ ጀርምታት ብማዕረ የጥፍእ እዩ።
ኲሉ ፕሮቶኮላት ድሕነት፡ ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንምዕንቃጽ ተባሂሉ ብCDC ከምኡውንን ቦርድ ጥዕና
ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health) ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ምስ ዝወጸ መምርሒ
ጥዕና ይሳነ እዩ። ብዛዕባ ግቡእ ኣተሓጻጽባ ኣእዳው ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም
ንመርበብ-ሓበሬታ CDC ከፊትኩም ርኣዩ፣ ከምኡውን ምስ ንጥፈታት ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር
መምርሒታት ንምርካብ ድማ ብኽብረትኩም ንhttps://www.dekalbschoolsga.org/schoolreopening/safety-protocol/ ከፊትኩም ርኣዩ።
ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን
DCSD፡ ንትምህርታዊ ተልእኾ ዞባ ደገፍ ንምሃብ፡ ንዂለን ኣባይተ-ትምህርትን ምምሕዳራዊ
መሳለጥያታትን ከምኡውን ትሕተ-ቕርጺ ንምግምጋም፡ ንኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን የተግብር እዩ። ተማሃሮ፡
ወለዲ፡ ሰራሕተኛታትን ኣባላት ኮምን፡ ነዛ መርበብ-ሓበሬታ ብምብጻሕ፡ ንዳህሳሳዊ-መጽናዕቲ ዓቢ ሓሰብ
(THINK BIG) ክመልኡ ነተባብዖም። እዛ መርበብ-ሓበሬታ፡ ንውጥናትን ኣገባባትን ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን
ብዝርዝር ተቕርብ። ከምቲ እተመደቦ እናኸደ እንከሎ፡ ዝያዳ ሓበሬታን ተወሳኺ ዳህሳሳዊ-መጽናዕትን
ንህዝቢ ድሉው ክኸውን እዩ።
ሕጂ'ውን፡ ኣብዚ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ግዜ፡ ኣንፈትና ብቐጻሊ ንኽንፈልጥ ኣብ ዘካየድናዮ ንጥፈታት
ስለዘርኣኽሙዎ ትዕግስቲ ነመስግነኩም። ሽሕ እኳ መጻኢ ፍሉጥ እንተዘይኮነ፡ ድሕሪ ዳግማይ-ምኽፋት
ትምህርቲ ኣብ መምሃራንናን ሰራሕተኛታትና ብዝርኣኽዎ ነገር ግን ኣዝየ ተተባብዔ እየ። ጥዕናን ድሕነትን
ሰራሕተኛታትና፡ ብቐጻሊ ቅድሚ ኹሉ ቀዳምነት እንህቦ እዩ። ስለቲ ሓገዝኩምን እትህብዎ ቀጻሊ ደገፍን
የመስግነኩም። መገድና ንቐጽል፣ እናወሰኽና ድማ ንኺድ!
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