TIGRINYA
ቅጺ 24
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈትናን ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርትን ንዝገበርናዮ ካልኣይ ሰሙን ኣብ እንውድኣሉ ዘሎና ግዜ፡
ንመምሃራናን ኣባላት ሰራሕተኛታትናን ስለቲ ዝዓየይዎ ስራሕን ተወፋይነትን ከምስግኖም ይደሊ።
ብዛዕባ ምምላስ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ስክፍታታት ዘለዎም ሰባት እኳ እንተሃለዉ፡ ነቶም ብሓጐስ ናብ
ትምህርቲ እተመልሱ መምሃራናን ሰራሕተኛታትናን ግን ከመስግን ይደሊ። ምስ'ቶም ኣብ 'ሓደ መዓልቲ ኣብ
ህይወት (A Day in the Life)' እተሳተፉ መሻረኽቲ ኮምና ብምዃን ኣብዚ ሰሙን'ዚ ናብ ቤት ትምህርተይ ኣብ
ዝበጻሕክሉ እዋን፡ በቲ ዝርኣኽዎ ሓፈሻዊ እወታዊ ግብረ-መልሲ ተደኒቐ እየ።
መስመራት ሓበሬታ፡ ኣብ ምሉእ ናይ ለበዳ ግዜ ልዕሊ ዓቐን ጽዒቕወን እኳ እንተሃለወ፡ DeKalb County
School District (DCSD) ግን ብስነ-ፍልጠታዊ መገድን በቲ ካብ ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት
(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ዝውሃብ መምርሕን ንኽንምራሕ ዝብል ሜላና
ብቐጻሊ ነተግብር ኣሎና። CDC፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ብዝተኻኣለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ዳግማይ ክኽፈታ
ይግብኤን ዝብል ምሕጽንታ ኣቕሪቡ ኣሎ። CDC፡ ንኣብያተ-ትምህርቲ ከምዝዕጾ ምግባር፡ "ንኣካዳምያዊ ዓወት፡
ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተማሃሮናን ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ናይ ምርካብ ዕድልን ብኣሉታ ክጸሉ ይኽእል'ዩ" ብምባል
ሓቢሩ። ኲልና፡ ንኮምና ውሑስን ጥዑይን ንኽንገብር፡ ኣብ መሳለጥያታትና ንዝህሉ ሓደጋ ምትሕልላፍ ሕማም
ነዘጉድል ስትራተጂታት ምክልኻል ንኽንክተል ንቑሓት ንኽንከውን ነዘኻኽር።
ሕጂ'ውን ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ከቢድ ውሳኔ ይወስዱ ኣለዉ።
ንሰራሕተኛታትና ውሑስ ዝኾነ ሃዋሁ ከምዝፈጠርናን ተማሃሮና ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ድማ ኲሉ
ስርዓታትና ብግቡእ ከምዝሰርሕ ኣብ ምግባር ኣብቲ ቅኑዕ መስመር ከምዘሎናን ንኣምን ኢና።

ኲነታት ዞባ
ብዛዕባ ኲነታት ኣድራሻ ዞባ ኣመልኪተ 23 የካቲት 2021 ሓበሬታ ክህብ እየ። እዚ ፕሮግራም፡ ኣብ Stone
Mountain ኣብ 4550 Greer Circle ኣብ ዝርከብ መዐሸጊ ማካይን "ኣብ ውሽጢ ማኪና ኴንካ ዝግበር በዓል
(drive-in celebration)” ክኸውን እዩ። እዚ መዐሸጊ ማካይን፡ ሰዓት 4:15 ድ.ቐ ይኽፈት፣ እዚ ፕሮግራም ድማ
ሰዓት 5:30 ድ.ቐ ይጅመር። ንተሞክሮ DCSD ናብ ሓድሽ ደረጃ ብሉጽነት ነሰጋግሮ ከምዘሎና ብምሕባረይ
ሕጉስቲ እየ።

ጉዕዞ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ህይወት / ሓፈሻዊ ኣኼባ
ነቶም፡ ኣብ ዝሓለፈ ሮቡዕ፡ ኣብ ጉዕዞ "ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ህይወት" እተሳተፉ መሻርኽቲ ኮምና ከመስግኖም
ይደሊ። እዚ ጉዕዞ፡ ንተማሃሮና ናብ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ንኽምለሱ ኣብ እንዳለወሉ ዘሎና እዋን፡ መሻርኽቲ
ኮምና፡ ኣብ ኣዳራሻት ኣብያተ-ትምህርትና ብእግሮም ንኽጉዓዙ ኣኽኢልዎም እዩ። ብዘቕርብዎ ሕቶታት፡ ርእይቶን
ስክፍታታትን ነድንቖም። ሓለፍቲ ቤት ትምህርትና፡ መሻረኽትና፡ ንኣብያተ-ትምህርቶምን ንኽዕዘቡ
ስለዘፍቀድክሙሎም የመስግነኩም። ሓፈሻዊ ጸብጻብ ናይቲ ጉዕዞ ንኽትርእዩ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ንእተኻየደ ሓፈሻዊ ኣኼባ ንእተዓዘቡን ኣብኡ ንእተሳተፉን ወለድናን መምሃራናን ድማ
ከመስግኖም ይደሊ። ብዛዕባ ውጥን ዳግማይ ምኽፋት ኣባይተ-ትምህርቲ ዞባ ኣመልኪትና ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ
ዝሃብናሉ እዋን ንዘቕረብክሙዎ ርእይቶን ንዘርኣኽሙዎ ተገዳስነትን ነድንቕ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣኼባ

TIGRINYA
ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ንኽትዕዘብዎ ብኽብረትኩም ነዚ ኸፊትኩም ርኣዩ፥
https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130
ማሕበረ-ኮም ቤት ትምህርትና ብውሑስ መገዲ ንኽምለሱ፡ ሓያል ዓዲ የድልየና።
ኣኼባ ቦርድ
ኣብ 8 የካቲት ንእተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education) እተዓዘብኩም ኲልኹም
የመስግነኩም። ኣብዚ ኣኼባ'ዚ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ተዋሂቡ ነይሩ፣ ኣነ ድማ ኲሉ ህዝቢ ብዛዕባ'ቲ ሓቅታት
ኣፍልጦ ክህልዎ ይደሊ። ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ውሑድ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣብ ታሕቲ ይርከብ።
ጠለባት ADA
•
•
•

•

ብዛዕባ ADAs ዝምልከት ጸገማት ንዘጋጠሞም እተዋህበ ናይ ማዕዶ ናይ ስራሕ ዕድላት፡ 2 የካቲት
ኣብቂዑ እዩ።
ዞባ፡ ናብ ኣብያተ-ጽሕፈት/መምሃሪ ክፍልታት/ቦታታት ስራሕ ኣብ እተሰጋገረትሉ እዋን፡ ሰራሕተኛታት፡
ብዛዕባ ጠለብ ውንዙፍ ADA ኣመልኪቶም ንቐጥታ ሓላፊኦም ሓበሬታ ንኽሰዱ ተነጊርዎም እዩ።
ዝሰርሕሉ ቦታ፡ ብመሰረት ኣብ ኣገዳሲ ዕማማት ስራሕ ሰራሕተኛ እተኻየደ ገምጋም ክኸውን እዩ። ገጽን-ገጽ ትምህርቲ፡ ሓደ ኣካል ናይ ሰራሕተኛ ስራሕ ምስዝኸውን፡ ናይ ማዕዶ ኲነታት ስራሕ፡ ከም ሓደ
ቦታ-ስራሕ ተወሲዱ ክፍቀደሉ ኣይከኣልን እዩ።
ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ኣብ ሓደ ህንጻ ዝርከብ ቦታ ስራሕ ዝኣመሰለ ግዝያዊ መስርሒ ቦታ ንኽውሃብ
ክምከር ይከኣል እዩ። መራሕቲ ቤት ትምህርቲ፡ ሰራሕተኛታት ብቚዓት ምዃኖም ኣብ ዝረጋገጸሉ ግዜ፡
ቅቡል ዝኾነ ተዓጻጻፍነት ግዜ-ስራሕ ንኽህልዎም፡ ምስ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ክዓዩ እዮም።

ምዕጻው ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርቲ
• ቤት ትምህርቲ መባእታ Smoke Rise - ንምጽርራይን ንምንጻህን ተባሂሉ ዓርቢ፡ 5 የካቲት 2021
ከምዝዕጾ ክኸውን እዩ። ቦርድ ጥዕና ደካልብ (DeKalb Board of Health)፡ ቤት ትምህርቲ ንሓሙሽተ
(5) መዓልቲ ንኽዕጾ ምሕጽንታ ኣቕሪቡ።
• ቤት ትምህርቲ መባእታ Panola Way - መምሃሪ ክፍልታት፡ ዓርቢ፡ 5 የካቲት 2021 ተዓጽዩ ነይሩ።
እቲ ክፍሊ፡ ከምዝጸራረን ከምዝነጽህን ተገይሩ። Panola Way ክፉት ነይሩ።
• ቦታ መዐደሊ ምግቢ ቤት ትምህርቲ መባእታ John Lewis፡ ንጽዑቕ ምጽርራይ ተባሂሉ ሓሙስ 4
የካቲት 2021 ከምዝዕጾ ተገይሩ። ቦታ ፍርያት ምግቢ፡ ንግዚኡ ናብ ካልእ ቦታ ከምዝሰጋገር ተገይሩ።
ኩሉ ንጥፈታት ፍርያት ምግቢ፡ ሰሉስ፡ 9 የካቲት 2021 ከምዝቕጽል ተገይሩ።
• ህዝባዊ ድሕነት - ቤት ጽሕፈት ኦፐሬሽን፡ ንምጽርራይን ንምንጻህን ተባሂሉ ዓርቢ፡ 5 የካቲት 2021
ከምዝዕጾ ተገይሩ። ህዝባዊ ድሕነት - ቤት ጽሕፈት ኦፐሬሽን፡ ሰኑይ፡ 8 የካቲት 2021 ዳግማይ
ከምዝኽፈት ተገይሩ። ኣሃዱ ኣሰር-ኣጻብዕቲ፡ ሮቡዕ፡ 10 የካቲት 2021 ዳግማይ ከምዝኽፈት ተገይሩ።
• Sam Moss Services Center፡ ንምጽርራይን ንምንጻህን፡ ሰኑይ፡ 8 የካቲት 2021 ከምዝዕጾ ተገይሩ።
• ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Redan - ብዙሕ ክፍልታት፡ ዓርቢ 5 የካቲት 2021 ከምዝዕጾ ተገይሩ።
እዚ ክፍልታት፡ ከምዝጸራረን ከምዝነጽህን ድማ ተገይሩ። ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Redan ተኸፊቱ
ኽቕጽል እዩ።
• ኣባል ሰራሕተኛ፡ በቲ ሕማም ምስዝትሓዝ፡ ነቑጣ መራኸቢ ኮቪድ-19 (POC)፡ ንሰነድ ጸብጻብ
ብምምላእ፣ ናብ ዞባዊ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ፡ ሓላፊ ክፍሊ ወይ ሓለቓ/ምክትል ጨንፈር የቕርብ።
POC ኮቪድ-19፡ ቅንዕና ናይቲ እተጸብጸበ ሓበሬታ ንምርግጋጽ፡ ዝከኣል እንተኾይኑ ንኣባል ሰራሕተኛ
ክውከስ ይግባእ።
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ዞባዊ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ፡ ሓላፊ ክፍሊ ወይ ሓለቓ/ምክትል ጨንፈር፡ ንሰነድ ጸብጻብ፡ ናብ ዝምልከቶ
ነርስ ከምኡውን ጉጅለ ጥዕና ኮቪድ-19 (COVID-19 Health Team) ይሰድድ።
COVID-19 Health Team፡ ነቲ ጸብጻብ ይምርምሮ፣ ንDeKalb Board of Health ይራኸብ፣ እቲ
ቀጺሉ ዝውሰድ ስጉምታት እንታይ ምዃን ንኽውስን ድማ ንዞባዊ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ፡ ሓላፊ ክፍሊ
ወይ ሓለቓ/ምክትል ጨንፈር ይውከስ።
COVID-19 Health Team፡ ብዛዕባ መምርሒታት ግለላ ወይ ውሸባ ዝምልከት ካብ DeKalb Board
of Health ንእተረኽበ ፍሉይ መምርሒ ይህብ። ምስኦም ብቐረባ ምትንኻፍ ዝነበሮም ሰባት፡ ካብ ገዛ
ንኸይወጹ ይሕበሩን ይምከሩን፣ ንመምርሒ ውሸባ ይኽተሉ፣ ከምኡውን መርመራ ንኽግበረሎም
ንወሃቢ ክንክን ጥዕና ይውከሱ። ሰራሕተኛታት፡ ብመሰረት መምርሒ ምምላስ ናብ ስራሕ፡ ኣብ ገዛ
ንእተወሸብዎ ግዜ ንምዝዛም ንዘድሊ ረቛሒታት ድሕሪ ምምላኦም ናብ ስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ።
ኣባል ሰራሕተኛ፡ ብኮቪድ-19 ከምእተታሕዘ ብመርመራ ምስዝረጋገጽ፡ እቲ እተረኽበሉ ቦታ(ታት)
ንኽጸራረን ንኽነጻጻህን ክሳዕ 24 ሰዓት ከምዝዕጾ ኽግበር እዩ። እቲ ቦታ፡ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንእተናውሐ
ግዜ ከምዝዕጾ ምስዝግበር፡ ተወሳኺ ስጉምታት ምጽርራይን ምንጻህን ክውሰድ እዩ።

ድልዉነት ህንጻ
• ጉጅለ ኦፐሬሽን (Operations team)፡ ንህንጻታት ብቐጻሊ ክበጽሑ እዮም፣ መራሕቲ ህንጻ ድማ ፍሉይ
ኣተኲሮ ኽገብርሉ ኣብ ዘለዎም ቦታታት ደገፍ ንምሃብ ክሰርሑ ኣዮም።
• ቀረባት PPE ንጽህናን ጽሬትን ንዂለን ኣብያተ-ትምህርትን ማእከላትን ኣብጺሕና ኢና። ንኣርባዕተ
ሰሙን ዘገልግለን ቀረባት ንጽህናን ጽሬትን ንዂለን ህንጻታት ሂብና ኢና፣ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ድማ
ንዝጐደለ ቀረባት ህንጻታት ብቐጻሊ ክንምልእ ኢና። ጉጅለታት መሳለጥያታት፡ ውሑስ ምምላስ
መምሃራንን ተማሃሮን ንኽህሉ ዘድሊ ኣገዳሲ ትእዛዛት ስራሕ ይከታተልን የተግብርን።
• ኣብ ዝሓለፋ 6-8 ኣዋርሕ ኣብ ዝነበረና ትእዛዛት ስራሕ ዘምጻእናዮ ዕብየት፡ ኣዝዩ እወታዊ እዩ። ጉጅለና፡
ርእሰ-ተበግሶ ብምውሳድ ብቐጻሊ ግብረ-መልሲ ክህቡ እዮም፣ ንድሕነትን ድሕንነትን ተማሃሮናን
ሰራሕተኛታትን ዘካተተ ትእዛዛት ስራሕ ቀዳምነት ክህቡ እዮም። ብመሰረት ካብ ሰራሕተኛታት
እተረኽበ ርእይቶ፡ መሸፈኒ ገጽ፡ ናብ ኲሉ ኣባይተ-ትምህርቲ ከምዝበጽሕ ኽግበር እዩ።
ብዛዕባ ድልወነት ህንጻታታትና ዝምልከት ቪድዮታት ንምዕዛብ፡ ብኽብረትኩም ኣብዚ ከፊትኩም ርኣዩ፥
እንግሊዝኛ፥
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
ስጳንኛ፥
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
HVAC
ስርዓተ-ሙቐት ኲሉ ህንጻታት DCSD ከምዝሰርሕ ተገይሩ ኣሎ፣ ዞባ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ምጥፋእ ኤለትሪክ
የብላን።
• ኲሉ ጉዳያት HVAC ድማ ብሰራሕተኛታት ክትትል መሳለጥያታት፡ ዝለዓለ ቀዳምነት ብቐጻሊ
ይውሃቦ። ዞባ፡ ንምስትምሃርን ትምህርትን ምቹእ ሃዋሁ ንኽህልዋ፡ ክፍልታት መሳለጥያታትን
ኦፐሬሽንን DCSD፡ ጽገናን ፈተነን ንኸካይዳ ብቐጻሊ ኣበርቲዔን ይሰርሓ እየን።. DCSD፡ ከም ግዝያዊ
መፍትሒ፡ ኣብ መላእ ዞባ ኣብ ዝርከባ ሓያሎ መምሃሪ ክፍልታት፡ ተንቀሳቓሲ መሞቚ ተኺላ ኣላ። እዚ
ድማ ዞባ፡ ንጽገናታት ንኸተካይድን መሳለጥያ ድማ ብቐጻሊ ንኽሰርሕን ይገብራ።
• ብዛዕባ ክታበታት፡ ጽሬት ኣየርን ንስንኩላን ተማሃሮ ዝውሃብ ደገፍን ዘጠቓልል ካብቲ ኣኼባ እተረኽበ
ካልእ ቀንዲ ነጥብታት ንምንባብ፡ ብኽብረትኩም ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ከፊትኩም ርኣዩ።
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ሕጂ'ውን፡ ኣብዚ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ግዜ፡ ኣንፈትና ብቐጻሊ ንኽንፈልጥ ኣብ ዘካየድናዮ ንጥፈታት
ስለዘርኣኽሙዎ ትዕግስቲ ነመስግነኩም። ብዞባ ንዝውሃብ እዋናዊ ሓበሬታ ብቐጻሊ ንኽትረኽቡ፡ ብኽብረትኩም
ንመርበብ-ሓበሬታና ከፊትኩም ርኣዩ።

Mrs. Cheryl Watson-Harris
ወለዲ፡ ብዞባ ንዝውሃብ ሓበሬታን ምልክታታትን ንኽትረኽቡ፡ ኣብ መሰንጀር ቤት ትምህርቲ (School
Messenger) ዘሎ መወከሲ ሓበሬታኹም ትኽክል ከምዘሎ ብኽብረትኩም ኣረጋግጹ። ከም ኢመይልን
ቊጽሪ ተሌፎንን ዝኣመሰለ ሓበሬታ እዋናዊ ንኽትገብርዎ፡ ብኽብረትኩም ንቤት ትምህርትኹም
ተወከሱ።

