TIGRINYA

ቅጺ 25
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ብሉጽ ሰሙን ኣሕሊፍኩም ክትኮኑን ንውሑስን ዜዛንን ቀዳመ-ሰንበት ንኽህልወኩም ምድላዋት ትገብሩ
ክትህልዉን ተስፋ ይገብር። ከም ቤት ትምህርቲ ዞባ መጠን፡ ኲሉ ኣማቲ ሓበሬታ፡ ነቶም ዝግደሱ
ተማሃሮን ስድራቤታትን ዝኸውን ኣማራጺ ናይ ገጽ-ን-ገጽ ትምህርቲ ንኽውሃብ ንእንገብሮ ዘሎና
ምድላዋት ብቐጻሊ ስለዝድግፍ ባህ ይብለና። 11 የካቲት ኣብ እተኻየደ ኣኼባ ቦርድን ቀጺለን ኣብ ዝነበራ
መዓልታትን፡ ስክፍታቶም ዝገለጹ ስድራቤታትን ኣባላት ሰራሕተኛታትን ከምለዉ ድማ ንፈልጥ ኢና።
ነዘን ዝሓለፋ ውሑዳት መዓልታት ድማ ነቲ እተሓበረ ስክፍታት ንኽንፈትሕ ተጠቒምናለን፣ ኣብ ታሕቲ
ዘሎ እዋናዊ ሓድሽ ሓበሬታ ሂብና ኣሎና።
ኣብ ዝሓለፋ ውሑዳት ኣዋርሕ ደኺመ ከይበለት ብዝሰርሐት ጉጅለና ድማ ኣዚየ ሕብንቲ እየ። ብዞባና
ከምኡውን ኣብ ማእከል'ዚ ለበዳ'ዚ ከይተረፈውን፡ ንራእይ ተመረቕቲ DeKalb County School
District ኣብ ተግባር ንኸውዕሉ ጻዕሪ ብዛዕባ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓለቕቲ ዝምልከት ብዝውሃብ ዘሎ ሓቀኛ
ምስክርነት ሕብንቲ እየ። ብሓባር ኴንና ብቐጻሊ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክንምርሽ ኢና።
"ተሞክሮ DCSD ናብ ሓድሽ ደረጃ ብሉጽነት ምስግጋር" ዝብል ቴማ ዘለዎ ዕለት 23 የካቲት ንዝካየድ
ዓመታዊ ኣኼባ ዋና-ኣማሓዳሪትን ንዝተረፈ ዓመተ-ትምህርቲ ብዛዕባ ዘሎና ውጥናት ድማ ሓበሬታ
ንኽህብን ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ።
ኮሚቴ ኣማኸርቲ ተማሃሮ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ምስ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ተማሃሮ ብሉጽ ግዜ ኣሕሊፈ ነይረ። ተማሃሮ ድማ ብዛዕባ
ማንዛዊ ሃዋሁ ትምህርቲ ዘለዎም ስምዒታት፣ ለበዳ ሕማም ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቶምን ማሕበራዊ
ህይወቶምን ብኸመይ ጽልዋ ከምዝገበረ ከምኡውን ተማሃሮ ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ውጥን ኣብ
ዘውጽኣሉ እዋን ኣብ ሓንጐለይ ክሕዞ ዘሎኒ ነገር እንታይ ምዃኑን ተዘራሪቦም ነይሮም። ስለቲ ዝሃብዎ
ርእይቶን ኣገዳሲ ዝኾነ መልስታቶምን ብሓቂ የድንቖም እየ። ብተማሃሮና ኣዝየ ሕብንቲ እየ። ብሉጻት
ኣብነታውያንን መራሕቲ ተማሃሮን ብምዃኖም የመስግኖም።
Reach Georgia
መሻርኽትና Reach Georgia ስለቲ ዝነበሮም ዘገርም ናይ ፌርማ መዓልቲ ኣዝየ የመስግኖም። ኣርባዕተ
ተማሃሮ DCSD፡ ነፍስወከፎም $10,000 ተቐቢሎም፣ እዚ ሽክርከነታት'ዚ ድማ ንተማሃሮና ዝልዓለ
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ዕድላት ኮሌጅ ይህብ ከምኡውን ንዓይነት ስራሕ መበል 21 ክፍለ-ዘመን ከምዝዳለዉ ይገብር። ስለቲ
ኣብ ተማሃሮና ዘለኩም መብጽዓ ንመስግነኩም!
መዓልቲ ምብጻሕ
ኣብ ዞባ VI፡ ዕዉት ዝኾነ ማንዛዊ መዓልቲ ምብጻሕ ከምዘካየድና ክሕብረኩም እንከለኹ ደስታ
ይስምዓኒ። ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ Peachcrest፡ ኣኼባ ናይታ ኣዝያ ተሓባባራት ዝኾነት ጉጅለ
ቊጽሪ ራብዓይ-ክፍሊ ከምኡውን ኣብ DeKalb Alternative School፡ ኣኼባ ቀጻሊ ዕብየት ተዓዚበ።
ኣብተን ኣብያተ-ትምህርቲ ዝርከቡ ርእሰ-መምሃራንን ሰራሕተኛታትን፡ ብጽቡቕ ስለእተቐበሉንን ስለቲ
ሓያል ጻዕሮምን ተወፋይነቶምን ከመስግኖም ይደሊ።
ኣጠቓላሊ ርእሰ ውጥን - ሓፈሻዊ ኣኼባ #1
ጉጅለና፡ ንኣጠቓላሊ ርእሰ ውጥን (Comprehensive Master Plan (CMP)) ተዳሉ ስለዘላ፡ ኣብቲ 25
የካቲት፡ ካብ 6 ድ.ቐ - 7:30 ድ.ቐ ዝካየድ ኣኼባ ብኽብረትኩም ተጸንበሩና። እዚ ኣኼባ፥ ብዛዕባ መስርሕ
ውጥን፣ ንስኹም ብኸመይ ክትሳተፉ ከምእትኽእሉን ኣብ ዝመጻ ኣዋርሕ ድማ ክፍጸም ትጽቢት
ዝግበረሉ ነገርን ዝምልከት ሓፈሻዊ መግለጺ ክህብ እዩ።
ንጉጅለና ዝሕተት ሕቶታት ድማ በዚ ኣድራሻ ኢመይል ኣቐዲሙ ክውሃብ ይከኣል እዩ፥
CMP@dekalbschoolsga.org
እዚ ኣኼባ፡ ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
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። እቲ ዝሰደድናልኩም ዕድመ ድማ ኣብዚ ርኣይዎ።
መምርሒ ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (CDC)

TIGRINYA
ኣቐዲመ ከምዝገለጽክዎ፡ ብስነ-ፍልጠትን በቲ ካብ ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)) ብዝውሃብ መምርሕን ክንምራሕ ኣብ ዝብል ስርዓትኣካይዳና ተቐዪድና ንኸይድ ኣሎና። ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ካብ CDC እተዋህበ መምርሒ፡ DeKalb
County School District (DCSD)፡ ንመለክዒታት ድልዉነት ህንጻ ብምምላእን ንስትራተጂታት
ምክልኻል ሕማም ብምትግባርን፡ ተማሃሮና ናብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ ብውሑስ መገዲ ንኽትቅበሎም
ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣላ።
ድሕነት ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን፡ ኲሉ ግዜ እቲ ዝለዓለ ቀዳምነትና እዩ። CDC፡ ኣብ ውሽጢ
ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝህሎ ተኽእሎ ምትሕልላፍ ሕማም ከምዝጐድል ንምግባር፡ እዚ ዝስዕብ
ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም ንኽንክተል ይመክር። DCSD፡ ማሕበረ-ኮምና ውሑስ ከምዝኸውን
እትገብረሉ ኣገባባት ድማ እነሀልኩም፥
1. መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኲሉ ግዜ-ብቐጻልን ብግቡእን ውደዩ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡
ንኣፍንጫን ኣፍን ምሉእ ብምሉእ ክሽፍንን ኣብ ክልተ ጐንታት ገጽና ድማ ዝኾነ ክፍተት ዘይብሉ
ክጠብቅን ይግባእ። መከላኸሊ ገጽ፡ ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣይትክእን እዩ።
2. ማሕበራዊ ርሕቐት – ኣብ መንጐ ሰባት እንተወሓደ ናይ 6 ፊት ኣካላዊ ርሕቐት ብምግባር ውሑስ
ዝኾነ ምፍንታት ቦታ ምፍጣር እዩ። ንተቓላዕነት'ቲ ሕማም ንምጉዳል፡ ኣብ መዓልቲ ትምህርቲ
ንዝህሉ ምእካብ ተማሃሮ፡ ሳሕቲ ድማ ናይ መምሃራን ብሓባር ኴንና ንኸነወግዶ፡ DCSD
ትደጋገፍ ኣላ። ናብ ትምህርቲ ዝመጽሉን ዝኸድሉን ሰዓታትን ቦታታትን ዝኣመሰለ መደባት ፋሕ
ክብልን ገደብ ኣገደስቲ ናይ ዘይኮኑ በጻሕትን ንጥፈታትን ድማ ኽግበር እዩ።
3. ንኣእዳውኩም ሕጸቡ - እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ዝኸውን ግዜ ብሳሙናን ማይን
ንኣእዳውኩም ሕጸቡን ንገጽኩም ድማ ብኢድኩም ኣይትተንክፉን። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን
ኣብ ዘይወደኽሙሉ እዋን፡ ብመንዲል ተሸፊንኩም ሰዓሉን ሃንጥሱን፣ ንኣፍንጫኹም ፊጥ
ድሕሪ ምባልኩም፡ ድሕሪ ምስዓልኩም ወይ ድሕሪ ምህንጣስኩም ቀልጢፍኩም ንኣእዳውኩም
ሕጸቡ።
4. ጽሬትኩም ሓልዉን መነጻጽሂ ግበሩን – እቲ CDC እተዋህበ ቀንዲ መትከል ጽሬትን ጥዕናን
መሳለጥያታት፥ ነቲ ብብዝሒ ዝትንከፍ ጽፍሕታት (ከም ልዓት ማዕጾን መወልዒ መብራህትን
ዝኣመሰለ) ብስሩዕን ብቐጻልን ከምዝጸሪ ምግባር እዩ። DCSD፡ ድሕነት ንኸተረጋግጽ፡ እኹል
ዝኾነ ቀረባት (ንኣብነት፥ ሳሙና፡ ናይ ወረቐት መወልወሊ፡ እንተወሓደ 60% ኣልኮላዊ ትሕዝቶ
ዘለዎ ናይ ኢድ መነጻጽሂ፡ መደራረዚ ንጽህና፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን) ትቕርብ ኣላ። ውሑሳት
ንኽንከውን ብDCSD ዝውሰድ ካልእ ስጉምታት ድማ እዚ እዩ፥
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•

ምትንኻፋት ንዝግበረሉ ጽፍሕታት ብቐጻሊ ምጽርራይ

•

ኣብ ኣቃውማ መምሃሪ ክፍልታት ለውጥታት ምግባር

•

መከላኸሊታትን ምልክታታት ኮቪድ-19ን ምትካል

•

ኣቑሑ ብሓባር ዘይምጥቃም

5. ኣብ መንጐ ሰባት ንዝግበር ምትንኻፋት ምክትታል - DCSD፡ ተወሳኺ ምልባዕ'ቲ ሕማም
ንኸይህሉ ንምክልኻል፡ ነቶም ኮቪድ-19 ምስ ዝሓዞም ውልቀሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ጥቡቕ
ምትንኻፋት ዝገበሩ ሰባት ብቕጽበት ምስ ዘለልዩ ዘለዉ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ ( Georgia
Department of Public Health) ከምኡውን ቦርድ ጥዕና ደካልብ (DeKalb Board of
Health) ብቐጻሊ ትተሓባበር እያ። ኣብ መንጐ ሰባት ንዝግበር ምትንኻፋት ምክትታል፡ ንለብዒ
ኮቪድ-19 ንኽጐድል ሓገዝ ይኸውን እዩ፥
•

ሰባት ንኮቪድ-19 ከምእተቓልዑ ከምዝፈልጡ ምግባር፣ ምልክታትን መፈለጥታታትን
ኮቪድ-19 እንተልይዎም ንምፍላጥ ድማ ንጥዕናኦም ከምዝከታተሉ ምግባር።

•

እቶም ንኮቪድ-19 እተቓልዑ ሰባት፡ መርመራ ንኽገብሩ ምሕጋዝ።

•

እቶም ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት፡ ምስ ካልኦት ጥቡቕ ዝምድና እንተልይዎም፡ ርእሰግለላ ወይ ርእሰ-ውሸባ ንኽገብሩ ምሕታት።

6. እኹል ኣየር ከምዝህሉ ምግባር – DCSD፡ ክፍልታት ትምህርትን መሳለጥያታትን እኹል ኣየር
ዝኣትዎን ዝወጾን ከምዝኾነ ብቐጻሊ ይከታተል እዩ። ንመምርሒ CDCን ኢንዱስትርን ንምምላእ፡
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ነፍስወከፍ'ቲ ዘሎና ኣሃዱታት HVAC ንዝህሉ ምትሕልላፍን ምጽራይን
ኣየር ከምዝውስኽ ገይርና ኣሎና።
DCSD ውሑስ ንኽኸውን፡ እዚ ዝስዕብ ስትራተጂታት ድልዉነት ቤት ትምህርቲ DCSD ኣብ
ተግባር ክውዕል እዩ፥
7. ክታበታት - እቲ ንመምሃራና ዘጠቓልል ንክፍሊ 1B ዝውሃብ ክታበት ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝኸትቡ
31 ነርስታት DCSD ሰልጢኖም ኣለዉ። DCSD፡ ነቲ ኣብ ጆርጅያ ዝውሃብ ክታበት ኮቪድ-19
ንኸካይድ ንእተዳለወ ውጥን ንኽትክተል ድልውቲ ኣላ።
8. መርመራ – DCSD፡ መርመራ ኮቪድ-19 ኣብ ተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን ንኽግበር
ቀረባት ምስ ዝለገሱ ኴንና ብምስራሕና ሕጉሳት ኢና። ተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን –
ምልክታት ሕማም ይሃልዎም ኣይሃልዎም ከምኡውን ነቲ ረኽሲ ናብ ካልኦት ንኸመሓልልፉ ሓደጋ
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ይኹኑ ኣይኹኑ – ብSARS-CoV-2 ተለኺፎም ከምዘለዉ ንምፍላጥ፡ መርመራ ሓጋዚ ክኸውን
ይኽእል እዩ።
9. ንዂሎም ሰራሕተኛታትና ዝኸውን መከላኸሊ ገጽ ተኣዚዙ ኣሎ።
10. ኲሎም ኣማሓደርቲ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ነቲ ብሰራሕተኛታት ብፍሉይ እተጠልበ ተወሳኺ PPE
ንምዕዳግ፡ መጠነኛ ምቕርሔ ሓገዝ ክንክን (Cares Act) ክውሃቦም እዩ።
11. ንዝጐደለና መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ንኽምልእ ጠለብ ኣቕሪብና ኣሎና፣ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ድማ
ሓደስቲ መሳርሒታት ንኽመጸና ትጽቢት ንገብር ኣሎና። ካሜራ ዌብ፡ ንዂለን ኣባይተ-ትምህርቲ
ተዓዲሉ ኣሎ። ካብ ሰኑይ፡ 22 የካቲት ጀሚሩ ድማ ንዝህሉ ውንዙፍ ጸገማት ንምፍታሕ፡ ኣብ
ነፍስወከፍ መምሃሪ ክፍሊ ንዘሎ ድልዉነት መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ንምፍላጥ ገምጋማት
ኸነካይድ ኢና።
ብኽብረትኩም ንገዛእ-ርእስኹም ብቐጻሊ ተኸናኸኑ፣ ኣብ ንሓድሕድኩም ብጥንቃቐ ተኸታተሉን ሓያል
DCSD ብሓባር ኴንና ንኽንሃንጽ ድማ ምትብባዕ ግበሩን።
ምስ ሰላምታ፣
Mrs. Cheryl Watson-Harris

