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ቅጺ 5 

ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡ 

 

ናብ ዓመተ-ትምህርቲ 2020 እንምለሰሉ መዓልታት እናቐረበ ይኸይድ ኣሎ። ዕዉት ማንዛዊ ትምህርቲ 

ንኽንጅምርን ዘገርም ዓመተ-ትምህርቲ ንኽህልወናን መደብ ብምውጻእና፡ ዕዙዝ ሓጐስ ኣብ መላእ ዞባና 

ሰፊኑ ይርከብ። 

 

ውጥን ስትራተጂ DeKalb County School District፡ ዞባና፡ #1 ምርጫ ኩለን ስድራቤታት DeKalb 

ንኽትከውን፣ ኲሎም ተማሃሮና ድማ ናብ ዝመርጽዎ መጻኢ ኣብ ዝወስድ ጐደና ንኽህልዉ፡ ከም ካርታ 

ጐደና ኮይኑ የገልግለና። እቲ ዘሎና ዓውድታት ስትራተጂያዊ ሸቶ፥ 

 

ብማዕርነትን ብዝውሃብ ኣገልግሎትን ዝመጽእ ዓወት ተማሃሮ 

ንጥፈታትን ርክብን መሻርኽቲ 

ኣድማዕነት ሰራሕተኛታት 

ባህልን ሃዋሁ ኲነታትን 

ውድባዊ ብሉጽነት 

መሳለጥያታት 

ኣብ ዓውድታት ሸቶና ንእነምጽኦ ዓቢ ምዕባለታትን ናይ ፈለማ 100 መዓልታት ንጥፈታተይንን 

ንኽሕብረኩም፡ ሰሙናዊ ንዘውጽኦ ጋዜጣ ክትጥቀሙ ብሃንቀውታ ይጽበ።  ብዛዕባ ዘሎና ስትራተጂያዊ 

ውጥን ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ 

ንhttps://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/ ከፊትኩም ርኣዩ። 

 

ኣድማዕነት ሰራሕተኛታት (ሸቶ ስትራተጅያዊ ውጥን III) 

 

ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ካብ ዕደላ መሳርሒታት ክሳዕ ንሰራሕተኛታት ዝውሃብ ዕድላት ሞያዊ ዕብየት 

ብዝምልከት ኣብ ቅኑዕ መስመር ከምዘሎና ንምርግጋጽ፡ ምስ ዘለዉና ኣመሓደርቲ ዞባ ርክብ ብምግባረይ 

ደስታ ይስምዓኒ። ማንዛዊ እንስቲትዩት ሞያዊ ዕብየት (Professional Development Institute) ኣብ 5-

7 ነሓሰ 2020 ጀሚርናዮ። እዚ ኢንስቲትዩት፡ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ 

ውጽኢታዊ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ሂቡ፣ እዚ ድማ ተማሃሮና ንኽምሃሩን ናብ ዝልዓለ ደረጃ ዓቕሞም 

ንኽበጽሑን ኣብ ትምህርቲ ንኽነጥፉን ንኽበራትዑን ዝገብር እዩ። መምሃራን፡ ርእሰ-መምሃራንን 

ሰራሕተኛታትን፡ ስለቲ ዝገብርክሙዎ ሓያል ጻዕሪ ነመስግነኩም። 

 

ርክብ፡ ምትሕብባርን ጥርናፈን፡ ኣብቲ ዝነበረኒ ሰሙናዊ ኣኼባ ካቢኔ ዋናታት-ኣብያተ-ትምህርቲ እተላዕለ 

ቀንዲ ቴማታት እዩ። ኣብ ርእሲ'ቲ ብዛዕባ ምምላስ ናብ ትምህርቲ ኣመልኪትና እንገብሮ ዘሎና ውጥን፡ በዚ 

ቅልውላውን ለውጥን ምሕላፍ እንታይ ማለት ምዃኑ ንምዝርራብ ግዜ ነሐልፍ ኢና። እዚ ዝስዕብ፡ ገለ 

ካብቲ ፈቲሽና ዝረኸብናዮ ዝንበቡ መጽሓፍቲ እዮም፥ 

 

The Resilient Leader – Educational Leadership ብElle Allison 

 

www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-Resilient-

Leader.aspx 
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First and Second Order Change in Education and Its Implications for Future Directions 

ብPeter Zsebik 

 

http://www.questconference.ca/wp-content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf 

 

Leading Through Crisis – 8 Tips for Navigating Turbulent Times 

ብJohn Taylor 

 

https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigating-

turbulent-times 

 

ቅንዕናን ተበጻሕነትን ዘለዎ ዓወት ተማሃራይ (ስትራተጂያዊ ሸቶ I) ከምኡውን 

ተሳታፍነትን ርክባትን መሻርኽቲ (ሸቶ ስትራተጂያዊ ውትን II) 

 

ባህ ብዘብሉን ብውፉያትን ኣባላት ኮም DeKalb Countyን Metro Atlantaን ኣዝየ ተተባቢዐ እየ። 

DCSD፡ ንዂሉ እተሓላለኸ ድሌታት ተማሃሮና፡ ስድራቤታትናን ኮማትናን ንበይንና ከነማልኦ 

ከምዘይንኽእልን ንዓወት ተማሃሮ ንኸነፋጥን ድማ ምስ ስድራቤታትናን መራሕቲ ኮምን ኢድ ንኢድ 

ተተሓሒዝና ክንዓዪ ከምዝግብኣናን ትግንዘብ እያ።  እዚ ድማ ኣብዚ በዳሂ እዋናት ብፍሉይ ዘድሊ እዩ፣ 

ምኽንያቱ፡ ንዲጂታላዊ ኣፈላላይ ንኸነወግድ ንጽዕር ስለዘሎና ኢና። 

 

ዞባና፡ 178 ቛንቋታት ትዛረብ ስለዝኾነት፡ ብሓቂ ኣዝዩ ባህ ዘብል ብዙሕነት እዩ። ንብዙሕነትና ንኸነብዕልን 

ንፍሉይ ድሌታት ነፍስወከፍ ኮማትና ድማ ኣለሊና ንኽንፈልጥን ተወሳኺ ኣገባባት ንፍትሽ ኣሎና። ኣብዚ 

ሰሙን'ዚ፡ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ብምዃን ካብ መዋዕለ-ቆልዑ - 12 ክፍሊ ምስ ዘለዉ ዘገርሙ ተማሃሮ ቛንቋ 

እንግሊዝ ተራኺበ ነይረ። እዛ ወለዲ፡ መምሃራን፡ መራሕቲ ኮምን ጠበቓታትን ዝርከብዋ ጉጅለ፡ ንዘለዉና 

ተማሃሮ ቛንቋ እንግሊዝን ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት ተማሃሮን ስድራቤታትን ዝሓሸ ደገፍ ብዛዕባ 

ዝውሃበሉ ዝምልከት ብሉጽ ርእይቶን ሓሳባትን ሂባ እያ።  ነታ ምስ ስድራቤታት ዝግበር ርክብ ብኸመይ 

ከምዝመሓየሽ፡ ብዛዕባ ዕደላ ምግቢ ከምኡውን ብዛዕባ ንተማሃሮና ዝውሃብ ግቡእ ኣገልግሎት ኢንተርነት 

ኣመልኪታ ሓሳባት ንኽትህብ ኢላ ምሳይ ንምርኻብ ግዜ ዝወሰደት ጉጅለ ድማ ደጊመ የመስግና። 

 

ነቲ ብኮሚሽነር Lorraine Cochran-Johnson ኣብ እተኣንገደ ብዛዕባ ምምላስ-ናብ-ትምህርቲ ዝምልከት 

እተኻየደ ሓፈሻዊ ኣኼባ DeKalb County ተሳቲፈ ነይረ። እዚ፡ ዘገርም ኣጋጣሚ ነይሩ፣ ኣብ መላእ ዞባና 

ከምኡውን ተሓላቒት ቆልዑ ኣብ ዝኾነት metro Atlanta ምስ ዝርከቡ ካልኦት ሰባት ኢድ ንኢድ ኮይንና 

ብምዕያይና ብሓቂ የመስግን። ኣብቲ ኣኼባ እተሳተፍኩም ኲልኹም ሰባት፡ ንሕቶታትኩምን 

ጸገማትኩምን ከምዝሰማዕክዎን ርእይቶይ ንኽህበኩም ድማ ብሃንቀውታ ይጸበ ከምዘለኹን 

ብኽብረትኩም ፍለጡ። ኣብዚ ዓለማዊ ለበዳ እናኸበደ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ከም ሓንቲ ስድራቤት DeKalb 

ኴንና ብዝበለጸ ክንሰምርን ክንሓብርን ብሓቂ የድልየና እዩ። 

 

Learn4Life (L4L)፡ ዞባዊ ሽርክነት ትምህርቲ ሜትሮ ኣትላንታ (Metro Atlanta Regional Education 

Partnership) እዩ፣ ንመንእሰያትና ንኽንምህርን ናይ መጻኢ ወለዶ መራሕትን ዜጋታትን መታን ክኾኑ 

ንኸነዳልዎምን ብዛዕባ ዘሎና መብጽዓ ንምዝርራብ ተራኺብና። እዚ ትካል'ዚ፡ ብኣብያተ-ትምህርቲ 

ዞባታት፡ ኮም፡ ዋኒናትን ዘይ-መኽሰባውያን ውድባትን ዝቖመ ኮይኑ፡ ኲሎም ቆልዑ ድማ ኣብ ምሉእ 

ዓቕሞም ንኽበጽሑ ዕድል ክውሃቦም ኣለዎም ዝብል ሓበራዊ እምነትና ዝምራሕ እዩ። 
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ውድባዊ ብሉጽነት (ዓውዲ ሸቶ V) 

 

ሓሙስ፡ ምስ ግዝያዊት ሓላፊት ሰብኣዊ ጸጋታት ዝኾነት Mrs. Linda Woodard ብምዃን ንኽፍሊ 

ሰብኣዊ ጸጋታት ተዛዊረ ንኽርኢ ዕድል ረኺበ ነይረ። ከምቲ ኲልና እንፈልጦ፡ ሰብኣዊ ጸጋታት፡ ልዑል 

ብቕዓት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንኽቖጽርን ንልዑል ክእለት ንኸደንፍዕን ብቐጻሊ ንኽህሉን ዝግበር መትኒ 

እዩ። ዓወት ቤት ትምህርቲ ዞባና፡ ኣብ ዘሎና ክፍሊ ሰብኣዊ ጸጋታት ከምዝጅምር ንግንዘብ ኢና። ዓወት 

ንኸነምጽእ ዝቖምና ምዃንና ንምርግጋጽ፡ እቲ ዘሎና ውድባዊ ቻርት ብቐረባ ንከታተሎ ኢና። 

 

ድሕነትን ምሉእ ጥዕናን ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ኣብ ጉጅለና፡ ቅድሚ ዂሉ ቀዳምነት እንህቦ 

ስለዝኾንና፡ ኮቪድ-19፡ ንዘለዉና ኣትሌታት ተማሃሮን ኣብ ዞባ ዝካየድ ስፖርትታትን ዝጸለወሉ እናወሰኸ 

ዝኸይድ ዘሎ ሓደ-ሓደ ጸገማትና ንምፍታሕ፡ ማንዛዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣትሌታት ኣአንጊድና ነይርና። 

ጉጅለይን መሳርሕተይ Dr. Sandra Fordን ስለተሳታፍነትኩም የመስግነኩም። ኣብቲ ኣኼባ 

ዘይተሳተፍኩም እንተዄንኩም፡ ብቪድዮ ኣብ እተዳለወ ተለቪዥን DeKalb Schools፥ 

https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=781 

ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

ኣብዚ ሓደ ሰሙን ጥራይ ተሪፉና ዘሎ ግዜ፡ ንብሉጽ ዓመተ-ትምህርቲ ብስነ-ኣእምሮ ድልዋት ንኽትኮኑ 

እሓተኩም። ኣብዚ በዳሂ እዋናት፡ እወታዊ ኣተሓሳስባ ይሃልኹም፡ ዘተባብዕ ቃላት ተዛረቡ ከምኡውን 

ምሳኹም ብምዃን ኣበርቲዐ ይሰርሕ ከምዘለኹ ፍለጡ። ዝፈትዋ ምሳሌ ሀይታውያን ኣላ፣ ንሳ ድማ 

"ብዙሕ ኣእዳው ኣብ ዘለወሉ፡ እቲ ጾር ይፈኩስ" ይብል። ብሉጽ ቀዳመ-ሰንበት ይግበረልኩም! 

 

ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡ 

 

Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት 


