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ቅጺ 7
ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡
ሽሕ እኳ እዛ ዓመት'ዚኣ ዝተፈልየት እንተኾነት፡ ምጅማር ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ግን ኲሉ ግዜ ባህ ዘብል
ግዜ እዩ። ማንዛዊ ትምህርቲ ይካየድ ብምህላዉ ሕጉስቲ እየ፣ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ምሉእ ብምሉእ
ንኽንጅምር ብሃንቀውታ ይጸበ ኣለኹ። እቲ ብትግሃት ዘዳለናዮ ውጥንን ንብሉጽነት ዘሎና መብጽዓን፡
ብዝተኻእለ መጠን ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ ዘጥረናዮ ተሞክሮ ንተማሃሮና ንኸነመሓላልፍ
ከምዝሕግዘና እምነት ኣሎና።
ኣብዚ ሰሙን'ዚ ገለ ጸገማት ኣጋጢሙና እኳ እንተኾነ፡ ሰራሕተኛታትና ግን ካብ መርበብ-ርክብ ጀሚሩ
ክሳዕ ምዝገባ ንዝነበረ ብዙሕ ካብቲ ጸገማት ክፈትሕዎ ክኢሎም እዮም። ነፍስወከፍ ብድሆ፡ ዝሓሸ ስራሕ
ንኽንሰርሕ ዕድል ይህበና እዩ። ንዘይተጠቕማሉ መሳርሒታት ንዝመለሳ ስድራቤታት ብፍሉይ የመስግነን፣
ምኽንያቱ፡ ክፍሊ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፡ ንዘይብሎም ተማሃሮና ደገፍ ንኽህበን ሓገዝ ኮይኑ እዩ። DCSD
ኽትከዶ ዘለዋ ጉዕዞ'ዩ!
ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ብሉጽ ህያባትን ክእለታትን ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ከነብዕል ደሊና ኣሎና። ካብ
ማእከል ቅድመ-ትምህርቲ (Early Learning Center) ዝመጸ Mr. Mark Knowles፡ በቶም ትምህርቲ
Bitmoji ዝወስዱ ተማሃሮ ተተባቢዑ እዩ። ወላዲት ጓል ሰለስተ ዓመት Corinne፡ "Mr. Knowles፡ ዘገርም
እዩ!!! Corinne፡ ብመለማመዲታት ስእሊ፡ ብፍላይ ድማ ንገዛእ-ርእሱ ባዕሉ ብዝሰኣላ ስእሊ Mr. Knowles
ባህ ኢልዋ እዩ። ንሳ ንስእሊ ብኸመይ ከምእትርድኦ ክትፈልጥ ንኽትክእል ዝገበራ መእተዊ ትምህርቲ፡ ብዋጋ
ዘይትመን እዩ። ነዚ ትምህርቲ'ዚ ዘጠናኽር ሙዚቃን ዛንታን ከምዝካተት ብምግባሩ ድማ ፈትያቶ እያ።"
ብምባል ሓሳባ ትህብ።
ንስነ-ጥበብ Miss Corinne ኢልካ ስለዝገበርካዮ ባህ ዘብል ስራሕ የመስግነካ። ተመሲጠ እየ!
ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ንጉዳያት ኮቪድ-19ን ንዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ ዝምልከት ንዘዳለናዮ ውጥን ንከታተል ኣሎና። ነዚ
ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ንጅምረሉ ዘሎና እዋን፡ ለበዳ ኮቪድ-19፡ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ንዝርከቡ
ቆልዑን ስድራቤታቶምን ትጽቢት ብዘይተገብረሉ መገዲ ዝጸሉ ሓበራዊ በሰላ ከምዝገደፈ ክንዝክሮ ዘለና
እዩ። DeKalb County School District፡ ንስነ-ልቦናዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራዊ ጥዕናን ተማሃሮና
ንኽትፈትሕ መደብ ኣለዋ። ኣባል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ Lucy McBath፡ ኣብቲ ዘወከለቶ ዞባ
ዝርከቡ ተማሃሮን ስድራቤታትን ብዛዕባ ዝረኽብዎ ስነ-ልቦናውን ስነ-ኣእምሮኣውን ደገፍ ዝምልከት ካብ
ክፍሊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎታት (Psychological Services Department) ሓበሬታ ንኽትረክብ ንቤት
ትምህርቲ ዞባ ተወኪሳ ነይራ። ኣብ 18 ነሓሰ 2020፡ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ቤት ትምህርቲ Alanna Works፡
"ኮቪድ-19ን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕናን" ዝብል ኣርእስቲ ብምቕራብ ከም ክኢላ ዘተ ኮይና ኣገልጊላ ነይራ። እቲ
ዝቐረበ መግለጽን ዘተን Ms. Work፡ ብዛዕባ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተማሃሮ፡ ስነኣእምሮኣዊ ጽልዋታት እተወሸቡ ቆልዑን ሓፈሻዊ ለበዋታት ናይቲ ክውሃብ ዘለዎ ደገፍን ዝምልከት ሓበሬታ
ዝሃበ ነይሩ። Ms. Alanna Works፡ ንተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን ዝውሃብ ግቡእ ደገፋት
ከምዘሎ ዘረጋግጽ ፍልጠታ ብምክፋላ ድማምስጋናና ከነቕርበላ ንደሊ።
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ናብዚ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ እንኣትወሉ ዘሎና ግዜ፡ ክብርታትና፡ ቀንዲ ክፋል ናይቲ ከም
መንግስታውያን ሰራሕተኛታት እንሰርሖ ስራሕ ኮይኑ ክነብር እዩ። ናይ መወዳእታ ኣኼባ ቦርድ ኣብ
ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ፡ ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ርእሰ-ውጥን ዝምልከት ሓበሬታ፡ ቅድሚ ኣኼባ ድልው ኣይነበረን።
ግሉጽነት፡ ቀንዲ ኣካል ናይቲ ኣብ ህዝባዊ ትምህርቲ እንሰርሖ ስራሕ እዩ። ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ርእሰውጥንዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ነዚ ሰነዳት'ዚ ተወከሱ።
ኣብ መደምደምታ፡ ዞባና፡ በቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትሰርሕ ሓያል ጻዕሪ ዝገብሩ ንዘለዉ ሰራሕተኛታትና ኣዚና
ነመስግኖም። ማንዛዊ ትምህርቲ ብሓድሽ መገድን ሃዋሁን ኣብ እንምሃረሉ፡ ምሳና ብምዃን ልዕሊ ዓቐን
ትዕግስቲ ንዝገበሩ ተማሃሮናን ስድራቤታትን ነመስግኖም። ብሉጽ ቀዳመ-ሰንበት ይግበረልኩም!
ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡
Mrs. Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት

