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"እቲ ቊጽሪ ሓደ ቀዳምነተይ፥ ድሕነትን ጥዕናን ተማሃሮናን መምሃራንናን ምርግጋጽ እዩ።" 

ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፥ 

 

 

 

እዚ ሰሙን'ዚ፡ ንዓመተ-ትምህርቲ 2020-21 ብቐጻሊ እንዳለወሉ ካልእ ውጽኢታዊ ሰሙን ነይሩ። 

 

ብዙሓት ካባኻትኩም፡ ብዛዕባ ዘለዉና ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ይፈልጡ እዮም፣ ኣብ ሓምለ 13 ኣብ 

እተኻየደ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ (Board of Education) ድማ ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ ዝምልከት ውጥን 

ዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ ንDeKalb County School District’s (DCSD) ኣቕሪበ ነይረ። ኣብዚ 

ኣኼባ'ዚ፡ ቦርድ፡ ምጅማር ዓመተ-ትምህርቲ ክሳዕ ነሓሰ 17 ክደናጒ፣ ንዘጋጠመ ልዑል ዝርጋሔ ኮቪድ-19 

ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ናይ ርሕቐት/ማዕዶ ኣገባብ ትምህርቲ ብምጥቃም ኣብያተ-ትምህርቲ 

ንኽኸፍታ ተሰማሚዑ ነይሩ። 

 

እዚ ውጥን ዞባ'ዚ፡ ንኽፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ (Georgia Department of Public Health)፡ ቦርድ 

ጥዕና ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health)፡ ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም 

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ከምኡውን ክፍሊ ትምህርቲ ጆርጅያ 

(Georgia Department of Education (GaDOE)) ካብ ዝርከብወን እተፈላለዩ መሻርኽቲ ንእተረኽበ 

መምርሒ ከምዘካትት ተገይሩ እዩ። ካብ ወለዲ፡ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን እተዋህበ 39,574 መልስታት 

ካብ ዘስፈረ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ርእይቶ መሻርኽቲ እተረኽቦ ኮማዊ መልሰ-ዕንጋለ፡ ነዚ ውጥን'ዚ ይድግፎ 

እዩ። 

 

ኣብዚ እዋን'ዚ ንዘሎ ልዑል ዝርጋሔ ሕማም ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ ማዕዶ ትምህርቲ፡ እቲ ዝበለጸ 

ምርጫና እኳ እንተኾነ፡ በብወርሒ ከምዝግምገም ክኸውን እዩ። ኣብ ዓወት ተማሃሮ ልዑል ትጽቢታት 

ከምዝህሉን ኣብ ምስትምሃርን ምምሃርን ድማ ሕጉሳት ከምዝኾኑን እናገበርና፡ ንድሕነት ተማሃሮናን 

ሰራሕተኛታትናን ቅድሚ ዂሉ ንሰርዕ ኣሎና። 

 

ኣብቲ ሓምለ 15 ኣብ ጠረጴዛ ብምዃን ብማንዛዊ ኣገባብ ብዋና ኣማሓዳሪት ኣብ እተኻየደ ኮማዊ ዘተ 

መጽሔት-ቅዋም ኣትላንታ (Atlanta Journal-Constitution Community Conversation)፡ ብዛዕባ 

ውጥንን ጉጅለና ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ዘገርም ስራሕን ኣመልኪትና ንኽንዘራረብ ዕድል ስለዝረኸብና ሕጉስቲ 

እየ። ኣብ Facebookን YouTubeን ተዓዚቦም ርእይቶታቶም ንዝሃቡ ኲሎም ሰባት የድንቕ። ንDCSD 

ብምውካለይ ሕብንቲ እየ! 

 

ኣብዚ ሰሙን'ዚ ድማ ኣብ ዞባ III ንዝርከባ ዘገርማ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ መዓልቲ ምብጻሕ በጺሐየን 

ነይረ። ንኣብያተ-ትምህርቲ ተዘዋዊረ ድሕሪ ምርኣየይን ምስ መምሃራን ድሕሪ ምርኻበይን፡ በቲ ምስ 

ስድራቤታት ዘለዎም ሓያል ዝምድና ኣዝየ ተተባቢዐ እየ። እዚ ሓያል ዝምድናታት፡ ምስእንሓብር ዝበለጽና 

ከምእንኸውን ዘረጋግጽ እዩ። 

 

ዋና ኣማሓዳሪት ዞባ Dr. Sean Tartt፡ ምስ ስድራቤታት፡ ተማሃሮ፡ መምሃራንን ርእሰ-መምሃራንን ናይ 

ርክብ መደባት ብምስርዓ የመስግና። ኲሎም ድማ ብዛዕባ ምምላስ ናብ ትምህርትን ውጥን ዳግማይ-

ምኽፋት ትምህርትን ዝምልከት ሓበሬታ ንኽንህብ ዝሕግዘና ብሉጽ ሓሳባት ሂቦሙና እዮም። 
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ኣብ መወዳእታ፡ ዕለት 16 ሓምለ ንWilliam Bradley Bryant Center ከምኡውን ንማእከል ናይ ኦንላይ 

ምዝገባ (Online Registration Center) ንኽበጽሕ ዕድል ረኺበ ነይረ። ብዛዕባ ዘሎና ጨንፈር ቴክኖሎጂ 

ሓበሬታ (Information Technology Division) ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ምስ ግዝያዊት 

ላዕለወይቲ ፈጻሚት ሓበሬታ (Chief Information Officer) Monika Davis ብምዃን ነቲ ማእከል 

ተዘዋዊረ ተዓዚበ ነይረ። ክፍሊ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፡ ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ብመገዲ ብቑዕ ቴክኖሎጂ 

ገይሮም ንኣካዳምያዊ ትጽቢታቶም ንኽበጽሑ ብዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ተመሲጠ እየ። 

 

ናይ ኦንላይን ምዝገባን ንስድራቤታትና ንዝውሃብ ኣገልግሎት ዓሚልን ንምጥንኻር፡ ብሓላፊ ናይ ኦንላይን 

ምዝገባ/መዝገባት (Online Registration/Records Manager) Petra Boerner፡ Monika Davis 

ከምኡውን Dr. Vasanne Tinsley ምክትል ዋና ኣማሓዳሪት ደገፍን ሓገዝን ተማሃሮ (Student Support 

& Intervention) ንእተገብረ ናይ ሓባር ጻዕርታት ድማ የመስግን። ናይ ጉጅለ ስራሕ፡ ንሕልሚ ፍረ 

የውህብ'ዩ! 

 

ናብ ዓመተ-ትምህርቲ 2020-21 ኣብ እንኣትወሉ ዘሎና እዋን፡ ንዝያዳ ካብቶም ዘለዉና ዘገርሙ 

ሰራሕተኛታትን ኣባላት ኮምን ንኽራኸብ ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ። ብቐዳመ-ሰንበት ባህ ይበልኩምን 

ውሑሳት ድማ ኲኑን! 

 

 

 

 

ምስ ሰላምታ፣ 

 

Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት 


