TIGRINYA

ሰላምታ ካብ DeKalb County School District፡

ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ብዛዕባ ባጀት ፊስካዊ ዓመት 2020-2021 ንኽንዘራረብ ማንዛዊ ኣኼባ ቦርድ ኣካይድና
ነይርና። ካብ ዝሓለፈ ግዜ ንላዕሊ ድማ ንደቅናን ሰራሕተኛታትናን ከምኡውን ንስድራቤታቶም ሓለዋ
ንኽንገብር ከም ዞባ መጠን ሓደ-ሓደ ከበድቲ ውሳኔታት ንኽንወስድ ብሕብረት ክንሰርሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ንድምጽኹም ድማ ጽቡቕ ገይረን ብንጹርን ሰሚዐዮ ኣለኹ። እቲ ዝገበርክሙዎ ጻውዒታት ተሌፎን፡
ዝጸሓፍክሙዎ ኢመይላትን ሓደ-ምስ-ሓደ ዝገበርክሙዎ ዝርርባትን ብኣስተብህሎ ተኸታቲለዮ እየ። ነዛ
ዞባ'ዚኣ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽወስዳ፡ ክብረትን ሓጐስን ይስምዓኒ።
ከምዚ ድሕሪ ምባለይ ድማ ሰኑይ ኣብ እተኻየደ ኣኼባ፡ ነተን ዝጐደላ መዓልታት ናይ ዓመት ካብ ባጀት
ፊስካዊ ዓመት '21 ከጉድልሉ ንዝኽእሉ ተወሳኺ ገንዘብ ንኸለልዩ ድማ ንሓለፍቲ ክፍልና ሓቲተዮም። እቲ
ዝግበር ውሑድ ምትዕርራያት፡ ኣብ መምሃራንናን ሰራሕተኛታትን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ከምዝኽእል
ንፈልጥ ኢና፣ ኣብ ዓወት ተማሃሮና ድማ ኲሉ ሰብ ኣገዳሲ ተራ ከምዝጻወት ንግንዘብ ኢና። ሸቶና፥ ኣብቶም
ንድሌታት ተማሃሮና ንኸማልኡ ደኺምና ከይበሉ ኣብ ዝሰርሑ መምሃራንና ድማ ዝተሓተ ኣሉታዊ ጽልዋ
ዘለዎ ውጥን ንኸነዳሉ እዩ።
ኣገዳሲ ገምጋም ድሕሪ ምክያድና ድማ ነቶም ዘለዉና ክብርታትን ቀዳምነታትናን ዘምስክር እተመሓየሸ
ውጥን ባጀት ከምዘቕረብና ክሕብረኩም እንከለኹ ሓጌስ ይስምዓኒ። እቲ ባጀት ተፈቒዱ ኣሎ፣
ንሰራሕተኛታት ዞባ ዝምልከት ናይ ሓሙሸተ ጐደሎ መዓልታት ዘጠቓለለ እዩ። ዞባ ድማ ንኢንስቲትዩት
ሞያዊ ዕብየት (Professional Development Institute) ተባሂሉ ናይ ኣርባዕተ-መዓልቲ ክፍሊት
ንመምሃራን፡ መራሕትን ሰራሕተኛታት ደገፍን ክትህብ እያ። ከም ውጽኢቱ ድማ እዞም
ሰራሕተኛታት'ዚኦም፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት፡ ሓንቲ ዝጐደለት ናይ ስራሕ መዓልቲ ክትህልዎም እያ።
ንመምሃራናን ንቤት ትምህርትናን ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከምእንህብ ዘመስክር ውሳኔ ንኸነሐልፍ፡ ጉጅለና
ብዙሕ ስራሕ ክሰርሑ ስለዝኸኣሉ ኣዝየ የመስግኖም።
ብሕብረት ኣብ እንሰርሓሉ ዘሎና እዋን፡ እዚ ሰሙን'ዚ፡ ነቲ ኲሉ ግዜ ብሕብረት ምስእንሰርሕ ዝበለጽና
ንኸውን ዝብል ዝነበረ ኣገልጋሊ፡ ኣባል ምንቅስቓስን ኣዝዩ ኣገዳሲ መራሕን ዝነበረ ወኪል ባይቶ John
Lewis የዘክረኒ። ጉጅለይ ድማ ልክዕ ከምቲ ወኪል Lewis፡ "ኽትገብርዎ እትደልይዎ ሓደ ነገር ከምዘሎ ኣብ
ዝፈለጥክሙሉ እዋን፡ ተስፋ ኣይትቑረጹን ብእኡ ድማ ኣይትሰዓሩን" ዝበሎ፡ ነዚ ናይዚ ሰሙን'ዚ ብድሆ
ገጢማቶ እያ። DeKalb County School District ድማ ኣብ ሃገርና ንፈለማ እዋን ብወኪል ባይቶ Lewis
እትጽዋዕ ቤት ትምህርቲ መባእታ John R. Lewis ክህልዎ ስለዝኸኣለ ዓቢ ክብሪ ይስምዓና።
ካልእ ዓቢ መራሒ ናይዚ ግዜ'ዚ ዝኾነ ቀሺ Reverend C.T. Vivian ብሞት ብምሕላፉ ድማ ከይጠቐስክዎ
ምስዝሓልፍ ይቕረ ኣይብሃለለይን እዩ። እዚ ድማ ኣብዚ ዘይርጉእ ኲነታት ኽንገብሮ እንኽእል ብዙሕ ነገር
ከምዘሎ እንዝክረሉን እንምሃረሉን ዓቢ ግዜ እዩ። ጉጅለና፡ ንቕድሚት ኣብ እንጉዓዘሉ ዘለና እዋን ሓደ
ብድሆ ከጋጥማ ከምዝኽእል ይፈልጥ እየ።

TIGRINYA
ኣብ መደምደምታ፡ ነቶም ኣብ ሓምለ 20 ብማንዛ ስራሕ ንኽጅምሩ ንዝመጹ ተሓጋገዝቲ ርእሰመምሃራንን ሓለፍቲ ኣማኸርትን መርሓባ ይብል። ንተማሃሮና ብማንዛ ኣብ እንምህረሉን ኣብ እንኣልየሉን
እዋን፡ ነቲ ኲልኹም እትዓይዎ ዓቢ ስራሕ ንኽርኢ ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ። ብሉጽ ቀዳመ-ሰንበት
ይግበረልኩም!

ናትኩም #1 መራሕት-ደገፍ፡
Cheryl Watson-Harris፡ ዋና ኣማሓዳሪት

