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ጥራዝ 26
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
በመጀመሪያ የዲስትሪክቱን ግዛት መልዕክት ለማዳመጥ የተገኙት ወይም የገቡትን ሁሉ ማመስገን
እፈልጋለሁ፡፡ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ዋና ተቆጣጣሪ ሆኜ
በማገልገሌ ክብር ይሰማኛል እንዲሁም አመሰግናለሁ ነገር ግን ብቻዬን ማድረግ አልችልም።
ይህንን ታላቅ የት / ቤት ዲስትሪክት ወደ ፊት እና ወደ ላይ እንድናሸጋግር የእርስዎ ድጋፍ በጣም
ከፍተኛ ነው።
ወረዳውን እንደገና በመክፈት እቅዳችን ወደ ደረጃ ሁለት እና ደረጃ ሶስት ሲሸጋገር በማየቴ በጣም
ተደስቻለሁ፡፡ በእነዚህ ደረጃዎች ውስጥ የተማሪዎች ቡድን ትምህርት ቤት ለመግባት በመረጡት
መሰረት በጥምረት እና በአካል በመገኘት ትምህርት ይማራሉ፡፡ የቅድመ-መዋለ ሕፃናት ፣ የመዋለ
ሕፃናት ፣ የመጀመሪያ ክፍል ፣ የሁለተኛ ክፍል ፣ የስድስተኛ ክፍል እና የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች
ማክሰኞ ማርች 9/2021 በአካል በመገኘትል መማር ይጀምራሉ፡፡ ሦስተኛ ፣ አራተኛ ፣ አምስተኛ ፣
ሰባተኛ ፣ ስምንተኛ ፣ 10 ኛ ፣ 11 ኛ እና 12 ኛ ክፍሎች ሰኞ፣ ማርች 15/2021 በደረጃ ሦስት
ይጀምራሉ፡፡
ተማሪዎቻችን ፣ መምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን በህንፃው ውስጥ ደህንነታቸው የተጠበቀ
መሆናቸውን ለማረጋገጥ ወረዳው በበሽታዎች ቁጥጥር እና መከላከል ማእከላት (CDC)
የተጠቆሙትን የመከላከል ስትራቴጂዎች ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ የ DCSD ደህንነት እንዴት
እንደምንጠብቅ።
ተማሪዎቻችን ወደ መማሪያ ክፍሎች እንዲመለሱ በጉጉት እጠብቃለሁ፣ ያንን አማራጭ ለመረጡ
ቤተሰቦች! ወደ ፊት-ለፊት መማር ስለመመለስ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ድረ-ገጻችንን
ይጎብኙ፡፡ የርቀት ትምህርት አቅርቦቶቻችንን አጠናክረን ለመቀጠልም ቁርጠኛ ነን፡፡
የዲስትሪክቱን ግዛት መልዕክት ለመመልከት እዚህ ይጫኑ፡፡ የክልል ግዛት መልዕክትም
በዲስትሪክቱ የ YouTube ገጽ ላይ ይገኛሉ፡፡
አዲስ ፕሮግራሞች
ወደ ፊት-ለፊት ለመማር መመለስን እና በምናባዊ ትምህርተ ወቅት የተገኙትን ስኬቶች ስናከብር
ወረርሽኙ ለአንዳንድ ተማሪዎቻችን ያስከተለውን መሰናክሎች መቀበል አለብን፡፡ ወደፊት
በምንጓዝበት ጊዜ አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ለማስተካከል እቅድ አለን፡፡ ያልተማሩ ትምህርቶችን
ለማካካስ DCSD “ረቡዕ መማር” ን ይጨምራል ፣ እንዲሁም አስደሳች አዲስ የሰመር አካዳሚክ
እና ማበልፀጊያ ፕሮግራሞችን ይሰጣል።
DCSD ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ሰራተኞች በመመልመል እና በማቆየት
በተጨማሪም ለሰራተኞቻችን ውጤታማነት ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ ዲስትሪክቱ የአካል ጉዳተኛ
ተማሪዎችን ፣ ልዩ ተማሪዎችን እና የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን ለመደገፍ ለመምህራንና ለመሪዎች
የሙያ እድገት ዕድሎችን ይጨምራል፡፡
ተማሪዎቻችን የላቀ ውጤት ማግኘት እንዲቀጥሉ ለስኬት እንቅፋቶችን እናጠፋለን!
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COVID-19 ክትባት
የ COVID-19 ክትባቶችን ለአስተማሪዎች ለማዳረስ ገዢው Brian Kemp በቅርቡ ባወጣው
ማስታወቂያ DSCD ደስተኛ ነው፡፡ ዲስትሪክቱ ብዙ ክትባቶች ከተገኙ በኋላ ለሠራተኞች
በአተገባበር ስትራቴጂ ላይ ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በቅርበት እየሰራ ነው፡፡ ሰራተኞችም
በክትባት አቅርቦት ላይ ከዋና የጤና አጠባበቅ አቅራቢዎቻቸው ጋር እንዲነጋገሩ ይበረታታሉ፡፡
የማርች ማስተዋል
ዲስትሪክቱ በማርች ወር ለሠራተኞች “የማርች ማስተዋል” እንደሚያቀርብ ስገልጽ በደስታ ነው።
እነዚህ የ 30 ደቂቃ ክፍለ-ጊዜዎች ጭንቀትን ለመቆጣጠር ፣ አእምሮን ለማረጋጋት እና የተዳከመ
ስሜትን ለመቆጣጠር በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሣሪያዎችን በመጠቀም ላይ ያተኩራሉ፡፡ ክፍለጊዜዎቹ እንዲሁ በሙዚቃ እና በእንቅስቃሴ የአእምሮ ጤንነትን ያሳድጋሉ፡፡
ክፍለ-ጊዜዎቹ በአንድ ክፍለ-ጊዜ እስከ 150-200 ተሳታፊዎችን የሚያስተናግዱ ሲሆን ሰራተኞችም
ከፈለጉ ብዙ ስብሰባዎችን መመዝገብ ይችላሉ፡፡ ክፍለ-ጊዜዎቹ የሚሠጠው የማስተዋል ጊዜ
መስራች በሆኑት አቶ Curtis Smith ነው፡፡ ስብሰባዎቹ የሚቀርቡት በአቶ Smith በሚሰጠው የ
ZOOM አገናኝ በኩል ነው፡፡
ጊዜያዊ ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ ዶ / ር Deborah Moore-Sanders እና ሰራተኞቿ
ለሰራተኞቻችን በዚህ ተነሳሽነት ላይ ላደረጉት ከፍተኛ ጥረት እናመሰግናለን፡፡
የልዩ ልጆች ሳምንት
DCSD በቀጣዩ ሳምንት የልዩ ልጆች ሳምንትን ያከብራል፡፡ የውርስ ቃል ኪዳኖቻችንን ስንገመግም
ልዩ ተማሪዎቻችን ወደፊት ለመገስገስ የሚያስፈልጋቸውን ጠቅለል ያለ አገልግሎት ለመስጠት
ያደረግነው ቁርጠኝነት ለወረዳው ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ሁላችንም
እናስታውስ፡፡ ልዩ ተማሪዎቻችንን ስናከብር በማህበራዊ አውታረ መረቦች ይከተሉን፡፡
ተማሪዎቻችን የትምህርት እና የሕይወት ግባቸውን እንዲያሳኩ ልንረዳቸው የምንችለውን ሁሉ
እያደረግን መሆኑን ለማረጋገጥ እንደ “አንድ DeKalb” በጋራ መሥራታችንን እንደምንቀጥል
ተስፋዬ ነው፡፡
ከሠላምታ ጋር ፣
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris

