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ጥራዝ 27 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

ፊት-ለፊት መማርን የመረጡን ተማሪዎችን በደስታ እንኳን ወደ ህንፃዎች በደህና መጣችሁ እላለሁ! በ 

COVID-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የተጓዝንበት ያለፈው ዓመት ፈታኝ ነበር፡፡ እንደ ማህበረሰብ እና እንደ 

ሀገር ኪሳራ አጋጥሞናል፡፡ ሆኖም ፣ በዋሻው መጨረሻ ወደ ብርሃን እየተቃረብን ስንሄድ ፣ ከመቼውም ጊዜ 

በበለጠ ጠንካራ እና የተሻልን ሆነን እንወጣለን የሚል ተስፋ አለኝ፡፡ 

ምንም እንኳን በማርች 9 ቀን ደስ ቢለኝም ሁሉንም ተማሪዎቻችንን ወደ ህንፃዎቻችን በደህና 

የምንቀበልበትን ቀን በጉጉት እጠብቃለሁ፡፡ እስከዚያ ቀን ድረስ ተማሪዎቻችን በጥምረት የትምህርት 

ምዕራፍ ስኬታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጠንክረን እንሰራለን፡፡ 

የማቃለያ ስልቶች 

የተማሪዎቻችን ፣ የመምህራኖቻችን እና የሰራተኞቻችን ደህንነት እና ጠና ከሁሉም በላይ አስፈላጊ እና 

አሁንም ተቀዳሚ ትኩረት ሆኖ የሚቀጥል ነው፡፡ ተማሪዎቻችን ፣ መምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን 

በህንፃዎቹ ውስጥ ሲሆኑ የበሽታዎች ቁጥጥር እና መከላከል ማእከላት (CDC) የሚመከሩት የማቃለያ 

ስልቶች ሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ይተገበራሉ፡፡ የመተላለፍ አደጋን ለመቀነስ 

ወረዳው ተግባራዊ እያደረጋቸው ያሉት ስትራቴጂዎች: 

• በማንኛውም ጊዜ ጭምብል ያድርጉ 

• ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ 

• እጅዎን ይታጠቡ 

• ማጽዳትና በፀረ-ተዋህሲያን መጠቀም 

• የንኪኪ/ግንኙነት ፍለጋ 

• የህንጻ የአየር ማናፈሻ 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ደህንነት እንዴት እንደጠበቅነው የበለጠ መረጃ ለማግኘት 

እዚህ ይጫኑ፡፡  የአውቶቡስ መስመሮችን ለመመልከት እዚህ ይጫኑ፡፡ 

 

COVID-19 ክትባት 

 

DCSD በርካታ የክትባት አቅርቦት ከተሰጠ በኋላ ሠራተኞች COVID-19 ክትባቱን ለመቀበል በአተገባበር 

ስትራቴጂ ላይ ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በቅርበት እየሰራ ነው፡፡ ተጨማሪ መረጃ በሚቀጥለው ሳምንት 

ይከተላል። ሰራተኞችም በክትባት አቅርቦት ላይ ከዋና የጤና አጠባበቅ አቅራቢዎቻቸው ጋር እንዲነጋገሩ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fkeeping-dcsd-safe%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037919386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F6vm6b%2FQVq%2BQFw%2F78lf8KB103q4z%2FDBcq0JixMB8Fvs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fbus-routes%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk%2FPie9UbGYpNhaDdG0In0lHySh3TD67O9OD%2FFrk3to%3D&reserved=0
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ይበረታታሉ፡፡ 

 

እንኳን ደስ አላችሁ 

 

በዚህ ባለፈው ሳምንት ለ DCSD አስደናቂ ዜናዎች ነበሩ! በ 2021 የዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ወጣቶች 

መርሃግብር (USSYP) የ Georgia ተወካይ ሆኖ የተመረጠውን የ Lithonia የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት 

ተመራቂ Zae Brewerን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ፡፡ የ 104 ተማሪ ልዑክ አባል በመሆን 

ለዲግሪ ትምህርት የ 10,000 ዶላር የኮሌጅ ስኮላርሺፕ ይቀበላል፡፡ በ Zae በጣም ኩራት ይሰማናል ፣ እናም 

Lithonia ሁለተኛ ደረጃ እና DCSDን በጥሩ ሁኔታ እንደሚወክል እናውቃለን! 

 

እንዲሁም የ 2021 የላቀ ምደባ (AP) የክብር ትምህርት ቤቶች የተባሉትን 11 የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤቶች 

እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ! የ AP ትምህርቶች ተማሪዎቻችን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ውስጥ እያሉ የኮሌጅ ደረጃ ይዘትን ለመማር እና በኮሌጁ ቦርድ የሚሰጡ የ AP ፈተናዎችን እንዲወስዱ 

እድል ይሰጣቸዋል፡፡ በ Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Chamblee Charter 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ በ Clarkston ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ፣ Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ት / 

ቤት ፣ የ DeKalb ቀደምት ኮሌጅ አካዳሚ ፣ የ DeKalb የሥነጥበብ ትምህርት ቤት ፣ Druid Hills 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ Dunwoody ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ፣ በ Lakeside ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት ፣ በ Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት እና በ Tucker ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት የሚገኙ መምህራን ፣ ሠራተኞችና ምሁራን እንኳን ደስ አላችሁ! 

 

የቦርድ አድናቆት ሳምንት 

 

DCSD በማርች ወር ውስጥ የ Georgia ትምህርት ቤት የቦርድ አድናቆት ሳምንት ከማርች 15 እስከ 19 

ድረስ ለማክበር በመላ ግዛቱ ውስጥ ካሉ ሌሎች የት / ቤት ወረዳዎች ጋር እየተቀላቀል ነው፡፡ የትምህርት 

ቤት የቦርድ አባሎቻችን ተማሪዎችን ፣ ሰራተኞችን ፣ ወላጆችን እና ሌሎች የድስትሪክቱ ባለድርሻ አካላትን 

ለማገልገል ላደረጉት ቁርጠኝነት እናከብራቸዋለን፡፡ 

 

የትምህርት ቦርዱ አባላት በጠንካራ ውይይቶች ለመሳተፍ እና ለተማሪዎቻችን መሻሻል አስቸጋሪ 

ውሳኔዎችን ለማድረግ ድፍረት ስላላቸው እናመሰግናለን፡፡ እኛም ስለአስተዳደራቸው እና ለሁሉም 

ተማሪዎች ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት እና በመመካከር ስለሚጫወቱት ሚና እናመሰግናቸዋለን፡፡ 

 

የማርች ማስተዋል 

 

DCSD ባለፈው ሳምንት ለሠራተኞቹ “ማርች ግንዛቤ” በተሳካ ሁኔታ ጀምሯል፡፡ ይህ አስፈላጊ ተነሳሽነት 

ሠራተኞች ጭንቀትን ለመቆጣጠር ፣ አእምሮን ለማረጋጋት እና መሰላቸትን ለመፍታት በማስረጃ ላይ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
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የተመሰረቱ መሣሪያዎችን በመጠቀም ላይ ያተኮሩ የ 30 ደቂቃ ክፍለ ጊዜዎችን እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል፡፡ 

ስለ መጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ከጥቂት ሰራተኞቻችን አዎንታዊ ግብረመልስ የተቀበልን ሲሆን ሁሉም 

ሰራተኞች የግንዛቤ ጊዜመስራች በሆኑት በአቶ Curtis Smith በሚሰጡት ክፍለ ጊዜ እንዲሳተፉ 

እናበረታታለን፡፡ 

 

ስለተማሪዎቻችን ፣ ስለ መምህራኖቻችን እና ስለ ሰራተኞቻችን ተጨማሪ የስኬት ታሪኮች ለመስማት 

በጉጉት እጠብቃለሁ! 

ከሠላምታ ጋር ፣ 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris 

 


