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ጥራዝ 28
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
እንኳን ደህና መጡ! በአለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት ወረዳው ትምህርት ቤቶችን ከዘጋ ከአንድ
አመት በኋላ እንደገና ክፍሎቻችን በተማሪዎቻችን እና በመምህራኖቻችን ተሞልተው በማየቴ
በጣም ተደስቻለሁ፡፡
ተማሪዎቻችን ፣ ሰራተኞቻችን እና መምህራኖቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት አከባቢን
ለመፍጠር የመከላከል ስልቶችን በመከተሉ የመጀመሪያ ቀናችን ስኬታማ ነበር፡፡ በመጀመሪያው
ቀን በርካታ ት / ቤቶችን የመጎብኘት እድል ነበረኝ እና ከእኔ ጋር የተጋሩትን የሌሎች ት / ቤቶች
ብዙ ሥዕሎች እና ቪዲዮዎችን አይቻለሁ፡፡
በጣም ተደንቄያለሁ! እንዲሁም ወደ ጥምረት ትምህርት ስኬታማ ሽግግርን ለመፍጠር ለደከሙት
የማዕከላዊ ጽ / ቤታችን ሰራተኞችን ፣ የክልል የበላይ ተቆጣጣሪዎችን ፣ ርዕሰ መምህራኖቻችንን ፣
መምህራኖቻችንን ፣ የአውቶቡስ ሾፌሮችን ፣ የተመጣጠነ ምግብ ሰራተኞችን እና ሁሉንም
የትምህርት ቤት ሰራተኞች ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የዚህ ወረርሽኝ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ
መጓዛችንን ስንቀጥል DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) በገባበት አቅጣጫ
በጣም ተደስቻለሁ፡፡ ሰራተኞቻችን ተጨማሪ ድጋፍ ለመስጠት ትምህርት ቤቶችን
መጎብኘታቸውን ይቀጥላሉ።
ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት መመለስ በማህበረሰባችን ውስጥ አነጋጋሪ ርዕስ እንደነበረ አውቃለሁ፡፡
ሁለቱም ወገኖች በጉዳዩ ላይ ስለነበራቸው አቋም ስሜታዊ ነበሩ እና እኔ ሁሉንም አመለካከቶች
ተረድቻለሁ እና እራራለሁ፡፡ ተስፋ የማደርገው ወደ ፊት-ለፊት ትምህርት መመለስ በአካባቢያችን
ውስጥ የመፈወስ ሂደት ጅምር እንደሚሆን ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ስምምነት ባይኖርም ፣
ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን አስገራሚ መሆናቸውን ሁላችንም እንስማማለን የሚል እምነት
አለኝ፡፡ የተወሰኑት ወደ መማሪያ ክፍሎች ሲመለሱ የተማሪዎቻችን ፍቅር እና ርህራሄ ማየቴ ያንን
ተስፋ ይሰጠኛል፡፡
ሁሉንም ተማሪዎቻችንን ወደ መማሪያ ክፍሎች በደስታ ለመቀበል በሰላም መስራታችንን ስንቀጥል
ከቤተሰቦቻችን ፣ ከሰራተኞቻችን እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መገናኘታችንን እንቀጥላለን፡፡
ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ የቅርብ ጊዜ መረጃ ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት - የጊዜ ሰሌዳዎችን ፣
የምግብ አገልግሎቶችን እና የአውቶቡስ መስመሮችን ጨምሮ - እባክዎን ድር ጣቢያችንን
ይጎብኙ።
የ COVID -19 ክትባቶች
DCSD ለሠራተኞች ምርመራም ሆነ ክትባት ለመስጠት እንዲሁም ለቤተሰቦች ምርመራ ለማድረግ
እቅዱን ማጠናቀቁን ስገልጽ በደስታ ነው፡፡ ክትባቶች ለሠራተኞች ብቻ በአስተዳደር እና
ማስተማሪያ ኮምፕሌክስ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ክትባቱን ለመስጠት ወረዳው ከ DeKalb ካውንቲ
የጤና ቦርድ ፣ ከ Walgreens እና ከ Briarcliff ፋርማሲ ጋር በመተባበር ነው፡፡ ሌሎች
አካባቢዎች ለወደፊቱ ከግምት ውስጥ እየገቡ ናቸው፡፡
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የ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ክትባቱን የመቀበል ፍላጎት ላሳዩ የ DeKalb ሰራተኞች ክትባቱን
ለመስጠት ድጋፍ ለማድረግ 12,000 የክትባት እሽጎችን አግኝቷል፡፡ ለቀጠሮ ለመመዝገብ የምዝገባ
አገናኝ ለሠራተኞች ተሰጥቷል፡፡
የ COVID-19 ምርመራ በአራት ትምህርት ቤቶች - Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣
Bethune መካከለኛ ትምህርት ቤት ፣ Doraville United የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እና
Dunwoody የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት - ከ 9 a.m. እስከ 1 p.m. እና ከ 3 p.m. እስከ 5
p.m. ድረስ ለሠራተኞች እና ለቤተሰቦች ይሰጣል፡፡
ስለምርመራ እና ክትባቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡
ቤተሰቦች ያስልጋሉ የጨዋታ ምሽት
የ DCSD ወላጅ እና የቤተሰብ ተሳትፎ መምሪያ ማርች 30/2021 ከ5:30 p.m. እስከ 7:30 p.m.
ምሽቱ 5 30 ምናባዊ ቤተሰቦች ያስልጋሉ የጨዋታ ምሽት ያዘጋጃል፡፡ ሁሉንም ቤተሰቦቻችንን
መጥተው የሂሳብ ፣ የንባብ እና የሂሳዊ አስተሳሰብ ስትራቴጂዎችን ልዩ እና አዝናኝ የመማር
መንገዶች እንዲመረምሩ እንጋብዛለን፡፡ ለዚህ አስደሳች ዝግጅት ለመመዝገብ እዚህ ይጫኑ፡፡
የመስክ ቀን
ለ DCSD የመስክ ቀን ከክልል III አመራሮች ጋር አስደሳች ጊዜ ማሳለፍ ችያለሁ፡፡ ክልል III
ግቦችን በማውጣት እና ለሁሉም ተማሪዎቻችን ጥራት ያለው ትምህርት የማረጋገጥ ድንቅ ስራ
እየሰራ ይገኛል፡፡ የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ / ር Sean Tartt ለተማሪዎቻችን ላደረጉት
ቁርጠኝነት ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡
የአውቶቡስ ሾፌር ኮሚቴ ስብሰባ
ዛሬ ከ DCSD የአውቶቡስ ሾፌር ኮሚቴ ጋር ለመገናኘት እድሉ ስላገኘሁ በጣም አመሰግናለሁ፡፡
የእኛ ልዑካን እና የአውቶቡስ ሾፌሮች ልጆቻችንን ለመቀበል እና ወረዳውን ለመንከባለል በሰዓቱ
የመጀመሪያ ሰራተኞች ናቸው፡፡ ለምታደርጉት እና ለአገልግሎታችሁ ሁሉ አመሰግናለሁ፡፡
የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሥራ ሳምንት
በዚህ ባለፈው ሳምንት DCSD የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሥራ ሳምንትን አከበረ፡፡ የትምህርት
ቤት ማህበራዊ ሥራ በሰፊው የማኅበራዊ ሥራ መስክ ልዩ የሥራ መስክ ነው። የትምህርት-ዕድሜ
ላይ የሚገኙ ልጆች ቤተሰቦች ውስጥ ያሉ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ፣ ትምህርታዊ እና ማህበራዊ
ተግዳሮቶች ባለፉት ዓመታት ጨምረዋል ፣ ስለሆነም በት / ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ የሚሰጠውን
የአገልግሎት አድማስ ሰፍቷል፡፡
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ማህበራዊ ሰራተኞቻችን ቤተሰቦችን ያገለግላሉ ፣ ፈውስን ያመቻቻሉ ፣ ኢፍትሃዊነትን ያስተካክሉ
እና ሌሎችም፡፡ ተማሪዎቻችንን ፣ ሰራተኞቻችንን እና ማህበረሰባችንን በሚፈለጉ አገልግሎቶች
በመደገፍ ረገድ ለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና የ DCSD ማህበራዊ ሰራተኞችን አመሰግናለሁ፡፡
የቦርድ አድናቆት ሳምንት
DCSD የ Georgia ትምህርት ቤት የቦርድ አድናቆት ሳምንትን ማርች 15-19 ያከብራል፡፡
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
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