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ጥራዝ 29
ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣
የህንፃዎቻችንን ዳግም መከፈትን ማክበራችንን በመቀጠል እና ከጥምር ትምህርት ጋር ስንስተካከል
በክልላችን እና በአገሪቱ ውስጥ የተከሰተውን ነገር ችላ ማለት ይከብዳል፡፡ እንደ ብዙዎች ፣ ማርች
16 በ Atlanta እና Cherokee አውራጃ በተከሰቱት አስጨናቂ ክስተቶች በጣም አዝኛለሁ።
በሰዎች ላይ የኃይል እና የጥላቻ መበራከት ተቀባይነት የለውም እና መታገስ አይቻልም፡፡ የ
DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ሁሉንም ዓይነት የጥላቻ ፣ የዘረኝነት እና
የኃይል ጥቃቶችን ይቃወማል ፣ እናም የእስያ እና ፓስፊክ ደሴት ማህበረሰብን እናስባቸዋለን።
እኛ የተለያዩ የትምህርት ቤት ወረዳዎች ነን ፣ እና ያንን ልዩነት በሁሉም መንገድ እናከብራለን።
በጥቂቶች ድርጊት ምክንያት ይህንን አስፈላጊ ባህሪ መዘንጋት አያስፈልገንም፡፡ ዶ / ር Martin
Luther King Jr. በአንድ ወቅት እንደተናገሩት “በየትኛውም ቦታ የሚታየው የፍትሕ መጓደል
በሁሉም ቦታ ለፍትሕ ሥጋት ነው” የሁሉም የ DCSD ተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነት እና
ስሜታዊ ደህንነት ሁሌም እንደ ተቀዳሚ ትኩረት ሆኖ ይቀጥላል፡፡
COVID-19 ክትባት እና ምርመራ
የ DeKalb የጤና ቦርድ (BOH) ማርች 20 ቀን በ Elizabeth Andrews ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
ቤት የክትባት ክሊኒክ ለሠራተኞች እንደሚያዘጋጅ በማወቃችን ደስ ብሎናል፡፡ BOH በዚህ
ዝግጅት ላይ በግምት 1,250 አስተማሪዎችን እና ሰራተኞችን መከተብ ይችላል፡፡ ሰራተኞቹ ከተቻለ
የ “dekalbschoolsga.org” ኢሜል አድራሻቸውን በመጠቀም ለዝግጅቱ እንዲመዘገቡ ተጠይቋል፡
፡ ይህ ለ DCSD የተሰጠ የግል ዝግጅት ስለሆነ ሌሎች ብቁ ግለሰቦች ለዚህ ዝግጅት
እንዳይመዘገቡ ማረጋገጥ እንፈልጋለን፡፡ እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ በተመለከተ ተጨማሪ
መመሪያዎችን ለማግኘት እባክዎ የአውራጃ ኢሜልዎን ያረጋግጡ፡፡
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለሠራተኞች እና ለቤተሰቦች COVID-19
ምርመራዎችን ለመስጠት ከነፃ COVID የምርመራ ማዕከላት ጋር በመተባበር ነው፡፡ ምርመራ
ለመምህራንና ለሠራተኞች ሰኞ ፣ ማክሰኞ እና ረቡዕ በ Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ከ 11
a.m. እስከ 5 p.m. እና ማክሰኞ ፣ ረቡዕ እና ሐሙስ በ Bethune መካከለኛ ትምህርት ቤት ከ 7
a.m. እስከ 1 p.m. ይሰጣል፡፡
የጊዜ ሰሌዳው የትምህርቱ ሴሚስተር መጨረሻ ድረስ ነው። ቀጠሮ ለማስያዝ እባክዎን . ይጎብኙ
ቀጠሮዎን ለማስያዝ ‘ፈጣን ምዝገባ’ ን ይምረጡ እና የት / ቤት ቦታን ይምረጡ።
የመስክ ቀን
ለ DCSD የመስክ ቀን ከክልል IV አመራሮች ጋር አስደሳች ጊዜ ማሳለፍ ችያለሁ፡፡ ከ Stone
Mountain አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአመራር ቡድን ጋር የመገናኘት እድል ነበረኝ ፣ በ
Indian Creek የመጀመሪያ ደረጃ ት / ቤት ውስጥ አነስተኛ የቡድን ትምህርትን ለመከታተል እና

AMHARIC

በ Champion Theme መካከለኛ ትምህርት ቤት የአጭር-ጊዜ የድርጊት መርሃ ግብር (STAP)
ስብሰባን ለመጎብኘት ዕድል ነበረኝ፡፡
ክልል IV ግቦችን በማውጣት እና ለሁሉም ተማሪዎቻችን ጥራት ያለው ትምህርት የማረጋገጥ
ድንቅ ስራ እየሰራ ነው፡፡ ጊዜያዊ የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ / ር Antonette Campbell
ለተማሪዎቻችን ላሳዩት ቁርጠኝነት ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡
የ 7 ቀን ቀዝቃዛ የምግብ ሣጥን
ሁሉም የ 18 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ሁሉም የ DCSD ተማሪዎች አሁን ለ 7 ቀናት ቀዝቃዛ
የምግብ ሳጥኖችን ከፍራፍሬና አትክልቶች ጋር በነፃ ማግኘት ይችላሉ፡፡ የምግብ ስርጭት
የሚከናወነው ረቡዕ ከ 11 a.m. እስከ 2 p.m. ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ እዚህ ይጫኑ ፡፡
የ MOSAIC የሰመር ትምህርት ፕሮግራም
ዲስትሪክቱ በዚህ ሰመር ለተማሪዎች አዲስ የትምህርት ፕሮግራም እንደሚያቀርብ በማወጅ
ደስተኛ ነኝ። የ MOSAIC የክረምት ትምህርት መርሃ ግብር የትምህርት ማሽቆልቆልን እና የመማር
እጦትን ለመፍታት ተጨማሪ የመማሪያ ዕድሎችን ይሰጣል፡፡ የ MOSAIC መርሃግብሮች የንባብ
እና የሂሳብ መሰረታዊ ክህሎቶች ፣ ቋንቋ መቻል ፣ ክሬዲት ማሻሻል ወይም ማፋጠን ፣ STEM /
STEAM ፣ የሰመር ድልድይ እና ማበልፀጊያ ካምፖች ይገኙበታል፡፡ ሥርዓተ-ትምህርቱ በጁን እና
ጁላይ 2021 ትርጉም ላለው የመማሪያ ልምዶች እና የትምህርት ችግሮችን ለመፍታት ሆን ተብሎ
የታለመ ድጋፍ ለተማሪዎች ለመስጠት የታቀደ ነው፡፡
ፕሮግራሞቹ ምንም ወጪ አይጠይቁም ፣ ሆኖም ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በ
Georgia ቨርችዋል ትምህርት ቤት ወይም በሌላ እውቅና ባለው አካል በኩል ትምህርት የሚወስድ
ከሆነ ፣ በአንድ ኮርስ ክፍያዎች አሉ። ዲስትሪክቱ ሁሉም ተማሪዎች ለማበልፀግ በተዘጋጀው
መርሃግብር እንዲጠቀሙ ያበረታታል፡፡
ተጨማሪ መረጃዎች ወደፊት ይሰጣል፡፡
የከተማው ማዘጋጃ ቤት ስብሰባ
በቅርቡ በተደረገው ምናባዊ የከተማችን አዳራሽ ስብሰባ የተመለከቱ እና የተሳተፉ ወላጆቻችን እና
አስተማሪዎቻችንን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ስለ ወረዳው እንደገና ስለመክፈቻ ዕቅድ ዝርዝር
ስንሰጥ የሰጡትን አስተያየት እና ትኩረት እናደንቃለን፡፡ የከተማ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባው
ካመለጠዎት ለመመልከት እባክዎን እዚህ ይጫኑ፡፡
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የተቆጣጣሪ የማህበረሰብ አማካሪ ምክር ቤት
በዚህ ሳምንት ከቡድናችን ጋር ስለተገናኙ የማህበረሰብ አጋሮቻችንን እና የበላይ ተቆጣጣሪውን
የማህበረሰብ አማካሪ ምክር ቤት (SCAC) ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ የ SCAC ተልዕኮ በወረዳው
የትምህርት ፣ የሥራ እና የገንዘብ ደህንነት ጉዳዮች ላይ ለተቆጣጣሪው ድጋፍ ፣ መመሪያ እና
አመራር መስጠት ነው።
ይህ ትብብር ለወረዳው አስፈላጊ ነው፡፡ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና የሁሉም ባለድርሻ አካላት
ተሳትፎ ለት/ቤት ወረዳው ስኬት ቁልፍ ነው፡፡
COVID-19 የአቅርቦት ዕቃዎች ልገሳ
DeKalb Association of REALTORS ለ Peachcrest የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት
ላደረገው ልገሳ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ድርጅቱ አስተማሪዎቹ ንፁህ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ
የመማሪያ ክፍሎችን እንዲጠብቁ ለመርዳት ሲል 50 የ COVID ‐ 19 የአቅርቦት እቃዎችን
ለግሷል፡፡ እቃዎቹ መጥረጊያዎችን ፣ የእጅ ሳሙናዎችን ፣ የፊት ጭምብሎችን ፣ የፊት ጋሻዎችን
እና ሊሶልን አካትተዋል፡፡ DeKalb Association of REALTORS ከ DCSD ጋር ለበርካታ
ዓመታት ሽርክና የነበረው ሲሆን ለዚያ አጋርነትም እናመሰግናለን፡፡
ወደዚህ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ መጨረሻው እና ወደሚያስከትለውን ውጤት ስንጓዝ እ እንደ
ማህበረሰብ እኛ ለሌላው ደግነት ማሳየት እንደምንችል እና አንዱ ለአንዱ መድረስ እንደሚችል
ተስፋ እናደርጋለን፡፡

ከሠላምታ ጋር ፣
ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris

