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ቅጺ 27
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ኣብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ፡ ገጽ-ን-ገጽ ናብ 0ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽምለሱ
ንዝመረጹ ተማሃሮ ደስ ብሓጐስ እንቛዕ ደሓን መጻእኩም ይብሎም! ዝሓለፈ ዓመት፡
ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ-19 ስለዘጋጠመና በዳሂ ነይሩ። ከም ኮምን ሃገርን መጠን ድማ
ክሳራታት ኣስዒቡልና እዩ። እንተኾነ ግን፡ ካብዚ ኲነታት እንወጸሉ ጩራ ተስፋ ረኺብና
ስለዘሎና፡ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ንላዕሊ ሓዪልናን በሊጽና ንኽንወጽእ ምሉእ ተስፋ ኣሎኒ።
ብ9 መጋቢት ባህ ኢሉኒ እኳ እንተሃለወ፡ ኲሎም ተማሃሮና ግን ናብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ዝምለስሉ እዋን ድሕነቶም ሓሊና መታን ክንቅበሎም፡ ነታ መዓልቲ ብሃንቀውታ
ይጽበያ ኣለኹ። ተማሃሮና፡ ክሳዕ'ታ መዓልቲ'ቲኣ ግን ኣብ መድረኽ ውሁድ ትምህርቲ
ዕዉታት ንኽኾኑ ሓያል ጻዕሪ ኽንገብር ኢና።
ስትራተጂታት ምክልኻል
ድሕነትን ምሉእ ጥዕናን ተማሃሮና፡ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን፡ ልዕሊ ዂሉ ኣገዳስነት
ዝውሃቦ ኮይኑ፡ እቲ ዝለዓለ ቀዳምነትና ድማ እዩ። ተማሃሮና፡ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን፡
ኣብ ህንጻ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ዝህልውሉ እዋን ውሑሳት መታን ክኾኑ —ነቲ
ብማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)) እተዋህበ ምኽሪ— ስትራተጂታት ምክልኻል ኣብ ግብሪ ከምዝውዕል
ክኸውን እዩ። ኣውራጃ፡ ንሓደጋ ምትሕልላፍ ሕማም ንኸተጉድል ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ዘላ
ስትራተጂታት፥

•

ኲሉ ግዜ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምውዳይ
ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ምህላው
ንኣእዳውኩም ምሕጻብ
ጽሬት ምሕላውን ምንጽጻህን
ቀረባ ርክብ ንዝነበሮም ሰባት ኣለሊኻ ምፍላጥ

•

ኣብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ እኹል ኣየር ከምዝዘዋወር ምግባር

•
•
•
•

ንDeKalb County School District ብኸመይ ውሑስ ከምእንገብሮ ዝምልከት ዝያዳ
ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ። ኣውቶቡስ ንእትጉዓዘሉ ጐደናታት ንምርኣይ፡ ኣብዚ
ጠውቑ።
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ክታበት ኮቪድ-19
DCSD፡ እኹል ቀረባ ክታበት ኣብ ዝረኸበሉ እዋን፡ ሰራሕተኛታት፡ ክታበት ኮቪድ-19
ዝቕበልሉ ስትራተጂ ትግባረ ንኸውጽእ፡ ምስ ቦርድ ጥዕና ደካልብ (DeKalb Board of
Health) ብቐረባ ይሰርሕ ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ክውሃብ እዩ።
ሰራሕተኛታት፡ ብዛዕባ ህላወ ክታበት ኣመልኪቶም ንወሃቢ መባእታዊ ክንክን ጥዕና ክሓቱ
ምትብባዕ ይግበረሎም።
እንቛዕ ኣሐጐሰና
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ንDCSD ዝምልከት ዘገርም ዜና ወጺኡ ነይሩ! ኣብ ፕሮግራም
መንእሰያት ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ (United States Senate Youth
Program (USSYP)) ናይ 2021 ከም ወኪል ጆርጅያ ኮይኑ ንእተመርጸ ገዲም ተማሃራይ
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Lithonia ንዝነበረ Zae Brewer እንቛዕ ኣሐጐሰካ ክብሎ
ይደሊ። 104 ተማሃሮ ንዝርከብዎም ወከልቲ ክጽንበሮም እዩ፣ ንትምህርቲ ትሕተ-ምረቓ
ዝኸውን ናይ $10,000 ማህደረ-ትምህርቲ ኮሌጅ ድማ ኽቕበል እዩ። ብZae ኣዚና ሕቡናት
ኢና፣ ንቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Lithoniaን DCSDን ክውክል ምዃኑ ድማ ንፈልጥ
ኢና!
ናይ 2021 ልዑል መዓርግ ክብሪ ዝረኸባ ኣብያተ-ትምህርቲ (Advanced Placement (AP)
Honor Schools) ተባሂለን ንእተጸውዓ 11 ኣብያተ-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ እንቛዕ
ኣሐጐሰክን ይብለን! ትምህርታት AP፡ ተማሃሮና ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንከለዉ ናይ ኮሌጅ
ትምህርቲ ንኽምሃሩን ብቦርድ ኮሌጅ (College Board) ንዝውሃብ መርመራታት AP ድማ
ንኽወስዱን ዕድል ዝህብ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Arabia Mountain፡
ካልኣይ ደረጃ Chamblee Charter፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Clarkston፡ ቤት
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cross Keys፡ DeKalb Early College Academy፡ DeKalb
School of the Arts፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Druid Hills፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ Dunwoody፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Lakeside፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ
Southwest DeKalbን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Tuckerን ዝርከቡ መምሃራን፡
ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን፡ ስለዚ ዓቢ ክብሪ እንቛዕ ኣሐጐሰኩም ይብል!
ሰሙን ምስጋና ቦርድ (Board Appreciation Week)
DCSD፡ ነቲ ካብ 15-19 መጋቢት ዝካየድ ሰሙን ምስጋና ቦርድ ቤት ትምህርቲ ጆርጅያ
(Georgia School Board Appreciation Week) ንኸብዕል፡ ኣብ መላእ ክፍለ-ሃገር
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ንዝርከባ ካልኦት ናይ ኣውራጃታት ኣባያተ-ትምህርቲ፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት ክጽንበረን እዩ።
ንኣባላት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ድማ ስለቲ ንተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታት፡ ወለድን መሻርኽትን'ዚ
ኣውራጃ'ዚ ብተወፋይነት ምግልጋሎም ክብሪ ንህቦም።
ቦርድ ትምህርቲ፡ ኣብ ከቢድ ዝርርባት ክሳተፉን ንዝበለጸ ዕድላት ተማሃሮና ድማ ከበድቲ
ውሳኔታት ክውስኑን ትብዓት ስለዘርኣዩ ነመስግኖም። ኲሎም ተማሃሮ ብቑዕ ትምህርቲ
ንኽረክቡ ኣብ ምሕላቕን ምጥባቕን ንዘርኣይዎ ክእለት ምሕደራን ንእተጻወትዎ ተራን ድማ
ነምስግኖም ኣሎና።
March Mindfulness
DCSD፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ናይ ሰራሕተኛታት “March Mindfulness” ብዓወት ጀሚሩ።
እዚ፡ ሰራሕተኛታት፡ ጸቕጢ ንምእላይ፡ ኣእምሮ ንምትህድዳእን ጽንቃቐ-ዓቕሚ (በርንኣውት)
ንምፍታሕን ዝሕግዝ መርትዖ-መሰረት ዝገበረ ሓጋዚ መሳለጥያታት ምጥቃም ኣብ ዘተኮረ
ናይ 30-ደቒቕ መደባት ከምዝሳተፉ ዝገብር ኣገዳሲ ተበግሶ እዩ። ብዛዕባ'ቲ እተኻየደ ናይ
ፈለማ መደብ ዝምልከት ካብ ገለ ሰራሕተኛታትና እወታዊ ርእይቶ ተቐቢልና ኢና፣ ኲሎም
ሰራሕተኛታት ድማ ብመስራቲ Moment of Mindfulness፡ Mr. Curtis Smith ኣብ
ዝካየድ መደብ ንኽሳተፉ ነተባብዖም።
ካብ ተማሃሮና፡ መምሃራናን ሰራሕተኛታትናን ድማ ተወሳኺ ዕዉት ምስክርነታት
ንኽንሰምዕ ብሃንቀውታ ንጽበ!
ምስ ሰላምታ፣
Mrs. Cheryl Watson-Harris

