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ቅጺ 28 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡ 
 
 

እንቛዕ ብደሓን ተመለስኩም! ኣውራጃና፡ ብሰንኪ ዓለማዊ ለበዳ ንኣብያተ-ትምህርትና ንሓደ 

ዓመት ከምዝዕጸዋ ድሕሪ ምግባሩ፡ መምሃሪ ክፍልታትና፡ ብተማሃሮን መምሃራንን ዳግማይ 

መሊኡ ብምርኣየይ ልዕሊ ዓቐን ተሓጒሰ ኣለኹ።  
 

ተማሃሮና፡ ሰራሕተኛታትናን መምሃራናን፡ ውሑስ ትምህርታዊ ሃዋሁ ንኽህሉ ንስትራተጂታት 

ምክልኻል ሕማም ስለእተኸተሉ፡ እታ ናብ ትምህርቲ እተመለስናላ መጀመርታ መዓልቲ ዕውትቲ 

ነይራ። ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ፡ ንሓያለ ኣብያተ-ተምህርቲ ንኽበጽሕ ዕድል ረኺበ ነይረ፣ ካብ 

ካልኦት ኣብያተ-ትምህርቲ ንእተዋህበኒ ብዙሕ ስእልታትን ቪድዮታትን ተዓዚበ እየ። 
 

ተገሪመ እየ! ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈትና፡ ዞባውያን ዋናታት ኣማሓደርቲ፡ ርእሰ-

መምሃራን፡ መምሃራን፡ መራሕቲ ኣውቶቡስ፡ ሰራሕተኛታት መኣዛዊ ምግብን ኲሎም ኣባላት 

ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርትን፡ ዕዉት ምስግጋር ውሁድ ሃዋሁ ትምህርቲ ንኽህሉ ስለዝገበርዎ 

ሓያል ጻዕሪ ድማ ከመስግኖም እደሊ። ንግጥም'ዚ ለበዳ ሕማም'ዚ ብእንዛዝመሉ ኣገባብ ብቐጻሊ 

ኣብ እንሰርሓሉ ዘሎና፡ በቲ ብDeKalb County School District (DCSD) እተዋህበ ብዛዕባ 

ምቕጻል ትምህርቲ ዝምልከት መምርሒ ተመሲጠ እየ። ሰራሕተኛታትና፡ ተወሳኺ ደገፍ ንኽህቡ፡ 

ንኣብያተ-ትምህርትና ብቐጻሊ ኽበጽሑ እዮም። 
 

ኮምና፡ ገጽ-ን-ገጽ ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ምምላስ ኣብ ዝብል ጉዳይ፡ እተተፋፈነ ኣረኣእያ 

ከምዝነበሮ ይፈልጥ እየ። ክልቲኦም ወገናት ግን፡ ብዛዕባ'ዚ ኣርእስቲ'ዚ ንዘለዎም ሓድሕዳዊ 

ስምዒታት ዝርድኡ እዮም፣ ኣነ ድማ ንዂሉ ኣረኣእያታት ይርዳእን ነቲ ዘሎ ስምዒታት ይካፈልን 

እየ።  ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ፡ መጀመርታ ናይቲ ኣብ ኮምና ዝግበር መስርሕ ሕውየት 

ንኽኸውን ተስፋይ እዩ። በዚ ጉዳይ'ዚ ኣብ ስምምዕ እተበጽሐ እኳ እንተዘይኮነ፡ ተማሃሮናን 

ሰራሕተኛታትናን ግን ዘገርሙ ምዃኖም ኲልና ንሰማማዕ ምዃንና እእምን እየ። ነቶም ናብ 

መምሃሪ ክፍልታት እተመልሱ ገለ ተማሃሮና እተርእይዎ ዘለኹም ፍቕርን ለውሃትን ድማ ንዓይ 

ተስፋ ይህበኒ እዩ። 
 

ኲሎም ተማሃሮና ኣብ መምሃሪ ክፍልታቶምን ብውሑስ መገዲ ንኽንቕበሎም ብቐጻሊ ኣብ 

እንሰርሓሉ ዘሎና እዋን፡ ምስ ስድራቤታትና፡ ሰራሕተኛታትናን መሻርኽትናን ቀጻሊ ዝኾነ ርክብ 

ኽንገብር ኢና። ብዛዕባ ምምላስ ናብ ቤት ትምህርቲ—ብዛዕባ መደባት ትምህርቲ፡ ኣገልግሎታት 

ምግብን ጐደናታት ኣውቶቡስን ዝምልከት ሓበሬታ ዘጠቓልል— እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ 

ብኽብረትኩም ንመርበብ-ሓበሬታና ከፊትኩም ርኣዩ። 
 
 

ክታበታት ኮቪድ-19 
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DCSD፡ ኣብ ሰራሕተኛታት መርመራ ኽገብርን ክታበታት ክህብን ከምኡውን ኣብ ስድራቤታት 

መርመራ ኽገብር ዘኽእሎ ናይ መወዳእታ ውጥን ኣውጺኡ ከምዘሎ ክሕብረኩም እንከለኹ 

እናተሓጐስኩ እየ። ክታበታት፡ ነቶም ኣብ ህንጻ ምምሕዳርን ምስትምሃርን (Administrative & 

Instructional Complex) ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥራይ ክውሃብ እዩ። ኣውራጃ፡ ነዚ ክታበታት 

ንኽህብ፡ ምስ ቦርድ ጥዕና ደካልብ ካውንቲ (DeKalb County Board of Health)፡ ቤት መድሃኒት 

Walgreens and Briarcliff ተሻሪኹ ይርከብ። ንመጻኢ ድማ ካልእ ቦታታት ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ። 
 

DeKalb County Board of Health፡ ነቶም ክታበት ንኽውሃቦም ግዳሴ ዘርኣዩ ሰራሕተኛታት 

DCSD ንዝውሃብ ክታበታት ደገፍ ዝኸውን ናይ 12,000 ናውቲ ክታበት ሓዚኡ ኣሎ። ሰራሕተኛታት፡ 

ንቖጸራ ንኽምዝገቡ ድማ ናይ ምዝገባ ሊንክ ተዋሂብዎም ኣሎ። 
 

መርመራ ኮቪድ-19፡ ኣብ ኣርባዕተ ኣብያተ-ትምህርቲ—ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cross Keys፡ 

ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Bethune፡ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Doraville Unitedን 

ቤት ትምህርቲ መባእታ Dunwoody—ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቐ ክሳዕ 1 ድ.ቐ ከምኡውን ካብ ሰዓት 3 

ድ.ቐ ክሳዕ 5 ድ.ቐ ንሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን ኽግበር እዩ። 
 

ብዛዕባ መርመራን ክታበታትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ። 
 
 

ምሸት ጸወታ ህይወት ስድራቤታት የገድስ'ዩ (Families Matter Game Night) 
 

ክፍሊ ጽምዶ ወለድን ስድራቤትን (DCSD Parent and Family Engagement Department)፡ 

ኣብ 30 መጋቢት 2021፡ ካብ ሰዓት 5፡30 ድ.ቐ ክሳዕ 7፡30 ድ.ቐ ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ንማንዛዊ Families 

Matter Game Night ከአንግድ እዩ። ኲሎም ስድራቤታትና ክመጹን ቊጽሪ፡ ንባብን ህየሳዊ 

ኣተሓሳስባን ብፍሉይን ባህ ዘብልን ኣገባባት ዝምሃርሉ ስትራተጂታት ድማ ንኽፈልጡን ንዕድሞም 

ኣሎና። ኣብዚ ኣጋጣሚ'ዚ ንኽትምዝገቡ፡ ኣብዚ ጠውቑ። 
 
 

መዓልቲ ምብጻሕ 
 

ንመዓልቲ ምብጻሕ DCSD ኣመልኪተ ምስ ዞባ III ርክብ ዝገበርክሉ ዘገርም ግዜ ነይሩኒ። ዞባ III፡ 

ሸቶታት ኣብ ምውጻእን ንዂሎም ተማሃሮና ዝውሃብ ትምህርቲ ብሉጽ ንኽኸውን ኣብ ምርግጋጽን 

ዘገርም ስራሕ ትሰርሕ ኣላ። ዞባዊ ዋና-ኣማሓዳሪት Dr. Sean Tartt፡ ስለቲ ኣብ ተማሃሮና ተርእዮ 

ዘላ ተወፋይነት ከመስግና እደሊ። 
 
 

ኣኼባ ኮሚቴ መራሕቲ ኣውቶቡስ 
 

ሎም መዓልቲ፡ ኣብ ኮሚቴ መራሕቲ ኣውቶቡስ DCSD ንኽሳተፍ ዕድል ስለዝረኸብኩ ኣዝየ 

አመስግን። ንተማሃሮ ዝቕበሉን ዘፋንዉን ሰራሕተኛታት ከምኡውን መራሕቲ ኣውቶቡስ፡ እቶም 

ኣብ ሰዓቶም መጺኦም ምስ ተማሃሮ ፈለማ ዝራኸቡን ኣውራጃና ድማ ስሩዕ ስርሓ ንኸተካይድ 
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ዝገብሩን ናይ ፈለማ ሰራሕተኛታት እዮም። ስለቲ ዝሰራሕክሙዎ ስራሕን ዝሃብክሙዎ 

ኣገልግሎትን ንዂልኹም አመስግን። 
 
 

ሰሙን ማሕበራዊ ስርሓት ቤት ትምህርቲ 
 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ DCSD፡ ንሰሙን ማሕበራዊ ስርሓት ቤት ትምህርቲ ኣብዒሉ እዩ። ማሕበራዊ 

ስርሓት ቤት ትምህርቲ፡ ሰፊሕ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ማሕበራዊ ስርሓት ብፍሉይ ዝካየድ ስራሕ እዩ። 

ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝበጽሑ ቆልዑ ንዘለወን ስድራቤታት ዘጋጥም ብዙሕ ቁጠባዊ፡ 

ትምህርታውን ማሕበራውን ብድሆታት፡ ዓመት ንዓመት እናወሰኸ ይኸይድ ስለዘሎ፡ ብሰራሕተኛ 

ማሕበራዊ ስርሓት ቤት ትምህርቲ ንዝውሃብ ስፍሓት'ቲ ኣገልግሎት ከምዝውስኽ ገይሩ ኣሎ። 
 

እቶም ዘለዉና ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ሕውየት ከምዝህሉ ብምግባር፡ ንዘይፍትሓዊ 

ነገራት ብምእራምን ብዙሕ ካልእ ብምግባርን ንስድራቤታት የገልግሉ። ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ 

ጉዳያት DCSD፡ ንተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታትን ኮምን ዘድሊ ኣገልግሎታት ንኽውሃብ ደገፍ ኣብ ምሃብ 

ኣገዳሲ ተራ ይጻወቱ ብምህላዎም አመስግኖም። 
 
 

ሰሙን ምስጋና ቦርድ (Board Appreciation Week) 
 

DCSD፡ ካብ 15-19 መጋቢት፡ ንሰሙን ናእዳ ቦርድ ቤት ትምህርቲ ጆርጅያ (Georgia School 

Board Appreciation Week) ከብዕል 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። 
 

ነቲ ዕለት 15 መጋቢት 2021፡ ኣብዚ ወርሒ'ዚ ዝካየድ ኣኼባ ቦርድ ትምህርቲ ንኽትዕዘቡ ድሉዋት 

ንኽትኮኑ ተስፋ ንገብር። ነቲ ኣኼባ'ቲ ኣብ DSTV ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
 

ምስ ሰላምታ፣ 
 
Mrs. Cheryl Watson-Harris 


