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ቅጺ 29
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡

ኣብ ህንጻታት ቤት ትምህርቲ ንእተገብረ ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ብቐጻሊ ኣብ እነብዕለሉን ንውሁድ
ትምህርቲ ብዝጥዕም ኣገባብ ድማ ኣብ እንሰርሓሉን ዘሎና እዋን፡ ኣብ ክፍለ-ሃገርናን ኣብ መላእ ሃገርናን
ንዘጋጠመ ነገር ዕሽሽ ንኽንብሎ ይኸብድ እዩ። ከም ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ዕለት 16 መጋቢት ኣብ
ኣትላንታ (Atlanta) ከምኡውን ኣውራጃ ቸሮኪ (Cherokee County) ብዘጋጠመ ዘሰንብድ ኲነታት
ኣመና ሓዚነ እየ። ምውሳኽ'ቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘጋጥም ዓመጽን ጽልእን፡ ተቐባልነት የብሉን፣ ክጽወር ድማ
ኣይከኣልን እዩ። DeKalb County School District (DCSD)፡ ኣንጻር'ቲ ዘጋጥም ኲሉ ዓይነታት ጽልኢ፡
ዓሌትን ዓመጽን ደው ዝበለ እዩ፣ ሓልዮትና ድማ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ-ኮም እስያውያን ከምኡውን
ሰላማውያን ደሴታት (Pacific Islander) ነርኢ ኣሎና።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሑነት ዘለና ኢና፣ ንብዙሕነት ድማ ብዂሉ መገዲ ነብዕሎ ኢና። ብምኽንያት'ቲ
ተግባራት ውሑዳት፡ ነዚ ኣገዳሲ መለለዪ ባህርያት ከምዘይነስተብህለሉ ኣይገብረናን እዩ። ከምቲ ዶ/ር
ማርቲን ሉተር ኪንግ ንእሽተይ (Dr. Martin Luther King Jr.) ሓደ ግዜ ዝበሎ እዩ፡ “እቲ ኣብ ሓደ ቦታ
ዘጋጥም ጉድለት ፍትሒ፡ ኣብ ኲሉ ቦታ ንዘሎ ፍትሒ ስግኣት ይኸውን።” ድሕነትን ስነ-ልቦናዊ ጥዕናን ኲሉ
ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን DCSD፡ ኲሉ ግዜ፡ ዝልዓለ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ።

ክታበትን መርመራን ኮቪድ-19
ቦርድ ጥዕና ደካልብ (DeKalb Board of Health (BOH))፡ ንሰራሕተኛታት ዝኸውን ክሊኒክ ክታበት፡ ዕለት
20 መጋቢት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Elizabeth Andrews ከምዘአንግድ ክሕብር እንከለኹ
እናተሓጐስኩ እየ። BOH፡ ኣብዚ ኣጋጣሚ'ዚ ንኣስታት 1,250 መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ክኸትብ ክኽእል
እዩ። ሰራሕተኛታት፡ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ንዘለዎም ኣድራሻ ኢመይል “dekalbschoolsga.org”
ብምጥቃም፡ ነዚ ኣጋጣሚ'ዚ ንኽምዝገቡ ይሕተቱ ኣለዉ። እዚ፡ ንDCSD ተባሂሉ እተዳለወ ውልቃዊ
ኣጋጣሚ ስለዝኾነ፡ እቶም ብቑዓት ዝኾኑ ካልኦት ውልቀሰባት፡ ነዚ ኣጋጣሚ'ዚ ክምዝገቡ ከምዘይብሎም
ከነረጋግጽ ንደሊ። ብኸመይ ከምእትዝገቡ ተወሳኺ መምርሒታት ንኽትረኽቡ፡ ብኣውራጃ ንእተዋህበኩም
ኢመይል ብኽብረትኩም ፈትሹ።
DeKalb County School District፡ ንሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን መርመራ ኮቪድ-19 ንኽግበር፡ ምስ
ማእከላት ናጻ መርመራታት ኮቪድ (Free COVID Testing Centers) ተሻሪኹ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ
ንመምሃራንን ኣባላት ሰራሕተኛታትን ዝግበር መርመራ፡ ሰኑይ፡ ሰሉስን ሮቡዕን ካብ ሰዓት 11 ቅ.ቐ ክሳዕ 5
ድ.ቐ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cross Keys ከምኡውን ሰሉስ፡ ሮቡዕን ሓሙስን ካብ ሰዓት 7 ቅ.ቐ
ክሳዕ 1 ድ.ቐ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Bethune ኽካየድ እዩ።
እዚ መደብ ክታበት፡ ናይ ትምህርቲ ሰመስተር ክሳዕ ዝውዳእ ከምዝናዋሕ ኽግበር እዩ። ቆጸራ ንምሓዝ፡
ብኽብረትኩም ናብ www.freecovidtesting.us ከፊትኩም እተዉ። ቆጸራ ንኽትሑዙ፡ ን‘Quick
Registration’ ምረጹ፣ ድሕሪኡ ንቦታ ቤት ትምህርቲ ምረጹ።

TIGRINYA
መዓልቲ ምብጻሕ
ንመዓልቲ ምብጻሕ DCSD ኢለ ምስ መራሕቲ ዞባ IV ክራኸብ ዝገበረኒ ዘገርም ግዜ ነይሩኒ። ምስ ጉጅለ
መሪሕነት ቤት ትምህርቲ መባእታ Stone Mountain ብማንዛ ንኽራኸብ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ
Creek ንእተገብረ ናይ ንኡስ ጉጅለ ትምህርቲ ንኽዕዘብ ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ
Champion Theme ንዝነበረ ኣኼባ ናይ ሓጺር-ግዜ ውጥን ትግባረ (Short-Term Action Plan (STAP))
ብማንዛ ንኽከታተል ዕድል ረኺበ ነይረ።
ዞባ IV፡ ንዂሎም ተማሃሮና ዝኸውን ሸቶታት ኣብ ምሕንጻጽን ልዑል ዝብቕዓቱ ትምህርቲ ከምዝውሃብ
ኣብ ምግባርን ዘገርም ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ስለ'ቲ ንተማሃሮና እተርእዮ ዘላ ተወፋይነት፡ ንግዝያዊት ዋናኣማሓዳሪት ዞባ፡ Dr. Antonette Campbell ከመስግና ይደሊ።

ናይ 7-Day እተፈረዘ ሳጹን ምግቢ
እቶም 18 ዓመትን ትሕቲኡን ዝዕድሚኦም ኲሎም ተማሃሮ DCSD፡ ፍረታትን ኣሕምልትን ዘለዎ እተፈረዘ
ሳጹናት ምግቢ ን7-መዓልታት ክውሃቡ ይኽእሉ እዮም። ዕደላ ምግቢ፡ ኲሉ ግዜ ሮቡዕ፡ ካብ ሰዓት 11 ቅ.ቐ
ክሳዕ 2 ድ.ቐ ይካየድ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program)
ኣውራጃ፡ ኣብዚ ክረምቲ'ዚ ንተማሃሮ ዝኸውን ሓድሽ ፕሮግራም ትምህርቲ ከምዝህብ ክሕብር እንከለኹ
ሓጐስ ይስምዓኒ። MOSAIC Summer Learning Program፡ ንኣካዳምያዊ ዝሕታለን ምጥፋእ ሸውሃት
ትምህርትን ዝፈትሕ ተወሳኺ ዕድላት ትምህርቲ ዝህብ እዩ። ፕሮግራማት MOSAIC፡ ንመሰረታዊ ክእለታት
ንባብን ጽሕፈትን ቊጽርን፡ ዳግመ-ምምላስ ክረዲት ወይ ምፍጣን ትምህርቲ፡ STEM/STEAM፡ መሰጋገሪ
ክረምታዊ ድልድልን ደንበታት ምሕያል ትምህርትን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ካሪክሉም፡ ኣብ ሰነን ሓምለን
2021 ትርጉም ዘለዎ ተሞክሮታት ትምህርቲ ንኽህሉ ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ንዘሎ ፍልልይ ንምፍታሕ፡
መደብ እተገብረሉን ዒላማ ዘለዎን ደገፍ ንተማሃሮ ንኽህብ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ።
እዚ ፕሮግራማት፡ ብዘይ ክፍሊት እዩ፣ እቲ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ፡ ነዚ ኮርስ'ዚ ብመገዲ ማንዛዊ ቤት
ትምህርቲ ጆርጅያ (Georgia Virtual School) ወይ ካልእ እተመስከረሉ ትካል ዝወስድ እንተኾይኑ ግን
ንነፍስወከፍ ኮርስ ዝኸፍሎ ክፍሊታት ኣለዎ። ኲሎም ተማሃሮ፡ ንትምህርቲ ንኽህይሉ ተባሂሉ ንእተዳለወ
ፕሮግራም ንኽጥቀሙሉ፡ እዚ ኣውራጃ'ዚ የተባብዖም።
ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ቀጻሊ ክውሃብ እዩ።

ሓፈሻዊ ኣኼባ
ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ንዘካየድናዮ ሓፈሻዊ ኣኼባ እተዓዘቡን እተሳተፉን ወለድን መምሃራንን ከመስግኖም
እደሊ። ብዛዕባ ውጥን ዳግመ-ምኽፋት ትምህርቲ ኣውራጃ ኣመልኪትና ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዝሃብናሉ
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እዋን፡ ርእይቶ ስለዝሃብኩምን ብጽሞና ስለእተኸታተልክሙናን ናእዳና ነቕርበልኩም። እቲ ዝተኻየደ
ሓፈሻዊ ኣኼባ ዝሓለፈኩም እንተኾይኑ፡ ንኽትዕዘብዎ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠውቑ።

ናይ ዋና-ኣማሃዳሪት ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ኮም (Community Advisory Council)
መሻረኽቲ ኮም ከምኡውን ናይ ዋና-ኣማሓዳሪት ቤት ምኽሪ ኣማኸርቲ ኮም (Community Advisory
Council (SCAC))፡ ኣብዚ ሰሙን'ዚ፡ ምስ ጉጅለና ብምርኻቦም ከመስግኖም እደሊ። ተልእኾ SCAC፥
ብዛዕባ ኣካዳምያዊ፡ ምምሕዳራውን ፋይናንሳውን ጥዕና ኣውራጃ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ዘተኮረ ደገፍ፡
መምርሕን መሪሕነትን ንዋና-ኣማሓዳሪት ምሃብ እዩ።
እዚ ምትሕብባር'ዚ፡ ንኣውራጃ ኣገዳሲ እዩ። ጽምዶ ኮምን ኣብ መንጐ ኲሎም መሻርኽቲ ዝህሉ
ተሳታፍነትን፡ ንዓወት ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ቀንዲ ነገር እዩ።

ወፈያ ቀረብ ናውቲ ኮቪድ-19
ስለ'ቲ ንቤት ትምህርቲ መባእታ Peachcrest ዝለገስዎ ወፈያ፡ ንማሕበር ወከልቲ ኣባይቲ ደካልብ (DeKalb
Association of REALTORS) ከምስግን እደሊ። እዚ ማሕበር'ዚ፡ መምሃራን፡ ጽሩይን ውሑስን መምሃሪ
ክፍልታት ንኽህልዎም ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓገዝ ንኽኾኖም፡ 50 ቀረብ ናውቲ ኮቪድ-19 ኣወፍዩ። እዚ
ናውቲ፥ መወላወሊ፡ ናይ ኢድ መነጻጽሂ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ መሸፈኒ ገጽ ከምኡውን ፈሳሲ ሊሶን
(Lysol) ዘጠቓልል እዩ። DeKalb Association of REALTORS፡ ንሓያለ ዓመታት ምስ DCSD ብሽርከነት
ዝሰርሕ ዘሎ ስለዝኾነ፡ ስለዚ ሽርክነት'ዚ ኣዚና ነመስግን።
ነዚ ዓለማዊ ለበዳ ጠጠው እነብለሉን ድሕሪኡ ኸጋጥም ዝኽእል ሳዕቤናት እንፈትሓሉን ኣገባባት ኣብ
እነናድየሉ ዘሎን እዋን፡ ሓደ ኮም ከም ምዃንና መጠን፡ ኣብ ንሓድሕድና ሓልዮት ንኽነርእን ንሓድሕድና
እንደላለየሉ እዋን ድማ ብኣካል ንኽርከብን ተስፋ ይገብር።

ምስ ሰላምታ፣
Mrs. Cheryl Watson-Harris

