TIGRINYA
ቅጺ 30
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡
ውጽኢታዊ ዝኾነ ሰሙን ኣሕሊፍኩም ኽትኮኑ ተስፋ እገብር። ንወርሒ መጋቢት ኣብ እንዛዝመሉ ዘሎና እዋን፡
DeKalb County School District (DCSD)፡ ዕዉት ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ንኽህሉ ንዝገበሮ ጉዕዞ
የብዕል ኣለኹ። እቲ ናብ ውሁድ ትምህርቲ እተገብረ ምስግጋር ብዝተኻእለ መጠን ልሙጽ ንኽኸውን ጻዕርታት
ብዝገበሩ ተማሃሮና፡ መምሃራናን ሰራሕተኛታትናን ሕብንቲ እየ።
ዕለት 29 መጋቢት፡ ኲሎም ደረጃታት ክፍሊ (ጉጅለታት 'ሀ'ን 'ለ'ን)፡ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ
ህንጻታት ቤት ትምህርቲ ንኽምሃሩ ምስግጋር ኽንገብር ኢና። ኲሉ ሰብ ድማ እዚ ዝግበር ምስግጋር ትምህርቲ፡
ውሑስን ዕዉትን ንኽኸውን እጃሙ ኽገብር ምዃኑ ርግጸኛ እየ።

ሓድሽ መምርሒ ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC)
ኣብያተ-ትምህርትና ብቐጻሊ ውሑሳት ንኽኾናን ዝርግሔ ምትሕልላፍ ሕማም ድማ ንኽጐድልን፡ ነቲ ካብ
ማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (Centers for Disease Control and Prevention (CDC))
እተዋህበ መምርሒታት ኽንክተል ከምዘሎና ክንዝክር ኣሎና። CDC፡ ኣብ ውሽጢ ክፍልታት ኣብ መንጐ ተማሃሮ
ብዛዕባ ዝህሉ ኣካላዊ ርሕቐት ዝምልከት እዋናዊ ስነ-ፍልጠታዊ ሓበሬታ ዘጸንባርቕ መምርሒ ተማሃሮ ቅድመመዋዕለ ህጻናት ክሳዕ 12 ክፍሊ ኣመሓዪሹ ኣቕሪቡ ኣሎ። CDC፡ ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ተማሃሮ፡ ኣብ ክፍሊ ኣብ
ዝኾንሉ እዋን ሓፈሻዊ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ብምውዳይ፡ እንተወሓደ ናይ 3 ፊት ርሕቐት ክህልዎም ይግባእ
ኢሉ ይመክር።
ከምቲ ኲሉ ግዜ ዝገልጾ፡ DCSD፡ ኲሉ ሰብ ኣብ ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርትና ውሑሳት ንኽኾኑ ንስነ-ፍልጠት
ይኽተል እዩ፣ ነቲ —ብCDC እተዋህበ ምኽሪ— ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም የተግብር እዩ። ናይ ጽድያ
ዕረፍቲ ንኽንወስድ ኣብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን፡ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ እነዕርፈሉ እዋን፡ ተማሃሮና፡
መምሃራና፡ ሰራሕተኛታትናን ስድራቤታትናን ንስትራተጂታት ምልክኻል ሕማም ብቐጻሊ ንኸተግብሩ
ከተባብዖም እደሊ። ኲሉ ሰብ፡ ነቲ ኣብ ኮም DeKalb County ዘሎ ብዝሒ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ምጉዳል
ሓገዙ ከበርክት ተስፋ እገብር።

ክታበት ኮቪድ-19
ኣውራጃ፡ ኣብያተ-ትምህርትታትና ውሑሳት ንኽኾናን ዝርግሔ ምትሕልላፍ ሕማም ድማ ንኸጒድልን ኢሉ
ንመምርሒ ምክልኻል ሕማም CDC ብቐጻሊ ኣብ ዝኽተለሉ ዘሎ እዋን፡ DCSD ድማ ሰራሕተኛታትና፡
መርመራን ክታበታትን ኮቪድ-19 ንኽወስዱ ዕድላት ይህብ ኣሎ። DCSD፡ ብሓገዝ ቦርድ ጥዕና ዴካልብ ካውንቲ
(DeKalb County Board of Health (DCBOH)) ከምኡውን ካልኦት መሻረኽቲ ጥዕና፡ ክፍለ-ሃገር ን1 ቢልዮን
ዝዓቐኑ ክታበታት ንሰራሕተኛታት ንኽውሃብ ውጥን ካብ ዘውጽኣሉ ግዜ ጀሚሩ፡ ን1,704 ሰራሕተኛታት ከቲቡ
ከምዘሎ ክሕብር እንከለኹ ሓጐስ እናተሰምዓኒ እዩ።
ሰራሕተኛታት ኣውራጃ፡ ኣብ ህንጻ ምምሕዳርን ትምህርትን DCSD፡ ቤተክርስትያን St. Phillips AME
ከምኡውን ፋርማሲ Briarcliff ክኽተቡ ይኽእሉ ኣለዉ። እቶም ክታበት ንኽኸትቡ ዝሰልጠኑ ነርሳት DCSD፡
ኣብቲ መዓልቲ ክታበት ኢልና ኣብ ህንጻ ምምሕዳርን ትምህርትን ዘብዓልናዮ 20 መጋቢት፡ ገለ ክታበታት
ንሰራሕተኛታትና ከቲቦም እዮም።
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DCSD፡ ክታበታት ንኽህብ፡ ምስ DCBOH፡ Walgreensን ፋርማሲ Briarcliffን ብቐጻሊ ክሻረኽ እዩ።
ሰራሕተኛታትን 16 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ተማሃሮን፡ ብመገዲ DCBOH፡ ፋርማሲታት ከባቢ ወይ
ወሃብቲ ሕክምናዊ ክንክን፡ ክታበታት ዝረኽብሉ ካልእ ዕድላት እንተልዩ ንኽፍትሹ ድማ ምትብባዕ ንገብር።

መቚሽሽ
ቦርድ ትምህርቲ ክፍለ-ሃገር (State Board of Education)፡ ጆርጅያ (Georgia)፡ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተትምህርቲ ካብ መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 12 ኽፍሊ ንዝምህር ነፍስወከፍ መምህርን ካልእ ሰራሕተኛ ደገፍ
ትምህርትን ሓንሳእ ዝኽፈል ናይ $1,000 መቚሽሽ ንኽትህብ ንፈደራላዊ መተባብዒ ምወላ ንኽትጥቀም፡ ብዋና
ኣማሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ዞባ Richard Woods ንእተዋህበ ምሕጽንታ ሎም መዓልቲ ኣፍቂዱ ኣሎ።
እዚ መቚሽሽ፡ ኣብ ምቚጻርን ምዕቃብን'ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዝኾነ መዝነት ስራሕ ሓያል ደገፍ ንኽኸውን፡ ነቶም
ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝገበርዎ ስራሕን መስዋእትታትን ምስጋና ንምሃብ ተባሂሉ ንመምሃራንን
ሰራሕተኛታት ደገፍ ትምህርትን ዝውሃብ ዘሎ እዩ።
DCSD፡ ንሰራሕተኛታት ከምኡውን ስለዚ ንተማሃሮና ደገፍ ንምሃብ ዘገበርዎ ኣበርክቶታት ክብሪ ንህቦም ኢና።
ነዚ መቚሽሽ'ዚ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብምዕዳል፡ ኣብኦም ዘሎና ናእዳ ንኽነርኢ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና።

ኣኼባ ማሕበራት ስደተኛታት
ብዛዕባ'ቲ ንDCSD ናብ ሓድሽ ደረጃ ብሉጽነት ንኸነሰጋገር ዘሎና ራእይ ኣመልኪትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስይን
ምስ ጉጅለይን ርክብ ንዝገበራ ሸሞንተ ማሕበራት ስደተኛታት ከመስግን እደሊ። ንሓደስቲ ስድራቤታት ኣሜሪካ
ብፍሉይ ናይ ዘገልግል ዘሎ ኮም ሓሳባት፡ ምኽርታትን፡ ተስፋታትን ድሌታትን ንኽሰምዕ ድማ ዕድል ዝረኸብክሉ
ግዜ ነይሩ።
መሻርኽትና፡ ንውጽኢታዊ ኦፐሬሽን ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ኣገደስቲ እዮም። ክፉት መስመራት ርክብ ክህሉ
ግድነታዊ እዩ። ንተሳታፍነት መሻርኽቲ መርሓባ ኢልካ ምቕባልን ምእንጋድን ግድነታዊ እዩ። ኣብ ንሓድሕዱ
ዝተኣማመን ኮም ንኽንሃንጽ፡ ግሉጽነት ክህልወናን ኣብ ዓወት ተማሃሮ ንዘሎ ተወፋይነት ብሓባር ንዝሰርሑ ናይ
ግዳም ደገፍትና፡ ዓበይቲ መሻረኽቲ ንኽንከውን ንዝገብረና ትሕተ-ቅርጺ ንኸነዳሉን መብጽዓ ኣሎና።

ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program)
ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጣ ዝጠቐስክዎ፡ DCSD፡ ኣብዚ ክረምቲ'ዚ ንተማሃሮ ዝኸውን ክረምታዊ
ፕሮግራም ትምህርቲ MOSAIC ከዳሉ እዩ። ክረምታዊ ፕሮግራማት ትምህርቲ MOSAIC፡ ነቲ —ንተማሃሮና፡
መምሃራንና ከምኡውን ዝስትምሃርን ዝውሃብን ትሕዝቶ ትምህርቲ—ዝምልከት ብመስርሕ ሽምግልና፡
ምፍጣንን ምሕያልን ትምህርትን ማሕበራዊ ስነ-ልቦናዊ ትምህርትን ኣቢሉ ንቐንዲ ሕመረት ትምህርቲ ቤት
ትምህርቲ ዞባ ደገፍ ዝህብ እዩ። ሸቶና፥ ተማሃሮ እንግሊዝኛ፡ ስንኩላን ተማሃሮን ፍሉይ ውህብቶ ዘለዎም
ተማሃሮን ንዝርከብዎም ኲሎም ተማሃሮ ከምዝነጥፉ ምግባር እዩ።

TIGRINYA

ፕሮግራም

ተኸታተልቲ

ዕለታት ፕሮግራም

ቅጥዒ

FLEX Restore

ንኮርሳት ካልኣይ ደረጃ ጥራይ
ዝወስዱ 8ይ ክፍልን 9-12
ክፍልታትን

ሰነ 1 – ሰነ 17

District Virtual

FLEX Ahead

ገዳይም

ሰነ 1 – ሰነ 24

District Virtual

High School Credit
Recovery

ንኮርሳት ካልኣይ ደረጃ ጥራይ
ዝወስዱ 8ይ ክፍልን 9-12
ክፍልታትን

ሰነ 1 – ሰነ 30
(ይፈላለ'ዩ)

Local School Blended

ደረጃ ክፍልታት 9-12

1 ሰሙን ኣብ ሓምለ

Local School Blended

AP Bridge Camp
Summer Bridge Camp

ናብ 6 ከምኡውን ናብ 9 ዝሓልፉ
ተማሃሮ

ሓምለ
(ይፈላለ'ዩ)

Local School Blended

ፍሉይ ትምህርቲ ESY

ተማሃሮ ፍሉይ ትምህርቲ
(ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 12
ክፍሊ)

ሰነ 7 – ሓምለ 16

District Blended

Scholars Academy

ደረጃ ክፍልታት 3-8

ሰነ 7 – ሓምለ 16

Local School Blended

Serendipity

ደረጃ ክፍልታት 1-6

ሰነ

District Virtual

ኣርእስቲ I መሐየሊ
ፕሮግራማት

ንክፍልታት ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት
ክሳዕ 12 ክፍሊ ዝምልከት ናይ
ግዳም ትምህርቲ (Learning
Backpacks)

ሓምለ

Local School Blended

Literacy Camp

ክፍልታት ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት
ክሳዕ 12 ክፍሊ

ሰነ 7 – ሰነ 30

Local School Blended

My Brother’s Keeper
(ሓላዊ ሓወይ)

ተማሃሮ MBK

ሰነ 28 – 2 ሓምለ 2021

District Blended

Aviation Camp

ደረጃ ክፍልታት 4-6

ሰነ 21 – 2 ሓምለ 2021

District Blended

STEM is LIT

ደረጃ ክፍልታት 6-8

ሓምለ 19 – 29 ሓምለ
2021

Blended

ምሕያል ትምህርቲ CTAE

ይፈላለ'ዩ

ሰነ/ሓምለ

Blended

Learning Backpacks (ሓገዝ
ምሕያል ትምህርቲ ንባብን
ጽሕፈትን)

ክፍልታት ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት
ክሳዕ 2

ሰነ – ሓምለ

ገዛ

ይ

ይ

መግለጺ፥ ንምሕያል፡ መኣረሚታት፡ ምሕዋይ ትምህርታዊ ነጥብን ምፍጣን ትምህርትን ተባሂሉ ኣብ ዝውሃብ ዕድላት ክረምታዊ ትምህርቲ፡
ኣብቲ ብኣማኸርቲ ጥዕና ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ መምርሒ ክፍለ-ሃገር፡ ከባብን ኣውራጃን ዝሙርኮስ እዩ። ዕለታት ድማ
ኽቐያየር ይኽእል እዩ።
መዘኻኸሪ፥

•
•

ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ፕሮግራማት፡ ብመጠን 1 መምህር ን15 ተማሃሮ ኣብ ክፍልታት ክሳለጥ ኣለዎ።
እተወሃሃደ ፕሮግራማት፡ ንማንዛውን ገጽ-ን-ገጽን መደባት ትምህርቲ ዘጠቓልል እዩ።
እተመሓየሸ ሓበሬታ፥ 26 መጋቢት 2021

ተማሃሮ፡ ገጽ-ን-ገጽ ብዝውሃብ፡ ብእተወሃሃደን ብማንዛውን ትምህርቲ፡ ካብቲ ብመምህር-ዝምራሕ
ትምህርትን ናብ ተማሃሮ-ዘተኮረ ትምህርትን ብመደብ ከምዝርብሑ ክኾኑ እዮም። ተማሃሮ፡ ኣብ ቅኑዕ፡
ኣሳታፍን ትርጉም ዘለዎን ተሞክሮታት ከምዝሳተፉ ክኾኑ እዮም።
ሓበሬታ ምዝገባ ክረምታዊ ፕሮግራማት፡ ኣብ 19 ሚያዝያ 2021 ክውሃብ እዩ።

TIGRINYA
ዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022
ኣውራጃ፡ ንዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ውጥን ኣብ ዘውጽኣሉ ዘሎ ግዜ፡ ንኣካዳምያዊ፡ ማሕበራዊ፡ ስነልቦናውን ባህርያውን ድሌታት ተማሆሮና ኣብ ግምት ነአቱ ኣሎና። ኣብ ትምህርታዊ ውጽኢታት ተማሃሮ
ብቐጻሊ ከነተኩርን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ድማ ብኣካል ትምህርቲ ንኽውሃብ ውጥን ከነውጽእን ኣገዳሲ እዩ። FLEX
Academy፡ ንተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይ ደረጃን ዝኸውን ናይ ማዕዶ ማንዛዊ ትምህርቲ ንኽንህብ ንዓቕሙ
ነስፍሖ ኣሎና። ስድራቤት፡ ማንዛዊ ትምህርቲ እንተመሪጻ፡ ተማሃሮ ኣብቲ ብእተወሃሃደ ኣብ ሓደ ግዜ ዝውሃብ
ትምህርቲ (ብመምህር ዝምራሕ ብቐጥታ ብኦንላይን ዝውሃብ ትምህርቲ) ብምልኣት ንኽነጥፉ ከምኡውን ኣብ
ሓደ ግዜ ንዘይውሃብ ትምህርቲ (ቀጥታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ብመምህር ተመሪሑ ዝውሃብ ትምህርቲ) ንኽውሃብ
ከነረጋግጽ ንደሊ።
ኣውራጃ፡ ንዝቕጽል ዓመት መደብ ነውጽእ ስለዘሎና፡ ሓሳባትኩም ንኽንሰምዕ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ ከአንግድ እዩ።

Kids’-Doc-On-Wheels/መዓልቲ ምብጻሕ
ካብ Kids’-Doc-On-Wheels ምስ ዝመጸት Dr. Lynette Wilson-Phillipsን ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ
Fairington ምስ ዝርከቡ ጉጅለኣን ሎም መዓልቲ ብምርኻበይ ሓጐስ ተሰሚዑኒ እዩ። ተልእኾ Kids’-Doc-OnWheels, Inc፥ ኣብ ማሕበረ-ኮማት ቆልዑን ቦታታት መባእታዊ ትምህርቲ - ቤት ትምህርትን፡ ኣዝዩ ልዑል
ዝኾነን ኣጠቓላልን ክንክን ቆልዑ ንኽረኽቡ ዝለዓለ ዕድል ከምዝህሉ ምግባር እዩ። ስለቲ ዘሎ ሽርክነት ድማ
ንKids’-Doc-On-Wheels ነመስግን! እቲ ብማዕዶ ዝውሃብ ስርዓተ-ሕክምና፡ ተማሃሮና፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ጥዕና ዘለዎም ንኽኾኑን ጥዕና ንኽህልዎም ድማ ጻዕሪ ንኽገብሩን ዝሕግዝ እዩ።
ኣብ Fairington ኣብ ዝርካባ ውሑዳት ክፍልታት ንዝውሃብ ትምህርታት ኮፍ ኢለ ንኽዕዘብ ድማ ዕድል ረኺበ
እየ። እቶም መምሃራንን ተማሃሮን፡ ንጡፋት ኮይኖም ክሳተፉ ብምርኣየይ ሕጉስቲ እየ። ናብዚ ቤት ትምህርቲ
ንእተቐበለኒ ርእሰ-መምሃራን Dr. Walter Burke ከመስግን እደሊ። ስለቲ ንተማሃሮና ዘርኣየቶ ተወፋይነት ድማ
ንዞባዊት ዋና-ኣማሓዳሪት Dr. Triscilla Weaver ድማ ከመስግን እደሊ።
ብኽብረትኩም ንገዛእ-ርእስኹምን ንሓድሕድኩምን ቀጻሊ ዝኾነ ሓልዮት ኣርእዩ።

ምስ ሰላምታ፣
Mrs. Cheryl Watson-Harris

