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ጥራዝ 31 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 

 

ሁሉም ሰው ውጤታማ ሳምንት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ወደአፕሪል ስነገባ እና ለስፕሪንግ ዕረፍት 

ስንዘጋጅ ፣ የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ እያንዳንዱ ሰው የድርሻውን መወጣት እንዲቀጥል 

ማበረታታት እፈልጋለሁ፡፡ ወደ ተለመደው ስሜት ለመመለስ ሁላችንም እንደጓጓን አውቃለሁ ፣ ግን በትጋት 

ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ፣ ጭምብሎቻችንን መልበስ ፣ እጃችንን መታጠብ እና የበሽታ መቆጣጠሪያ 

እና መከላከያ ማዕከላትን የማቃለያ ስትራቴጂዎች መከተልን መቀጠል አለብን፡፡ 

 

በእረፍት ጊዜ እባክዎ ደህንነትዎን ይጠብቁ፡፡ ኤፕሪል 12 መመለስዎን በጉጉት እንጠብቃለን፡፡ 

 

 

የስፕሪንግ እረፍት ምግብ ስርጭት 

 

DCSD ቅዳሜ ኤፕሪል 3/2021 ከ 11 a.m. እስከ 2 p.m. የስፕሪንግ ዕረፍት ምግብ ማከፋፈያ ዝግጅት 

በአለም አቀፍ ማእከል በኩል በአስተዳደራዊ እና ትምህርት ህንጻ አለው፡፡ ወረዳው ከ Atlanta ኮሚኒቲ 

ምግብ ባንክ ለተላኩ ቤተሰቦች 2,100 ለሰባት ቀናት የቀዘቀዙ የምግብ ሳጥኖችን እና ትኩስ ምርቶችን 

ያሰራጫል፡፡ 

 

በመኪና ማቆሚያ በኩል ወላጆችን ለመምራት ምልክት ይገኛል፡፡ በሚነዱበት ወቅት ቤተሰቦች 

በተሽከርካሪዎቻቸው ውስጥ መቆየት አለባቸው ፣ እና የት / ቤት የአመጋገብ አገልግሎቶች ሰራተኞች 

እቃዎቹን በተሽከርካሪዎቹ የኋላ እቃ ማስቀመጫ ውስጥ ያኖራሉ። 

 

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ድረ-ገጹን ይጎብኙ። 

 

 

COVID-19 ምርመራ 

 

ለሠራተኞች ፣ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች የ COVID-19 የምርመራ መርሃግብራችንን አጠናቅቀናል፡፡ 

ምርመራ ሰኞ እና ማክሰኞ ከ 10 a.m. እስከ 5 p.m. በ Bethune መካከለኛ ትምህርት ቤት እና በ Cross 

Keys ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት እንዲሁም ሀሙስ ከ 10 a.m. እስከ 5 p.m. በ Doraville United 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ይኖራል፡፡ ለወደፊቱ ሌሎች አካባቢዎች ከግምት ውስጥ እየገቡ ናቸው፡፡ 

 

ምርመራ ለማቅረብ ከ Top Dog Solutions, Inc. ጋር ቀጣይ ሽርክና እንጠብቃለን፡፡ የምርመራ 

አማራጮች ለት / ቤታችን ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆን ሰራተኞቻችን እና ተማሪዎቻችን 

ደህንነታቸውን በመጠበቅ ንቁ እንድንሆን ይረዳናል፡፡ ያንን አማራጭ ለሚፈልጉ ሰዎች መረጃዎችን እና 

ክትባቶችን የማግኘት አቅማችንን ለመቀጠል ቁርጠኛ ነን፡፡ 

 

ለመመዝገብ እዚህ ይጫኑ፡፡ 

 

 

የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች 
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በተማሪ ውጤቶች ላይ ትኩረት ማድረጋችንን መቀጠላችን እና በሚቀጥለው ዓመት በአካል የመማር እቅድ 

ላይ ማተኮር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ሁላችንም መስማማት እንችላለን። የ 2021-2022 የትምህርት 

አመትን አስመልክቶ ከ DCSD ማህበረሰባችን ሀሳቦች እና አስታየቶችን ለመሰብሰብ ከኤፕሪል 27-29 

የክልል / ማህበረሰብ ማዘጋጃ ቤቶች ስብሰባ እናስተናግዳለን፡፡ DCSD የተማሪዎቻችንን ትምህርታዊ ፣ 

ማህበራዊ ፣ ስሜታዊ እና ባህሪያዊ ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ ያስገባል፡፡ 

 

አንድ ቤተሰብ ምናባዊ ትምህርትን ከመረጠ ፣ ተማሪዎቹ በተመሳሳይ (በቀጥታ በአስተማሪ የሚመራ 

ቀጥተኛ ትምህርት) እና ያልተመሳሰሉ (በእውነተኛበአስተማሪ የሚመራ መመሪያ ሳይኖር ኦንላይን) የተማሩ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን። እነዚህ የከተማ አዳራሽ ስብሰባዎች ተማሪዎቻችንን እና 

ቤተሰቦቻቸውን በተሻለ ለመደገፍ የምንችልባቸውን መንገዶች ይሰጡናል፡፡ 

 

በሚቀጥሉት ሳምንታት ስለ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባዎች የበለጠ መረጃ እናቀርባለን፡፡ 

 

 

ጉርሻዎች 

 

ባለፈው ሳምንት ለእያንዳንዱ የ K-12 የመንግስት ትምህርት ቤት አስተማሪ እና ለሌሎች የትምህርት ድጋፍ 

ሰጭዎች የአንድ ጊዜ ጉርሻ ክፍያ በክልል የትምህርት ቦርድ መጽደቁን ገልጫለሁ፡፡ DCSD ክፍያውን ብቁ 

ለሆኑ ሰራተኞች ለማስፋት መምረጡን ስገልጽ በደስታ ነው፡፡ DCSD ለተማሪዎቻቸው ያበረከቱትን 

አስተዋጽኦ ከፍ አድርጎ ስለሚመለከት ፣ ብቁ ለሆኑት ሠራተኞች የተጣራ ክፍያው 1000 ዶላር እና 500 

ዶላር እንዲሆኑ ጉርሻውን ጨምረናል፡፡ ክፍያው የግብር ክፍያዎች ይተገበሩበታል። ሆኖም ቅነሳው 

በሚቀጥለው የደመወዝ ክፍያ ላይ ይደረጋል፡፡ 

 

ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በተለያየ መርሀግብር እነዚህን ጉርሻዎች በማሰራጨት አድናቆታችንን 

ለማሳየት በጉጉት እንጠብቃለን። 

 

 

የፕሮም / ተመራቂ እንቅስቃሴዎች 

 

ምንም እንኳን ወረዳው ህንፃዎቹን ቢከፍትም ብዙ ት / ቤቶች እንደ ተለምዷዊው ፕሮም በአካል መገኘት 

የሚያስፈልጋቸው እንቅስቃሴዎች እቅድ አላወጡም ፣ እንዲሁም የክፍል እዳዎች እና ክፍያዎችም 

አልሰበሰቡም፡፡ በሥራ ላይ ባለው ወቅታዊ የጤና እና ደህንነት መመሪያዎች እና ዕቅድ ለማውጣት ባለው 

የጊዜ እጥረት፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ባህላዊ ፕሮሞች በዚህ ዓመት ፈቃድ አይሰጣቸው፡፡ 

 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን የትኩረት ቡድን ከ COVID-19 ቲንክ ታንክ ፣ ከተማሪዎች 

መሪዎች ፣ ከቤተሰቦች እና ከሠራተኞች ጋር በመሆን ለተመራቂ ሳምንት ተግባራት አዳዲስ አስተያየቶችን 

እና መመሪያዎችን ያዘጋጃል፡፡ ለተመራቂ ሳምንት ትኩረት ለተመራቂ ተማሪዎች የማይረሱ ልምዶችን 

በመፍጠር ላይ ይሆናል፡፡ 

 

 

የማግና ሽልማት 
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አውራጃውን በተለይም የወላጅ እና የቤተሰብ ተሳትፎ መምሪያን የብሔራዊ ት/ቤት ቦርዶች ማህበር 

(NSBA) 2021 የማግና ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ፡፡ DCSD በ 

27 ኛው ዓመታዊ የማግና ሽልማት ፕሮግራም የመጀመሪያ ደረጃ አሸናፊ በመሆን ለፍትሃዊነት ባሳየው 

ቁርጠኝነት እውቅና አግኝቷል፡፡ በመላ ሀገሪቱ ይህንን ክብር ከተቀበሉ ከ 15 አሸናፊዎች - ሶስት ታላላቅ 

የሽልማት አሸናፊዎች እና 12 አንደኛ ደረጃ አሸናፊዎች - መካከል DCSD አንዱ ነው፡፡ 

 

የ DCSD የወላጅ እና የቤተሰብ ተሳትፎ IMPACT ሞዴል ለወላጆች የግል እና የሙያ እድገትና ልማት 

ከርእስ 1 የተማሪ የትምህርት ድጋፍ እና ተገዢነት ባሻገር አገልግሎትን አስፋፍቷል። የሥራው ትኩረት 

ወላጆች በጊዜ ሂደት ንቁ አስተዋጽዖ የሚያደርጉ እንዲሆኑ ማድረግ እና ማነሳሳት ነው (IMPACT)፡፡ ወላጆች 

በተማሪዎች እድገት ላይ እንዴት ፣ መቼ እና የት ላይ በመሳተፍ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እጅግ በጣም አስፈላጊ 

የሆኑትን የፍላጎት አይነቶች ቡድን ይመለከታል፡፡ 

 

በተማሪዎች የትምህርት ሥራ ውስጥ የቤተሰብን ተሳትፎ ማሳደግ ላይ ያተኮረ ቤተሰብን የመደገፍ 

የዲስትሪክቱ ተልዕኮ የስኬት ክፍተትን ለማሻሻል ፣ ለመማር እና ለመቅረፍ ትልቁ ስልታችን ሆኗል፡፡ ይህ 

ሽልማት በጣም የሚገባው ነው፡፡ እንደገና እንኳን ደስ አለዎት! 

 

 

ጾታ መቀየር እውቅና 

 

ማርች 31 በዓለም ዙሪያ ጾታ መቀየር እና ሁለቱንም ጾታ ያልሆኑ ሰዎች ጾታ መቀየር እውቅና ቀንን እውቅና 

ሰጡ፡፡ ጾታ መቀየር እውቅና (TDOV) የተመሰረተው በ 2009 በ Rachel Crandall ነው፤ መስራቹ በ 

Michigan በሚገኘው ጾታ የመቀየር አክቲቪስት እና ጾታ መቀየር Michigan ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡ ጾታ 

መቀየር እና ከሁለቱምፆታ ጋ የማይመሳሰሉ ሰዎችን ስኬቶች እና ታይነት ለማክበር የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ቀን የተጀመረ ሲሆን ለ LGBTQ ማህበረሰብ አስፈላጊ ቀን ነው፡፡ 

 

DCSD ሁሉንም ተማሪዎቻችንን ፣ መምህራኖቻችንን ፣ ሰራተኞቻችንን እና በአካባቢያችን ያሉ የ LGBTQ 

ማህበረሰብ አባላት የሆኑትን ሁሉ ያከብራል፡፡ 

 

 

እባክዎን በደህና ለመቆየት ያስታውሱ ፣ እና በስፕሪንግ እረፍትዎ ይደሰቱ! 

 

 

 

ከሠላምታ ጋር ፣ 

 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris 


