
AMHARIC 

ጤና ይስጥልን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ቤተሰብ፣ 
 
ሁሉም ሰው አስደሳች እና ደህንነቱ የተጠበቀ የስፕሪንግ እረፍት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉም ሰው ወደ 
መማሪያ ክፍሎቹ - በምናባዊም ሆነ በአካል - ዘና ብሎ እንደተመለሰ እና ይህንን ሴሚስተር ለመጨረስ ዝግጁ 
እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ 2020 - 21 የትምህርት ዘመን መገባደጃ ላይ ሆነን ፣ ሁሉም ተማሪዎቻችን ፣ 
መምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን ለትምህርት ስኬት በመትጋት ጥሩውን እግርዎን ወደፊት እንዲያመጡ 
ማበረታታት እፈልጋለሁ፡፡ 
 
በተጨማሪም የ COVID-19 ቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ እያንዳንዱ ሰው የድርሻውን መወጣት እንዲቀጥል 
ለማስገንዘብ እፈልጋለሁ፡፡ እባክዎን ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ ፣ ጭምብል ማድረግ ፣ እጅዎን መታጠብ እና  
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከላትን  የማቃለያ ስልቶችን መከተልዎን ይቀጥሉ፡፡ 
 
 
2021-2022 የትምህርት ዓመት 
 
ዲስትሪክቱ ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ሲያቅድ የተማሪዎቻችንን እና የመምህራኖቻችንን ፍላጎት ከግምት 
ውስጥ እናስገባለን፡፡  በሚቀጥለው ዓመት ሁሉም ተማሪዎች በአካል ለመማር በተማሪ ውጤቶች እና ለ 5-ቀናት 
የሙሉ ጊዜ እቅድ ማቀድ ላይ ትኩረት ማድረጋችን አስፈላጊ ነው፡፡  ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት 
ተማሪዎች ምናባዊ የርቀት ትምህርትን እንደአማራጭ ለማቅረብ የ FLEX አካዳሚውን እያሰፋነው ነው፡፡ 
ምናባዊው አማራጭ የ FLEX አካዳሚ ቅጥያ ይሆናል ግን ከእያንዳንዱ የቤት ትምህርት ጋር የተገናኘ ነው፡፡ 
 
የ 2021-2022 የትምህርት ዓመትን አስመልክቶ ከ DCSD ማህበረሰባችን ሀሳቦችን እና አስተያየቶችን ለመሰብሰብ 
ኤፕሪል 27-29 የክልል / የማህበረሰብ ከተማ አዳራሽ ስብሰባዎችን እናዘጋጃለን:: የስብሰባዎች መርሃግብር ከዚህ 
በታች ይገኛል፡፡ 
 
በምናባዊ ስብሰባዎች ላይ ለመገኘት በክልሎች ላይ ይጫኑ፡፡ 
 

ክልል የክልል ዋና-ተቆጣጣሪ ቀን ሰአት 

ክልል 1 ወ/ሮ Melanie Pearch 27-አፕሪል 6:00 

ክልል 2 አቶ Trenton Arnold 28-አፕሪል 6:00 

ክልል 3 ዶ/ር Sean Tartt 29-አፕሪል 6:00 

ክልል 4 ዶ/ር Antonette Campbell 29-አፕሪል 6:00 

ክልል 5 ዶ/ር Triscilla Weaver 27-አፕሪል 6:00 

ክልል 6 ዶ/ር Candace Alexander 29-አፕሪል 6:00 

ክልል 7 ዶ/ር Rodney Swanson 29-አፕሪል 6:00 
 
እንዲሁም ፣ እባክዎን የአፕሪል ወር የወላጆች ማዘጋጃ ቤት ስብሰባ ወደ ሜይ 20 ተላልፏል፡፡ ተጨማሪ መረጃዎች 
ወደፊት ይሰጣሉ፡፡ 
 
 
ክትባቶች 
 
DCSD ካውንቲ የጤና ቦርድ (DCBOH) የ Johnson & Johnson ክትባቶችን አጠቃቀም እንደሚያቆም DeKalb 
ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ተነግሮታል ፣ ሆኖም ግን Pfizer እና Modernaን መስጠታቸውን 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am
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ይቀጥላሉ፡፡ ይህ መታገድ ከ 18 እስከ 48 ዓመት ዕድሜ ባሉ ሴቶች ላይ የተከሰተ ያልተለመደ እና ከባድ ዓይነት 
የደም መርጋትን የያዘ ስድስት ዘገባዎችን ያካተተ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) እና የበሽታ ቁጥጥር 
እና መከላከል ማዕከል (CDC) የመረጃ ግምገማ ውጤት ነው፡፡ ምልክቶቹ ከክትባቱ ከስድስት እስከ 13 ቀናት 
በኋላ ተከስተዋል፡፡ 
 
እባክዎን ያስተውሉ በ Georgia የህዝብ ጤና መምሪያ (DPH) መሠረት ከስድስቱ ጉዳዮች አንዳቸውም በ 
Georgia ክትባት የወሰዱ ግለሰቦች አይደሉም፡፡ በተጨማሪም ፣ በ DPH መረጃ መሠረት እነዚህ አስከፊ ክስተቶች 
እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው ፣ ግን ለከፍተኛ ጥንቃቄ ሲባል ሳይንቲስቶች በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃውን 
እስኪገመግሙ የ Johnson & Johnson ክትባት መሰጠት ይቆማል፡፡ 
 
ለሰራተኞቻችን ጥበቃ ፣ ጤና እና ደህንነት DCSDበትጋት ይሰራል፡፡ ስለ ወቅታዊው ሳይንሳዊ መረጃ 
እንደተነገረዎት ማረጋገጥ እንፈልጋለን፡፡ ሰራተኞቻችን የ Pfizer እና / ወይም Moderna ክትባቶች ሲገኙ 
ለመስጠት ከ DCBOH እና ከሌሎች አጋሮች - Walgreens እና Briarcliff ፋርማሲ — ጋር መስራታችንን 
እንቀጥላለን፡፡ 
 
 
2021 ቫሌዲክቶሪያን እና ሳሉታቶሪያኖች 
 
የ 2020-2021 የቫሌዲክቶሪያን እና ሳሉታቶሪያኖቻችንን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ! ላለፉት 13 
ዓመታት ያደረጋችሁት ከባድ ሥራ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ተመራቂ ሊያገኘው የሚችላቸውን ከፍተኛ ክብር 
አስገኝቷል፡፡ እኛ በአናንተ በጣም ኮርተናል እናም ለወደፊቱ የሚያደርጉትን ታላላቅ ነገሮችን ለማየት በጉጉት 
እንጠብቃለን! 
 

ትምህርት ቤት ቫልዲክቶሪያን ሳሉታቶሪያን 

Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ማግኔት) Makayla Johnson Aderolawe Adeseye 

Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ነዋሪ) Ashanti Lawson Ajah Hentz-Gilmore 

Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Etimfon Bassey Karentyn Jenkins 

Chamblee Charter ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ማግኔት) Matthew Lombardo Victor Lim 

Chamblee Charter ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ነዋሪ) Richard Von Biberstein 
Anika Karim 

Molly Silverman 

Clarkston ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Kaylor Le Selihom Araia 

Columbia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ማግኔት) Makiya Walker Camille Williams 

Columbia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ነዋሪ) Chanelle Taylor Zaniab Saccoh 

Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Uriel Cataneda Jonathan Marquez 

DeKalb ቀደም-ያለ የኮሌጅ ት/ቤት 
Nirmala Niraula 

Thang Huynh 
Moontashir Siam 

DeKalb የጥበብ ት/ቤት Willa Grace Pevey 
Jamine Yvette Ward 

Nia Capers 

Druid Hills ከፍተኛ ደረጃ ት/ቤት Rohit George William Wainwright 

Dunwoody ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Megan Vander Wiele Seung Joo Lee 

Lakeside ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Katherine Kim Zakir Ahmedin 

Lithonia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Mercedes Fyffe Jordan Scott 
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Martin Luther King Jr. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Mariana Vega-Alvarez Ariel McDowall 

Miller Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Aniya Williamson Gababa Hassan 

Redan ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Mahamud Sheikh Jadah Willis-Davis 

Ronald E. McNair ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Colby Sidwell Luis Marcial Guzman 

Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ማግኔት) Danielle Jones Aniyah Lee 

Southwest DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (ነዋሪ) Amisha Martin Alani Duncan 

Stephenson ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Marc Lewis Mason Howard 

Stone Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Sandy Huynh Soe Thiha 

Tapestry Charter ት/ቤት Kenda Holloway Vincent Crosby 

Towers ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Yesenia Martinez Morgan Mouzon 

Tucker ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Benen Cheney Sofia Khemani 

 
የሙዚቃ ትምህርት 
 

 
 
የሙዚቃ አስተማሪዎቻችን እና ተማሪዎቻችን በሙዚቃ የላቀ ደረጃ ላሳዩት ቁርጠኝነት እንኳን ደስ አላችሁ 
ለማለት እፈልጋለሁ! የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በብሔራዊ የሙዚቃ ነጋዴዎች ፋውንዴሽን 
(NAMM) “በአሜሪካ ውስጥ የ 2021 ለሙዚቃ ትምህርት ምርጥ ማህበረሰቦች” አንዱ ሆኖ ተመርጧል፡፡ ይህ 
ክብር ሊገኝ የቻለው በመምህራኖቻችን ፣ በአስተዳዳሪዎቻችን ፣ በወላጆቻችን ፣ በተማሪዎች እና በ DeKalb 
ማህበረሰብ አመራሮች የላቀ ድጋፍና ስራ ነው፡፡ 
 
የሽልማት ፕሮግራሙ የሙዚቃ ትምህርትን የተሟላ ትምህርት አካል ላደረጉት መምህራን ፣ አስተዳዳሪዎች ፣ 
ወላጆች ፣ ተማሪዎች እና የማህበረሰብ አመራሮች የላቀ ጥረት እውቅና ይሰጣል፡፡ ለየት ያለ ከፍተኛ ቁርጠኝነት 
እና የሙዚቃ ትምህርት ተደራሽነትን የሚያሳዩ ወረዳዎች እና ትምህርት ቤቶች ስያሜዎች ተሰጥተዋል፡፡ 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ምርጫ ላይ በ NAMM ብሔራዊ ጥናት ተካሂዷል፡፡ 
 
ለሙዚቃ መምህራኖቻችን ፣ ለተማሪዎቻችን ፣ ለአስተዳዳሪዎቻችን ፣ ለወላጆቻችን እና ለማህበረሰብ መሪዎቻችን 
ከፍተኛ ስራ እናመሰግናለን! 
 

(2021 ለሙዚቃ ትምህርት ምርጥ ማህበረሰቦች) 



AMHARIC 

 
ጉርሻ ክፍያዎች 
 
በፋይናንስ, የሰው ኃይል እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያዎች ውስጥ ያሉ የ DCSD ሰራተኞች ለነበራቸው 
ቁርጠኝነት እና   ብቁ የሆኑ ሰራተኞችበመንግስት የተፈቀደላቸውን የጉርሻ ክፍያዎችእንዲያገኙ ለማድረግ በእረፍት 
ጊዜ በመስራታቸው ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ ቀደም ሲል እንደተገለፀው ሰራተኞች በአፕሪል ወር ክፍያቸውን 
እንደሚቀበሉ መጠበቅ አለባቸው፡፡ DCSD ሰራተኞቹን እና ለተማሪዎቻችን ያበረከቱትን ዋጋ ይሰጠዋል፡፡ 
ሁላችሁንም እናደንቃለን!  
 
 
የኦቲዝም ግንዛቤ ወር 
 
DCSD አፕሪል 2021 ን ወርሃዊ የኦቲዝም ግንዛቤ ወር በማድረግ ከመላ አገሪቱ ከሚገኙ ቤተሰቦችና ድርጅቶች 
ጋር ይቀላቀላል፡፡ ይህ ኦቲዝም ያለባቸውን ህጻናትን እና ወጣቶችን እና እነሱን የሚያገለግሉ ባለሙያዎች ለማክበር 
እድል ነው፡፡ ልዩ ተማሪዎቻችንን እናከብራለን! 
 
 
መልካም ሳምንት ይሁንልዎ ፣ እንዲሁም ለሚያከብሩ መልካም ረመዳን ይሁን! 


