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ቅጺ 31 

ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District፡ 

 

ውጽኢታዊ ዝኾነ ሰሙን ኣሕሊፍኩም ኽትኮኑ ተስፋ እገብር። ናብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ እንኣትወሉን 

ንዕረፍቲ ጽድያ ኣብ እንዳለወሉን ዘሎና ግዜ፡ ንዝርግሔ ምትሕልልፍ ኮቪድ-19 ከምዝጎድል ንኽገብር ናቱ 

እጃም ብቐጻሊ ንኽፍጽም ንዂሉ ሰብ ምትብባዕ ኽገብር እደሊ።  ናብ ንቡር ኲነተ-ናብራ ንኽንምለስ፡ 

ኲልና ብሃንቀውታ ንጽበ ከምዘሎና እፈልጥ እየ፣ እንተኾነ ግን፡ ጽኑዓት ኽንከውን፣ ብቐጻሊ ድማ 

ማሕበራዊ ምፍንታት ኽንገብር፣ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኽንወዲ፣ ኣእዳውና ክንሓጽብ ከምኡውን ነቲ 

ብማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (Centers for Disease Control and Prevention) 

እተዋህበ ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም ብቐጻሊ ክንክተል ይግባእ። 

 

ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብኽብረትኩም ውሑሳት ኲኑ። ሚያዝያ 12 ናብ ትምህርቲ ንኽትምለሱ 

ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። 

 

ዕደላ ምግቢ ዕረፍቲ ጽድያ 

 

DCSD፡ በዓል ዕደላ ምግቢ ዕረፍቲ ጽድያ፡ ቀዳም፡ 3 ሚያዝያ 2021፡ ካብ ሰዓት 11 ቅ.ቐ ክሳዕ 2 ድ.ቐ ኣብ 

ጐኒ ኣህጉራዊ ማእከል (International Center) ኣብ ዘሎ ህንጻ ምምሕዳርን ትምህርትን 

(Administrative & Instructional Complex) ከአንግድ እዩ። እዛ ኣውራጃ፡ ካብ ባንኪ ኮማዊ ምግቢ 

ኣትላንታ (Atlanta Community Food Bank) ንእተረኽበ 2,100 ዝበረደ ሳጹናት ምግብን ሓድሽ 

ፍርያትን ንሸውዓተ-መዓልቲ ንስድራቤታት ክትዕድል እያ።. 

 

ኣብ መዐሸጊ ማካይን ንወለዲ ዝሕብሮም መሐበሪ-ምልክታት ከምዝህሉ ኽግበር እዩ። ስድራቤታት፡ ኣብ 

መዐሸጊ ማካይን ኣብ ተሽከርከርቶም ክጸንሑ ኣለዎም፣ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎታት ማኣዛዊ ምግቢ ቤት 

ትምህርቲ (School Nutrition Services) ድማ ነቲ ምግቢ ኣብ ዳሕረዋይ መጽዓኒ ተሽከርከርቲ ከቐምጥዎ 

እዮም። 

 

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ብኽብረትኩም ንመርበብ ሓበሬታና ከፊትኩም ርኣዩ። 

 

መርመራ ኮቪድ-19 

 

ንሰራሕተኛታት፡ ተማሃሮን ስድራቤታትን ዝግበር መደብ መርመራ ኮቪድ-19 ኣዳሊና ወዲእናዮ ኣሎና። 

መርመራ፡ ሰኑይን ሰሉስን ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቐ ክሳዕ 5 ድ.ቐ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Bethuneን 

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ Cross Keysን ከምኡውን ኲሉ ግዜ ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቐ ክሳዕ 5 ድ.ቐ 

ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ Doraville United ኽካየድ እዩ። ንመጻኢ ድማ ካልእ ቦታታት ኣብ ግምት 

ክኣቱ እዩ። 

 

መርመራ ንኸነካይድ፡ ምስ Top Dog Solutions, Inc ቀጻሊ ዝኾነ ሽርክነት ንኽንገብር ብሃንቀውታ 

ንጽበ። እቲ ኣማራጺታት መርመራ፡ ኣብቲ ዘሎና ኮም ቤት ትምህርቲ ዝህብ ኮይኑ፣ ሰራሕተኛታትናን 

ተማሃሮናን ውሑስ ብምግባር፡ ብቐጻሊ ቅድመ-ንጡፋት ንኽንከውን ይሕግዘና እዩ። ሓበሬታ ብቐጻሊ 

ንኽንህብን ክታበት ዝደልዩ ሰባት ድማ ክታበት ንኽረኽቡን ንጽዕር ኢና። 

 

ንኽትምዝገቡ ኣብዚ ጠውቑ። 
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ሓፈሻዊ ህዝባዊ ኣኼባታት 

 

ኣብ ትምህርታዊ ውጽኢታት ተማሃራይ ብቐጻሊ ከነተኩርን ብዛዕባ'ቲ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብኣካል ዝውሃብ 

ትምህርቲ ኣብ እነውጽኦ ውጥን ድማ ከነተኩርን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኲልና ክንሰማማዕ ንኽእል 

ኢና። ብዛዕባ ዓመተ-ትምህርቲ 2021-2022 ዝምልከት ሓሳብን ርእይቶን ካብ ኮም DCSD ንምእካብ ኣብ 

እንገብሮ ጻዕሪ፡ ዞባዊ/ኮማዊ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ካብ 27-29 ሚያዝያ ከነአንግድ ኢና። DCSD፡ 

ንኣካዳምያዊ፡ ማሕበራዊ፡ ስነ-ልቦናውን ባህርያውን ድሌታት ተማሃሮና ኣብ ግምት የአቱ እዩ። 

 

ስድራቤት፡ ማንዛዊ ትምህርቲ ምስእትመርጽ፡ እቶም ተማሃሮ፡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዝውሃብ (ብመምህር 

ዝምራሕ ቀጥታውን ስሩዕን ትምህርቲ) ከምኡውን ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዘይውሃብ (ብዘይስሩዕ ኣገባብ 

ብመምህር ዝውሃብ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ) ምሉእ ብምሉእ ከምዝነጥፉ ንኽንገብር ንደሊ ኢና። እዚ 

ሓፈሻዊ ኣኼባታት፡ ንተማሃሮናን ስድራቤታትናን ብዝበለጸ ደገፍ ክንህበሉ ዘኽእለና መገድታት እንታይ 

ምዃኑ ንኽንፈልጥ ዕድል ክህበና እዩ። 

 

ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ ዝመጽእ ሳምንታት ክንህብ ኢና። 

 

መቚሽሽ 

 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ካብ መዋዕለ-ህጻናት ክሳዕ 12 ክፍሊ ንዝምህሩ ነፍስወከፍ መምሃራን መንግስታዊ 

ኣብያተ-ትምህርትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ደገፍ ትምህርትን ኣብ ሓደ-ግዜ ዝኽፈል፡ ብቦርድ ትምህርቲ 

ክፍለ-ሃገር (State Board of Education) ድማ ፍቓድ ዝረኸበ ክፍሊት መቚሽሽ ከምዝውሃብ ሓቢረ 

እየ። DCSD፡ ብቑዓት ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት ንዝውሃብ ክፍሊት ከስፍሖ መሪጹ ከምዘሎ ክሕብር ከለኹ 

ሓጐስ ይስምዓኒ። DCSD፡ ኣብ ተማሃሮ ንዝገብሮ ኣበርክቶ ክብሪ ስለዝህብ፡ እቲ ንብቑዓት ሰራሕተኛታት 

ከም መቚሽሽ ዝውሃብ ጽሩይ ክፍሊታት ናብ $1,000ን $500ን ከምዝውስኽ ገይርና ኣሎና። እቲ ክፍሊት፡ 

ብዕዳ ብእተታሕዘ ነገር ይጽሎ እዩ። እቲ ዝጐድል ገንዘብ፡ ካብቲ ዝቕጽል ደሞዝ ክኸውን እዩ። 

 

ካብ ዝቕጽል ሰሙን ጀሚርና፡ ስሩዕ ኣብ ዘይኮነ እተፈላለየ ግዜ፡ ነዚ መቚሽሽ ብምዕዳል ናእዳና ንኸነርኢ 

ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። 

 

ናይ ሳዕስዒት/ናይ ገዳይም ንጥፈታት 

 

እዛ ኣውራጃ፡ ንኣብያተ-ጽሕፈታታ ዳግማይ ዝኸፈተት እኳ እንተኾነት፡ ብዙሓት ኣብያተ-ትምህርቲ ግን 

ከም ያታዊ ሳዕስዒትን ምእካብ ተረፍን ክፍሊታትን ትምህርትን ዝኣመሰለ ብኣካል ዝግበር ንጥፈታት 

ንኸካይዳ መደብ የብለንን። ብመሰረት እዋናዊ መምርሒታት ጥዕናን ድሕነትን ውጥን ንምድላው እኹል 

ግዜ ብዘይምህላዉን፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ያታዊ ሳዕስዒት፡ ኣብዚ ዓመት'ዚ ኣይክፍቀድን እዩ። 

 

ጉጅለ ኣተኩሮ ርእሰ-መምህራን ካልኣይ ደረጃ፡ ንንጥፈታት ሰሙን ገዳይም ( Senior Week) ዝኸውን 

ፈጠራዊ ሓሳባትን መምርሒታትን ንኸዳሉ፡ ምስ ክኢላታት ኮቪድ-19፡ መራሕቲ ተማሃሮ፡ ስድራቤታትን 

ሰራሕተኛታትን ክተሓባብር እዩ። ኣተኩሮ ሰሙን ገዳይም፡ ንገዳይምና ዝምልከት ተዘክሮታት ተሞክሮ 

ምድላው እዩ። 

 

ሽልማት ማግና (Magna Award) 
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ዕውትቲ Magna Award ሃገራዊ ማሕበር ቦርድታት ኣብያተ-ትምህርቲ (National School Boards 

Association (NSBA)) 2021 ኮይና ንእተሰምየት ኣውራጃ፡ ብፍላይ ድማ ንኽፍሊ ጽምዶ ወለድን 

ስድራቤታትን (Parent and Family Engagement Department)፡ እንቛዕ ሓጐሰና ክብል እደሊ። 

DCSD፡ ምዕሩይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኽትህብ ንዝገበረቶ ጻዕሪ፡ ቀዳመይቲ ደረጃ ተዓዋቲት መበል 27 

ዓመታዊ ፕሮግራም Magna Awards ኮይና ኣፍልጦ ረኺባ እያ። DCSD፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ መላእ ሃገር 

ነዚ ኽብሪ ዝበቕዓ 15 ዕዉታት—ሰለስተ ተዓወትቲ ዓቢ ሽልማትን 12 ቀዳማይ ደረጃ ተዓወትትን—እያ። 

 

እቲ ንሞያዊ ዕብየትን ምዕባለን ወለዲ ተባሂሉ እተዳለወ ናይ DCSD ሞዴል ጽምዶ ወለድን ስድራቤታትን 

(Parent and Family Engagement IMPACT Model)፡ ክንዮ'ቲ ኣብ ኣርእስቲ I (Title I) ዝውሃብ 

ኣካዳምያዊ ደገፍን ምኽባር ሕግን ነቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ኣስፊሕዎ ይርከብ። ኣተኩሮ'ዚ ስራሕ'ዚ፥ ወለዲ 

ኣብ ኲሉ እዋን ንጡፋት ኣበርከትቲ (IMPACT) ንኽኾኑ ከምዝሳተፉን ከምዝተባብዑን ምግባር እዩ። 

ስድራቤታት፡ ኣብ ምዕባለ ተማሃሮ ብኸመይ፡ መዓስን ኣበይን ክሳተፉ ከምዘለዎም ንዝጸሉ ኣዝዩ ህጹጽ 

ጸገማት፡ እዚ ጉጅለ ይፈትሕ።  

 

ስድራቤታት ኣብ ኣካዳምያዊ መዳይ ተማሃሮ ንዘለዎም ጽምዶ ንኽውስኽ ኣተኩሮ ብምግባር ደገፍ ምሃብ 

ዝብል ተልእኾ ኣውራጃ፡ ንዘሎ ክፍተት ውጽኢት ትምህርቲ ንምምሕያሽ፡ ትምህርቲ ንምሃብን ጸገማት 

ንምፍታሕን ዓብላሊ ስትራተጅና ኮይኑ ኣሎ።  እዚ ሽልማት'ዚ፡ ኣዝዩ ዓቢ ክብሪ ዘለዎ እዩ። ደጊመ፡ እንቛዕ 

ኣሐጐሰና እብል! 

 

መዓልቲ ተረኣይነት ስግረ-ጾታውያን (Transgender Day of Visibility) 

 

ዕለት 31 መጋቢት፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ስግረ-ጾታውያንን ዘይ-ጽምዳኣውን ሰባት፡ Transgender 

Day of Visibility ኣፍልጦ ሂቦም እዮም። Transgender Day of Visibility (TDOV)፡ ኣብ ሚቺጋን 

እትቕመጥ ኣባል ምንቅስቓስ ስግረ-ጾታውያን፡ Rachel Crandall ከምኡውን ፈጻሚት ዳይረክተር 

(Executive Director) ናይ ሚቺጋን ስግረ-ጾታውያን (Transgender Michigan) ኣብ 2009 እተመስረተ 

እዩ። ንዓወታትን ተረኣይነትን ስግረ-ጾታውያንን ብጾታ-ዘይሰማምዑን ሰባት ንምብዓል ተባሂሉ ከም 

መዓልቲ ኣፍልጦ ንኽዝከር ዝጀመረ ኮይኑ፡ ንኮም LGBTQ ኣገዳሲ መዓልቲ እያ። 

 

DCSD፡ ንተማሃሮና፡ መምሃራንና፡ ኣባላት ሰራሕተኛታትናን ኣብ ኮምና ንዝርከቡ ማሕበረ-ኮም LGBTQን 

ክብሪ ይህብ እዩ። 

 

ውሑሳት ንኽትኮኑ ብኽብረትኩም ዘክሩ፣ ብዕረፍቲ ጽድያ ድማ ተፈስሁ! 

 

 

 

ምስ ሰላምታ፣ 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


