TIGRINYA
ሰላምታ ካብ ስድራቤት DeKalb County School District (DCSD)፥
መምሃራንና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እተኻየደ ሰሙን ምስጋና መምሃራን (Teachers Appreciation Week)፡ ፍቕርን
ናእዳን ረኺቦም ንኽኾኑ ተስፋ እገብር። መምሃራንና፡ ብህያብ፡ ብምግቢ፡ ናይ ምስጋና ጽሑፋትን ደብዳቤታትን ሓፈሻዊ
ናእዳን ክጅንጀኑ እንከለዉ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተማሃሮና፡ ኣማሓደርቲ ቤት ትምህርትን ማሕበረኮምን ብምርኣየይ ኣዝየ ተሓጒሰ እየ።
መሊሰ'ውን፡ስለቲ ንተማሃሮናን ኣውራጃናን ዝገበርዎ ኲሉ ነገር ንዂሎም መምሃራንና ከመስግን እደሊ። ነዚ ዓመተትምህርቲ ኣብ እንዛዝመሉ ዘሎና እዋን ድማ ንመምሃራንናን ኣባላት ሰራሕተኛታትናን ፍቕሪ ብቐጻሊ ንኸነርእዮም ተስፋ
እገብር።

መጻረዪ ኣየር
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ DCSD፡ ብጥበብ እተሰርሐ መጸራረዪ ፈሳሲ ኣየር (Healthe’s state-of-the-art UVC) ክቕበል
ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ፣ ካብ ማሕበረ-ኮምን ዋኒናትን ኣትላንታ (Atlanta) ንእተዋህበ ልግሲ ወፈያ ድማ ነመስግን።
Healthe Inc. ከምኡውን Operation HOPE፡ 100 መብራህቲ ናሕሲ Healthe AIRTM ንDCSD ወፍዮም።
ስለዚ ልግሲ ወፈያ፡ ንHealthe, Inc. ከምኡውን Operation HOPE ከመስግን እደሊ። ክፍሊ መሳለጥያታትን
ኦፐሬሽንን DCSD፡ ህንጻታትና ንተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ዝኸውን ጽሬት ንኽህልዎ መዓልታዊ ይሰርሕ። እዚ
ወፈያ'ዚ፡ ኣብ ኣየር ንዝህሉ ጠንቂ ሕማም ንዝኾነ ነገራት ንምጉዳል ንእንገብሮ ጻዕርታት ኣብ ምሕያል ሓገዝ ክኸውን
እዩ።
ኣብያተ-ትምህርቲ ናብ ውሁድ ሃዋሁ ትምህርቲ ኣብ እተሰጋገራሉ እዋን፡ DCSD፡ ንጽሬትን ምቕያር መጻረዪን
ዘጠቓልል ኣብ ኲሉ ኣሃዱታት HVAC ዝግበር ጽገና ኣካዪዱ እዩ። ብተወሳኺ፡ ክፍሊ ኦፐሬሽን፡ ብመሰረት ለበዋታት
ማእከል ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (CDC) ከምኡውን ኢንዱስትሪታት፡ ንርውሓት ኣየር (ቨንቲሌሽን)
ከምዝውስኽ ብዝገብር ኣገባብ ኣሃዱታት HVAC ምምዕርራያት ገይሩ። እዚ ሓድሽ ፈሳሲታት ምጽርራይ ኣየር፡
ኮቪድ-19 ንዘስዕብ ቫይረስ SARS-CoV-2 ዝኣመሰለ ደቀቕቲ-ህይወታውያን (ማይክሮብ) ናይ ምትሕልላፍ ሓደጋ
ንዘጉድል እዋናዊ ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም ዘሐይል እዩ።

ዘሐጉስ ዜና
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ብዛዕባ ተማሃሮናን ሰራሕተኛታትናን ዝምልከት ተወሳኺ ዘሐጉስ ዜና መሊኡ ነይሩ።
ተመራቒት DeKalb Early College Academy ንዝኾነት ገዲም Kalya Eades፡ ናይ $5,000 ማህደረ-ትምህርቲ ካብ
Home Depot ስለዝረኸበት፡ እንቛዕ ኣሐጐሰኪ ንኽንብላ ብኽብረትኩም ንዓይ ተጸንበሩኒ። ብዛዕባ ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ
ዘለዋ ተመስጦ ዝምልከት ጽሑፍ ድሕሪ ምጽሓፋ፡ ማህደረ-ትምህርቲ ተዓዊታ። Kalya፡ ኣባል ናይቲ ኣብ DeKalb High
School of Technology-North campus ዝርከብ SkillsUSA እያ። Kalya፡ እዚ ዘገርም ማህደረ-ትምህርቲ
ብምርካብኪ፡ እንቛዕ ኣሐጐሰኪ ንብል!
ከም ማሕበረ-ኮም መጠን ድማ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Tucker፡ ናይ $15,000 ማህደረ-ትምህርቲ ካብ
ሳምሰንግ (Samsung) እንተተዓዊታ ንኽትርኢ ትጽበ ስለዘላ፡ ንዓኣ ዘተባብዕ እወታዊ መልእኽቲ ንስደድ። እታ ቤት
ትምህርቲ፡ $65,000 ካብ Samsung technology ድሮ ተዓዊታ እያ፣ ንውሽጣዊ ጉዳያት ንምፍታሕን ኣብ ማሕበረኮማቶም ድማ ለውጢ ንኽመጽእ ድሪኺት ንምፍጣርን፡ ኣብ ክፍልታት 6-12 ዝርከቡ ተማሃሮ ንክእለታት STEM (ስነ-

TIGRINYA
ፍልጠት፡ ቴክኖሎጂ፡ ምህንድስናን ስነ-ቚጽሪ) ንኽጥቀሙ ከም ብድሆ ኣብ ዝቐርብ ኣብ መላእ ሃገር ዝግበር ውድድር
ትምህርቲ ኣብ እተኻየደ መበል 11 ዓመት ናይ Samsung ውድድር Solve for Tomorrow ኣብ እተኻየደ ዓመታዊ
ውድድር፡ ሓንቲ ካብተን 10 ሃገራውያን ዛዘምቲ ውድድር ኮይና ተሰምያ። Samsung፡ ኣብዚ ወርሒ'ዚ፡ ንዕዉታት
ሽልማት Community Choiceን $15,000ን መን ምዃኖም ክሕብር እዩ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ Tucker
ዝርከቡ ዘገርሙ ተማሃሮና ዕዉታት ንኽኾኑ ተስፋ ንገብር!
ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ዘሎና ክፍሊ ርክብ (Communications Department)፡ ናይ መበል 27 ዓመታዊ ሽልማታት
ብሉጽ ክኢላ ርክብ (Annual Communicator Awards) ዕዉት ብምዃኑ እንቑዕ ኣሐጐሰና ንኽብል ዓቢ ሓጐስ
ይስምዓኒ። እዚ ክፍሊ'ዚ፡ ብዛዕባ ናይ 100-መዓልቲ ንጥፈታት ዋና-ኣማሓዳሪት Cheryl Watson-Harris ዝምልከት
ጸብጻብ ንዘካየዶ ስራሓት፡ ሽልማት ብሉጽ ርክባት ኮርፖሬሽን-ዓመታዊ ጸብጻብ (Award of Excellence for Corporate
Communications-Annual Report) ረኺቡ እዩ። ሽልማታት ብሉጽ ክኢላ ርክብ (Communicator Awards)፡ ነቶም
ክኢላታት ርክብ ዘርእይዎ ፈጠራዊ ብሉጽነት ክብሪ ዝህብ ዝዓበየን ሓያል ውድድር ዘለዎን ናይ ሽልማት ፕሮግራም እዩ።
እዚ ድማ ንዘሎና ጉጅለ ርክብን ኣውራጃናን ዘገርም ዓወት እዩ። ነቲ ዘርኣናዮ ሓያል ጻዕሪ ኣፍልጦ ብምርካቡን ኣብ
መንጐ'ተን ካልኦት ዝና ዘለወን ትካላት ድማ ክብሪ ብምርካብናን ነመስግን።

ናይዚ ዓመት'ዚ ሰራሕተኛታት
ዝሓለፈ ሰሙን፡ ንእሽቶ በዓል ብምክያድ፡ ነቶም ናይዚ ዓመት'ዚ ብሉጻት ሰራሕተኛታት ክብሪ ብምሃብና ዓቢ ሓበን
ተሰሚዑና። እዚ ብርኩት ህያብ ነቶም ናይዚ ዓመት'ዚ ብሉጻት ሰራሕተኛታትና ብምሃቡ፡ ንመሻርኽትና፡ Georgia
United Credit Union ነመስግን። ነቶም ናይዚ ዓመት'ዚ ዕዉታት ደጊምና እንቛሕ ኣሐጐሰኩም ንብሎም!

ኣብ 2021 ቃል-ስንብታን ሰላምታን ዝህቡ ተማሃሮ
እቶም ኣብ 2020-2021 ንቤት ትምህርቲ ለቒቖም ዝሰናበቱን ቃል-ሰላምታ ዘስምዑን ተማሃሮ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡
ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ማኪና ኴንካ ኣብ ዝካየድ በዓል ብምብዓሎም ኣዝዩ ዘሐጐስ ነይሩ። ኲልኹም ገጽ ንገጽ ክትርኣኣዩ
ምኽኣልኩምን ንዝረኸብክሙዎ ትምህርታዊ ዓወት ድማ ምስ እተፍቅርዎም ሰባት ምብዓኩምን ደስ ዘብል ነይሩ።
ብኣኹም ኣዝና ሕቡናት ኢና፣ ኣብ መጻኢ ድማ ዘገርም ነገር ንኽትገብሩ ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና!

መርበብ (ብሎግ) TNTP
ን መርበብ New Teacher Project (TNTP) ዝኸውን ቃለ-መጠይቕ ንዝገበረትለይ ምርቕቲ-ነበር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ
ደረጃ Southwest DeKalb፡ Shanequa Yates ከመስግና እደሊ። ተማሃሮና፡ ምንቕቓሕ ንኽህልዎም፡ ንኽዕወቱን
ብሉጻት ንኽኾኑን ብዛዕባ ዝገብር ጻዕርታት ኣውራጃ ንኽዘራረብ ዕድል ነይሩኒ እዩ። ን Shanequaን ነቲ ምስ TNTP
እትሰርሖ ዘላ ስራሕን ምስ ኣውራጃ ዘለዋ ሽርክነትን ድማ አድንቕ። ኣቐዲሞም ዝነበሩ ተማሃሮና ብሉጻት ኮይኖም
ክቕጽሉ ብምርኣይና ኲሉ ግዜ ሕጉሳት ኢና።

መዓልቲ ምብጻሕ
ኣብ ዝሓለፈ ሮቡዕ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ Stone Mill፡ ቤት ትምህርቲ መባእታ Dresdenን ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ Cross Keysን ንዘለዉ መራሕቲ ቤት ትምህርትን ተማሃሮን ብኣካል ብምብጽሔይ ሕጉስቲ እየ። ተማሃሮና፡
ኣብ ጐደና ዓወት ብምህላዎም ነመስግኖም! መራሕቲ፡ እዚ ስጉምታት ይወስዱ ብምርኣየይ ደስ ይብለኒ ኣብዚ

TIGRINYA
ወርሒ'ዚ'ውን ካባኹም ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ብሃንቀውታ እጽበ። መዓልቲ ምብጻሕ፥ ኣብ ምሉእ ውድብ፡ ክልተ
ዝኣንፈቱ ርክባት ንኽህሉ ዝገብር ዓቢ ዕድል ዚኸፍት እዩ።

ፕሮግራም ትምህርቲ ክረምቲ (MOSAIC Summer Learning Program)
ነዚ ዓመተ-ትምህርቲ ክንዛዝም ኣብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን፡ ብዛዕባ ዝስዕብ ክረምታዊ ፕሮግራም ትምህርቲ
MOSAIC ዝምልከት ንተማሃሮና፡ ወለዲ/መጉዚትን ሰራሕተኛታትን DCSD ከዘኻኽሮም እደሊ። እዚ ፕሮግራም፡ ብመገዲ
መኣረምታ፡ ምፍጣንን ምሕያልን ትምህርቲ ከምኡውን ማሕበራዊ ስነ-ልቦናዊ ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ
ንዚውሃብ ሕመረት ትምህርቲ—ተማሃሮናን መምሃራናን ከምኡውን ትሕዝቶ ትምህርትን ዚውሃብ ትምህርትን—ደገፍ
ዚህብ እዩ።
ሸቶና፥ ንተማሃሮ እንግሊዝኛ፡ ስንኩላን ተማሃሮን ውህብቶ ዘለዎም ተማሃሮን ንዘጠቓልሉ ኲሎም ተማሃሮ ንጥፉት
ምግባር እዩ። ተማሃሮ፡ ብመገዲ ገጽ-ን-ገጽ ዝውሃብ ትምህርቲ፡ እተወሃሃደን ማንዛውን ትምህርቲ፡ ብሓቀኛ፡ ኣሳታፍን
ትርጉም ዘለዎን ተሞክሮታት ከምዚሓልፉ ኺግበር እዩ፣ ካብቲ ብመደብ ብመምህር ተመሪሑ ዝውሃብ ትምህርትን ኣብ
ተማሃራይ ዘተኮረ ትምህርትን ድማ ከምዚርብሑ ይግበር።
ብዛዕባ ክረምታዊ ፕሮግራም ትምህርቲ MOSAIC ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

