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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት እንደገና የመክፈቻ ዕቅድ አወጀ 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. - የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የበላይ ተቆጣጣሪ Cheryl Watson-Harris 
እና ቡድኗ በሴፕቴምበር 14 የትምህርት ቦርድ ስብሰባ ወቅት የዲስትሪክቱን የዘመነ ዳግም የመክፈቻ ዕቅድ አቅርበዋል። የ 
COVID-19 መጠን እና የትምህርት ቤቶች ከማርች 16/2020 ጀምሮ መዘጋት ከግምት ውስጥ በማስገባ ውሳኔዎች ተወስደዋል፡፡ 
 
ዲስትሪክቱ ቀደም ሲል የ 2020-21 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ እንዲዘገይ እና የ COVID-19 ከፍተኛ የማህበረሰብ ስርጭትን 
በማሰብ  ት / ቤቶችን በምናባዊ የመማሪያ ሞዴል ከፍቷል፡፡ አሁን ያለው የመልሶ መክፈቻ እቅድ በማህበረሰቡ ውስጥ 
የተሰራጨውን በሽታ ያገናዘበ የመማር ሞዴል እንዲኖር ይጠይቃል፡፡ ስርጭቱ ዝቅተኛ ከሆነ ወይም ከሌለ ባህላዊ ሞዴል ስራ ላይ 
ይውላል። በአነስተኛ ወይም በመጠነኛ ስርጭት ፣ የተለመደው ፣ ጥምረት ወይም ምናባዊ ትምህርት ጥቅም ላይ ይውላል። 
 
ከሴፕቴምበር 14/2020 ጀምሮ ባለው መረጃ ላይ በመመርኮዝ በ DeKalb አውራጃ ውስጥ የመስፋፋት አደጋ መጠን ከፍተኛ 
ነው። በአሁኑ ወቅት ለ 14 ቀናት ያህል ከ 100,000 ነዋሪዎች መካከል ከ 100 የሚበልጡ ጉዳዮች አሉ፡፡ የተማሪዎች እና 
የሰራተኞች ደህንነት ተቀዳሚ ሆኖ ስለሆነ የዲስትሪክቱ የደረጃ እቅድ ጠበቅ-ያለ እና ቀስ በቀስ ነው። በ 14 ቀናት ውስጥ ከ 
100,000 ነዋሪዎች ውስጥ 100 ወይም ከዚያ በታች ጉዳዮች ሲኖሩ DCSD እንደገና የመክፈት እቅዱን ወደ ሁለት ደረጃ 
ያደርጋል፡፡ 
 
በደረጃ ሁለት ውስጥ ተማሪዎች በምናባዊ ትምህርት ውስጥ ይቆያሉ። እንዲሁም በደረጃ ሁለት ውስጥ የ DCSD ሰራተኞች ወደ 
ጥምረት-የሚሰራ ሁኔታ ይሸጋገራሉ ፣ በዚህም በሳምንት ለሁለት ቀናት በአካል በመገኘት እና ለሦስት ቀናት በርቀት በሕንፃዎች 
ውስጥ ይሰራሉ፡፡ ወደ ደረጃ ሶስት ከመሸጋገሩ በፊት፣ የሁለተኛ ፣ ስድስተኛ እና ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች  የአንድ ቀን በአካል 
በመገኘት የሚሰጠው ትምህርት ይኖራቸዋል፡፡ ይህ በሁሉም ተማሪዎች ላይ ደረጃ ሶስት ሙሉ በሙሉ ከመተግበሩ በፊት የት / 
ቤት ሰራተኞች የማስተካከያ ጊዜን ይሰጣቸዋል፡፡ የ COVID-19 መረጃን በቅርብ በመከታተል DCSD ቀስ በቀስ መቼ ወደ አራት 
እና አምስት ደረጃዎች እንደሚሸጋገር ይወስናል። 
 
የአትሌቲክስ እና የትርፍ-ሥርዓተ-ትምህርቶች እንቅስቃሴዎች እንዲመለሱ ለማድረግ ዲስትሪክቱ “ደረጃ-በደረጃ” ዘዴን ተግባራዊ 
ያደርጋል። ተሳትፎ በፈቃደኝነት ነው፡፡ ተማሪዎች ፣ አሰልጣኞች ወይም ስፖንሰር አድራጊዎች እንዲሳተፉ የተሰጠ ተልእኮ የለም፡፡ 
ትምህርት ቤቶች በልምምድ ጊዜ እና በጨዋታ ሜዳ ላይ ባይሆኑም ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ ተጋላጭነትን መቀነስ ይቀጥላሉ፡
፡ ጭምብሎች / የፊት መሸፈኛዎች ያስፈልጋሉ፡፡ 
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 “የተማሪዎቻችን ደህንነት በዲስትሪክት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ ሁሉም ዕቅዶች ከ 100,000 ከ100 ባነሱ 
ጉዳዮች ላይ ጥገኛ ናቸው፡፡ መረጃው ደህንነቱ በተጠበቀ ዞን ውስጥ የመሆን አደጋን በመጠበቅ ነው፡፡ ወላጆች በምናባዊ 
ትምህርቶች የመቀጠል አማራጭ ይኖራቸዋል ፣ እናም በደረጃዎቹ ወደፊት ስንራመድ ወረዳው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘቱን 
ይቀጥላል” ዋና ተቆጣጣሪ Watson-Harris ለቦርዱ ገልጸዋል። 
 
የዲስትሪክቱ ዕቅድ ከዋና ተቆጣጣሪዎች እና የአከባቢ እና የክልል የመንግስት ባለሥልጣናት ጋር በመተባበር የ Georgia የህዝብ 
ጤና መምሪያ ፣ የ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከላት (CDC) ፣ የ Georgia ትምህርት 
መምሪያ (GaDOE ) ፣ የሜትሮፖሊታን ክልላዊ የትምህርት አገልግሎት ኤጄንሲ (MRESA) ወቅታዊ መመሪያን ያካትታል፡፡ 
 
እንደገና ሊከፈት በሚችልበት ሁኔታ የባለድርሻ አካላትን አስተያየት ለመቀበል ሁለተኛ ጥናት ተጀምሯል፡፡ የውይይት ቡድኖች 
ከአስተዳዳሪዎች ፣ ከመምህራን እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ይካሄዳሉ፡፡ ዕቅዱ የጠበቀ አይደለም እንዲሁም በባለድርሻ 
አካላት ግብረመልስ ላይ በመመርኮዝ ሊለወጥ የሚችል ነው፡፡ 
 
ዲስትሪክቱ የአሁኑን የመማሪያ ሞዴል መቼ  መስተካከል እንዳለበት ለመወሰን የ COVID-19 መረጃን በተከታታይ ይቆጣጠራል 
እንዲሁም ር የስርጭቱን ደረጃ ይገመግማል። የሚቀጥሉት ግምገማዎች ኦክቶበር 19፣ ኖቬምበር 9 እና ዲሴምበር 7/2020 
በቦርድ ስብሰባዎች ላይ ይቀርባሉ:: 
 
ስለ የዘመኑ ፅዳት እና የጥገና ፕሮቶኮሎች ዝርዝር መረጃዎችን ጨምሮ አጠቃላይ የእቅዱን ገለጻ ለመገምገም እዚህ ይጫኑ፡፡ 


