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በ DeKalb ትምህርት ቤቶች የተግባር ሳምንት የጥቁር ህይወት ያስፈልጋል 

ለአሜሪካ የጥቁር አስተዋጾ ማክበር - የቀጥታ ምናባዊ ሲምፖዚየም 

ምናባዊ ሲምፖዚየም በተመሳሳይ ክፍለ ጊዜዎች፡- 

• በመሣሪያ አንድ ክፍለ ጊዜ ይምረጡ። 
• በ11:00am ክፍለ ጊዜውን ለመቀላቀል ሰማያዊ ርዕስ ላይ ይጫኑ 11:00am 

እንዲሳተፉ እና አፍሪካ አሜሪካውያን በአሜሪካ ስላደረጉት ተጽእኖ የበለጠ እንዲማሩ ተለዋዋጭ 
ተናጋሪዎችን እና ርዕሶችን አዘጋጅተናል። በተሰየመ ጊዜ፣ በምናባዊ ሲምፖዚየሙ ወቅት በቻት ባህሪው 
ላይ ያለውን ሊንክ ጠቅ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ። 

ክፍለ-ጊዜ 1፡  ጥልቅ ሥሮች፡  የአፍሪካ-አሜሪካዊ ታሪክ እና ቅርስ 
ተናጋሪ፡  Mawuli Davis 
አፍሪካ አሜሪካውያን ለ DeKalb ካውንቲ እና ለመላው አለም ብልጽግና አበርክተዋል።   ዛሬ እኛ 
በምንኖርበት ሀገር እና አከባቢዎች ላይ ተጽእኖ ስላደረጉ እና ስለቀረጹት ስለ አፍሪካ አሜሪካዊያን 
መሪዎች እና በመንግስት፣ በትምህርት፣ በንግድ እና በማህበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ ስላደረጉት እድገት 
ዓመታት ይማራሉ ። 
 
ክፍለ-ጊዜ 2፡  ጥቁር ሰዎች እና STE(A)M 
ተናጋሪ፡  ዶ/ር Noreen Khan-Mayberry 
ጥቁሮች አለማችንን ለሚቀርፀው STE(A)M መስክ ወሳኝ አስተዋፆ አድርገዋል፣እናም እኝደነሱ የበለጠ 
እንፈልጋለን።  ከብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን በጣም በቅርብ በሚገኙ አኃዞች መሠረት ለጥቁር 
ተመራቂዎች በሳይንስ ውስጥ የባችለር ዲግሪዎች ድርሻ ከ 2001 እስከ 2016 9 በመቶ አካባቢ እንደሆነ 
ቆይቷል፣ በምህንድስና, ከ 5 በመቶ ወደ 4 በመቶ ቀንሷል; በሒሳብ ደግሞ ከ7 በመቶ ወደ 4 በመቶ 
ወርዷል። በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ተማሪዎች በSTE(A)M ውስጥ ሰሪዎች እና ፈጠራዎች ስለሆኑ ብዙ አነቃቂ 
ጥቁር ሰዎች ይገናኛሉ እና ይማራሉ። 
 
ክፍለ-ጊዜ 3፡  እርዳታ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም፡-  በጥቁር ማህበረሰቦች ውስጥ የአእምሮ ደህንነት 
ተናጋሪ፡  ዶክተር Nicole Prad Jennings 
US 13.4% የሚሆነው ህዝቧ ጥቁር ወይም አፍሪካ-አሜሪካዊ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን ከዛ ውስጥ ከ16 
በመቶ በላይ የሚሆኑት የአእምሮ ህመም እንዳለባቸው የተናገሩት ወደ 7 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ናቸው።  
በቅርብ ጊዜ ከአሜሪካ አእምሮ ጤና በተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው፣ ምጣኔው ከአጠቃላይ የአሜሪካ 
ህዝብ ያነሰ ቢሆንም፣ ዋና ዋና የመንፈስ ጭንቀት ክፍሎች በጥቁር እና አፍሪካ አሜሪካውያን ወጣቶች 
ከ12-17 እድሜ ከ9 በመቶ -10.3 በመቶ፣ በወጣት ጎልማሶች 6.1 በመቶ ወደ 9.4 በመቶ ፣ 18-25፣ እና 5.7 
በመቶ ወደ 6.3 በመቶ በ26-49 የዕድሜ ክልል ውስጥ በ2015 እና 2018 መካከል ጨምሯል። 
 
ክፍለ-ጊዜ 4፡  የጥቁር ልጆች ታሪክ 
ተናጋሪ፡  Hootdini & Mr. Cobb 
አፍሪካ አሜሪካውያን ለዓመታት የተላለፉ ብዙ መጻሕፍትን ጽፈዋል፡፡ የራሳችን Hootdini እና Mr. 
Cobb ኮብ በታዋቂ አፍሪካ አሜሪካዊ ደራሲዎች የተጻፉትን የህፃናት መጽሃፎችን በድጋሚ ይነግራሉ። 
 
 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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ክፍለ-ጊዜ 5፡  በጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ የሀብት እኩልነት 
ተናጋሪ፡  Royce Richardson 
የዘር የሀብት ክፍተቱን መዝጋት ከባድ ስራን እና ተራማጅ አስተሳሰብን ይጠይቃል። እንደ ብሩኪንግስ 
ኢንስቲትዩት ከሆነ፣ መካከለኛው ነጭ ቤተሰብ ከመካከለኛው ጥቁር ቤተሰብ 10 እጥፍ ዋጋ ያለው ኔት 
አለው። ጥቁሮች አባወራዎች ከአሜሪካ ህዝብ ድርሻ ጋር በተመጣጣኝ የብሄራዊ ሀብቱን ድርሻ ቢይዙ 
ከትክክለኛው ድምር 2.54 ትሪሊዮን ዶላር ይልቅ የቤተሰብ ሃብት 12.68 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል። 
ስለዚህ አጠቃላይ የዘር ሀብት ክፍተት 10.14 ትሪሊዮን ዶላር ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ የዘር የሀብት ልዩነትን 
እንዴት መዝጋት እንደምንችል ከባለሙያዎች ይሰማሉ። 
 
ክፍለ-ጊዜ 6፡  ለሕዝብ፣ በሕዝብ፡-  ሚዛናዊ ያልሆነው የዳኝነት እና የህግ አውጭ ስርዓት አፈ 
ተናጋሪ፡  Kayla Kudratt 
በ US የፍትህ ስርዓት ውስጥ የዘር ልዩነት አለ። ሴንቴንሲንግ ፕሮጄክት በቅርቡ ባወጣው ዘገባ መሰረት፣ 
በ2016፣ ጥቁሮች አሜሪካውያን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከተያዙት ግለሰቦች 27 በመቶውን ያቀፉ ሲሆን 
ይህም ከጠቅላላው ህዝብ ድርሻ በእጥፍ ይጨምራል። ጥቁሮች ወጣቶች 15% የአሜሪካ ልጆችን ይሸፍናሉ 
ነገር ግን በዚያ አመት 35% ታዳጊ ወጣቶች ታስረዋል። በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ ስለ ሚዛናዊ ያልሆኑ ስርዓቶች 
እና ዑደቱን እንዴት መስበር እንደምንችል ይማራሉ። 


