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DCSD መደብ መሊስካ ምኽፋት: ዝደንጎየ ምጅማር፡ ብ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ሞዴል 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. ናይ DeKalb County School District ሱፐር ኢንተንዳንት Cheryl Watson-Harris ናይ እቲ ዲስትሪክት 

መደብ መሊስካ ምኽፋት ኣብ እቲ ናይ ትማሊ ናይ ቦርድ ትምህርቲ ኣኼባ ኣቕሪበን። 
 

እቲ ሐዚ ዘሎ ትልሚ ነቲ ናይ 2020-2021 ዘበነ ትምህርቲ መጀመሪ ግዘ ናብ ኦገስት 17, 2020 ንኽደፍኦ ድሕሪ ምልባው ነቲ ሐዚ 

ዘሎ ናይ COVID-19 ለበዳ ክቢድ ዝርጋሐ ኣብ ግምት ብምእታው ቤት ትምህርቲታ ብ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ሞዴል ንክኽፈታ 

ይመክር። እቲ ቦርድ ነቲ ክድንጉይ ዝተገበረ መጀመሪ መዓልቲ ኣጽዲቑዎ ኣሎ። 

 

ዝተሓደሱ ገምጋማትን ናይ ትልምታት ምትዕርራያትን በብ ወርሑ ክቐርቡ/ክፍነዉ እዮም። 

 

እቲ ናይ ዲስትሪክት ትልሚ ካብ Georgia Department of Public Health, DeKalb County Board of Health, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), Georgia Department of Education (GaDOE), Metropolitan Regional 

Educational Service Agency (MRESA) ምስ ሱፐር ኢንተንዳንት ን ምስ ናይ ከባቢን ናይ ስቴት/ክልል መንግስቲ ሰብ መዚታትን 

ብምትሕግጋዝ ዝተረኸበ እዋናዊ መምርሒ ሓቚፉ ዝሓዘ እዩ። ካብ ወለዲ፡ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን 39,574 ዝኾን መልሲታት 

ዘርከበ ካብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝኾነ ናይ ማሕበረሰብ ርኢቶ ዳህሳስ እውን ነቲ ትልሚ ሓቢሩዎ እዩ። 
 

ሱፐር ኢንተንዳንት Cheryl Watson-Harris "ከም DeKalb County School District ናይ ተምሃሮናን ሰራሕተኛታትን ውሕስነት 

ልዑል ጠመተ እንህቦ ጉዳይ እዩ፡ ኣብ እዚ ሐዚ እዋን ድማ ነዚ ዓመት ብ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ሞዴል ንምጅማር ምኽሪ 

ኣቕሪብና ኣለና።" ክብላ ተዛሪበን "ኣብ እዚ ሐዚ እዋን ኣብ ከባቢና ዘሎ ከቢድ ዝርገሐ ብምርኣይ፡ እዚ መማረጺ እዚ እቲ ዝበለጸ 

መማረጺና እዩ፡ ስሩዕ ብዝኾነ መንገዲ ግን ተመሊሱ ክግምገሞ እዩ።" ተምሃሮ፡ መምህራን ን ሰራሕተኛታትን ኣብ እቲ ናይ 

ርሕቐት ምምዕርራይ ድጋፍ ኣብ ምሃብ ተወሳኽቲ ቀረባት/ናውቲታት ክወሃቦም እዩ። 
 

እቲ ዲስትሪክት ካብ Pre-K ክሳብ 12 ክፍሊ ዘለዉ ተምሃሮ መሳርሒ ናውቲታት ክረኽቡ ኣብ ምኽኣል 1:1 ክሮም ቡካት/ላፕቶፕ 

ኮምፒውተራት ኣብ ምዕዳግ ይርከብ። ተምሃሮን ወለዲን ከም VERGE ን Microsoft TEAMS ዝበሉ ግን ካልኦት እውን 

ዝህሉዉዎም ናይ ሶፍትዌራት ቀረብ ዕዉት ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ምጥቃም ሞዱላት/መምርሒታት ክረኽቡ እዮም። 
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DCSD ናይ ቤት ትምህርቲ ኣማኸርቲ ናይ መምርሒ ምሃብ ክፍሊታትን ከምኡ ድማ ናይ Youth Mental Health First Aid 101 

(ናይ መናእሰይ ኣዕምሮኣዊ ጥዕና መባእታዊ ሓገዘ 101) ስልጠና ን ሰራሕተኛታት ምሃቦም ንክቕጽሉ VERGE ን Microsoft 

TEAMS ክጥቀሙ ክገብር እዩ። ቤት ትምህርቲታትን መማህራንን ካልኦት ከም Zoom and Google Classroom ዝበሉ መማረጺ 

ናውቲታ ተጠቒሞም ን ተምሃሮን ወለዲን ኣግባብነት ዘለዎም ቀረባት ከቕርቡ ይበረታትዑ እዮም። 
 

ካብ ጁላይ 14 ጀሚሩ፡ ናይ 12-ኣዋርሕ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ብ ናይ ሕዉስ ኣቀራርባ ብምምላስ ን ናይ ቤት ትምህርቲታት 

ምኽፋት ምድላዋት ክገብሩ እዮም። DCSD መማህራን፡ ድጋፍ ወሃብቲ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ውሕስነቱ ብዝሓለወ መልክዑ 

ናይ መምሃሪ ቀረባትን/ወይ ን ናይ እቲ ትምህርቲ ዘበን መጀመሪ ምድላዋት ኣብ ምግባር መሳርሒ ናውቲታት ሙክራ ንኽገብሩ 

ኣብ ምግባር ስርዓቶም ዝሓለዉ መደባት ኣብ ምምዕባል ይርከብ። 
 

DCSD መማህራንን መራሕቲን ንምሕጋዝ ከም trauma (ኣካላዊ ወይ ኣዕምሮኣዊ ጉድኣት)፡ implicit bias (ውሽጣዊ ኣድሎ)፡ 

social-emotional learning (ሕብረተሰባዊ-ሰምዒት ትምህርቲ)፡ inclusion (ሓቑፍነት) ን ግቡእ ኣጠቓቕማ ዲጂታልን ኦንላይን 

መምሃሪ ናውቲታትን ስርዓታትን ዝበሉ ሞያ መማዕበሊ ናውቲታት እውን ኣብ ምፍጣር ይርከብ። ኣብ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ 

ኩነት ውሽጢ ን ተምሃሮ ስሉጥ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ምምሃርን ኣመራርሓ ኣብ ምሃብን ዝሕግዙ ብሉጻት ልምምዳትን 

ስትራቴጂታትን ንምክፋል ናይ ሞያ መማዕበሊ ናይ ትምህርቲ ክፍሊታት ክወሃቡ እዮም። 
 

መማህራን ኣብ Microsoft Teams ን Zoom ተጠቒምካ ከመይ ገይርካ ቀጥታዊ መምርሒ ምሃብ፡ ናይ ተምሃሮ ተሳትፎ 

ምዕባይን ሽቶ ዘለዎም ጣልቃ ምእታው ይከኣልን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ድጋፍ ምሃብን ይከኣል ኣብ ዝብሉ ትኹርቶም ዝገበሩ ብ 

ተመሳሳሊ ግዘ ዝወሃቡን ኣብ ዝተፈላለየ ግዘ ዝወሃቡን ትምህርቲታት ናይ ምስታፍ ዕድል ክህልዎም እዩ። 

 

እቲ ዲስትሪክት ን ሕድሕድ ክፍሊታት ዝወጹ ናይ ፌደራል መምርሒታት ዘማልኡ ን ቁርሲ፡ ምሳሕን ጠዓሞት/ድራር(ከከም 

ኣጠቓቕማኡ) ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጥዕናኦም ዝሓለዉ ምግብታት ኣብ ምትላም ይርከብ። ነቶም ናይ ትራንስፖርት ሕጽረት ዘለዎም 

ስድራ ቤታት እቲ ክፍሊ ናይ ኣመጋግባ ምስ ክፍሊ ናይ ትራንስፖርት ብምትሕብባር ብ እቶም ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ 

መስመራት እናተመርሐ ምግቢታት ከብጽሕ እዩ።  

 

እቲ ትልሚ እቲ ናይ ትምህርቲ ሞዴል ምስ ናይ እቲ ሕማም ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎ ዝርጋሐ ዝተዛመደ ክኽውን ይጽውዕ። ትሑት 

ወይ ዝርጋሐ ዘየለ እንተኾይኑ፡ እቲ ልሙድ ናይ ኣመሃህራ ሞዴል ኣብ ስራሕ ክውዕል እዩ። ኣብ ግዘ ትሑት ዝኾነ ወይ ማእኸላይ 

ዝርጋሐ፡ ልሙድ፡ ሕዋስ ወይ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እዮም። ኣብ እዚ ሐዚ እዋን፡ እቲ ከባቢ ከቢድ ዝበሃል 

ዝርጋሐ እናጋጠሞ እዩ ዝርከብ፡ በዚ ድማ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ሞዴል ምጥቃም ዝምከር ይኸውን። 

 

እቲ ዲስትሪክት ነቲ ሐዚ ዘሎ ናይ COVID-19 ዳታ ብተኸታታሊ ቁጽጽር ብምግባር ናይ እቲ ዝርጋሐ መጠን ግምገማ ብምግባር 

እቲ ሐዚ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሞዴል መዓስ ከምዝቕየር ክውስን እዩ። እቲ ግምገማ ኣብ እቶም ኣብ ሴፕተምበር 14፡ ኦክተበር 19፡ 

ኖቨምበር 9 ን ዲሰምበር 7 2020 ዝካየዱ ናይ ቦርድ ኣኼባታት ክቐርብ እዩ። 
 

እቲ ናይ ማሕበረሰብ ርኢቶ ዳህሳስ መብዛሕቲኦም ሰራሕተኛታት (70 ፐርሰንት) ን ወለዲን (59 ፐርሰንት) ነዚ ዓመት ብ እቲ 

ልሙድ ናይ ትምህርቲ ሞዴል ንምጅማር ሕጉሳት ከምዘይኮኑ ኣርእዩ እዩ። ናይ ሕዋስ ሞዴላትን ናይ ርሕቐት ሞዴላትን ንኽልቲኡ 

ጉጅለ ብዝሓሸ ዘቕስኑ ነይሮም እዮም። ተምሃሮ በቲ ናይ ልሙድ ትምህርቲ ሞዴል ዝዓበየ ቕሳነት ኣርእዮም እዮም። 
 

ብዛዕባ ዝተሓደሱ ናይ ጽሬትን ምዕራይን ፕሮቶኮላት ዝርዝራት ሓዊሱ ሙሉእ ናይ እቲ ትልሚ ኣቀራርባ ንምድህሳስ ኣብ እዚ 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf ይጠውቑ ። 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf

