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ውድ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ወረዳ ቤተሰቦች፡ 
 

በዲሴምበር 14/2020 የዲስትሪክቱ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት ካቀደው ዕቅድ ጋር በተያያዘ የዘመኑ 

መረጃዎችን የሰጠበትን የቤተሰብ ከተማ አዳራሽ ስብሰባን ለመመልከት እድሉ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ጥያቄዎችን 

፣ ስጋቶችን ፣ ምክሮችን እና አስተያየቶችን ያካተተ ግብረመልስ ስላጋሩ እናመሰግናለን፡፡ ወረዳው ከርእሰ መምህራን ፣ 

ከሰራተኞች እና ከወላጆች የተሰጠ ግብረመልስ እንዲሁም ከህክምና አማካሪ ቡድን አባላት እና ከጤና ድርጅቶች የተሰጠ 

መመሪያን ከግምት በማስገባት የውሳኔውን ተዋረድ ለማዘመን እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመመለስ ዝግጅት 

አድርጓል፡፡ የት / ቤቱ ዲስትሪክት የበሽታዎችን መቆጣጠር እና መከላከል ማዕከላት አምስት ቁልፍ የመቀነስ 

ስትራቴጂዎችን በመተግበር ላይ ያተኩራል፡ ጭምብሎችን በትክክል መልበስ ፣ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን 

መታጠብ ፣ ማጽዳትና በፀረ-ተባይ ማጥፊያ እንዲሁም ከ DeKalb ጤና ቦርድ ጋር በመተባበር የንኪኪ ዱካ መፈለግ፡፡ 

የ CDC አምስት ቁልፍ የማስታገሻ ስልቶች እና ሌሎች ስልቶች በት / ቤቶች ውስጥ COVID-19 ን የማስተላለፍ አደጋን 

ይቀንሰዋል፡፡ የሰራተኞቻችን እና የተማሪዎች ጤና እና ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን እባክዎ ይወቁ። 

 

የዲስትሪክቱ የአመራር ቡድን ከርዕሰ መምህራን ጋር በመደበኛነት በመገናኘት የአካባቢውን ትምህርት ቤት አሰራሮች 

እና ፕሮቶኮሎች ያጣራሉ፣ ተለይተው የሚታወቁትን አሳሳቢ ሁኔታዎች ይፈታሉ  እንዲሁም ት / ቤቶችን እንደገና 

ለመክፈት እና ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ እና የመማር ሁኔታን ለመጠበቅ አዳዲስ ስልቶችን እና ሀሳቦችን ይጋራሉ፡፡ 

ከመደበኛ ስብሰባዎች በተጨማሪ ከርእሰ መምህራን ጋር በመተባበር አሰራሮችን/አካሄዶችን በተግባር አይተናል ፣ እንደገና 

የመክፈቻ ዝርዝርን አዘጋጅተናል እንዲሁም በጃንዋሪ 2021 ሰራተኞችን እና ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን 

ለማረጋገጥ ለባለድርሻ አካላት የከተማ አዳራሾችን አመቻችተናል፡፡ እንዲሁም የሰው ሃብት ክፍል ጥያቄዎችን በመመለስ 

፣ መረጃ በማቅረብ እና የሚገኙትን ሀብቶች በማካፈል መምህራንንና ሰራተኞችን መደገፉን ይቀጥላል፡፡ የመመለሻ ቀናት 

ተገልጸዋል; የብዙ ወራችንን እቅድ ወደ ተግባር ለማስገባት ጊዜው አሁን ነው፡፡ 

 

ምንም እንኳን የ COVID-19 ጉዳዮች ቁጥር እየጨመረ ቢሆንም ፣ የ DCSD አመራር ከ COVID-19 ግብረ ኃይል ፣ ከ 

CDC እና ከ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ በተሰጠው መመሪያ ስርጭትን ለመቀነስ እና ትምህርት ቤቶችን በጃንዋሪ 

2021 እንደገና ለመክፈት በማዘጋጀት የመቀነስ ስልቶች ላይ ንቁ መሆን እንዳለብን ይስማማሉ፡፡ ወረዳው በጥምረት 

የመማሪያ ሁኔታ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት መስጠት ይቀጥላል። የጥምረት የመማሪያ ሁኔታ ተማሪዎች በአካል 

ለመማር ወይም በርቀት ትምህርት ለመቀጠል በቤተሰቦቻቸው ምርጫ ላይ የተመሠረተ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ ምናባዊ 

ትምህርት ለአንዳንዶቹ ስኬታማ እንደነበረ እና ለሌሎች ደግሞ አስቸጋሪ እንገነዘባለን፤ ስለሆነም ቤተሰቦች ለቤተሰባቸው 

የሚበጀውን አማራጭ የመምረጥ አማራጭ እንዳላቸው አፅንዖት ለመስጠት እንፈልጋለን፡፡ 
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እንደሚያውቁት DCSD ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት የሚያስችል ደረጃ-በደረጃ አካሄድ አዘጋጅቷል፡፡ እባክዎን 

የሚከተሉትን ቁልፍ ቀናት እና የተራዘመውን የቀን መቁጠሪያ ይከልሱ፡ 
 

ቀኖች እርምጃ 

ጃንዋሪ 4/2021 ምዕራፍ I ይጀምራል: 10፣ 11 እና 12-ወር የሰራተኛ ወደስራ መመላሻ 

ጃንዋሪ 4 እና 5/2021 
በሲንክሮነስ መማር (እነዚህ የተለያዩ የመማሪያ ቀናት ናቸው፤ ተማሪዎች በምናባዊ ይማሩ እና የቤት 
ስራቸውን በራሳቸው ይሰራሉ፡፡) 

ጃንዋሪ 13/2021 የመጀመሪያውን ሴሚስተር ያጠናቅቁ 

ጃንዋሪ 14/2021 
የአስተማሪ / ሰራተኛ የስራ ቀን 
(ተማሪዎች ሪፖርት አያደርጉም) 

ጃንዋሪ 15/2021 የባለሙያ እድገት ኢንስቲትዩት (ትምህርት ቤቶች ዝግ ናቸው) ያስተናግዳሉ 

ጃንዋሪ 19/2021 
ምዕራፍ II ይጀምራል (የተመረጡ የክፍል ደረጃዎች):  ከቅድመ-መዋእለ ህጻናት - 2 ኛ ክፍል ፣ 6 ኛ 
ክፍል እና 9 ኛ ክፍል (በቤተሰቡ የተመረጠ ከሆነ) የጥምረት የመማር ሁኔታ 
የጥምረት ትምህርትን የመረጡ ተማሪዎች የሁለት ቀናት በአካል በመገኘት ትምህርት ይጀምራሉ፡፡ 

ጃንዋሪ 25/2021 
ምዕራፍ III ይጀምሩ (የተመረጡ የክፍል ደረጃዎች)፡  ለ 3 ኛ -5 ኛ ክፍል ፣ ከ 7 ኛ እስከ 8 ኛ ክፍል 
እና ከ 10 እስከ 12 ኛ ክፍል (በቤተሰብ የተመረጠ ከሆነ) የጥምረት የመማር ሁኔታ 
የጥምረት ትምህርትን የመረጡ ተማሪዎች የሁለት ቀናት በአካል በመገኘት ትምህርት ይጀምራሉ፡፡ 

ፌብሩዋሪ 8/2021 
የጥምረት ትምህርትን የመረጡ በሁሉም የክፍል ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች የአራት ቀናት በአካል 
በመገኘት ትምህርት ይጀምራሉ፡፡ 

 

የተራዘመውን ካላንደር ለማግኘት መገናኛውን ይምረጡ፡፡ 
 

የአከባቢዎ ትምህርት ቤት ማህበራዊ / አካላዊ ርቀትን እና የደህንነት መመሪያን ለመጠበቅ በአያት ስም ላይ በመመስረት 
ክፍሎችን በሁለት ቡድን ለማደራጀት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ፍላጎት መረጃን እየተጠቀመ ነው፡፡ ልጅዎ በአካል 
በመገኘት እንዲማር ከመረጡ ትምህርት ቤትዎ የልጅዎን የቡድን ምደባ ይሰጣል። የመመለስን ፍላጎት ቅጽ ካልሞሉ 
ልጅዎ በአካል በመገኘት መማር ፕሮግራም ውስጥ ነው። ሆኖም ግን ምርጫዎን ለመቀየር ከፈለጉ ወላጆች እስከ ጃንዋሪ 
8/2021 ድረስ የአከባቢውን ትምህርት ቤት ሊያነጋግሩ ይችላሉ፡፡ የትምህርት ቤት መሪዎች የወንድሞችንና እህቶችን 
የጊዜ ሰሌዳ ለማስተካከል ከቤተሰቦች ጋር ይተባበራሉ። በጥምረት የመማሪያ ሞዴል ውስጥ ረቡዕ ቀን ለትንሽ የቡድን 
ትምህርት ፣ ለጥናት ፣ ለተማሪዎች ኮንፈረንስ ቀጠሮ ፣ ለወላጆች ስብሰባ ፣ ለአገልግሎት ፣ ለሙያ ትምህርት እና 
ለመማሪያ እቅድ ዝግጅት ይደረጋል፡፡ 
 

አንድ ላይ ሆነን ራእያችን እና ተልእኳችን በየወረዳው በሚገኙ በሁሉም የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ዕውን እንዲሆን 
እንሰራለን፡፡ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ፣ ሥራ እና Yእድሜልክ ትምህርት የሚመራ የትምህርት የላቀ ውጤት እንዲያገኙ 
የተማሪዎቻችንን ማህበረሰብ ለማነሳሳት ቁርጠኛ ነን፡፡ ለቀጣይ ድጋፍዎ እና ትብብርዎ እናመሰግናለን፡፡ 
 
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ድር ጣቢያውን ፣ የዜና ማሰራጫዎችን እና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ይመልከቱ ፡፡ 
 

ከሠላምታ ጋር ፣ 

 

ወ/ሮ Cheryl Watson-Harris፣ ዋና ተቆጣጣሪ 


