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ዝኸበርኩም ስድራቤታት DeKalb County School District፥ 
 

ዕለት 14 ታሕሳስ 2020 ንእተኻየደ ኣኼባ ስድራቤት ንኽትርእዩ ዕድል ረኺብኩም ኽትኮኑ ተስፋ ይግበር፣ ዞባ፡ ምስ ውጥን ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-

ትምህርቲ DeKalb ዝተኣሳሰር እዋናዊ ሓበሬታ ንኽህብ ኢሉ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ። ንሕቶታት፡ ጸገማት፡ ሓሳባትን ርእይቶታትን ዘጠቓልል መልሰ-ዕንጋለ 

ብምሃብኩም ነመስግነኩም። ዞባ፡ ነቲ ሓረግ ውሳኔ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ንኽህብን ውሑስ ምምላስ ናብ ትምህርቲ ንኽህሉ ንኽዳሎን፡ ካብ ርእሰ-

መምሃራን፡ ሰራሕተኛታትን ወለድን ንእተረኽበ ርእይቶታት ከምኡውን ካብ ኣባላት ጉጅለ ኣማኸርቲ ሕክምና (Medical Advisory Group) 

ከምኡውንን ትካላት ጥዕና ንዝረኸቦ መምርሒ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ። ቤት ትምህርቲ ዞባ ምስ ቦርድ ጥዕና (DeKalb Board of Health) ብምሽራኽ፡ 

ነቲ ብማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ጥዕና (Centers for Disease Control and Prevention) ዝወጸ ንሓሙሽተ ቀንዲ ስትራተጂታት ምክልኻል 

ማለት፥ መሸፈኒ ገጽ ብግቡእ ምውዳይ፡ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ፡ ምሕጻብ ኣእዳው፡ ጽሬት ምሕላውን ፈሳሲ ንጽሕና ምጥቃምን ኣብ ተግባር ንምውዓል 

ኣተኲሮ ክህብ እዩ። እቲ ብCDC ዝወጻ ሓሙሽተ ቀንዲ ስትራተጂታት ምክልኻልን ካልኦት ስትራተጂታትን፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝህሉ ሓደጋ 

ምትሕልላፍ ኮቪድ-19 የጉድል እዩ። ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን ቀዳምነት ዝውሃቦ ምዃኑ ብኽብረትኩም ፍለጡ። 

 

ጉጅለ መሪሕነት ዞባ፡ ንኣገባባትን ፕሮቶኮላትን ናይ ከባቢ ኣብያተ-ትምህርቲ ንምጽፋፍ፣ ንእተለለዩ ዓውድታት ጸገማት ንምፍታሕ ከምኡውን ብዛዕባ 

ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ዝምልከት ፈጠራዊ ስትራተጂታትን ሓሳባትን ንምክፋልን ውሑስ ናይ ስራሕን ናይ ትምህርትን ሃዋሁ ከምዝህሉ 

ንምግባርን፡ ምስ ርእሰ-መምሃራን ብስሩዕ ትራኸብ ኣላ። ኣብ ርእሲ'ዚ ስሩዕ ኣኼባታት ድማ ንሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ኣብ ጥሪ 2021 ንምቕባል እተዳለና 

መታን ኽንከውን፡ ምስ ርእሰ-መምሃራን ንተሓባበር ኣሎና፣ ነቲ ቦታታት ተዘዋዊርና ንርኢ ኣሎና፣ ንመቖጻጸሪ ዝርዝር ዳግማይ ምኽፋት ትምህርቲ ኣዳሊና 

ከምኡውን ምስ መሻረኽቲ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ነካይድ ኣሎና። ጨንፈር ዓቕሚ ሰብ (Division of Human Resources) ድማ ንሕቶታት ብምምላስ፡ 

ሓበሬታ ብምሃብን ንዘሎ ሓገዛት ብምልጋስን ንመምሃራንን ሰራሕተኛታትን ቀጻሊ ደገፍ ክህብ እዩ። ዕለታት ምምላስ ናብ ትምህርቲ ተዘርጊሑ ኣሎ፣ ስለዚ፡ 

ሕጂ፡ ነቲ ንብዙሕ ኣዋርሕ ዝወጠንናዮ ነገር ኣብ ግብሪ እነውዕለሉ ሰዓት እዩ። 

 

ሽሕ እኳ ብዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 እናወሰኸ ዝኸይድ እንተሃለወ፡ መሪሕነት DCSD፡ ካብ ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19፡ CDCን ቦርድ ጥዕና DeKalbን 

መምርሒ ብምርካብ፡ ንምትሕልላፍ ሕማም ንምጉዳል ኣብ ስትራተጂታት ምክልኻል ንቑሓት ኽንከውንን ኣተኩሮ ኽንገብርን ከምኡውን ነቲ ኣብ ጥሪ 

2021 ዝህሉ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ እተዳለና ኽንከውን ከምዝግብኣና ተሰማሚዕና። ዞባ፡ እተቓደወ ሃዋሁ ትምህርቲ፡ ልዑል ዝብቕዓቱ 

ትምህርቲ ምሃብ ኽቕጽሎ እዩ። እዚ እተቓደወ ሃውሁ ትምህርቲ፡ ስድራቤታት፡ ደቆም ብኣካል ናብ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ ክምሃሩ ወይ ድማ ናይ 

ርሕቐት/ማዕዶ ትምህርቲ ኽቕጽልዎ ኣብ ዝብል ምርጫ ምርኩስ ብምግባር ንተማሃሮ ደገፍ ዝህብ እዩ። ማንዛዊ ትምህርቲ፡ ንገሊኦም ዕዉት እኳ እንተነበረ፡ 

ንኻልኦት ግን በዳሂ ከምዝነበረ ተገንዚብና ኣሎ፣ ስለዚ፡ ስድራቤታት፡ እቲ ንዐዐን ብዝበለጸ ዝጥዕም ምርጫ ንኽመርጻ ዕድል ከምዘለወን ጸቒጥና ከነብርህ 

ንደሊ። 
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ከም እትፈልጥዎ፡ DCSD፡ ንዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ-ትምህርቲ ዝምልከት እተፈላለየ መድረኻት ኣማዕቢሉ እዩ። ስዒቡ ንዘሎ ኣገደስቲ ዕለታትን ንዝርዝር 

መደባትን ብኽብረትኩም ርኣዩ፥ 
 

ዕለታት ስጉምቲ 

4 ጥሪ 2021 መድረኽ I ዝጅምረሉ ዕለት፥ መበል 10፡ 11ን 12ን ወርሒ፡ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ ይምለሱ 

4ን 5ን ጥሪ 2021 
ዘይተስተኻኸለ ትምህርቲ (እዚኤን፡ ዘይተስተኻኸላ መዓልታት ትምህርቲ ስለዝኾና፡ ተማሃሮ፡ ብማንዛዊ 
ኣገባብ ክምሃሩ እዮም፣ እተዋህብዎ ዕዮታት ትምህርቲ ድማ ኣብ ገዛኦም ኮይኖም ክሰርሕዎ እዮም።) 

13 ጥሪ 2021 ቀዳማይ ሰመስተር ይውዳእ 

14 ጥሪ 2021 
መዓልቲ-ስራሕ ናይ መምሃራን/ሰራሕተኛታት 
(ተማሃሮ ኣይመጹን እዮም) 

15 ጥሪ 2021 
ንኢንስቲትዩት ሞያዊ ምዕባለ (Professional Development Institute) ይእንገድ (ኣብያተ-ትምህርቲ 
ዕጹው እዩ) 

19 ጥሪ 2021 

መድረኽ II ይጅምር (እተመርጻ ደረጃታት ክፍልታት)፥  ካብ ቅድመ-መዋዕለ-ቆልዑ - 2ይ ክፍሊ፡ 6ይ ክፍልን 
9ይ ክፍልን ንዘለዉ ዝውሃብ ውሁድ ኣገባብ ትምህርቲ (ምርጫ ስድራቤት እንተኾይኑ እዩ) 
እቶም ንውሑድ ኣገባብ ትምህርቲ ዝመረጹ ተማሃሮ፡ ብኣካል ንዝውሃብ ናይ ክልተ መዓልታት ትምህርቲ ክጅምሩ 
እዮም። 

25 ጥሪ 2021 

መድረኽ III (እተመርጻ ደረጃታት ክፍልታት)፥  ካብ 3ይ-5ይ ክፍሊ፡ ካብ 7ይ-8ይ ክፍሊ ከምኡውን ካብ 10ይ-
መበል 12 ክፍሊ ንዘለዉ ዝውሃብ ውሁድ ኣገባብ ትምህርቲ (ምርጫ ስድራቤት እንተኾይኑ እዩ) 
እቶም ንውሑድ ኣገባብ ትምህርቲ ዝመረጹ ተማሃሮ፡ ብኣካል ንዝውሃብ ናይ ክልተ መዓልታት ትምህርቲ ክጅምሩ 
እዮም። 

8 የካቲት 2021 
እቶም ውሁድ ኣገባብ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ዝመርጹ ኣብ ኲሉ ደረጃታት ክፍልታት ዝርከቡ ተማሃሮ፡ ብኣካል 
ንዝውሃብ ናይ ኣርባዕተ መዓልታት ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም። 

 

ነቲ ዝርዝር መደባት ንምርካብ፡ ንነዚ ሊንክ ምረጹ። 
 

ናይ ከባቢ ቤት ትምህርትኹም፡ ንረቛሒታት ማሕበራዊ/ኣካላዊ ምፍንታትን መምርሒ ድሕነትን ንምምላእ፡ ንስም ኣቦ ምርኩስ ገይራ ኣብ ክልተ ጉጅለታት 
ንምክፍፋል፡ ካብ ቅጥዒ መደብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ ንእተረኽበ ሓበሬታ ክትጥቀመሉ እያ። ውላድኩም ብኣካል ናብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽምለስ 
ዝመረጽኩም እንተዄንኩም፡ ቤት ትምህርትኹም፡ ንዕዮ ትምህርቲ ጉጅለ ናይ ውላድኩም ክትህበኩም እያ። ንቕጥዒ መደብ ምምላስ ናብ ትምህርቲ 
ዘይመልኣኽኩም እንተዄንኩም፡ ውላድኩም፡ ብኣካል ኣብ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኽምሃር መደብ ክወጸሉ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ወለዲ፡ ምርጫኹም 
ንኽትቕይሩ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ዕለት 8 ጥሪ 2021 ንቤት ትምህርቲ ከባቢኹም ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። መራሕቲ ቤት ትምህርቲ፡ ንመደባት 
ትምህርቲ ኣሕዋት ንኸሰማምዑ ምስ ስድራቤታት ክተሓባበሩ እዮም። ውሁድ ኣገባብ ትምህርቲ ኣብ ዝውሃበሉ ግዜ፡ ኲሉ ግዜ ሮቡዕ፡ ብንኡስ ጉጅለ 
ንዝውሃብ ትምህርቲ፡ ሓጋዚ ትምህርቲ፡ ቆጸራታት ዋዕለ ተማሃሮ፡ ዋዕላ ወለዲ፡ ኣገልግሎታት፡ ሞያዊ ትምህርትን ውጥን ትምህርትን እተሓዝኤት እያ። 
 
ራእይናን ተልእኾናን፡ ካብ ነፍስወከፍ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳዕ ዞባ፡ መዓልታዊ ኣብ ተግባር ንኸነውዕል ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ፡ ስራሕን 
ናብ ምሉእ ህይወት ትምህርትን ዝመርሕ ትምህርታዊ ብሉጽነት ንኽህልዎም፡ ንማሕበረ-ኮም ተማሃሮና ምትብባዕ ንኽንገብር ንጽዕር። ስለቲ እትገብርዎ 
ቀጻሊ ደገፍን ምትሕብባርን ነመስግን። 
 
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ንመርበብ-ሓበሬታ፡ ዝዝርጋሕ ዜናታትን ማሕበራዊ ሜዳታትን ብኽብረትኩም ተኸታተሉ። 
 

ምስ ሰላምታ፣ 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris,  ሱፐር ኢንተንዳንት 


