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ዝኸበርኩም ስድራቤት DeKalb County School፡ 
 

ተማሃሮና፡ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ምፍልላይ እዋን፡ ገጽ-ን-ገጽ ኣብ ዝውሃብ ሃዋሁ ትምህርቲ ንኽምሃሩ ጽባሕ 

ንግሆ ናብ ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርቲ ዝምለሱ ስለዝኾኑ፡ መርሓባ ክብሎም እንከለኹ ባህ እናበለኒ እየ። በዚ ዓመተ-

ትምህርቲ ሕጉስቲ እየ፣ በቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝምለሱ ዘለዉ ተማሃሮ ከምኡውን ብማንዛ ዝምሃሩ ዘለዉ 

ተማሃሮ ሕጉስቲ እየ።  ሰራሕተኛታትን ኣነን፡ ብድሆታት ኮቪድ-19 ኣጋጢሙ እንከሎ፡ ዕዉትን ልዑል ዝብቕዓቱን 

ትምህርታዊ ተሞክሮ ንተማሃሮናን ንስድራቤትናን ንኽንህብ ብተወፋይነት ንጽዕር ኣሎና። 
 

ትምህርቲ፡ ምስ ግዜ ለውጢ እናተገብረሉ ስለዝመጽእን ምምሃር ድማ ብዓይነት እናተቐያየረ ይኸይድ ስለዘሎን፡ 

ድሕነት፡ እቲ ቚጽሪ ሓደ ቀዳምነትና ኮይኑ ክቕጽል እዩ።  ሕጂ'ውን፡ ተማሃሮና፡ ድሕነት ምሉእ ማሕበረ-ኮም ቤት 

ትምህርትና ንምሕላው፡ ነቲ ብማእከላት ቊጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)) እተዋህበ ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም ክኽተሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።  ኣካላዊ ምርሕሓቕ 

ብምግባርን ኣእዳውና ብምሕጻብን፡ ብኸመይ ንDCSD ውሑስ ከምእንገብር ዝምልከት ሓበሬታ ብኽብረትኩም ኣብዚ 

ኣንብቡ።  እዚ ሓበሬታ'ዚ፡ ምስ ካልእ ሓጋዚ ጽሑፋትን ትርጉማትን፡ ኣብዚ ገጽ ዳግማይ-ምኽፋት ትምህርቲ ክርከብ 

ይከኣል እዩ። ተማሃሮና፡ ነቲ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ኽግበር ግድነታዊ ዝኾነ፡ ከም ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን 

ዝኣመሰለ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ፕሮቶኮላት ድሕነት ንኽኽተሉ ምትብባዕ ትገብርሎም ስለዘለኹምን ጽቡቕ ኣብ 

ዘይስምዖም እዋን ድማ ንደቅኹም ኣብ ገዛ ከምዝህልዉ ስለእትገብሩን ነመስግነኩም። 
 

ኣብ መንጐ ስድራቤታትን ተማሃሮን ሓያል ዝምድና ከምዝህሉ ምግባር፡ ውጽኢት ትምህርትን ኣካዳማዊ ዕብየትን 

ተማሃሮ የምጽእ።  ገለ ካብ ተማሃሮና፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም፡ ናይ ምምሃር ሸውሃት ኣጢፊኦም እዮም፣ DCSD ድማ 

ኲሎም ተማሃሮና፡ ብኣካዳምን ብማሕበራዊ ህይወትን ንኽዓብዩ፡ ነቲ ናይ ትምህርቲ ክፍተታት ንኽፈትሖ 

ብተወፋይነት ይጽዕር ኣሎ። ነቲ ውላድኩም ኣብ እዋን ለበዳ ኸጋጥሞ ዝኽእል ኣካዳምያዊ ይኹን ማሕበረ-ልቦናዊ 

ብድሆታት ብዝምልከት ደገፍ ንኽትረኽቡ፡ ብኽብረትኩም ምስ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ምትእስሳር ግበሩ። 
 

ስለቶም ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ፡ ኣብ ህይወት ደቆምን ማሕበረ-ኮም ቤት ትምህርትናን እወታዊ ለውጢ ዘምጽኡ 

ዘለዉ ስድራቤታት ድማ ኣዝየ የመስግን። ከም ሓደ ኣውራጃ ኴንና ብሓባር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብቐጻሊ ክንሰርሕ 

ምዃናን ተማሃሮና ድማ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክበጽሑ ምዃኖምን ርግጸኛ እየ። 
 

ምስ ሰላምታ፡ 
 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

