(Tigrinya)

ቀዳም፣ ሜይ 21, 2022

ኩሉኹም ናይ Buffalo Public Schools (BPS) ተምሃሮ ማሕበረሰብና ከመይ ትውዕሉ፣
እዛ ዝሓለፈት ሰሙን፣ ንሕና ኣብ Buffalo Public Schools ፣ ኣጋጢሙና ብዘይፈልጥ መገዲ፣ እታ ኣዝያ
ተሕዝንን ኣዝያ ፈታኒት ግዜ እያ ኔይራ። ብምኽንያት ዘጋጠመ ትርጉም-ኣልቦን ኣሰካሒ ስእነት ህይወት ናይ
ዓሰርተ ጽቡቓት ሰባት፣ ኣዝዩ ብርቱዕ ብዝኾነ ማህሰይትን ክግለጽ ዘይክኣል ሓዘን ዝተመልኤ እዩ ነይሩ።
ጽልኢ ብዝኾነ መልክዑ መርዛምን ዘይቅቡል እዩ! ኣብ ውሽጢ ኩሎም ቤት ትምህርትታትና፣ ብዝኾነ
መልክዑ ኣይክንጻወሮን ኢና። ንኹሎም ናይ BPS ሰራሕተኛታት፣ ተምሃሮ፣ ስድራ ቤታትን ኣባላት
ማሕበረኮም ከጋጥሞም ወይ ክርእዩዎ ንዝኽእሉ ናይ ጽልኢ መልእኽትታት ሪፖርት ንኽገብሩ ነተባብዕ።
ስቕ ምባል ከም ምትሕብባር ከም ዝቁጸር ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ። ስለ ዝኾነ ከኣ ምስ እከይን ገጋ ተግባር
ተሓባበርስቲ ክንገውን የብልናን። ናተይ ለበዋ “ገለ እንተ ርኢኹም ወይ ሰሚዕኩም.. ብቁልጡፍ.. ሪፖርት
ንኽትገብሩዎ እዩ!” ደው ኢልኩም ካልእ ሰብ ሪፖርት ንኽገብሮ ኣይትጸበዩ። ነቲ ኽንሪኦ እንደልዮ
ለውጡ፣ ክንኮኖ ኣሎና! ናይ ደቅና መጻኢ ነዚ ይደሊ!
ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን፣ ተራእዩ ብዘይፍለጥ መገዲ፣ ዘገርም ለውሃትን ምትሕብባርን ኣብዛ ዘላትና

“ናይ ጽቡቕ ጎረባብቲ ከተማ” ሪኢና ኸኣ ኢና! ኣብዚ ኣዝዩ ዓምዊቕ ሓዘን ዝተመልኦ እዋን፣ ዝሓሸ

ጽባሕ ከም ዘሎ ኸኣ ተስፋ ሂቡና እዩ።

ሰራሕተኛታት ናይ BPS ከም ሎሚ ኾሪዔ ኣይፈልጥን ኢለ ኽዛረብ ይደሊ። ነፍስወከፎም ሓደ ብሓደ!
ብምኽንያት እዚ ሓደጋ ኣብ ሓዘን ኣብ ዘለኹምሉ እዋን፣ ነዞም ጽቡቓት ተምሃሮና ንክትከናኸኑ፣
ንክትምህሩን ንኽትድግፉን፣ ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ብሓንሳብ ተሓባቢርኩም። እቲ ዝተዓዘብኩዎ
በዓል ሞያነትን ካብ ልቢ ዝመንጨወ ተሓላቅነት መወዳድርቲ የብሉን! ኣዝየ የመስግን!!
ንናይ BPS ትርምሃሮናን ስድራ ቤትን ነቲ ተርእዩዎ ተጻዋርነት፣ ተኣማንነትን ትብዓትን ቀጽልዎ። እዛ
ዝሓለፈት ሰሙን፣ ዘደናግሩን ዘፍርሑ ኩነታት ዝተራእዩላን ናይ ጭንቂ መንፈስ ከተለዓዕል እዋን እያ
ኔይራ.. እዚ ኸኣ ርዱእ እዩ! እንተ ኾነ ግን፣ ናትኩም ትምህርቲ ከም ዘገድሰኩምን፣ ከምዚ ዝኣመሰለ
ፍርሒን ጽልኢን ዝተመልኦ ናይ ጎነጽ ተግባር ንዕላማን ራእይን ናይ BPS ከም ዘየተዓናቅፍ ነዛ ሃገርና
ኣርኢኹማ ኢኹም! ብኣኻትኩም ኣዝየ እየ ተሓጉዊሰ። ብሩህን ፍሬያማ ንዝኾነ መጻኢ ከም ትትስፈዉን
ሕልምታት ከም ዘለኩም ንፈልጥ። በዚ ምኽንያት ከኣ ንዓኹም ኣብቶም ዘለዉኹም ሽቶታት ኩሉ
ንክትበጽሑ ንእንህቦ ሓገዝ፣ ንሕና መምሃራን ንዘሎና ተራ ኣዚና ኢና ብተገዳስነት ንርእዮ።
ብመጨረሽታ፣ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ-ዝመሰረትኩም ናይ ማሕበረ ኮም መሻርኽትና፣ ነቲ ናይ ሓቂ
መሻርኽቲ ትርጉም ብተግባር ኣርኢኹም፣ ኣብ ጎንና ብሓንሳብ ደው ኢልኩም ክትስጉሙ ጸኒሕኩም! ነቲ
ጽውዓኹም ብጉቡእ ብምውጻእ፣ ኣብ ቤት ትምህርትና ንዘለዉ ቀለውዕን ሰራሕተኛታት ስለ ዝሃብኩሞ
ልግሳዊን ልባውነት ዝተመልኦ ደገፍ ኣዚና ነመስግን.. ብምዃኑ ኸኣ ... ደው ኢልና ንርከብ ኣሎና!
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