
 
 
 

 
 

 

በቤት ሥራዎ ላይ እገዛን 
ይፈልጋሉ ወይም ምናልባት አንድ ሰው ለማነጋገር ብቻ? 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለእርስዎ አንዳንድ አማራጮች አሉት። 
 
የእምነት አጋሮች-ለተማሪዎች ማህበራዊ / ስሜታዊ ድጋፍ ይስጡ ፡፡ 
የተመረጡ የተማሪ ቡድን ሌሎች ተማሪዎችን ለማዳመጥ ፣ ለመደገፍ እና 
ለማበረታታት የሰለጠኑ ናቸው ፡፡ ተማሪዎች ከእኩዮች ረዳት ጋር ለመገናኘት 
ከእኩዮች ረዳቶች ወይም ከአማካሪ ቢሮ በቀጥታ መድረስ ይችላሉ ፡፡ 
ባለፈው ዓመት ከ 3,000 በላይ የተማሪ ግንኙነቶች አግኝተናል! ለበለጠ 
መረጃ እዚህ ጠቅ ያድርጉ ፡፡ 
 
እኩያ አስተማሪዎች-በሁሉም የትምህርት ዘርፎች ትምህርት በመስጠት 
ለተማሪዎች የትምህርት ድጋፍ ይስጡ ፡፡ ሞግዚት ለሚፈልጉ ተማሪዎች 
በሾሎሎጂ (እና በተያያዘው ፖስተር ላይ) አንድ አገናኝ አለ - አጭር የጉግል 
ፎርም ሞልተው እኛ ከፍላጎታቸው ጋር ከሚስማማ ሞግዚት ጋር 
እናጣምራቸዋለን ፡፡ ተማሪዎቹ ከዚያ የማጉላት ስብሰባ ወይም ጥሪ ያዘጋጁ 
፡፡ ዝግጁ እና ለመርዳት ፈቃደኛ የሆኑ 20 አስገራሚ ሞግዚቶች አሉን! 
የበለጠ ለማወቅ እዚህ ጠቅ ያድርጉ ፡፡ 

ሰላም ዘራፊዎች! 
በእኛ ህንፃዎች ውስጥ የግንኙነት ፈለግን የተመለከቱ 2 አዎንታዊ የተማሪ 
ጉዳዮችን እና 4 አዎንታዊ የሰራተኛ ጉዳዮችን ብቻ ያገኘነው ድቅል 
ሞዴላችን እየሰራ መሆኑን በመተማመን ነው ፡፡ ሆኖም ግን ሳምንታዊው የ 
COVID ቁጥሮች ወደ 20 ዎቹ ተመልሰው እንደተጠበቀው ተነሳ ፡፡ የእኛ 
የመከታተያ ሞዴል በሚቀጥለው ሳምንት በ 20 ዎቹ ውስጥም እንደሚቆዩ 
ይጠቁማል ፣ ስለሆነም በዚህ ጊዜ ወደ “በአካል” ወደ መማር ለመሄድ 
ስንመለከት አላየንም። 
 
የትምህርት ቤቱ ቦርድ የበጀት ማስተካከያዎችን በተመለከተ በሥራው 
ስብሰባ ላይ ጥሩ ውይይት አካሂዷል ፡፡ በ HCTV ሊመለከቱት ይችላሉ ፡፡ እኛ 
የእርስዎን ግብዓት እንፈልጋለን ፡፡ እባክዎን ጥቂት ጊዜዎችን ይውሰዱ እና 
ይህን የዳሰሳ ጥናት ያጠናቅቁ። በእያንዲንደ የበጀት ማስተካከያ ቦታዎች 
ሊይ ግቤን ሇማቅረብ እና / ወይም ሇመከሊከሌ የጥቆማ አስተያየቶችን 
የመስጠት አጋጣሚ ነው። 
 
 

 

እባክዎን ልጅዎ ጥሩ እንዳልሆኑ ሊያመለክቱ የሚችሉ የ COVID-19 
ምልክቶች በየቀኑ ጠዋት ላይ መከታተልዎን ይቀጥሉ። ልጅዎ ማንኛውም 
የ COVID-19 ምልክቶች ካለበት ወይም COVID-19 ካለበት ሰው ጋር 
ከተጋለጡ እባክዎን ቤታቸውን ያቆዩዋቸው እና የስብሰባውን መስመር 
ይደውሉ የ COVID-19 * ምልክቶች 
Ever ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት (T = 100.4 ወይም ከዚያ 
በላይ) 
. ሳል 
Of የትንፋሽ እጥረት ወይም የመተንፈስ ችግር 
● ድካም 
● የጡንቻ ወይም የአካል ህመም 
● ራስ ምታት 
Of አዲስ ጣዕም ወይም ማሽተት 
Throat የጉሮሮ ህመም 
● መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፍሳሽ 
● ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ 
● ተቅማጥ 
* ይህ ዝርዝር ሁሉንም ሊሆኑ የሚችሉ ምልክቶችን አያካትትም (ለበለጠ 
መረጃ የኮሮናቫይረስ ምልክቶችን ይመልከቱ) ፡፡ 
 
በየቀኑ ስለ COVID-19 የበለጠ እንማራለን ፣ እና ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ፣ 
የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (ሲ.ዲ.ሲ.) መረጃን ማዘመን እና ከእኛ ጋር 
ማጋሩን ይቀጥላል። ስለ COVID-19 ያለን እውቀትና ግንዛቤ እየተሻሻለ 
ሲመጣ ይህ መመሪያ ሊለወጥ ይችላል ፡፡ 
 
በትምህርት ቀን ልጅዎ የሕመም ምልክቶች ከታዩ እኛ ፣ ትምህርት ቤቱ 
እናሳውቅዎታለን እናም እርስዎ እና ቤተሰብዎ አስፈላጊ እርምጃዎችን 
እንዲወስዱ እንረዳዎታለን። በትምህርት ቀን ውስጥ የሕመም ምልክቶችን 
የሚያመጡ ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ይላካሉ ፡፡ 
 
በሚቀጥለው ሳምንት ለሚጀምረው አዲሱ የ COVID ዳሽቦርታችን 
ይጠብቁ ፡፡ በትምህርት ቤታችን እና በአካባቢያችን ላይ እና በሌሎችም 
ላይ ተጽዕኖ በሚያሳርፉ የቅርብ ጊዜ የ COVID ቁጥሮች ላይ ወላጆችን 
ወቅታዊ ያደርጋቸዋል ፡፡ 

http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/Raider%20Updates/HastingsHS_PeerHelpersPSTR2020_V3_PROOF%20(002).pdf
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/Raider%20Updates/Peer%20Tutors%20Flier.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/BudgetSurvey2020

