
 
 
 

 
 

ራፕተር ጎብitor 
የአስተዳደር ስርዓት 

አሻሽል 
 
ከብዙ ዓመታት በፊት የት / ቤቱ ወረዳ ወደ ጣቢያችን ሁሉንም ጎብኝዎች 
ማጣራት ጀመረ። ይህ የተደረገው ተማሪዎቻችንን ፣ ጎብኝዎቻችንን እና 
ሰራተኞቻችንን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ ነው ፡፡ 
 
በሚቀጥሉት በርካታ ሳምንታት ለዚህ ማጣሪያ የምንጠቀምበት የራፕራቶር 
ሲስተም ይሻሻላል ፡፡ ይህ ማሻሻያ አዲሱን የተሻሻሉ የመታወቂያ ካርዶችን 
ለመቃኘት ያስችለናል ፡፡ 
 
ማሻሻያው እና ሙሉ በሙሉ አዲስ መድረክን የሚያካትት ነው ፣ ይህ ማለት 
ቀደም ሲል የተቃኙ ቢሆኑም እንኳ ሁሉም ጎብ visitorsዎቻችን እንደገና 
መፈተሽ አለባቸው ማለት ነው። መልካም ዜናው በአንድ ህንፃ ላይ አንዴ 
ከተቃኙ በኋላ በድስትሪክቱ ውስጥ በሚገኘው ሌላ ህንፃ እንደገና መቃኘት 
አያስፈልግዎትም ፡፡ በዚህ ወደ ስርዓታችን ማሻሻል ስንሰራ ትዕግስትዎን 
እንጠይቃለን ፡፡ 

ገና የሚሆን ጊዜ አለ 
ወደ ወረዳ መርጠው ይግቡ 

የጽሑፍ መልእክት! 
 
ከበርካታ ሳምንታት በፊት የሃስቲንግስ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች Infinite 
Campus SchoolMessenger የወላጅ ማሳወቂያ ስርዓታችንን 
በመጠቀም ወላጆች ከትምህርት ቤቱ ወረዳ የጽሑፍ መልዕክቶችን 
ለመቀበል እንዲመርጡ መፍቀድ ጀመሩ ፡፡ የወቅቱ ህጎች አውራጃው 
ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች በፍጥነት ለማሳወቅ የጽሑፍ መልዕክቶችን 
ለመላክ አውቶማቲክ አገልግሎት ከመጠቀምዎ በፊት ፈቃዱን እንዲጠይቅ 
ይጠይቃሉ ፡፡ ስለዚህ ወላጆች በእርስዎ ካምፓስ ፖርታል አካውንት ውስጥ 
የጽሑፍ (ኤስኤምኤስ) ሳጥኖችን በማንቃት መርጠው መግባት አለባቸው። 
በመለያዎ ውስጥ ይህንን ተግባር ሲያነቁ እርስዎ ለለዩዋቸው እና ለሁሉም 
ተዛማጅ ክፍያዎች ኃላፊነት ላላቸው የስልክ ቁጥር (ዎች) የጽሑፍ መልእክት 
ማንቂያዎችን ለመቀበል ፈቃደኛ ነዎት። በማያልቅ የካምፓስዎ የወላጅ 
መተላለፊያዎ ውስጥ ያለውን የጽሑፍ (ኤስኤምኤስ) ሳጥን በቀላሉ 
በመፈተሽ ከዚህ አገልግሎት በማንኛውም ጊዜ መርጠው መውጣት ይችላሉ 
፡፡ 
 
መርጠው ለመግባት እገዛ ከፈለጉ እባክዎን ከዚህ በታች ካሉት አገናኞች 
በአንዱ ላይ ጠቅ ያድርጉ እና ለጽሑፍ መልእክት ኦፕቲ-ኢን እና ካምፓስ 
ፖርታል እገዛ አቅጣጫዎችን ያገኛሉ ፡፡ 
አገናኞቹ የእርስዎን በቀጥታ ወደሚፈልጉት ገጽ ይወስዳሉ። 
 

የካምፓስ መተላለፊያ እገዛ 

የጽሑፍ መልእክት መርጦ መግባት አቅጣጫዎች 

የትግል ጭንቀት 
 
ከረጅም ቅዳሜና እሁድ በኋላ ወደ ክፍሉ ስንመለስ ፣ የልጅዎን ጭንቀት 
(ወይም ምናልባት የራስዎን) ጭንቀት ለማቃለል እና አሁን ስላለው ሁኔታ 
መጨነቅ እንዴት እንደሚረዱ እንደገና ለመከለስ አሁን ጥሩ ጊዜ ነው ፡፡ 
ጭንቀት “ተላላፊ” ነው። ለመደበቅ ቢሞክሩም ልጅዎ እርስዎ ነርቮች 
እንደሆኑ ያውቃል ፡፡ ታዲያ የራስዎ ጭንቀት ቢኖርም ልጅዎን እንዴት 
ማረጋጋት ይችላሉ? 
የሚችሉትን በጣም ተዓማኒነት ያለው መረጃ ለማግኘት ይሞክሩ ፡፡ 
በእውነቱ ላይ የተመሠረተ ፣ ስለ ቫይረሱ ጠቃሚ መረጃ ላይ ያተኩሩ ፡፡ 
በተሳሳተ መረጃ ሊሞሉ የሚችሉ ማለቂያ የሌላቸውን የማኅበራዊ ሚዲያ 
ዥረቶችን ፣ እና የማያቋርጥ ሰበር ዜና ዋና ዋና ዜናዎችን ፣ ጭንቀቶችዎን 
ሊያጠናክሩልዎ ያስወግዱ ፡፡ 
ስለ COVID-19 ከጭንቀት ለመከላከል ከሁሉ የተሻለው መከላከያ እጅን 
መታጠብን ፣ ንጣፎችን ማፅዳት ፣ የንፅህና አጠባበቅ አጠቃቀምን ፣ 
እርስዎ ወይም ቤተሰብዎ በተናጠል መሆን ሲኖርብዎት እና ምን ዓይነት 
አቅርቦቶች ሊኖሯቸው እንደሚገባ ጨምሮ ቤተሰብዎን ለመጠበቅ 
የሚረዱ መመሪያዎችን ካወቁ ነው ፡፡ ቤትዎ ቢገለልዎት ፡፡ እርግጠኛ ይሁኑ 
፣ የሃስቲንግስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የልጅዎን ደህንነት በቁም ነገር 
ይመለከታል። ደህንነቱ የተጠበቀ የንጹህ የመማሪያ አካባቢዎትን 
ለማረጋገጥ ልጆችዎን ሁሉንም ጥንቃቄዎች እያደረግን ነው ፡፡ 
ልጅዎ ምን እንደሚያውቅ ለመጠየቅ አይፍሩ ፡፡ ብዙ ልጆች ስለ COVID-
19 መስማት ይችላሉ ፡፡ ነገሮችን በመስመር ላይ አንብበው ፣ በቴሌቪዥን 
አንድ ነገር አይተው ወይም ጓደኞቻቸው ወይም አስተማሪዎቻቸው ስለ 
ህመሙ ሲናገሩ ሰምተው ይሆናል ፡፡ ሌሎች ስለዚህ ጉዳይ ሲናገሩ 
ሰምተውት ይሆናል ፡፡ እዚያ ብዙ የተሳሳተ መረጃ አለ ፣ ስለሆነም ስለ 
ሁኔታው ልዩ መረጃዎችን ያውቃሉ ወይም ያላቸው መረጃ ትክክል ነው 
ብለው አያስቡ ፡፡ ክፍት የተጠናቀቁ ጥያቄዎችን ይጠይቁ 
ስለ ኮሮናቫይረስ ምን ሰምተዋል? 
ስለሱ የት ሰማህ? 
የእርስዎ ዋና ዋና ጉዳዮች ወይም ጭንቀቶች ምንድናቸው? 
እርስዎ እንዲመልሱልዎ የምረዳዎ ማንኛውም ጥያቄ አለዎት? 
ስለ ኮሮናቫይረስ ምን ይሰማዎታል? 
 
አንዴ ምን መረጃ እንዳላቸው እና ምን እንደሚጨነቁ ካወቁ በኋላ 
ማንኛውንም አስፈላጊ ክፍተቶች ለመሙላት ሊረዱ ይችላሉ ፡፡ 
ከሰኞ ጀምሮ በዋናው ገፃችን ላይ አዲስ COVID-19 ዳሽቦርድ ይኖረናል ፡፡ 
የዳሽቦርዱ ዓላማ ወላጆች በህንፃዎቻችን ውስጥ ያሉትን የቁጥር ጉዳዮች 
እንዲቆጣጠሩ እና ወላጆች በትምህርት ቤት የኢንፌክሽን መጠንን 
በተመለከተ ማንኛውንም አዝማሚያ እንዲያውቁ ለማድረግ ነው ፡፡ ይህ 
ዳሽቦርድ ጭንቀትን ለመጨመር የታሰበ አይደለም ፣ ነገር ግን ወላጆች 
እንዲያውቁ እንዲያውቁ ለማገዝ ነው ፡፡ 
የት / ቤቱ ዲስትሪክት ለ COVID-19 ፣ ለንፅህና ፕሮቶኮሎቻችን ወይም 
ለሌላ ማንኛውም ነገር ምን ምላሽ እንደሚሰጥ ጥያቄዎች ካሉዎት 
እባክዎን የጣቢያዎን ዋና ኃላፊ ለማነጋገር እና ጥያቄዎችን ለመጠየቅ 
አያመንቱ በ COVID-19 ምክንያት ለውጦች ቢኖሩም ጥሩ የትምህርት 
ዓመት እንዲኖራቸው ለማድረግ በየቀኑ ጠንክረን እንደምንሠራ 
ወላጆቻችን እና ተማሪዎቻችን ማወቃችን ለእኛ አስፈላጊ ነው ፡፡ 


