
 
 

 
 

 

የድንገተኛ አደጋ ትምህርት ቤት መዘጋት 
 
ክረምቱ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የደረሰ ይመስላል እናም ከእሱ ጋር 
“ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዙ” ቀናት ጥያቄዎች አሉት። ተስፋ እናደርጋለን 
ለተወሰነ ጊዜ ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዘውን መዝጋት መፍታት 
አያስፈልገንም ነገር ግን በምንሠራበት ጊዜ ይህንን መረጃ ለማስተላለፍ ጥሩ 
ጊዜ ይመስል ነበር ፡፡ የአየር ሁኔታን ቀን መጠቀም ካስፈለግን 
የመጀመሪያው ልክ እንደ ተለምዷዊ “የበረዶ ቀን” ይሠራል ፣ እናም የተማሪ 
ያልሆነ የግንኙነት ቀን እንሆን ነበር። ለቀጣዮቹ ቀናት ቀኑ ሰኞ ፣ ማክሰኞ ፣ 
ሐሙስ ወይም አርብ ላይ ቢወርድ እነዚህን ሁሉ እንደ የርቀት ትምህርት 
ቀናት እንይዛቸዋለን ፡፡ ረቡዕ እለት ተመሳሳይ- Flex Day ሆኖ ይቀራል። 
ውሳኔዎች እና መልእክት መላላክ እንደበፊቱ ይቀጥላሉ ፡፡ ወረዳው ስለ 
መርሃግብር ለውጥ ውሳኔውን ለማሳወቅ እያንዳንዱን ሙከራ ያደርጋል ፤ 
ከሌሊቱ ከሌሊቱ ከሌሊቱ እስከ ጠዋት 5 ሰዓት። 
 
የልጆች ካምፕ እና የድንገተኛ አደጋ ትምህርት ቤት መዘጋት 
በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት የሃስቲንግ የመንግስት ትምህርት ቤቶች 
ከተዘጉ የልጆች ካምፓስ ፕሮግራም እንዲሁ ይዘጋል ፡፡ 
ትምህርት ቤቱ ሲከፈት ለሁለት ሰዓታት የሚዘገይ ከሆነ የልጆች ካምፓስ 
በመደበኛ ሰዓት ይከፈታል (ከጠዋቱ 6 30)። 
ትምህርት ቤቱ ከሁለት ሰዓት ቀደም ብሎ ከተዘጋ እንግዲያውስ የልጆች 
ካምፓስ ጣቢያዎች ለሁለት ሰዓታት ቀደም ብለው ይዘጋሉ (ከምሽቱ 4 
ሰዓት)። ወላጆች ልጃቸውን ለማንሳት በልጆች ካምፓስ ሠራተኞች 
ተጠርተው ያሳውቋቸዋል ፡፡ 
እባክዎን ልጅዎን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ያንሱ ወይም በዚያን ጊዜ 
ልጅዎን እንዲወስድ ለሌላ ሰው ፈቃድ ይስጡ። 

ሰላም ዘራፊ ብሔር ፣ 
የ COVID ቁጥሮች እየጨመሩ ነው ፡፡ በዚህ ሳምንት የ 14 ቀን ቁጥራችን 
24.06 ነበር ፣ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ 28 ያህል እንሆናለን ብዬ 
እገምታለሁ ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ወደ ተከለከለ የመማሪያ ሞዴል መሸጋገር 30 
መሆኑን ለማስታወስ ነው ፡፡ ቁጥሮች መጨመራቸውን ከቀጠሉ ሊኖሩ 
ስለሚችሉ ለውጦች እና ስለ እነዚህ ለውጦች የጊዜ ሰሌዳ ከእርስዎ ጋር 
እናነጋግርዎታለን። 
የትምህርት ቤቱ ቦርድ ባለፈው ረቡዕ በበጀት ማስተካከያዎች ላይ 
በማተኮር ለሁለተኛ ጊዜ ጥልቅ ውይይት አካሂዷል ፡፡ የስብሰባው ቪዲዮ 
በኤች.ቲ.ቪ የፌስቡክ ገጽ ላይ ሲሆን የተንሸራታች ወለል በዲስትሪክቱ 
ድርጣቢያ ላይ ይገኛል ፡፡ ለዳሰሳ ጥናታችን ከ 600 በላይ ሰዎች ምላሽ 
ሰጥተናል-አመሰግናለሁ! የአሁኑ ዓመት የበጀት ጉድለትን ለማስታረቅ በቂ 
ማስተካከያዎች አሉን ብለን እናምናለን እናም ትኩረታችንን ወደ 
ሚቀጥለው ዓመት እያደረግን ነው ፡፡ አንዳንድ ከባድ ውሳኔዎች መኖር 
ቢያስፈልገንም እዚያ እንድንደርሰን እና ዘላቂ የገንዘብ ሁኔታን ለማረጋገጥ 
በርካታ አማራጮች አሉን ፡፡ እባክዎ ከሂደቱ ጋር እንደተሳተፉ ይቆዩ። 
በመጨረሻም ፣ እባክዎን ሁላችንም ደህንነታችንን ለመጠበቅ ንቁ ሚና 
ይጫወቱ ፡፡ ተማሪዎች ምልክቶች ሲኖሩባቸው በቤትዎ እንዲቆዩ ፣ 
ጭምብል እንዲለብሱ ፣ ማህበራዊ መራራቅ እንዲኖርባቸው እና እነዚህን 
እጆች ብዙ ጊዜ እንዲያጠቡ ያድርጉ! 

ደህንነት በመጀመሪያ 
 
 
 
በዚህ አመት ወቅት የአየር ሁኔታው እየቀዘቀዘ እና ብዙ ወላጆች 
ተማሪዎቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እየነዱ ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው 
በየቀኑ ነገሮችን በሰላም እና በደህና እንዲያንቀሳቅስ የሚያደርጉትን 
የመውሰጃ እና የመውደቅ ልምዶች ለማስታወስ አሁን ጥሩ ጊዜ ነው ፡፡ 
የጠዋት መውረድ 
የተማሪዎቻችንን ደህንነት ለማረጋገጥ እባክዎ የሚከተሉትን ምክሮች 
ይከተሉ- 
ወግ አጥባቂ የመንዳት ውሳኔዎችን ያድርጉ ፡፡ ሁል ጊዜ ታጋሽ ሁን! 
በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ ዳርቻው ላይ ካለው ተሽከርካሪ ለመውጣት ልጅዎን 
(ልጆችዎን) ያዘጋጁ እና ተሽከርካሪው ወደ ሙሉ ማቆሚያው ከደረሰ በኋላ 
ተሽከርካሪውን ለመልቀቅ ዝግጁ ይሁኑ ፡፡ 
ሌሎች መኪኖች ከኋላዎ መጣል እንዲችሉ እባክዎ በተቻለዎት ፍጥነት 
ይነሱ ፡፡ 
መኪናዎን በመንገዱ ዳር አያቁሙ እና ወደ ህንፃው አይግቡ ፡፡ 
በማንኛውም ምክንያት ወደ ህንፃው መምጣት ከፈለጉ እባክዎን በአንዱ 
የመኪና ማቆሚያ ቦታችን ውስጥ ያቁሙ ፡፡ 
አሁን በረዶው ስለደረሰ ፣ ከሁሉም መስኮቶችዎ ውጭ ግልፅ ታይነት 
እንዳለዎት ያረጋግጡ ፡፡ 
በመጨረሻም ፣ ለት / ቤትዎ የጣቢያ መውጫ ጊዜዎችን ማክበሩ አስፈላጊ 
ነው ፡፡ እነዚህ ጊዜዎች የተቋቋሙት ተማሪዎችዎ ወደ ት / ቤት ሲደርሱ 
ትክክለኛ ቁጥጥርን ማረጋገጥ እንድንችል እና ሰራተኞቻችን ከፊታቸው 
ለሚበዛው ቀን ለመዘጋጀት በቂ ጊዜን ለመጠበቅ እንችላለን ፡፡ ለት / ቤትዎ 
ጣቢያ ጊዜዎች እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎ ለተጨማሪ መረጃ የጣቢያዎን 
ድር ጣቢያ ይጎብኙ። 
ከሰዓት በኋላ ማሰናበት 
ስንባረር ሁሉም ተማሪዎች ደህና መሆናቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን ፡፡ 
በቀኑ መጨረሻ ሁሉንም በአንድ ገጽ ላይ ማግኘት የተወሰኑ ተፈጥሮአዊ 
ተግዳሮቶች አሉት ፡፡ ከልጅዎ ማሰናበት ዕቅዶች ጋር ወጥነት ባለው ሁኔታ 
በሁሉም ወገኖች ላይ ጭንቀትን ይቀንሰዋል ፡፡ ከቀን ወደ ቀን ተመሳሳይ 
ዕቅድ መያዛችን ስንባረር ደህንነታችንን እንድንጠብቅ ይረዳናል ፡፡ 
ይህ በተለይ ለአንደኛ ደረጃ ዕድሜ ላላቸው ተማሪዎች በጣም አስፈላጊ 
ነው እና የስንብት እቅዶችን መለወጥ የሚያስፈልጋቸው ክስተቶች 
የሚከሰቱበት ጊዜ እንዳለ እንረዳለን ፡፡ በእነዚያ ሁኔታዎች ማስታወሻ 
እንዲኖር ይመከራል ስለዚህ በትምህርት ቀን ማብቂያ ላይ ግራ መጋባት 
አይኖርም ፡፡ 


