
 
 
 

 
 

በትምህርት ቤቱ ላይ የተደረጉ 
ለውጦች 

የምሳ ፕሮግራም 

ቤተሰቦች እንደሰሟቸው ዩኤስኤዲኤ (እ.ኤ.አ.) እስከ ታህሳስ 31 
ቀን 2020 ድረስ ለልጆች የበጋ ምግብ አገልግሎት ምግቦች ነፃ 
ምግብ እንዲራዘም አደረገ ፡፡ 
ይህ ለሚኒሶታ ትምህርት መምሪያ (ኤምዲኤ) ያልተጠበቀ 
ማስታወቂያ ነበር ፡፡ ወደ ኤምዲኢ ደርሰናል እና ተጨማሪ 
መመሪያ እስክናገኝ ድረስ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንድንሠራ 
ታዘናል ፡፡ ከ MDE መመሪያ ስንቀበል በአሁኑ ወቅት ለበልግ 
በጀመርነው የምግብ አሰራር ላይ ለውጦችን እናደርግ ይሆናል 
፡፡ እኛ እንደተዘመኑ ማድረጋችንን እንቀጥላለን ፡፡ 

ሰላም የዘራፊ ቤተሰቦች! 
ለዘራፊ ብሔር ትልቅ ሳምንት ሆኗል! የአንደኛ ፣ የ 5 ኛ ክፍል እና የ 
9 ኛ ክፍል ተማሪዎች ከመጋቢት ወር ጀምሮ በጠፋነው በዚህ 
ሳምንት በህንፃዎቻችን ላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ ኃይል 
ጨምረዋል ፡፡ በተጨማሪም መምህራን እና ሰራተኞች ወደ ፊት 
ስንቀጥል ለአስፈላጊ ግንኙነቶች መሰረት የሚጥሉ አስፈላጊ 
የመጀመሪያ እውቂያዎችን አደረጉ ፡፡ ማክሰኞ በይፋ ለሚጀመረው 
ዲቃላ ሞዴል እና ሀስቲንግስ የመስመር ላይ አካዳሚ ለመዘጋጀት 
ትጋት እና የፈጠራ ሰራተኞችም እየተጠቀሙ መሆኑን እውቅና 
መስጠት እፈልጋለሁ ፡፡ 
 
ያለፉትን ሳምንቶች የሁሉም ሰው ትዕግስት ፣ ተጣጣፊነት እና 
ተሳትፎ እና እንዲያውም በመጨረሻዎቹ ጥቂት ቀናት በጣም 
አደንቃለሁ። በዚህ አዲስ መደበኛ ሁኔታ ውስጥ 
በምንመላለስባቸው “ያልታወቁ” እና “ምን-ምን” በተመለከተ 
ጭንቀት አሁንም እንዳለ አውቃለሁ ፣ ግን ተማሪዎችዎ ምንም 
ዓይነት ሞዴል ቢሆኑም ፣ ዝግጁ መሆናችንን አውቃለሁ ፡፡ 
ግንኙነቶች እና የተማሪ ተሳትፎ ወደ ኋላ ቀርቶ ከፍተኛ ተቀዳሚ 
ለመሆን ፡፡ 
 
ወደ ሙሉ ፍጥነት ስንወጣ ፣ እና ጥያቄዎች ወይም ጭንቀቶች 
ሲከሰቱ ፣ እባክዎ ለህንፃዎ ዋና ኃላፊዎች መድረሱን ያረጋግጡ ፡፡ 
የወረዳችን ድርጣቢያ እና የግንባታ ድርጣቢያዎች እንዲሁ ወቅታዊ 
መረጃ ለማግኘት ጥሩ ቦታ ናቸው ፡፡ COVID ያደረገልን ተግዳሮቶች 
ቢኖሩም ታላቅ ሳምንት እና የትምህርት ዓመት በጉጉት 
እንጠብቃለን! 
 
ይህንን አግኝተናል! ሂድ ዘራፊ ብሔር! 

እንደ ድልድያችን ለመማር 2020 እቅዳችን አካል እንደመሆንዎ 
መጠን በሁሉም ጣቢያዎቻችን ላይ ለትምህርት ቤት ጅምር እና 
የማብቂያ ጊዜያት ክለሳዎች ተደርገዋል ፡፡ የትምህርት ቤት ጅምር 
ጊዜዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል- 
የጣቢያ መጀመሪያ ሰዓት ማሰናበት ጊዜ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 7:50 AM 1:50 PM 
መካከለኛ ትምህርት ቤት 8 00 AM 2:00 PM 
JFK የመጀመሪያ ደረጃ 9 40 AM 3:25 PM 

ማክአሊፍፌ የመጀመሪያ ደረጃ 9 40 AM 3:25 PM 
Pinecrest የመጀመሪያ ደረጃ 9 40 AM 3:25 PM 

እንደገና ወደ ትምርት ቤት 

መልእክት 

ሮበርት ማክዶል ፣ ኤድ.ዲ. 
የበላይ ተቆጣጣሪ 

ልጄ ከሆነ ምን ይከሰታል 
ምልክቶችን አሳይ 
በትምህርት ቤት COVID-19? 

በትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ልጅ የ COVID-19 ምልክቶችን 
ካሳየ ተለይተው እንዲኖሩ እና ወላጆቻቸው እነሱን ለመውሰድ 
ይደውላሉ። በተጨማሪም ፣ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖር 
ማንኛውም ተማሪ ወይም ሠራተኛ ወደ ቤቱ ይላካሉ ፡፡ 
እባክዎን እዚህ ጋር ጠቅ በማድረግ በሚኒሶታ ጤና ጥበቃ 
መምሪያ የቀረበውን በጣም የቅርብ ጊዜውን የውሳኔ ዛፍ 
እራስዎን እንዲያውቁ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ ፡፡ 
 


