
 
 

 
 

 

ለ2020-2021 የትምህርት ዓመት መዘጋጀት እንደጀመርን 
በፍጥነት የወላጆችን እና የተማሪዎቻችንን ፍላጎቶች በፍጥነት 
እንድናልፍ ስለረዳን የሂስተስ አውቶቡስ ኩባንያ ትልቅ ምስጋና 
ነው። 
እባክዎን ከሰኞ በፊት “ተጨማሪ” እና “የአውቶቡስ መረጃ” ን 
ጠቅ በማድረግ የልጅዎን የብስክሌት መረጃ መረጃ ለማግኘት 
ከትንሽ ሰዓት በፊት ለመመልከት ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ ፡፡ 
በመስመሮች እና ጊዜያት ላይ አንዳንድ ማስተካከያዎች 
ተደርገዋል እና መቀጠል ይችላል። የካምፓስ መግቢያዎ 
የልጆችዎን ፣ የአውቶቡስ መንገድ ፣ የመጫኛ እና የመውጫ 
ጊዜዎችን እና የአውቶቡስ ማቆሚያ ቦታዎችን ያካትታል። 
 
በእግር መዞሪያው ውስጥ ለሚኖሩ ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
የተስተካከለ የተስተካከለ አውቶቡስ ይገኛል ፣ ግንዱ ግንዱ 
ሀይዌይን ማቋረጥ ለሚያስፈልጋቸው ፡፡ ለፍርድ ቤት 
አውቶቡስ ምዝገባ ተዘግቷል ፡፡ ምዝገባ ካመለጠዎት ቦታ ሲገኝ 
የመጠባበቂያ ዝርዝር አለ። በተጠባባቂው ዝርዝር ላይ 
እንዲቀመጡ ከፈለጉ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 
ለፍርድ ቤት አውቶቡስ አስቀድመው ከተመዘገቡ የማቆያ 
መርሃግብር እዚህ ይገኛል ፡፡ 

ታዲያስ Raider ቤተሰቦች! 
በ2020-2021 የትምህርት ዓመት እንኳን ደህና መጡልኝ በደስታ 
እቀበላለሁ ፡፡ ሰኞ ነሐሴ 31 እና ማክሰኞ መስከረም 1 ቀን ሩሲያችን 
በአካል እና የተቀረው ተማሪዎቻችንን በአካል ለመገናኘት የ 5 ኛ እና 
የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎቻችንን በአካል ለመቀበል ዝግጁ ናቸው ፡፡ 
ረቡዕ ፣ መስከረም 2 እና ሐሙስ ፣ መስከረም 3 ቀን በርቀት ላሉት 
ሁሉም ተማሪዎች እንደ የግንኙነት ቀናት ተደርገው የተቀየሱ ናቸው 
- ለአዲሱ መደበኛ እና ጅማሮ የመማር ሞዴል ጅማሬ ለመዘጋጀት 
መምህራን ለሁሉም ተማሪዎቻችን እና ቤተሰቦቻችን ጋር ለመድረስ 
፡፡ 
የመማሪያ ክፍሎቻቸውን ደህና ለማድረግ ፣ ሥርዓተ ትምህርቱን 
በአዲስ መንገድ በማደራጀትና በመስመር ላይ / የርቀት ትምህርት 
ለተማሪዎችዎ ምን እንደሚመስል ለመንደፍ ሰራተኞቻችን 
ያስቀመጡት ፍላጎት እና ጉልበት ራሴ አይቻለሁ ፡፡ እያንዳንዱ 
ተማሪ ደህንነቱ የተጠበቀ ፣ እንደተጠበቀ የሚቆይ እና 
በትምህርታቸው መሻሻል እንዲረጋገጥ በትጋት እየሰራን ነው። 
ባልተለመደበት በዚህ ወቅት ፣ ይህ ተሞክሮ ለእርስዎ ምን ያህል 
ጭንቀት ሊኖረው እንደሚችል አሁን ተረድቻለሁ ፣ እና የማይታወቁ 
ነገሮች በእለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ በሚከሰቱ ፈረቃዎች እና 
ምላሽ ለመስጠት ሁል ጊዜ በሚለዋወጥ መረጃ ምክንያት ሊያመጣ 
ይችላል ፡፡ . ይህ አዲስ መደበኛነት እኛ ከምናስበው በላይ ረዘም ላለ 
ጊዜ ቆይቷል ፣ እናም የአንድ ወጥነት ስሜት እስኪሰማን ድረስ 
ትንሽ ጊዜ ያለው ይመስላል። 
የኔ ቃል የገባሁት ቃል የቻልነውን ያህል ጠንክረን መስራታችንን 
እንቀጥላለን ፣ እቅድ ለማውጣት ያለንን እጅግ በጣም ጥሩ መረጃ 
እንጠቀማለን ፣ በተቻለ መጠን ሁሉንም ደህንነት ለመጠበቅ 
ያለንን የተሻሉ ልኬቶች ለማሰማራት ፣ ብዙ ጊዜ ለመግባባት እና 
በተቻለ መጠን የተሻለውን ተሞክሮ ለማድረስ ነው ፡፡ ተማሪዎ። 
ሰራተኞቼን ፣ የሚሰሩትን ስራ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ 
የሚያደርጓቸውን ውሳኔዎች አምናለሁ ፡፡ የእነሱ ፈጠራ ፣ 
ፈቃደኝነት ፣ ብስባሽ እና የአገልግሎት አዕምሮአቸውን እያበሩ ነው። 
አንድ ላይ ፣ ይህንን ማለፍ እንችላለን! 
 
ይህንን አግኝተናል! ተጓ Raች ይሂዱ 

የተማሪዎቻችን እና የሰራተኞቻችን ጤና እና ደህንነት የእኛ 
ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ዶክተር ማክዶውል 
ልጅዎን እና ሰራተኞቻችንን ደህንነት ለመጠበቅ እና አደጋን 
እንዴት እንደምንቀንሰው በወሰድን እርምጃ ይህንን አጭር 
ቪዲዮ ለመመልከት አንድ ደቂቃ ይውሰዱ ፡፡ 
 

እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

እንደገና ወደ ትምርት ቤት 
መልእክት 
ሮበርት ማክዶል ፣ ኤድ.ዲ. 
የበላይ ተቆጣጣሪ 

የመጓጓዣ ዝመናዎች 

ደህንነት & 
ስጋት 
ቅነሳ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaVQZPhaVcMWOEoHpm6G4Imp5G1jvMUPb5fzo8064Vkh1fg/viewform
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/Covid%20Parent%20Updates/2020-2021%20Courtesy%20Routes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hOSKL2PqKMU&feature=youtu.be

