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ደህና ከሰዓት የራጅ ቤተሰቦች ፣ 
 
ከአጭር ጊዜ በፊት ፣ ገዥው ዋልዝ እና የእሱ ቡድን ለሚኒሶታ ት / ቤቶች የጠበቀ ደህንነት MN እቅድን ገለጹ ፡፡ 
በሂስተንስ ውስጥ ዕቅዳችንን ለማጎልበት የተዘረዘሩትን መመሪያዎች አደንቃለሁ ፡፡ በመመሪያው ውስጥ 
እንደተገለፀው ፣ የትምህርት አመቱን እንዴት እንደሚጀመር እና መቼ ሁኔታዎች እንደምናቀያየር መቼ እናደርጋለን 
ብለን ውሳኔዎችን ለማድረግ የካውንቲ ደረጃ የጤና መረጃዎችን በጥልቀት እንመረምራለን ፡፡ ከመንግስት 
ባለሥልጣናት ከሚሰጡት መመሪያ ጋር በመተባበር እንዳሰብነው በእነሱ ፍላጎት ፣ ፍላጎቶች እና ቅድሚያ 
የሚሰritiesቸውን ጉዳዮች በሚመለከቱ የትኩረት ቡድኖች ውስጥ ከወላጆች ፣ ከተማሪዎች እና ከሰራተኞች 
የሰበሰብንን ግብረመልስ እንጠቀማለን ፡፡ 
 
ለደህንነቱ የተጠበቀ MN 2020-21 የትምህርት ዓመት ዕቅድ የሚከተሉትን እስትራቴጂዎች ተጠቅሷል ፡፡ 
1. ለተማሪዎች እና ለሰራተኞች ደህንነት ቅድሚያ ይስጡ 
2. ለግል ትምህርት ቅድሚያ ይስጡ ፣ በተለይም ለወጣቶች ተማሪዎች እና በጣም ፍላጎት ላላቸው 
3. በተለያዩ ዕድሜዎች መካከል ሊሰራጭ በሚችል የመቻቻል ልዩነቶች ለይቶ ማወቅ 
4. ለዲስትሪክቶች ተጣጣፊነትን የሚፈቅድ ድጋፍ ዕቅድ ማውጣት 
5. በአካባቢያዊ ደረጃ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ ማስገባት ፡፡ 
 
በእነዚህ ግቦች የተከፋፈለው መመሪያ በአስራ አራት ቀናት ጊዜ ውስጥ በአዎንታዊ የ COVID ጉዳዮች ብዛት ላይ 
በመመርኮዝ ከሦስቱ የመማሪያ ሁናቶች በየትኛው ቦታ ላይ መሆን አለባቸው (በአካል ፣ ጅብ ፣ ርቀት)። 
 
በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ የእቅድ ቡድናችን ከአካባቢያችን የጤና ቡድን ጋር በመመካከር እና የ 2020 - 21 
የትምህርት ዓመት እንዴት እንደምንጀምር እቅዳችንን ይበልጥ ያጣራሉ። መረጃ ማጋራት ትርጉም የሚሰጥ 
እንደመሆኑ በመጪዎቹ ቀናት እና ሳምንቶች ውስጥ ብዙውን ጊዜ ከእርስዎ ጋር እናነጋግራለን። እኛም በመጪው 
ማክሰኞ ምሽት ለት / ቤቱ ቦርድ ወቅታዊ ዕቅድን ለት / ቤቱ ቦርድ እናጋራለን ፡፡ 
 
ግንኙነታችንን ለማጎልበት በዲስትሪክታችን ድርጣቢያ ላይ አዲስ ድር ገጽ በመፍጠር ላይ ነን ፣ ይህም ከወደቃችን 
የመክፈቻ እና የትምህርት ዓመት ጋር የተዛመደ የቅርብ ጊዜ መረጃ ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። 
 
በዚህ በጣም ውስብስብ ጊዜ ሁሉ ላደረጉት ድጋፍ ሁሉ እናመሰግናለን። በገ governorው የዜና ኮንፈረንስ ላይ 
እንደተገለፀው ይህ ቀጣይ እና የሚለወጥ ሂደት ነው ፣ እኛ ባለን በጣም ጥሩ መረጃ ላይ የተመሰረቱ እቅዶችን 
ስናጋራ ቡድኖቻችን ተማሪዎቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን ለማገልገል የተሻለውን የፕሮግራም ዝግጅት በማዘጋጀት 
በትጋት ይቀጥላሉ። 
 
ከሠላምታ ጋር ፣ 
ዶክተር ቦብ ማክዶውል 
የበላይ ተቆጣጣሪ 


