
       
ስለ ትምህርት ቤት አጀማመር ጥያቄዎች አሉዎት? 

ወደ 2020 ገጽ የሚወስድ ድልድይ ይመልከቱ 

የ2020-2021 የትምህርት ዓመት ለወላጆች እና ለተማሪዎች ብዙ 

ለውጦች ይጀምራል ፡፡ እነዚህን መረጃዎች በሙሉ ለማለፍ እና 

ለጥያቄዎችዎ መልስ ለማግኘት እንዲረዳዎት ከ 2020 ጀምሮ ከት / ቤት 

ጅምር ጋር ለተያያዙ ሁሉም መረጃዎች አንድ ማቆሚያ ፈጥረናል ፡፡ 
  
በቀላሉ በየትኛውም የት / ቤታችን ድረ-ገagesች ላይ ወደ ትምህርት 

አርማ ድልድይ ይፈልጉ እና እሱን ጠቅ ያድርጉ ፡፡ እዚያ ያገኛሉ 
  
  
ስለ2020-2021 ወደ ት / ቤት መመለሻ ወላጆችን ለማሳወቅ 

ከዲስትሪክቱ የተላኩ የመረጃ ዝመናዎች። 
  
   
የተሻሻለ የቀን መቁጠሪያችን ለጥርጥር ትምህርት እንዲሁም በሁሉም 

የትምህርት ቤታችን ጣቢያዎች ሁሉ አዲሶቹ የመጀመሪያ ጊዜዎች። 
  
   
ለመጪው የትምህርት ዓመት የትራንስፖርት መረጃ ፡፡ የአውቶቡስዎን 

መንገድ ፣ መምረጫ ፣ የማውረድ ጊዜዎችን እና ሌሎችን እንዴት 

እንደሚፈልጉ። 
  
  ስለ ትም / ቤት ምሳ ፕሮግራም ዝርዝሮች ፣ በምሳ መንገድ ላይ 

ለውጦች በ COVID-19 ወቅት እንዲሁም ለቤተሰቦች ሌሎች ጠቃሚ 

መረጃዎች ይቀርባሉ ፡፡  
 
የጣቢያ ልዩ ዝርዝሮች 
በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ወላጆች የአቅርቦት ዝርዝሮችን እና 

ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን የሚያካትት ከህንፃ አስተዳዳሪዎ ኢሜል 

ይደርስዎታል። መረጃውን በተመለከተ ጥያቄ ካለዎት በጣም ጥሩው 

ንብረትዎ የግንባታ ቢሮዎን ማነጋገር ይሆናል። 

   
 
  የትራንስፖርት መረጃ 

 

 

ለ 2020-2021 ጨዋነት የጎደለው መንገድ የለም 

በት / ቤት አውቶቡሶች ላይ ማህበራዊ መዘበራረቅን 

የመጠበቅ አስፈላጊነትን እና በአውቶቡስ መንገዶች 

መካከል የሚከናወነው ንፅህናን መጨመር ጨምሮ 

በበርካታ ምክንያቶች የተነሳ ዲስትሪክቱ ለ 2020-

2021 የትምህርት ቤት አውቶቡስ መስጠት 

አይችልም ፡፡ 
 
የመጓጓዣ መርጦ መውጣት ቀነ-ገደብ-አርብ 

ወደ ትምህርት ቤት መጀመሪያ ስንቃረብ 

ዲስትሪክቱም የትራንስፖርት እቅዳችንን 

ለማጠናቀቅ እየሞከረ ነው ፡፡ የትራንስፖርት መርጦ 

መውጫ ቅጽን በማጠናቀቅ ፣ በመጪው ዓመት 

የትምህርት ቤት አውቶቡስ መጓጓዣ የማይጠቀሙ 

ከሆነ ወላጆች እንዲያሳውቁን እንጠይቃለን። 

ለትምህርት አመቱ የራስዎ መጓጓዣ ለማቅረብ 

ከፈለጉ እባክዎን ይህንን ቅጽ አርብ ነሐሴ 14 ቀን በ 

11:59 PM ላይ ይሙሉ ፡፡ 

 

       ምዝገባ ክፈት K-12 
 
 
የሂስቲንግስ የመስመር ላይ አካዳሚ ለት / ቤት 

አመት በትምህርቱ በአሁኑ ወቅት በአውራጃው 

የታቀደው የጅብ ሞዴልን የመስመር ላይ ልምድን 

ለሚመርጡ 100% የርቀት ትምህርት አማራጭ 

ነው ፡፡ 
 
መርሃግብሩ በወረዳችን አስተማሪዎች ሰራተኞች 

ይሰራል ፣ ስለሆነም የእርስዎ ተማሪዎች አሁንም የ 

“Raider” ማህበረሰብ አካል እንደሆኑ ይሰማቸዋል። 

ለሂስትስ ኦንላይን አካዳሚ ለመመዝገብ ፍላጎት 

ካለዎት ወይም የበለጠ መረጃ ከፈለጉ 
 
እዚህ ጠቅ ያድርጉ 
 
ለሂስቲንግስ የመስመር ላይ አካዳሚ ለመመዝገብ 

ቀነ-ገደብ (11:59 PM) ፣ አርብ ነሐሴ 14 ነው ፡፡ 

http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/distance_learning_registration
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021
http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/transportation

