
 
 
 

 

 

ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ቁርስ እና ምሳ 
 

የ SFSP ፕሮግራም እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2020 ወይም የገንዘብ ድጋፍ 
እስኪያልቅ ድረስ ተራዝሟል። እስከዚያ ድረስ ቁርስ እና ምሳ በሃስቲንግስ 
የሕዝብ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለተመዘገቡ ተማሪዎች በሙሉ 
ያለምንም ክፍያ ይሰጣል ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በተማሪ ሂሳብ ውስጥ ያሉ 
ማናቸውም ገንዘቦች እዚያው ይቆያሉ እና አያልፍም። 
 

ምንም እንኳን ይህ ፕሮግራም ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ቁርስ እና ምሳ 
ቢሰጥም ፣ አሁንም ቢሆን ለ ‹20202021› የትምህርት ዓመት 
“ለትምህርታዊ ጥቅሞች ማመልከቻ” ቅጹን በፍጥነት ለማጠናቀቅ የነፃ እና 
የተቀነሰ ምሳ ጥቅሞችን የሚያሟሉ ቤተሰቦች ያስፈልጉናል ፡፡ ለተጠናቀቁ 
እና ለተፈቀዱ ማመልከቻዎች ለነፃ እና ለተቀነሰ ምግቦች ተጨማሪ 
ዲስትሪክት ይቀበላል። ለ 2020-2021 የትምህርት ዓመት ቅጾችዎን 
ካላጠናቀቁ እና ባለፈው ዓመት ብቁ ከሆኑ እንደገና ለማመልከት 
የመጨረሻው ቀን ረቡዕ ጥቅምት 14 ነው። ከዚያ ቀን በኋላ ካለፈው ዓመት 
ነፃ እና የተቀነሱ ጥቅማጥቅሞች ረዘም ላለ ጊዜ በቦታው ላይ አይኖሩም እና 
የ SFSP መርሃ ግብር ከተጠናቀቀ በኋላ የእርስዎ ሁኔታ ሙሉ ደመወዝ 
ይሆናል። 
ትግበራዎች ከፈለጉ እባክዎን ቅጾቹን ለማውረድ በዚህ አገናኝ ላይ ጠቅ 
ያድርጉ ፡፡ 
የቤት ምግብ HOA እና የርቀት ትምህርት ሞዴሎችን ይውሰዱ- 
በጥቅምት 12 ኛው ሳምንት ማንኛውንም የቤት ለቤት ምግብ አናቀርብም 
፡፡ 
ማዘዣ ጥቅምት 19 ቀን ይቀጥላል። 

 
ሰላም ዘራፊ ብሔር ፣ 
 
በተለይም ለአንደኛ ደረጃ ተማሪዎቻችን ስለ መንቀሳቀስ የመማር 
ሞዴሎችን በተመለከተ ተጨማሪ ጥያቄዎችን እየተቀበልኩኝ ነው ፡፡ 
ለእነዚህ ሽግግሮች እቅድ እያወጣን እያለ የሚኒሶታ ጤና ጥበቃ መምሪያ 
(ኤምዲኤች) ኦፊሴላዊ ቁጥሮች ፣ የዳኮታ ካውንቲ ዕለታዊ ቁጥሮች ፣ ከጆን 
ሆፕኪንስ እና ከሌሎች ምንጮች የተገኙ መረጃዎች እንዲሁም የተማሪዎች 
እና የሰራተኞች ህንፃዎች መቅረት እየተመለከትን ነው ፡፡ በተጨማሪም ፣ 
ከክልላችን ኤምዲኤች ቡድናችን እና ከዳኮታ ካውንቲ ጤና ቡድን ጋር 
በመግባባት ላይ ነን ፡፡ አርብ ከእነሱ ጋር ያደረግነው ውይይት ለመንቀሳቀስ 
ያለንን አስተሳሰብ እና ሂደት አረጋግጧል ፡፡ ወደ ዝቅተኛ ገዳቢ ሞዴል 
(በአካል) ለመሄድ ማሰብ ለመጀመር ቢያንስ የሦስት ሳምንት የ 14 ቀን 
የተረጋጋ ወይም ወደ ታች የሚረግጥ የጉዳይ መረጃን ከ 20 በታች በታች 
ማየት ያስፈልገናል ፡፡ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ኤምዲኤች ቁጥሮች ፡፡ 
ሲታተሙ ከአንድ ሳምንት በላይ ዕድሜ ያላቸው 15.83 እና 16.36 ነበሩ ፡፡ 
የዕለታዊ ቁጥሮቻችን የሚቀጥለው ሳምንት ወደ 20 የሚጠጋ እንደሚሆን 
ይጠቁማሉ ፣ ስለሆነም በቅርብ ጊዜ ውስጥ በመማሪያ ሞዴላችን ላይ 
ምንም ለውጦች አንጠብቅም ፡፡ ይህ የሚያበሳጭ ጊዜ ሆኖ እንደሚቀጥል 
አውቃለሁ ፡፡ ሁላችንም ተማሪዎቻችን ከእነሱ በላይ ወደ ት / ቤት 
እንዲመለሱ እንፈልጋለን ፣ ግን በየቀኑ በህንፃዎች ውስጥ የምናስገባቸው 
ተማሪዎች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመማሪያ ክፍል ወይም ህንፃ ለ 
14 መዘጋት የበለጠ እድል እንደሚኖር ማስታወስ አለብን ፡፡ - በአዎንታዊ 
ጉዳይ እና በቅርብ ግንኙነት ምክንያት - ቀን መዘርጋት። ለውጥ የሚመጣ 
ይመስላል ወደ አንድ ነጥብ ከደረስን ፣ ከእንቅስቃሴው በፊት የመልእክት 
ልውውጥን በደንብ እንልካለን ፡፡ 

ምናባዊ      
ስብሰባዎች 
ለመውደቅ 
 

የ 2020 - 2021 የትምህርት ዓመት መጀመርያ የተለየ ሆኖ የታየ ሲሆን 
የወላጅ አስተማሪ ጉባferencesዎችም ከዚህ የተለየ አይሆንም ፡፡ 
በስብሰባዎች ላይ አንድ ወላጅ ከልጁ አስተማሪ ጋር የሚያደርጋቸው 
ግንኙነቶች ለተሳካ የትምህርት ዓመት አስፈላጊ አካል ናቸው ፡፡ በአካል 
መገናኘት ባይቻልም በዲጂታል ቅርፀት ለወላጆች ይህንን ጠቃሚ 
አስተያየት መስጠቱን ለመቀጠል አማራጮች ስላለን ዕድለኞች ነን እናም 
አሁን ሁሉም ተማሪዎቻችን የት / ቤት አውራጃ መሳሪያዎች አሏቸው ፣ 
ቀደም ሲል የማይችል ወላጅ ለመሳተፍ መሣሪያን ለመድረስ አሁን 
የተማሪዎቻቸውን መሳሪያ በመጠቀም ወደ ስብሰባ ለመሄድ ይችላሉ ፡፡ 
 
ይህ ሁሉ ለውጥ ግራ የሚያጋባ ሊሆን እንደሚችል ተገንዝበናል ፡፡ በዚህ 
ምክንያት ከልጅዎ አስተማሪ ጋር በርቀት ለመሰብሰብ ዝግጁ ለመሆን 
የሚያስፈልጉዎትን መረጃዎች በሙሉ በምንኖርበት መኖሪያችን ላይ አንድ 
ገጽ ፈጥረናል ፡፡ ለጉባferencesዎች ምዝገባ እንዴት እንደሚመዘገቡ እና 
ከልጅዎ አስተማሪ ጋር የቪዲዮ ኮንፈረንስ ለማድረግ አንድ ቀን እና ሰዓት 
የሚመርጡበትን አገናኝ ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት የሚወስደውን አገናኝ 
ያካትታል ፡፡ 
 
በተጨማሪም ፣ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ካልሆኑ ቤተሰቦቻችን ጋር ያለንን 
ግንኙነት ለማሻሻል ጥረት ስናደርግ አሁን የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት 
እንግሊዝኛ ተናጋሪ ያልሆነ ወላጅ አስተርጓሚ ለድምጽ እንዲጠቀም 
የሚያስችለውን “የቋንቋ መስመር” የተባለ አገልግሎት የመጠቀም ችሎታ 
አለው ፡፡ ከልጃቸው መምህር ጋር ይደውሉ ፡፡ ይህንን አገልግሎት እንዴት 
እንደሚጠይቁ ለማወቅ እባክዎ እዚህ ጠቅ ያድርጉ ፡፡ 
 
ከዚያ በጥቅምት 13 (እ.አ.አ.) ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት በወላጅ-
አስተማሪ ጉባ web ገፃችን ላይ ቨርቹዋል ኮንፈረንስ ማውጫ ይለጠፋል። 
በኮንፈረንሱ ቀን በተያዘለት ሰዓት ወደ ድህረ-ገፁ ይሄዳሉ ፣ የልጅዎን 
ትምህርት ቤት ጠቅ ያድርጉ እና የሁሉም አስተማሪዎች ማውጫ 
በስማቸው እና በስዕሎቻቸው ይመለከታሉ ፡፡ አብራችሁ እንድትሰበሰቡ 
የታቀዱትን መምህር ይፈልጉ እና በስዕላቸው ላይ ጠቅ ያድርጉ ፡፡ ይህ 
ለጉባኤው ወደ አስተማሪው የማጉላት አገናኝ ያመጣዎታል። የቀደሙ 
ጉባኤያቸውን እስኪያጠናቅቁ ድረስ በአጉላ በ “ማቆያ ክፍላቸው” ውስጥ 
ይሆናሉ እናም በዚያን ጊዜ ከመጠባበቂያ ክፍል ወደ ኮንፈረንስዎ 
ያስገቡዎታል ፡፡ 
 
ይህንን ሂደት በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ በት / ቤትዎ ዋና ቢሮ 
ያነጋግሩ እና ከዚያ እርስዎን ሊረዳዎ ይችላል። 


