
 
 

 
 

 

ከሐሙስ መስከረም 14 ቀን 2020 ጀምሮ ተግባራዊ የሆነው ነፃ ምግብ 
በሃስቲንግስ አይኤስዲ 200 ትምህርት ቤት ወረዳ ውስጥ ለተመዘገቡ ልጆች 
ሁሉ አሁን ይገኛል ፡፡ የአሜሪካ ግብርና መምሪያ ገንዘብ እስከሚያበቃ ድረስ 
እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2020 ወይም ከዚያ ቀደም ብሎ ለትምህርት ቤት 
ምግቦች ሁሉንም ክፍያዎች እንደሚተው አስታውቋል። 
ተማሪዬ ነፃ ምግባቸውን የሚያገኘው እንዴት ነው? 
በትምህርት ቤት ሲማሩ- 
ቁርስ እና ምሳ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ወይም በአካል ወይም 
በድብልቅ የመማሪያ መርሃግብር ሲማሩ ያለምንም ወጪ ይገኛሉ ፡፡ 
 ቤት ውስጥ ሲማሩ: 
ሀስቲንግስ የመስመር ላይ አካዳሚ 
የአንድ ሳምንት የሁለቱም ቁርስ እና የምሳ አቅርቦቶች ሰኞ ሰኞ (ለበዓላት 
ካልተጠቀሱ በስተቀር ፣ ወዘተ) ከ 9 ሰዓት - 11 ሰዓት በሃስቲንግስ 
ዲስትሪክት ጽ / ቤት ይገኛሉ ፡፡ ከሳምንቱ በፊት እኩለ ቀን ላይ ሐሙስ 
ያዝዙ ፡፡ 
የመጀመሪያ ደረጃ ድቅል ትምህርት 
ተማሪዎችዎ በቦታው ላይ ብቻ ላልሆኑ ቀናት ምሳዎች ያዝዙ ፡፡ ምግብ 
በተማሪዎ በቀኑ መጨረሻ በተመደበላቸው ቦታ ይወሰዳል። 
በቡድን 1 ውስጥ ያሉ ተማሪዎች (በዚያው ዕለት ሰኞ / ማክሰኞ ይሳተፋሉ) 
ተማሪዎች ማክሰኞ ረቡዕ ፣ ሐሙስ እና አርብ ማክሰኞ ማክሰኞ ዕለት 
ተማሪዎች እንዲወስዱ ከሰኞ እስከ እኩለ ቀን ምሳ ያዙ። 
በቡድን 2 ውስጥ ያሉ ተማሪዎች (እዚያው ሐሙስ / አርብ ላይ ተገኝተው) 
ተማሪዎች ሐሙስ እኩለ ቀን ላይ እኩለ ቀን ላይ ምሳዎች ከሰኞ ፣ ማክሰኞ 
እና ረቡዕ ቀን መጨረሻ ላይ እንዲወስዱ ያዝዛሉ። 
የሁለተኛ ደረጃ ድቅል ትምህርት 
በቡድን 1 ውስጥ ያሉ ተማሪዎች (በተከታታይ ሰኞ / ማክሰኞ ይሳተፋሉ)-
ማክሰኞ ማክሰኞ እሮብ ፣ ሐሙስ እና አርብ ምግቦች ላይ በቀኑ መጨረሻ 
ላይ እንዲወስዱ ከሰኞ እስከ እኩለ ቀን ምሳ ያዙ ፡፡ 
በቡድን 2 ውስጥ ያሉ ተማሪዎች (እዚያው ሐሙስ / አርብ ላይ ተገኝተው) 
ሐሙስ እኩለ ቀን ላይ እኩለ ቀን ላይ ምሳዎች ከሰኞ ፣ ማክሰኞ እና ረቡዕ 
ምግቦች እንዲወስዱ ሐሙስ እኩለ ቀን ላይ ያዝዛሉ። 
የታዘዙት ምሳዎች ሁሉ ቁርስንም ይጨምራሉ ፡፡ 
ነፃ ምግብ ለተሰጠ የትምህርት ቀናት ብቻ ይሰጣል። ምግቦች በበዓላት 
ወይም በእረፍት ቀናት በተሰጡ ቀናት አይሰጡም ፡፡ 
 
እነዛን የነፃ እና የተቀነሱ የማመልከቻ ቅጾችን ይሙሉ! 
ምንም እንኳን ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራቶች ምግቦች ነፃ ቢሆኑም ፣ 
አሁንም የነፃ እና የተቀነሰ የማመልከቻ ቅጽ መሙላት ያስፈልግዎታል። ይህ 
ከዲሴምበር 31 በኋላ ለምግብ ክፍያ የሚከፍሉ መሆኑን ያረጋግጥልዎታል 
እንዲሁም ለሌሎች ከትምህርት ቤት ጋር ለተያያዙ ተግባራት ወጪዎችን 
ለመሸፈን ይረዳዎታል። በተጨማሪም ፣ ትምህርት ቤቶቻችንን ለመደገፍ 
ወረዳችን የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ያስችለዋል ፡፡ የ 2020-
2021 ነፃ እና የተቀነሰ የምግብ ማመልከቻን በመስመር ላይ ያጠናቅቁ 
ወይም አንድን ለመጠየቅ የምግብ አገልግሎትን ያነጋግሩ። 
 
እባክዎን ያስተውሉ-ቤተሰቦች በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት መጀመሪያ 
ላይ ለጥቅም አዲስ ማመልከቻ መሙላት አለባቸው ወይም 
ጥቅማጥቅሞች ጊዜው ያበቃል! 

መልካም የሳምንቱ መጨረሻ ወራሪዎች! 
ተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን አስገራሚ ናቸው! በእኛ ሕንፃዎች እና 
በመስመር ላይ ሌላ ታላቅ ሳምንት ነበረን ፡፡ ተማሪዎች እና ሰራተኞች 
ሲመለሱ ማየት በጣም አስደሳች ነበር። ወደ መማር ጎድጓዳ ውስጥ ስንገባ 
ደህንነትን እንደ ተቀዳሚ ትኩረት ማድረጋችንን እንደቀጠልን 
ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ ፡፡ እባክዎን ተማሪዎ ከ COVID ጋር 
የሚጣጣሙ ምልክቶችን ካሳዩ ወደ ትምህርት ቤት ባለመላክ እርስ 
በርሳችን ደህንነት እንድንጠበቅ ይርዱን ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ወደ 
ትምህርት ቤትዎ ርዕሰ መምህር ወይም የጤና ቢሮ ያነጋግሩ ፡፡ 
 
ባለፈው ረቡዕ የትምህርት ቤቱ ቦርድ በበጀት ማስተካከያዎች ዙሪያ 
ውይይቱን ጀመረ ፡፡ ወደ ሀስቲንግስ ቲቪ የፌስቡክ ገጽ በመሄድ 
ስብሰባውን ማየት ይችላሉ ፡፡ በአሁኑ ወቅት በግምት ወደ 1.6 ሚሊዮን 
ዶላር የበጀት ጉድለት አለብን ፣ ለዚህም ማስተካከያ ማድረግ አለብን ፡፡ 
ከአሁኑ እስከ ዲሴምበር 2020 ድረስ አማራጮችን እናዘጋጃለን ፣ ግብዓት 
እንጠይቃለን እንዲሁም ወደ ቀጣዩ መንገድ እና ወደ ዘላቂው የበጀት ቦታ 
እንድንመለስ ለማድረግ አንዳንድ አስቸጋሪ ውሳኔዎችን እናደርጋለን ፡፡ 
 
ለማስታወስ ያህል ፣ ይህ መጪው ሳምንት የመጀመሪያ አምስት ቀናት 
ሳምንታችን ይሆናል ፣ ይህም ማለት ረቡዕ የመጀመሪያችን የፍሌክስ ቀን 
ይሆናል ማለት ነው ፡፡ ተማሪዎች ረቡዕ ረቡዕ በአካል አይገኙም ፣ ሆኖም 
አስተማሪዎቻቸው ለቀኑ የሚጠብቁትን ያካፍላሉ ፡፡ 
 
በመጨረሻም የመማሪያ ሞዴሎችን መለወጥ ለእኛ መቼ ፣ እንዴት እና 
ምን እንደሚመስል ጥያቄዎችን አግኝቻለሁ ፡፡ የሚኒሶታ የጤና መምሪያ የ 
14 ቀናት ጉዳይ ቆጠራን ለት / ቤት ወረዳዎች እየተቆጣጠርን ነው ፡፡ 
እነዚህ በየሳምንቱ ሐሙስ ይወጣሉ ፣ በየትኛው የመማሪያ ሞዴል ውስጥ 
መሆን አለብን የሚለውን ለመወሰን መነሻ እንዲሆኑ የታሰቡ ናቸው ፡፡ 
እነዚህ ቁጥሮችም በግምት የአንድ ሳምንት ተኩል ዕድሜ ያላቸው ናቸው 
፣ ስለሆነም በየቀኑ የዳኮታ አውራጃ ቁጥሮችን እየተመለከትን ነው ፡፡ 
ቁጥራችን ወደ ፊት አዝማሚያውን ከቀጠለ ለቤተሰቦች ለውጥ ሊመጣ 
እንደሚችል እንዲያውቁ እና እንዲህ ዓይነቱን ለውጥ በምንጠብቅበት ጊዜ 
ግንኙነቶችን እንልካለን ፡፡ ወደ የበለጠ ወደ ገዳቢው ሞዴል ከተዛወርን 
(ቁጥራችን በ 10,000 በ 30 ሲደርስ) የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 
በድብልቅነት ይቆያሉ ፣ ግን ሁለተኛ ወደ ሙሉ ርቀት ይቀየራሉ ፡፡ 

ተስፋችን በነሐሴ ወር ታትሞ በወጣው የተሻሻለው የትምህርት ቤት 
የቀን መቁጠሪያችን ላይ እንዳስቀመጥነው እስከ ህዳር መጨረሻ 
ድረስ በተዳቀለው የመማሪያ ሞዴል ስር መስራታችንን መቀጠል 
እንችላለን ፡፡ ሆኖም ወደ ተከለከለ የመማር ሞዴል እንድንለወጥ 
ከተገደድን ፣ የት / ቤቱ አውራጃ ለውጡን የጥሪ ስርዓታችንን 
መጠቀምን ጨምሮ ለውጡን ለቤተሰቡ ለውጦች እና ስለዚያ 
ለውጥ የሚመለከቱ ዝርዝሮችን በበርካታ መንገዶች ያሳውቃል። 
በዚህ ምክንያት ለተማሪዎ ከት / ቤቱ ዲስትሪክት ፋይል ላይ 
ትክክለኛ የስልክ ቁጥሮች መኖራቸው አስፈላጊ ነው ፡፡ 


