
 
 
 

 
 

ከቴክኖሎጂ ጋር መታገል ምን ያህል ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ እናውቃለን 
ስለዚህ ለት / ቤት አቅርቦቶች ወይም ለሂስቲንግአፕስ አካውንቶች የቴክኒክ 
ድጋፍ ከፈለጉ ከዚህ በታች ያለው መረጃ ይረዳል ፡፡ 
ኤች ኤች ኤስ ኤስ: ዳርሪን ሮጀርስ, drogers@hastings.k12.mn.us, 
651-480-7646 (ኢሜል ተመራጭ) 
ኤችኤምኤስ: ዴሪክ ስሚዝ, dereksmith@hastings.k12.mn.us, 651-
480-7137 (ኢሜል ተመራጭ) 
የመጀመሪያ ደረጃ: - በመጀመሪያ አስተማሪውን ያነጋግሩ ከዚያም ሉቃስ 
ቨርነር ፣ lwerner@hastings.k12.mn.us ፣ 651-480-7136 (ኢሜል 
ተመራጭ) 
 
የበይነመረብ (ኢንተርኔት) መዳረሻ ከፈለጉ እባክዎን ከሚመከሩት 
አማራጮች ውስጥ አንዱ ለእርስዎ እንደሚሰራ ለማወቅ በመጀመሪያ 
የተገናኘውን ሰነድ ይመልከቱ ፡፡ ያሉትን አማራጮች ዝርዝር በመጠቀም 
አሁንም መፍትሄ መፈለግ ካልቻሉ የሕንፃዎን ዋና ኃላፊ ያነጋግሩ ፡፡ 
https://tinyurl.com/ISD200Internet 
 
ቀድሞውኑ ስለ ተዘጋጀ ስለ ስኮሎጂ መለያ ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ያነጋግሩ 
HHS: schoologysupport@hastingsapps.org 
ኤች.ኤም.ኤስ. ግሌንዳ ፒክ; gpeak@hastings.k12.mn.us 
 
የአሁኑን የስኮሎጅ መድረክ መሰናክሎችን ለመመልከት ከፈለጉ እባክዎን 
የስኮሎጂ ሁኔታን ገጽ በ https://status.schoology.com ይጎብኙ ፡፡ 
 
አዲስ የሾሎሎጂ ወይም የማይነበብ ካምፓስ መለያ ማቋቋም 
የሚያስፈልግዎ የኤች.ኤች.ኤስ.ኤስ ወይም የኤችኤምኤስ ወላጅ ከሆኑ 
እባክዎ ያነጋግሩ 
ኤች ኤች ኤስ: - ዴ ሪተር ፣ dritter@hastings.k12.mn.us 
ኤች.ኤም.ኤስ. ሎሪ ማርሽ ፣ lmarsh@hastings.k12.mn.us 
 
በአንደኛ ደረጃ ማለቂያ የሌለው ካምፓስ የወላጅ መተላለፊያ መለያዎ እገዛ 
ከፈለጉ ወይም መለያ ለማቋቋም የወላጅ መዳረሻ ቁልፍ ከፈለጉ እባክዎ 
ያነጋግሩ 
ኬኔዲ ሊንዲ ትሑት ፣ lhumble@hastings.k12.mn.us, 651-480-7220 
ማክአሊፍፌ ሜሊንዳ ዛጃክ ፣ mzajac@hastings.k12.mn.us, 651-
480-7390 
Pinecrest: ylሪል ኒቡር, cniebur@hastings.k12.mn.us, 651-480-
7280 
ሰውን ለመድረስ እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን ያነጋግሩ 
ኬኔዲ-የልጅዎ አስተማሪ ወይም አንዲ ሊየር ፣ 
aleiser@hastings.k12.mn.us 
ማክአሊፍፌ-የልጅዎ አስተማሪ ወይም አንዲ ሊየር ፣ 
aleiser@hastings.k12.mn.us 
Pinecrest-የልጅዎ አስተማሪ ወይም አንዲ ሊይሰር ፣ 
aleiser@hastings.k12.mn.us 

ታላቅ ዜና! የአይፓድ መላኪያችን ደርሶ በአሁኑ ወቅት ለተማሪዎች 
አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል ፡፡ በአይፓድ ብዛት ምክንያት እነዚህ ከአራተኛ 
ክፍል ተማሪዎቻችን በመጀመር የክፍል ደረጃን በመቀነስ በሚቀጥሉት 
ሁለት ሳምንቶች ለቤት አገልግሎት ዝግጁ መሆናቸውን እንጠብቃለን ፡፡ 
 
በዚህ ውስጥ ስንሠራ ለትዕግስትዎ እናመሰግናለን ፡፡ የአይፓድ እና 
የቴክኖሎጅ አጠቃቀም ስምምነት ለአስተማሪዎ እስካሁን ካልተመለሱ 
እባክዎ በተቻለ ፍጥነት ይህንን ያድርጉ ፡፡ የዲስትሪክት መሣሪያን 
በመጠቀም ተማሪዎች አንድ ወጥ የሆነ ልምድን ይሰጣቸዋል እንዲሁም 
የትምህርት ቤት ሰራተኞች የተማሪ ፍላጎቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ 
እንዲደግፉ ያስችላቸዋል። እንዲሁም ትክክለኛ የጥበቃ ስራዎች 
መኖራቸውን ያረጋግጣል ፡፡ 
 
ቤተሰቦች የቤት አይፓድን መጠቀም የሚመርጡ ከሆነ እባክዎ እቅድዎን 
ከልጅዎ ዋና አስተማሪ ጋር ያነጋግሩ። ቀደም ባሉት ግንኙነቶች 
እንደተገለፀው ለመዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች ያለን እቅድ ዓመቱን 
ለመጀመር የአይፓድ አጠቃቀምን በቦታው ላይ ለሚማሩ የትምህርት 
ቀናት ትኩረት መስጠት ነው ፡፡ ለቤተሰቦች አንዳንድ ጠቃሚ የቴክኖሎጂ 
ሀብቶችን እና እርስዎ ለዲስትሪክት ለተሰጠ iPad ወይም ለሌላ የወረዳ 
ሀብቶች የቴክኖሎጂ ድጋፍን የሚጠይቁበትን መንገድ አዘጋጅተናል ፡፡ 
የተፈለገውን የመማሪያ ቁሳቁስ ተደራሽነት ለማረጋገጥ ተማሪዎች 
በየምሽቱ አይፓድ ወደ ቤታቸው እንዲያመጡ ይጠየቃሉ ፡፡ 
 
እባክዎን ልጅዎ ይህን አስፈላጊ የመማሪያ መሣሪያ በየቀኑ ከእነሱ ጋር 
እንዲይዝ እርዱት ፡፡ አይፓድስ የመስመር ላይ እንቅስቃሴዎችን (ሲሰዋ እና 
ሌሎች ዲጂታል ሀብቶች) እና ባህላዊ የወረቀት / እርሳስ እንቅስቃሴዎችን 
በመጠቀም ሚዛናዊ በሆነ አካሄድ ጥቅም ላይ ይውላሉ ፡፡ የማያ ገጽ ጊዜን 
ማስታወሳችንን እንቀጥላለን። 
 
አስተማሪው የግለሰቦችን የመማሪያ ቡድን ለመደገፍ አስፈላጊ ከሆነ አልፎ 
አልፎ ፣ የጠዋት ወይም ከሰዓት ምናባዊ ክፍለ ጊዜ (አጉላ) መሰረዝ 
አስፈላጊነት ሊኖር ይችላል። በእነዚህ አጋጣሚዎች ተማሪዎች ቀደም ሲል 
በተሰጣቸው የመማር ሥራ ላይ መስራታቸውን መቀጠል ይችላሉ ፡፡ ይህ 
መደበኛ ክስተት ነው ብለን አንጠብቅም ግን በየቀኑ በትምህርት ቤት 
የተማሪዎችን ሽፋን ለማረጋገጥ የመጠባበቂያ ዕቅዶችን ማዘጋጀት 
ያስፈልገናል ፡፡ የተማሪዎችን ምናባዊ የድጋፍ ጊዜ ለማክበር የተቻለንን 
ሁሉ እንደምናደርግ እባክዎ ይገንዘቡ ፡፡ 

አይርሱ-የቀን መቁጠሪያችን ተለውጧል 
አርብ ፣ መስከረም 25 በ Cohort 2 ውስጥ ላሉት ተማሪዎች በግል 
የመማሪያ ቀን ነው። 


