
 

 
1200 Firs t  Street ,  NE |  Washington,  DC 20002 |  T 202.442.5885 |  F 202.442.5026 |  www.dcps.dc.gov 

  

 
የDCPS ተማሪዎች እና ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ –  
 
የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) በአካባቢው የሚታየውን የኮሮናቫይረስ (COVID-19) ክትትል በማድረግ ላይ እያለ፣ ለተማሪዎችን እና ሠራተኛ 
ደህንነትን ቅድሚያ መስጠቱን ይቀጥላል።  እንደ DCPS የአደጋ ጊዜ ምላሽ አሰጣጥ ዕቅድ መሰረት፣ በመጋቢት 7 (March 16) ሣምንት ውስጥ፣ 
የትምህርት ቤት የጊዜ ሰሌዳ መሸጋሸጎች ይኖራሉ። ይህ ማስታወቂያ ሁለቱንም፤ አስተማሪዎችን እና ተማሪዎችን ይመለከታል።   
 
አርብ፣ መጋቢት 11 (March 20) ቀን የጊዜ ሰሌዳ ተይዞለት የነበረው የአስተማሪዎች የሙያ ብቃት እድገት ቀን (Professional Development 
Day)፣ አሁን ተቀይሮ ሰኞ መጋቢት 7  (March 16) ቀን እንዲሆን ተደርጓል። 
 
ትምህርት ቤቱ፣ ሰኞ መጋቢት 7 ቀን (Monday, March 16) ለተማሪዎች ዝግ ይሆናል፤ በዚያን ሣምንት ቀሪው ቀናት ግን ትምህርት ይቀጥላል። አርብ 
መጋቢት 11 (March 20) ቀን ለተማሪዎች ዝግ መሆኑ ቀርቶ፤ ትምህርት ይኖራል። 
 

አዲስ! 
ሰኞ፣ መጋቢት 7 (3/16)  

ማክሰኞ፣ መጋቢት 8 
(3/17) 

እሮብ፣ መጋቢት 9 
(3/18) 

ሐሙስ፣ መጋቢት 10 
(3/19) 

አዲስ! 
አርብ፣ መጋቢት 11 

(3/20) 
የPD ቀን ለአስተማሪዎች DCPS 
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እና ተማሪዎች ክፍት 

ይሆናል 
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ይሆናል 
ተማሪዎች ትምህርት 

የላቸውም 

 
የዲሲ ጤና (DC Health) ምንም የCOVID-19 ስርጭት በማህበረሰቡ እንደማይታይ፣ እና ቅድሚያ እየሰጠነው ያለውን የመከላከል ተግባራችንን መቀጠል 
እንዳለብን ሪፖርት ማድረጉን ቀጥሏል። ሆኖም ግን፣ ሁኔታው ተለዋዋጭነት ሊኖረው ስለሚችል፣ በየዕለቱ ዝግጅት ማድረግ ወሳኝነት የሚቀጥል ይሆናል። 
ይህንን በአዕምሮአችን ይዘን፣ DCPS የዕቅዳችንን የጊዜ አሰጣጥ ላይ ፍጥነት በመጨመር፣ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝ ጊዜ፣ አስተማሪዎቻን እና የትምህርት ቤቱ 
አመራሮች ብቃት ያለው የርቀት ትምህርት አሰጣጥ ላይ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ ሆነው መገኘታቸው ማረጋገጥ ይፈልጋል። በሚቀጥለው ሣምንት ሊደረግ 
ታስቦ የበረው፣እንደ የሙያ ብቃት እድገት ቀን (Professional Development Day)፣ አስተማሪዎች እና የትምህርት ቤት አመራሮች፣ ጠቅላላ የDCPS 
ትምህርት ቤት ማህበረሰብን፣ በስርዓተ ትምህርቱ ሊከሰት የሚችል ዕክል ላይ እቅድን በማውጣት ላይ ትኩረት ያደርጋሉ።  
 
የትምህርት አሰጣጥ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ እክል ላይ የሚወጡ እቅዶች፣ ትምህርት ቤቶች ለተራዘመ ጊዜ መዘጋት አስፈላጊ ሆኖ የሚገኝበት አጋጣሚ 
ሲከሰት፣ ትርጉም በሚሰጥ ሁኔታ፣ አስፈላጊ የሆነ የመማር ሂደት እንዲከናወን መንገድ ይፈጥራል።  ከPK-8 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ ለሁሉም የክፍል 
ደረጃዎች፣ እና ለእያንዳንዱ የሚፈለጉ የምርቃት ኮርሶችን መውሰድ የሚገባቸው፣ ከ9-12 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ፤ የሚያስፈልገውን የመረጃ ምንጮች 
በመቅረጽ ላይ እንገኛለን። እነዚህ የመረጃ ምንጮች፣ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ታትመው እና በኦንላይን፤ በሁለቱም መንገድ ሊያገኙዋቸው ይችላሉ።  
 
የሙያ ብቃት እድገት ቀን (Professional Development Day) ክፍለጊዜዎችን፣ ከአርብ ወደ ሰኞ ማዛወራችን፣ የDCPSን በCOVID-19 የድንገተኛ 
ጊዜ ዝግጁነት ዕቅድ አንደኛው አካል ነው። እባክዎን፣ ከዲሲ ጤና (DC Health)፣ በCOVID-19 የተሰጠውን አዳዲስ መረጃን 
https://coronavirus.dc.gov/ በመጎብኘትም ይመልከቱ።  
 
ስለተረዳችሁን እና የተማሪዎቻችንን፣ የሠራተኞቻችንን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰባችንን ቅድሚያ በመስጠት ደህንነትን ለመጠበቅ በቀጣይነት ትጋትን 
ስላሳያችሁን እናመሰግናለን። ጥያቄዎች ካለዎት፣ እባክዎን ወደ ceo.info@k12.dc.gov ይላኩልን። 
 
ከሰላምታ ጋር፣   
 

ሊዊስ ዲ. ፌረቢ፣ Ed.D. 
ቻንስለር 

 
 


