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መጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ.ም. 
 
ውድ የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች እና ቤተሰቦች: 
 

ዲስትሪክቱ፣ የኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምላሽ አሰጣጥ ላይ ተጨማሪ ማስተባበሪያ በመሆን እንዲያግዝ፣ መጋቢት 2 ቀን 2012 
ዓ.ም.፣ ከንቲባ መሪየል ባውዘር፣ ሁለቱንም የስቴት የአደጋ ጊዜ እና የሕዝብ ጤና አደጋ ጊዜ አዋጆችን አውጀዋል። በዚህ ታይቶ 
በማይታወቅ የሕዝብ ጤና የአደጋ ጊዜ ወቅት፣ የተማሪዎቻችንን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰባችንን ደህንነት ለማረጋገጥ የዲሲ 

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS)፣ በቁርጠኝነት መስራቱን ይቀጥላል። ስለሆነም፣ በክልላችን የCOVID-19 ስርጭትን ለመግታት 

እንዲረዳ፣ ከሰኞ መጋቢት 7 ቀን (March 16) ጀምሮ እስከ ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን (March 31) ድረስ፣ DCPS የክንውኖች 
ማስተካከያ ያደርጋል።   

 
የማህበረሰቡን የጤና ስጋቶችን በመጠቆም እና የተማሪዎቻችንን የመማር ሂደት መቀጠሉን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረጉን እየቀጠለ 

ባለበት ጊዜ፤ DCPS በመጋቢት 7 (March 16)  እና በመጋቢት 22 (March 31) መካከል ባሉት ቀናት አዲስ ወይም የተሻሻለ የጊዜ 

ሰሌዳዎችን ይከተላል: 
 

• ሰኞ፣ መጋቢት 7 (March 16) — አስተማሪዎች እና ሠራተኞች የርቀት ትምህርትን አሰጣትን ለማቀድ ወደትምህርት ቤት 
ይመጣሉ። ለተማሪዎች ትምህርት ቤት ዝግ ነው።  

 

• ከማክሰኞ፣ መጋቢት 8 (March 17) እስከ ሰኞ፣ መጋቢት 14 (March 23) — DCPS የፀደይ ወቅት እረፍትን (Spring 
Break) ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ይወስዳሉ።  በሚያዝያ ወር (April) የታሰበው፣ የፀደይ ወቅት እረፍት (Spring 
Break) አይኖርም።   

 

• ከማክሰኞ መጋቢት 15 (March 24) እስከ ማክሰኞ መጋቢት 22 (March 31) — ተማሪዎች በርቀት ትምህርት 
ይሳተፋሉ።   

 

• እሮብ መጋቢት 23 (April 1) — ትምህርት ቤት አገልግሎቱን ይቀጥላል።  
 
በዚህ ወቅት፣ በትምህርት ቤት የተዘጋጁ እንቅስቃሴዎች በሙሉ እንደ - አትሌቲክስ፣ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ የሚካሄዱ 

(extracurriculars) የመስክ ጉዞ (field trips)፣ ዝግጅቶች ወይም ከትምህርት-በኋላ ፕሮግራሞች በሙሉ አይኖሩም።  
 
ይህንን በፍጥነት የሚሰራጭ የተፈጥሮ ክስተትን ለመቆጣጠር በምንሰራበት ጊዜ፣  የDCPS ማህበረሰባችን በሚያንፀባርቀው ትዕግስት፣ 
ተለዋዋጭ ነገሮችን መቀበል፣ እና የሚያሳየው ትብብር ታላቅ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የሚቀጥሉት ጥቂት ሣምንታትን እየተቃረብን 
ስንመጣ እና ዲስትሪክቱ ይህንን ልዩ የሆነ ሁኔታን በሚዳስስበት ወቅት፣ ትዕግስታችሁንና እምነታችሁን መስጠት እንድትቀጥሉ 
እንጠይቃለን።     
 
ይህ ውሳኔ የተወሰነው፣ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ማህበረሰብን የጤና እና የደህንነት ሁኔታን ቅድሚያ ለመስጠት በመሆኑ፣ 

ቤተሰቦቻችን የሚያውክ መሆኑን እንረዳለን። ይህን በአዕምሮ በመያዝ፣ በሚቀጥሉት ጥቂት ሣምንታት ውስጥ፣ ለDCPS ተማሪዎቻችን 
የርቀት ትምህርት ምን እንደሚመስል እና ለቤተሰቦች እገዛ እንዲያደርግ ያለንን ዕቅድ ላይ አንዳንድ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማካፈል 
እወዳለሁ።   
 
ስለ ርቀት ትምህርት 
 
DCPS የትምህርት አሰጣጥ ላይ የሚከሰቱ እክል ላይ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ትምህርት ቤት በተዘጋበት ጊዜ ውስጥ፣ ትርጉም በሚሰጥ 

ሁኔታ፣ አስፈላጊ የሆነ የመማር ሂደት እንዲከናወን ያደርጋል። ለሁሉም ከPK-8 የክፍል ደረጃን የጠበቀ የመረጃ ምንጮችን ያዘጋጀን 

እንደሆነ እና ለእያንዳንዱ ለምርቃት የሚያስፈልጉ ኮርሶችን ከ9-12 አዘጋጅተናል። የእነዚህን ትምህርቶች የታተሙ ቅጂዎችን በመላው 
ከተማ የት መውሰድ እንደሚቻል ወይም በኦንላይን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፤ በመጪው ቀናት ውስጥ ይገለፃል።   
ለልጆች ነፃ ምግብ  

http://www.k12.dc.us/
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በDCPS የጊዜ ሰሌዳ ለውጥ ምክንያት፣ ለተማሪዎች ምግብ በስራ ቀናት፣ ከሰኞ፣ መጋቢት 7 (March 16) — ማክሰኞ፣መጋቢት 22 

(March 31) ድረስ ከ10 am – 2 pm  በሚከተሉት ቦታዎች ውስጥ ይገኛል: 
 

የትምህርት ቤት ስም  አድራሻ  ዋርድ 

Anacostia High School 1601 16th Street SE  (ዋርድ 8) 
Ballou High School 3401 4th Street SE (ዋርድ 8) 
Banneker High School 800 Euclid Street NW  (ዋርድ 1) 
Brookland Middle School 1150 Michigan Avenue NE (ዋርድ 5) 
Cardozo Education Campus 1200 Clifton Street NW (ዋርድ 1) 
Columbia Heights Education Campus 3101 16th Street NW (ዋርድ 1) 
Coolidge High School 6315 5th Street NW (ዋርድ 4) 
Eastern High School 1700 East Capitol Street NE (ዋርድ 6) 
Jefferson Middle School 801 7th Street SW (ዋርድ 6) 
Kelly Miller Middle School  
Kimball Elementary School   
LaSalle-Backus Education Campus  

301 49th St NE   
3375 Minnesota Ave. SE 
501 Riggs Rd. NE 

(ዋርድ 7) 

(ዋርድ 7) 

(ዋርድ 4) 

McKinley Education Campus 151 T Street NE (ዋርድ 5) 
Stanton Elementary School 2701 Naylor Rd. SE (ዋርድ 8) 
Walker-Jones Education Campus 1125 New Jersey Ave. NW (ዋርድ 6) 
Woodson High School 540 55th Street NE (ዋርድ 7) 

 
የዲሲ የጤና የመረጃ ምንጮች ለቤተሰቦች 
 
ቤተሰብዎንና፣ እራስን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ስለሚለውም ጨምሮ፣ በርካታ የመረጃ ምንጮች በcoronavirus.dc.gov 

ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ የሚታዩት የCOVID-19 ምልክቶች፣ ትኩሳት፣ ሣል፣ እና ትንፋሽ ማጠር ናቸው። እነዚህን የCOVID-19  
ምልክቶች ካጋጠመዎት፣ ወይም ለCOVID-19 ተጋልጫለሁ የሚል ስጋት ካደረብዎ፣ የጤና እንክብካቤ ተቋማትን ከመጎብኘትዎ በፊት 
የጤና እንክብካቤ ሰጪ ሐኪምዎ ጋር ይደውሉ።  
 
በcoronavirus.dc.gov ላይም፣ ለልጆች እና ቤተሰቦች፣ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs) ያገኛሉ። በዚህ ወቅት፣ 

ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የዲሲ የጤና (DC Health) ያስተላለፈውን ምክር እንዲከተሉና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበራዊ ስብስብን 
እንዲያስወግዱ እናበረታታለን።     
 

ውለታን ከመቁጠር እና ምስጋና ጋር 
 
ይህ የተራዘመ ጊዜ መዘጋት፣ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣውን ከፍተኛ ተጽዕኖ እንገነዘባለን። በዓመቱ አጋማሽ ላይ፣ 

DCPSን ለሁለት ሣምንታት በከተማ አቀፍ የጤና የአደጋ ጊዜ ምክንያት መዝጋት ያልተጠበቀ ነገር ነው። ይህ ሁኔታ በተማሪዎቻችን 

ላይ፣ በተለይ በምርቃታቸው ላይ ትኩረት ያደረጉ ሲኒየር ተማሪዎቻችን እና በDCPS ወሳኝ የሆነ አገልግሎቶች ላይ ሙሉ ለሙሉ 
የሚተማመኑ ተማሪዎቻችን ሁሉ የሚፈጥርባቸውን ጭንቀት እንረዳለን። በሠራተኞቻችን እና ሠራተኛ የሆኑ ቤተሰቦች ላይም 
የሚፈጥረውን ጫና እንገነዘባለን። ይህ የተራዘመ ጊዜ መዘጋት ለትምህርት ቤታችን የትምህርት ዓመት የቀን መቁጠሪያ ምን 
እንደሚያስከትል፣ መረጃዎን ከትምህርት ቤት ማህበረሰባችን ጋር የምናጋራ ይሆናል። 
 
ስለተረዳችሁን እና የተማሪዎቻችንን፣ የሠራተኞቻችንን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰባችንን ቅድሚያ በመስጠት፣ ደህንነታቸውን 
ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ለመጠበቅ ትጋትን ስላሳያችሁን እናመሰግናለን። መደበኛ አዲስ ወይም ማሻሻያዎች ሲኖሩ፣ ከቤተሰቦች ጋር 

በኢሜል እና በdcps.dc.gov/coronavirus  እና cornavirus.dc.gov እናካፍላችኋለን። 

 
ከሰላምታ ጋር፣ 

   
ሊዊስ ዲ። ፌረቢ፣ Ed.D.   
ቻንስለር  
የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

http://www.k12.dc.us/
https://coronavirus.dc.gov/page/how-protect-yourself-covid-19
https://dcps.dc.gov/coronavirus
https://cornavirus.dc.gov/

