ማርች 11 ቀን፤ 2020 ዓ.ም.
የተከበራችሁ የዲሲፒኤስ (DCPS) ማህበረሰቦች፤
አላስፈላጊ የሆኑ ህዝባዊ ስብሰባዎችን መሰረዝን በተመለከተ ከዲሲ ጤና (DC Health) የተሰጠውን ምክር ተከትሎ የዲሲ የህዝብ
ት/ቤቶች (DCPS) ለተማሪዎች እና ለት/ቤት አባላት በጉዞዎች እና በርካታ ሰዎች በሚሳተፉባቸው ዝግጅቶች ዙሪያ የመከላከል
እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል።
ዲሲፒኤስ (DCPS) የሚከተሉትን ከአሁን ጀምሮ በፍጥነት ተግባራዊ የሚሆኑ ሁኔታዎች ወስኗል፤
•

በትላልቅ ስብሰባዎች ላይ ገደቦች፤ 500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎችን በአንድ ክፍል እንዲገኙ የሚያደርግ ቀጠና-አቀፍም ሆነ
በየትምህርት ቤቱ የሚደረጉ አስፈላጊ ያልሆኑ ዝግጅቶች እስከ ማርች 30 ድረስ ይሰረዛሉ። ይህም ትልልቅ ስብሰባዎችን፤
ስፖርታዊ ዝግጅቶችን እና የመስክ ጉዞዎችን (field trips) ያካትታል። በመሆኑም የነገ ምሽቱ በሩዝቬልት ሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤት (Roosevelt High School) የሚካሄደው 5ኛው ዓመታዊ ማት ቦውል (Annual Math Bowl) ተሰርዟል።
የሁኔታውን ተለዋዋጭነት በመገንዘብ እንደአስፈላጊነቱ ወሳኝ የሆኑ አዳዲስ መረጃዎችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን።

•

የተማሪ ጉዞ፤ በዲሲፒኤስ (DCPS) ድጋፍ የሚከናወኑ ከዲሲ ውጪ የሚደረጉ የተማሪ ጉዞዎች እስከ ሜይ 1 ቀን ድረስ
ታግደዋል። ይህም ከክልል ውጪ እና ዓለም-አቀፍ ጉዞዎችን ያካትታል።

•

የት/ቤት ሰራተኛ ጉዞ፤ በዲሲፒኤስ (DCPS) ድጋፍ የሚደረጉ የት/ቤት ሰራተኞች ጉዞ ለአስፈላጊ ስራዎች ብቻ ውስን
እንዲሆን ተደርጓል።

ማስታወሻ፤ ሰኞ ማርች 16 ለተማሪዎች ትምህርት የለም
ዛሬ ቀደም ብሎ ስለሚቀጥለው ሳምንት የትምህርት መርሃ-ግብር ለውጥ በሚመለከትም ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች አሳውቀናል።
አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መምህራኖቻችን የርቀት ትምህርትን ለመደገፍ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ለት/ቤት አባላት
የሚሰጥ የሙያ ማጎልበቻ ቀን (Professional Development Day) በመሆኑ ሰኞ ማርች 16 ተማሪዎች ትምህርት ላይ አይሆኑም።
ዓርብ፤ ማርች 20 ተማሪዎች ዕረፍት መሆናቸውም ቀርቷል።
ቀደም ሲል ዓርብ፤ ማርች 20 ቀን ሊደረግ ተወስኖ የነበረው የዲፒአር ፈን ዴይ ካምፕ (DPR’s Fun Day Camp) አሁን ሰኞ፤ ማርች
16 ቀን ይካሄዳል። በሁሉም 8 ዋርዶች ስለሚካሄድባቸው ቦታዎች ለማወቅ ይህንን ሊንክ ይጎብኙ።
ሰኞ፤ ማርች 16 ቀን የዲሲፒኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃግብሮች ይሰረዛሉ፤ ነገር ግን ከሰኞ፤ ማርች 17 እስከ ዓርብ፤ ማርች
20 ወደ መደበኛው መርሃ-ግብር ይመለሳሉ። በአጋር ድርጅቶች የሚመሩ የከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮችን የሚመለከት መረጃ
ለቤተሰቦች ከዚያው በቀጥታ ይደርሳል።
የሚቀጥለውን ሳምንት አዲስ የተለወጠ መርሃ-ግብር በተመለከተ ለማወቅ እባክዎ የሚከተለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ።
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አዲስ!
ሰኞ 3/16
ለመምህራን የሙያ
ማጎልበቻ (PD Day)
ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት
የለም
ዲፒአር ፈን ዴይ
ካምፕ (DPR Fun
Day Camp)
የዲሲፒኤስ (DCPS)
ከትምህርት በኋላ
መርሃግብሮች
አይካሄዱም

ማክክሰኞ 3/17

ዕሮብ 3/18

ሃሙስ 3/19

ዲሲፒኤስ (DCPS)
ለመምህራን እና
ለተማሪዎች ክፍት ነው

ዲሲፒኤስ (DCPS)
ለመምህራን እና
ለተማሪዎች ክፍት ነው

ዲሲፒኤስ (DCPS)
ለመምህራን እና
ለተማሪዎች ክፍት ነው

አዲስ!
ዓርብ 3/20
ዲሲፒኤስ (DCPS)
ለመምህራን እና
ለተማሪዎች ክፍት ነው

የዲሲፒኤስ (DCPS)
ከትምህርት በኋላ
መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

የዲሲፒኤስ (DCPS)
ከትምህርት በኋላ
መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

የዲሲፒኤስ (DCPS)
ከትምህርት በኋላ
መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

የዲሲፒኤስ (DCPS)
ከትምህርት በኋላ
መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

አጋር የከትምህርት
በኋላ መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

አጋር የከትምህርት
በኋላ መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

አጋር የከትምህርት
በኋላ መርሃ-ግብሮች
ይከፈታሉ

ከትምህ/ቤትዎ መሪዎች
እና ከአጋር ከትምህርት
በኋላ መርሃ-ግብር ጋር
በመገናኘት ያጣሩ

ከዲሲ ጤና (DC Health) ግብዓቶች
ከዲሲ ጤና (DC Health) የሚሰጡ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት እና ለቤትዎ የመከላከያ ዘዲዎችን፤ ምልክቶችን እንዴት መለየት
እንደሚቻል እና የጤና አገልግሎት ሰጪን መቼ ማግኘት እንዳለብዎት ለማወቅ https://coronavirus.dc.gov/ ድረ-ገጽን
እንዲጎበኙ አሳስባለሁ።
ዲሲፒኤስ (DCPS) በድረ-ገጻችን https://dcps.dc.gov/coronavirus ላይ ለቤተሰቦች መረጃዎችን ማስቀመጡን እና በብዙሃን
መገናኛዎቻችንም በኩል መረጃ ማካፈሉን ይቀጥላል።
የተማሪዎቻችንን፤ የት/ቤት አባላትን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰቦችን ደህንንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን በመረዳትዎ እና
ለዚህም ለሚያደርጉት ቀጣይ ቀርጠኝነት እንደገና አመሰግናለሁ።
ከሰላምታ ጋር
ሌዊስ ፍሪድ (Lewis D. Ferebee, Ed.D)
ቻንስለር (Chancellor)
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