
 

ውድ የሴንተር ሲቲ ቤተሰቦች, 

እኛ በዚህ ነገሮች ከባድና ምን እንደሚሆን እርግጠኛ ባልሆነበት ጊዜያት የት / ቤታችን ማህበረሰብ እንዲበረታታ እና ስራውን 
እንዲቀጥል  ለመርዳት የምታደርጉትን ጥረት ሁሉ እናደንቃለን። በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀሰው ከሩብ አመት 
በሁዋላ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት የሚወሰነው ከተማሪዎቻችን እና ከሠራተኞቻችን ጤና እና ደህንነት ጋር በተዛመደ 
እና ነባራዊ ሁኒታ ላይ ተመስርቶ ነው ፡፡ የሲዲሲ እና የዲሲ ጤና መመሪያዎችን በተከታታይ መከታተል ፣ ከቤተሰቦቻችን እና 
ከሰራተኞቻችን የተሰጡ ግብረመልሶች እና የተለያዩ ሁኔታዎችን በጥንቃቄ በመመርመር ሁለተኛውን ሩብ አምት ዳግም የመክፈቻ 
እቅዶቻችንን ለማሳወቅ ረድተውናል ፡፡ እባክዎ ልብ ይበሉ  ዕቅዱ የህዝብ ጤና ድንገተኛ ሁኔታ የበለጠ ሊሻሻል ስለሚችል ወደፊት 
እቅዳችን እንድናስተካክል የሚያስችለን ይሆናል ፡፡ 

 

ሴንተር ሲቲ እስከ ሁለተኛው ሩብ አመት መጨረሻ ማለትም (1/27/21)  ድረስ የርቀት ትምህርት መመሪያ መስጠቱን 
እንደሚቀጥል ወስነናል። በተለዩ ሁኔታዎች ለተመረጡ ተማሪዎች ወደ ካምፓሶች በአካል   እንድንጋብዝ ሊጠይቁን 
ይችላሉ። በዚህ ውሳኔ ላይ ማስተካከያዎች አስፈላጊ መሆናቸውን ለማወቅ የጤና መረጃዎችን መከታተል እንቀጥላለን 
፡፡ሴንተር ሲቲ እስከ ሁለተኛው ሩብ አመት መጨረሻ ማለትም (1/27/21)  ድረስ የርቀት ትምህርት መመሪያ መስጠቱን 
እንደሚቀጥል ወስነናል። በተለዩ ሁኔታዎች ለተመረጡ ተማሪዎች ወደ ካምፓሶች በአካል   እንድንጋብዝ ሊጠይቁን 
ይችላሉ። በዚህ ውሳኔ ላይ ማስተካከያዎች አስፈላጊ መሆናቸውን ለማወቅ የጤና መረጃዎችን መከታተል እንቀጥላለን ፡፡ 
*ተማሪዎ በአካል መምጣትና መካፈል ካለበት እስከ 10/23 ባለው ቀን እናሳውቆታለን፡፡ 

 

እኛ  ለሴንተር ሲቲ ትምህርት  ቤት ማህበረሰብ ይህ የተሻለ ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም ይህንን የትምህርት ዓመት በርቀት 
ትምህርት ለመጀመር ወስነናል-ጤናን እና ደህንነትን በማስቀደም ፡፡ የእኛ ከፍተኛ ትኩረት የት / ቤታችን ማህበረሰብ ጤና እና 
ደህንነት ነው ፣ እናም ውሳኔዎቻችንን ለማሳወቅ በባለሙያዎች መታመንን እንቀጥላለን። የ COVID-19 ጉዳዮች በዲሲ እና እና ከ 
50% በላይ ግዛቶች ጨምረዋል ፡፡ ይህ ከቀዝቃዛ አየር ሁኔታ፡ ከቤት ውስጥ እንቅስቃሴዎች እና የጉንፋን ወቅት መከሰት ጋር ተያይዞ 
ተጨማሪ አደጋዎችን ያስከትላል ፡፡ 

የሴንተር ማስተማሪያ መሪዎች የልጅዎን የርቀት ትምህርት ተሞክሮ ከፍ ለማድረግ ያለመታከት እንደሚሠሩ ይመኑ ፡፡ የ1-1 
ላፕቶፕ መርሃግብርን ተግባራዊ ማድረግ እና የፈጠራ ምናባዊ የመማሪያ ዘዴዎችን መጠቀሙ የተስተካከለ ትምህርት በሰላም 
ለመስጠት ያለንን ቁርጠኝነት ያሳያል ፡፡ በተጨማሪም ሴንተር ሲቲ እንደአስፈላጊነቱ አቅርቦቶችን ፡ምግቦችን ፣ 
የበይነመረብ(ኢንተርንት) ግንኙነትን እና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል ፡፡ እንዲሁም ለቤተሰቦች የአእምሮ ጤንነት ድጋፍ 
የሚያስፈልግ ከሆነ ካምፓስአቸውን(የትምህርት ማእከላቸውን) እንዲያነጋግሩ እናበረታታለን ፡፡ 

ሁኔታዎች ከተለወጡ መደበኛ መረጃዎችን መስጠታችንን እንቀጥላለን። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በምንጓዝበት ጊዜ ለምታደሩት 
ቀጣይ ድጋፍ  አመሰግናለሁ ፡፡ 

ከሰላምታ ጋር 
   
Russ Williams 
President and CEO/ ዋና ፕሬዜዳንት 
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