
ውድ የሴንተር ሲቲ ቤተሰቦች :

ባለፈው ሳምንት በተላከው ኮሙኒኬሽን ላይ እንደተጠቀሰው ከንቲባ ቦውዘር ሁሉም የዲስትሪክት ትምህርት ቤቶች
ለመከር/ፎል እንደገና እንዲከፈቱ ያላቸውን ራዕይ በቅርቡ አካፍለዋል ፡፡ በተለይም የጤና መለኪያዎች ከፈቀዱ
ዲስትሪክቱ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች በመከር/ፎል ወቅት በአካል ተገኝተው
ለመማር ሙሉ በሙሉ ክፍት እንደሚሆኑ ይጠብቃል።
እንዲሁም ዲስትሪክቱ የሚከተሉትን  ይጠብቃል፡

● በአካል ተገኝተው መማር ለሁሉም ተማሪዎች በሳምንት አምስት ቀን ይሆናል፡፡
● ሁሉም መምህራኖች ወደማስተማር  ተመልሰው በየክፍላቸው ያስተመራሉ፡፡
● ሁሉም የትምህርት ቤት ሕንፃዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ጠንካራ የጤና ፕሮቶኮሎች

ይኖራቸዋል ፡፡ ትምህርት ቤቶች ጠንካራ እቅዶችን ለከተማው እና ለማህበረሰቦቻቸው ይጋራሉ ፡፡
● ትምህርት ቤቶች ሁሉንም ተማሪዎች ለማስተናገድ የሚያስችሏቸውን ሠራተኞች ፣ ቦታ እና ሌሎች

ሁኒታዎች መኖራቸውን ያረጋግጣሉ።
● ትምህርት ቤቶች በተፈለገው ልክ በሚፈለገው መሠረት የኦንላይን ትምህርትን መጠቀማቸውን

ይቀጥላሉ።
እንደገና ይህ የከንቲባዋ  ራዕይ ነው፡፡ ሴንተር ሲቲ  እነዚህን ተስፋዎች ለማሟላት በትጋት ይሠራል ፡፡
ወረርሽኙ በተማሪዎቻችን እና በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በሰራተኞቻችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ እናውቃለን ፡፡
የቤተሰብ አባሎቻችንን አጥተናል ፡፡ በአንድላይ ጊዜ አጥተናል ፡፡ እና ሁላችንም በአዳዲስ ሀላፊነቶች ፣ በኦንላይን
ትምህርት እና በተራዘመ ለብቻ መገለል በዙ ታግለናል ፡፡
በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች እና ከዚያ በላይ በመጪው መኸር ሁሉንም ተማሪዎቻችንን በአካል ለማገልገል መሞከሩ ብቻ
አስፈላጊ እንዳልሆነ ይሰማናል ነገር ግን ተማሪዎቻችን ያጋጠሟቸውን አንዳንድ የመማር ጉዳቶች መልሶ ለማቋቋም
የትምህርት ዓመታችንን ማራዘም አስፈላጊ ነው። ይህን ከተመለከትን የልጅዎን መመለሻ አስቀድመው እንዲገነዘቡ እና
በቂ ዕቅዶችን እንዲያደርጉ አንዳንድ ቁልፍ ቀናትን ለማካፈል ፈለግን ፡፡

● ነሐሴ/August 9, 2021 - ከፕሪኬ እስከ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች የመጀመሪያ ትምህርት ቤት መጀመሪያ ቀን
● ሰኔ/June 24, 2022 - ከፕሪኬ እስከ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች የመጨረሻ ትምህርት ቀን

እንደ ከትምህርት በፊት እና ከትምህርት በኋላ የሚሰጥ እንክብካቤ እና  አገልግሎቶች ሁሉ ነሐሴ 9 ቀን እንደሚጀምሩ
እንጠብቃለን።

ሴንተር ሲቲ ፒሲኢስ በዚህ ሩብ አመት በተወሰነ መልኩ በመመለሳችን ምክንያት በአካል ተመልሶ ትምህርት ለመስጠት
ለወራት ሲጠብቅ የነበረ ሲሆን ጥንቃቂ በተሞላበት ሁኒታ ለመክፈት ምን እንደሚያስፈልግ ብዙ ተምረናል ፡፡
በክምፓስዎ ውስጥ ስላለው የደህንነት ፕሮቶኮሎች ምንነት የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በቀጥታ ያነጋግሩን።

ያለፈው ዓመት እጅግ ፈታኝ እንደነበር እናውቃለን እናም የዚህ ወረርሽኝ በጣም አስከፊ ገጽታዎች አሁን ወደሁዋላ
እያየን ወደፊት ለመጓዝ ተስፋ  እናደርጋለን ፡፡ ወደ ፊት ስንጉዋዝ   አንዳንድ ተግዳሮቶች እንደሚኖሩ እናውቃልን ፡፡ በዚህ
መንፈስ የተለያዩ ጉዳዮች በሚነሱበት ጊዜ ሴንተር ሲቲ በተቻለ መጠን ነገሮችን በግልፅ ለመፍታት ይሞክራል ፡፡

900 2nd Street NE, Suite 221, Washington, DC 20002
www.centercitypcs.org

Telephone 202.589.0202

http://www.centercitypcs.org


ስለ መጪው የትምህርት ዓመት ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ቀጥሎ የሚገኘውን ቅጽ ይጠቀሙ፡፡እዚህ

የሴንተር ሲቲ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች

https://forms.gle/kZTQi7HMqgA6NCvt6

