ጁን 1, 2021
ውድ የዲስትሪክት ቤተሰቦች፣
ያለ ምንም ጥርጥር፣ ለትምህርት ቤቶቻችን ይህ ዓመት ከየትኛውም ሌላ ዓመት የተለየ ነበረ። ከፊታችን ለማመን የሚከብዱ
ተግዳሮቶች አጋጥመውናል፣ ለትምህርት አዲስ አቀራረብን ተጉዘናል፣ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ የቪርቿል ማህበረሰቦችን
ገንብተናል። ባለፉት አስራ ስድስት ወራት ውስጥ የተማሪዎቻችን መማር እና የስሜት እድገትን መደገፍ ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ ያለው
ሚና ለተጫወታችሁ ለወሳኝ መምህራኖቻችን፣ እና ለእርስዎ-ወላጆቻችን እና ቤተሰቦቻችን ለዘላለም አመሰግናለሁ።
አሁን፣ ለሚቀጥለው ትምህርት ዓመት፣ ሁሉም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመለሱበትን፣ የምንጠባበቅበት ጊዜ ስለሆነ
ማመዝገን እንችላለን። ተማሪዎቻችን በትምህርት ቤት ውስጥ በጓደኞች እና ተንከባካቢ መምህራን ሲከበቡ የተሻለ ይሰራሉ፣ እና
ሁሉም ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ክፍት እንዲሆኑ፣ እና ሁሉንም ተማሪዎች ደህንነታቸው በተጠበቀ መልክ እንዲያገለግሉ፣
ከንቲባ ባውሰር ግልጽ ዓላማ አስቀምጠዋል።
ይህንን እውን ለማድረግ፣ የትምህርት ቤትውዎ ሰራተኞች እና የዲስትሪክት ኤጀንሲዎች ደህንነት ያላቸው ተቋማትን ለመፍጠር እና
ተለዋዋጭ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት ጠንክረው እየሰሩ ነው። በዚህ ትምህርት ዓመት፣ ከ 28,000 በላይ የሆኑ የህዝብ
ትምህርትቤት ተማሪዎችን ለበአካል ትምህርት መልሰን እንድናመጣ ያገዘን እስካሁን ባከናወናቸው ኢንቨስትመንቶች እና እቅዶች
ኩራት ይሰማናል። በመምህራኖቻችን እና ሰራተኞቻችን ቆራጥነት ተገርመናል፣ እና ህጻናት ወደ ትምህርትቤት ህንጻዎች ሲመለሱ
በሚያሳዩት ደስታ ከፍ ብለናል።

ብዙ ቤተሰቦች ወደ ትምህርትቤት ስለመመለስ እና የቪርቿል አማራጭ ይቀርብ እንደሆነ ጥያቄዎች እንዳሏቸው አውቃለሁ። በአካል
ትምህርት ወሳኝ ጥቅማጥቅሞች፣ እና የተማሪዎች፣ሰራተኞች፣ እና ቤተሰቦች ደህንነትን ለመደገፍ ሲባል የሚደረጉ ጠንካራ የጤና
እና ደህንነት ፕሮቶኮሎች የተነሳ፣ በ2021-22 የትምህርት ዓመት ውስጥ የርቀት ትምህርት በ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ምክንያት
የርቀት ትምህርት ለሚያስፈልጋቸው ጥቂት የተማሪዎች ቁጥር ብቻ ይገኛል። ያንን ፍላጎት ለመመዝገብ ቤተሰቦች ከልጃቸው ሀኪም
ወይም ተግባራዊ ነርስ ጋር ይሰራሉ። ስለዚህ ሂደት ከልጅዎ ትምህርትቤት ተጨማሪ መረጃ እንደሚደርስዎ መጠበቅ ይችላሉ።

የእያንዳንዱ
ቅሬታዎች
እንሰጣለን
ያለው እና
ይወቁ።

ሰው ሁኔታዎች የተለየ እንደሆነ፣ እና ቤተሰቦች ሙሉ በሙሉ በአካል ትምህርት ስለመመለስ ጋር በተያያዘ የተለያየ
እና የምቾት ደረጃዎች እንዳሏቸው አውቃለሁ። በሰማናቸው የተለያዩ አመለካከቶችን እውቅና እንሰጣለን እናም ዋጋ
እንዲሁም የልጅዎ ደህንነት የኛ ቁጥር አንድ ቅድሚያ የሚሰጠው እንደሆነ ልናረጋግጥልዎ እንወዳለን። እባክዎ ደህንነት
አቀባበል ያለው ወደ ትምህርትቤት መመለስን ለማረጋገጥ እያዳመጥን እና ሁሉንም ጥንቃቄዎችን እየወሰድን እንደሆነ

እኛ በጋራ ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ እና ለልጆቻችን የሚቻለውን ተመራጭ የትምህርት ልምድን ለማቅረብ ሁሉንም ማስተካከል
ለመቀጠል ይህ ለኛ እንደ ከተማ ወሳኝ ወቅት ነው። በዚህ በጋ ተማሪዎችን መልሰን ትምህርት ቤት ለማግኘት በጉጉት እየጠበቅን
ነው።
ከሰላምታ ጋር፣

ፓውል ኪህን
የትምህርት ምክትል ከንቲባ

