
ሰላም የVillage East  ቤተሰቦች ! 
 
ወደ 2020-2021 የትምህርት ዓመት እንኳን በደህና መጡ! ይህ ደብዳቤ  አስደሳች የሆነውን የሠመሩ ጊዜን  ከቤተሰብዎ ጋር 
በጥሩ ሁኔታና በመልካም ጤንነት እያሳላፉ በሉበት ጊዜ እንደምያገኛችው  ተስፋ አደርጋለሁ። ካለፈው ዓመት መጨረሻ እስከ 

አሁን ድረስ በአለም ውስጥ ብዙ ነገሮች ተለዉጠዋል።የCOVID-19 ወረርሽኝ  ነገሮች  የሚከወኑበትን ሁኔታ በሁሉም ቦታ 
እንዴት እንደቀየረ እንደተገነዘቡ   እርግጠኛ ነኝ። ይህ እዉነት በVillage East ትምህርት ቤት የትምህርት  አካሄድ ላይም 
ይንጸባረቃል። ይህንን ተግዳሮት  አንድ ላይ በማለፍ አስደናቂ የትምህርት ዓመት እንደምናገኝ እርግጠኛ ይሁኑ! መማር እና 
ደህንነት ዋና ተቀዳሚ ጉዳዮቻችን ናቸው ።ግባችን ለተማሪዎቻችን ፣ ቤተሰቦቻችን እና ሰራተኞቻችን በተቻለ መጠን ደህንነቱ 
የተጠበቀ የትምህርት ቦታን  መፍጠር ነው። ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ስመለሱ የሚያገጥሟቸው ለውጦችን በተመለከተ  
አስፈላጊ ዝርዝሮች ከዚህ በታች አሉ። 
 
የደረጃ በደረጃ የመጀመሪያ ሳምንት ጅምር: 
 
ትምህርት ቤት በምጀመሪበት  በመጀመሪያው ሳምንት ላይ  በያንዳንዱ ቀን አንድ  የክፍል ደረጃ ብቻ  በትምህርት ቤት 
ይገኛሉ።  ይህንን ለማድረግ ግባችን ሁሉም ተማሪዎች አብረው ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው በፊት ከአንድ የክፍል 
ደረጃ ተማሪዎች ጋር ስለ   የአካላዊ ርቀት መመሪያዎችን እና ህደቶችን ለመገምገም ነው ።ከ K – 5 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎቻችን  
ከሰኞ ኦገስት  24 ጀምሮ ሁሉም አንድ ላይ በትምህርት ቤት ይገኛሉ  ፡፡  

● ሰኞ ኦገስት  17 – የ5ተኛ  ክፍል ተማሪዎች ብቻ  
● ማክሰኞ ኦገስት 18 - የ4ተኛ  ክፍል ተማሪዎች ብቻ 
● ህሮብ ኦገስት  19 - የ3ተኛ  ክፍል ተማሪዎች ብቻ 
● ሃሙስ ኦገስት  20 - የ2ተኛ  ክፍል ተማሪዎች ብቻ 
● አርብ ኦገስት  21 - የኪንደርጋርተን ተማሪዎች እና  የ1ተኛ  ክፍል ተማሪዎች ብቻ 

 
 
መድረሻ ሰዓቶች: 
የሁሉንም ተማሪዎች ደህንነት ለማረጋገጥ እና የማህበረዊ  የርቀት መመሪያዎችን ለማበረተታት  የመድረሻ ሰአቶችን ላያይተን 
መድበናል ይህም ማለት ሁሉም ተማሪዎች በአንድ ላይ ወደ ትምህርት ቤት  አይደርሱም። እባክዎን ልጅዎ በተቻለ መጠን  
በእነዚህ በተመደቡባቸው ጊዜያት ለማምጣት ይሞክሩ ፡፡ ወላጆች ልጃቸውን ወደ የክፍላቸው  በሮች ድረስ  እንድያደርሱ  
ይፈቀድላቸዋል ፣ ግን ወደ ህንፃው ውስጥ አይገቡም።እባክዎን ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር የማህበራዊ የርቀት መመሪያዎችን 
ያክብሩ እና ቢያንስ 6 ጫማ ያህል ይራቁ። የማህበራዊ ርቀትን መመሪያዎችን ለማሳሳብ   በመሬቱ ላይ የማህበራዊ ርቀት 
ምልክቶች አሉ ። በአንድ ምልክት ላይ  አንድ ቤተሰብ ብቻ  ፡ 

● የኪንደርጋርተን – 2ተኛ ክፍል ተማሪዎች  የመድረሻ ሰአት  ከ7:40 ኤኤም – 7:50 ኤ.ኤም ይሆናል 
● የ3ተኛ – 5ተኛ  ክፍል ተማሪዎች የመድረሻ ሰአት ከ7:50 ኤኤም – 8:00 ኤኤም 

 
የክፍል ደረጃ በሮች: 
የክፍል ደረጃ በሮች በክፍል ደረጃ በተመደበው ሰአት መሰረት  ይከፈታሉ። 

● በር ቁጥር 4- ኪንደርጋርተን  
● በር ቁጥር 3- 1ኛ  ክፍሎች 
● በር ቁጥር 2 – 2ተኛ ክፍሎች 
● በር ቁጥር 7 በበር ቁጥር 7 መግባት  ወይንም ቀጥታ ወደ ሞብሉ መሄድ   – 3ተኛ  ክፍሎች 
● በር ቁጥር 1  በበር ቁጥር 1 ገብተው ከዝያም ወደሞብሉ ይሄዳሉ– 4ተኛ ክፍሎች 
● በር ቁጥር  6 – 5ተኛ  ክፍሎች  
● በር ቁጥር 2 – የILC(አይ ኤል ሲ)ተማሪዎች 

 
 



 
 

ቁርስ: 
ትምህርት ቤታችን አሁንም ለሁሉም ተማሪዎች በክፍል ክፍል ውስጥ ቁርስን በነፃ ይሰጣል።። ቁርስ በምቀርበበት ጊዜ  ወላጆች 
ልጆቹን ለማገዝ   ወደ ሕንጻው እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም። በአሁኑ ወቅት ቁርስ ለተማሪዎች   በመማሪያ ክፍሎቻቸው 
ዉስጥ ይቀርብላቸዋል  ፡፡  
 
የመለቀቂያ ሰአት የሁሉንም ተማሪዎች ደህንነት ለማረጋገጥ እና የማህበረዊ  የርቀት መመሪያዎችን ለማበረተታት  
የመለቀቂያ ሰአቶችን ላያይተን መድበናል ይህም ማለት ሁሉም ተማሪዎች በአንድ ላይ አይለቀቁም ። እባክዎን ልጅዎን  
በተቻለ መጠን በተመደበው ሰአት   ለመቀበል  ይሞክሩ።ልጅዎን እስከ 3 ሰዓት ካልተቀበሉት  ከአስተማሪው ጋር  በህንጻዉ  
ውስጥ በተጠባባቂ ወንበሮች ላይ አረፍ ብሎ በሎቢዉ  ውስጥ ይጠብቆታል ፡ 

● የኪንደረጋርተን እና  የ1ኛ  ክፍል ተማሪዎች የመለቀቂያ ሰአት በ2:35 ፒ.ኤም ይሆናል 
● የ2ተኛ እና  የ3ተኛ  ክፍል ተማሪዎች የመለቀቂያ ሰአት በ2:40 ፒ.ኤም ይሆናል 
● የ4ተኛ እና 5ተኛ  ክፍል ተማሪዎች የመለቀቂያ ሰአት  በ2:45 ፒ.ኤም ይሆናል 

 
ስፔሻሎች(አርት፤ ሙዝቃ፤ ስፖርት: 
መልካም  ዜና! ተማሪዎቻችን የአርት፤ የሙዝቃ ፤ የስፖርት እና ቴክኖሎጅ ወይንም በተለምዶ ስፔሻል የምባሉትን 
ትምህርቶችን   ለትምህርቱ በተመደበለት የመማሪያ  ክፍሎች ውስጥ ይማራሉ ፡፡ 

● ክፍሎቹ አንዱ ቡድን ከተጠቀመበት ቦኃላ ይጸዳሉ  ፣ እንዲሁም የቡድኖች አብሮ የመቀላቀል ሁኔታም ይቀንሳል 

● የስፔሻል ትምህርቶች በሁለት ሳምንት ዙር   ይሰጣሉ ። ስለሆነም  እያንዳንዱ የክፍል ደረጃ አንድ አይነት የስፔሻል 

ትምህርትን  ለሁለት ሳምንታት  (ለ10 ቀናት)ያህል  ይማራሉ ፡ 

 

ልስተካካል የምችል የቡድን  አወቃቃር  እና ምሳ (የዕረፍት ሰአት) : 

የክፍል ደረጃ እንደ “  አንድ ቡድን“ ነው የሚቆጠረው፡፤ቡድኖች ከሌሎች ቡድኖች ጋር አይቀላቀሉም 
 

● በአንድ የክፍል ደረጃ ዉስጥ ያሉ ተማሪዎች  በካፌ ውስጥ አንድ ላይ ምሳ ሊበሉ እና በእረፍት ጊዜ አብረው 
ሊጫወቱ ይችላሉ ፡ 

● ተማሪዎች ከምሳ በፊት እና በኋላ እጃቸውን ይታጠባሉ ፡ 

● ተማሪዎች ከበሉ በኋላ የራሳቸውን አከባቢ ያፀዳሉ እና ከእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ቡድን በኋላ ሰራተኞች አካባቢውን 
ያፀዳሉ 

 
ጎብኝዎች / በጎ ፈቃደኞች እና የቢሮ ጉዳዮች 
   

● ሁሉም ወላጆች ወደ ቢሮ ሲገቡ ጭምብል(ማስክ) መልበስ አለባቸው 

● ተማሪዎችን ወደ ህንፃው  ውስጥ በሚያመጡበት ወይንም በሚያስወጡበት ጊዜ እባክዎን ወደ ቢሮ ዉስጥ  

ለመግባት ተራዎ እስክደርስ  ድረስ ሎቢ(በመጠበቂያው ) ውስጥ ይጠብቁ። ወይንም ልጅዎን  በሎቢው ዉስጥ 
በለው መጽሃፍ ላይ ስሙን ጽፈው ልቀበሉት ይችላሉ 

● በማረፊያ ስፍራው(ሎቢ) ፍትለፍት እና  እና እንደዝሁም  እስከ  ህንፃው ፊት ለፊት የሚመጡ የማህበራዊ ርቀትን 

የሚያሳዩ  ምልክቶች አሉ.  ወደ ህንፃው ለመግባት የሚጠብቁ የK-2 ተማሪዎች መስመር እና እንደዝሁም  የ3-5 
ክፍል ተማሪዎች  መስመር ይኖራል ፡ የቢሮ ጉዳይ  ካለዎት እባክዎን በማረፍያዉ  ውስጥ ካሉት ጥቁር የተጠባባቂ 

ወንበሮች ላይ አረፍ ብለው ይጠብቁ፡ በአንድ ጊዜ በቢሮ ውስጥ አንድ ወላጅ ብቻ ይፈቀዳል ፡.  የቢሮ ሠራተኞች 

ተራዎ ስደርስ  ወደ ቢሮ ይጠሩዎታል። በቢሮው ውስጥ በአንድ ጊዜ ብበዛ  2 ሰዎች ይኖራሉ ፡ 



● በዚህ ዓመት ውስጥ ምንም የበጎ ፍቀደኞች  እንዲኖረን አልተፈቀደልንም። ይቅርታ ፣ ለተማሪዎቻችን እና 
ለሰራተኞቻችን ደህንነት ነው ፡ 

 

ይህ ብዙ አዳዲስ መረጃዎች ናቸው! ምንም ነገር ቢፈልጉ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት ልንረዳዎት ዝግጁ ነን  ወደ ቢሮው 
መደወል ከፈለጉ እባክዎን በስልክ ቁጥር 720-747-2000 ይደውሉ።በአካል እስክንገናኝ ጓግተናል!  
 
ከሞቀ ሰላምታ ጋር 
 

ሚያ ራብሰን(Mia Robinson) 
 
ሚያ ራብሰን(Mia Robinson) ረዕሰ መምህራን 
የVillage East ትምህርት ቤት  
1433 S. Oakland St. 
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