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ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ 
ያድርጉ ፡፡ 

24 ማርች 2020 ሁን 

የተከበራችሁ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች 

ዛሬ ማለዳ ማለዳ ከተማው እና አውራጃው ከመጋቢት 25 እስከ ኤፕሪል 24 ድረስ በመኖሪያ-ቤት-ላይ ትእዛዝ እንዲወጡ አደረጉ። ይህ 
ማለት የእኛ የመዘጋት እና ተለዋጭ እና የርቀት ትምህርት ዘዴዎቻችንን ያሰፋዋል ማለት ነው። 

ተስፋችን ወደ ሰኞ ሰኞ ሚያዝያ 27 ቀን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ነው ትዕዛዙ እንዲራዘም ፣ እንዲወገድ ፣ እንዲተካ ወይም እንዲሻሻል 
ሊደረግ እንደሚችል እናውቃለን። ሁኔታውን መከታተላችንን እንቀጥላለን እናም ማንኛውንም ለውጦች ወይም ተጨማሪ መረጃዎች 
ሲገኙ እናሳውቅዎታለን። 

በትእዛዙ ላይ ያለው መረጃ ይኸውል- https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1  

ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች- https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369  

 
በዚህ ባልተለመደ ፣ ባልተረጋገጠ እና አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ስላለው ተጣጣፊነትዎ ፣ ግንዛቤዎ እና ድጋፍዎ በቂ እናመሰግንዎታለን ፡፡ 
አብረን በጋራ የምንሠራው በትምህርት ቤት ዲስትሪክታችን የሌላነት ፣ ፀጋ ፣ የትብብር ፣ ቅንነት ፣ ግልፅነት እና እምነት ነው። ይህንን አንድ 
ላይ እናሳልፋለን ፡፡ 

 ከዚህ በታች በት / ቤቱ ዲስትሪክት ስራዎች ላይ የዘመኑ መረጃዎች አሉ። 

 
አካዳሚክ 

በቤት ውስጥ መቆያ ማዘዣ ማስታወቂያ ላይ ፣ ተለዋጭ ትምህርታችን ይቀጥላል። ለመዘጋት ላቀደው ተጨማሪ ሳምንት ቡድናችን 

በሚቀጥሉት እርምጃዎች ላይ እየሰራ ይገኛል ፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ (PK-4) እስከ ኤፕሪል 10 ድረስ የሚጠናቀቁ የስራ ፓኬጆች 

ተሰጥተው በመደበኛነት ከአስተማሪዎቻቸው ይቀበላሉ ፡፡ የአምስተኛው ክፍል እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በ Schoology አማካይነት 
ለአስተማሪዎ ምደባ ማቅረባቸውን መቀጠል ይችላሉ ፡፡ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እና የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን የሚቀበሉ 

ተማሪዎች ለትምህርት ተደራሽነት እየተሰጣቸው ነው ወይም IEP ግቦች በተለዋጭ የመመሪያ ዘዴዎች አማካይነት በበቂ ሁኔታ ማሟላት 

ካልቻሉ የማካካሻ አገልግሎቶችን እንሰጣለን ፡፡ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP team) ለየት ያሉ ተማሪዎቼን 

የተሻሉ ውሳኔዎችን ለማድረግ እየሰሩ ናቸው ፡፡ በዲስትሪክቱ COVID-19 ድርጣቢያ ላይ አካዴሚያዊ ሀብቶች እና ተጨማሪ ተግባራት 

አሉ- www.cpsk12.org/COVID19 ። 

የምግብ እና የቤተሰብ ድጋፍ ምንጮች 

ለተጎዱ ተማሪዎች የምግብ አዘገጃጀታችን እና የመሄጃ አቅርቦት ማቅረቢያችን አሁንም መጋቢት 30 ይጀምራል ፡፡ ማቆሚያዎች የት / ቤት 
ልዩ አይደሉም ፣ ግን በተቻለ መጠን ብዙ ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸውን አካባቢዎች ለማካተት በክልል የተቀየሱ ናቸው ፡፡ እባክዎን ለእርስዎ 

በጣም ቅርብ የሆነውን ማቆሚያ ይፈልጉ እና በተጠቀሰው ጊዜ ከልጅዎ ጋር ይሂዱ ፡፡ ዕድሜያቸው ከ2-18 ዓመት የሆኑ ተማሪዎች ምግብ 

ማግኘት ይችላሉ ፡፡ ማቆሚያዎች በግምት 15 ደቂቃዎችን ይቆያሉ ፡፡ በቆመበት ጊዜ ማህበራዊ ርቀትን እንዲለማመዱ እንጠይቃለን። 

ሁለቱም ቁርስ እና ምሳ እንደ “Grab-and-Go” ቦርሳ ይያዛሉ። ተማሪዎች የዳቦ ምግብ ፣ አንድ ወተት እና ፍራፍሬ እና / ወይም 
አትክልት መምረጥ ይችላሉ ፡፡ ምግቦች ብዙውን ጊዜ በቀላሉ የሚበላሹ እቃዎችን ይይዛሉ። እባክዎ በቀላሉ ለሚበላሹ ዕቃዎች የማስጣል 
እና የማጣቀሻ መመሪያዎችን ያክብሩ። 

የፌዴራል ህጎች ምግቡን ለማግኘት ተማሪው እንዲገኝ ይጠይቃል ፡፡ ልጅዎ የመመገቢያ ስፍራዎችን እንዳያገኙ የሚከለክላቸው 

የእንቅስቃሴ ጉዳዮች (ወይም ወላጅ የመንቀሳቀስ ጉዳዮች ካሉ) ካለ ሌላ የታመነ አዋቂ ሰው ወደ ወረደ ቦታው በመምጣት የተማሪውን 

ምግብ ሊወስድ ይችላል። በዚህ ሁኔታ ፣ ወላጅ / አሳዳጊ / እምነት የሚጣልበት አዋቂ ሰው የተማሪውን ምግብ ሲሰበስብ ፣ የተማሪውን 

https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369
http://www.cpsk12.org/COVID19


መታወቂያ ቁጥር መስጠት አለባቸው። ወላጆች የተማሪው መታወቂያ ቁጥራቸውን እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን ለእርዳታ 

sped@cpsk12.org ን ይላኩ። 

 

የአውቶቡስ ማቆሚያ እና የምናሌ መረጃ ተያይ isል። 

https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 

http://www.211helps.org/ 

www.cpsk12.org/COVID19 

ቴክኖሎጂ 

 
የ WiFi መገናኛ ቦታዎች ደርሰዋል እና ለተማሪዎች ተልኳል። የ WiFi ፍላጎት እንዳላቸው ያመለከቱትን ሰዎች ዝርዝር አለን ፡፡ እያንዳንዱ 
ተለይቶ የሚታወቅ ቤተሰብ አንድ የመገናኛ ነጥብ ያገኛል ፡፡ የመገናኛ ነጥቦቹን ከት / ቤቱ ዲስትሪክት ጋር በቤቱ ፋይል ውስጥ ለቤተሰቡ 
አድራሻ ይላካል ፡፡ የመገናኛ ነጥቦቹ በቤት ውስጥ ካሉ ሁሉም ከ CPS መሣሪያዎች ጋር ፣ ሁለቱም አይፓድ እና ላፕቶፕ ናቸው ፡፡ በእኛ 
የትምህርት ቤት ወረዳ በይነመረብ አጠቃቀም ፖሊሲዎች አማካይነት የተጣራ የበይነመረብ ግንኙነትን ያቀርባሉ። የመገናኛ ነጥቦቹን 
እንዴት ማገናኘት እንደሚቻል መመሪያ ተካትቷል እናም በግንኙነቱ ላይ ቪዲዮ በድረ-ገፃችን 
www.cpsk12.org/covid/technology  ላይ ይገኛል ፡፡ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ላላቸው ቤተሰቦች ቤተሰቦች መመሪያዎች በብዙ 
ቋንቋዎች ይሰጣሉ ፡፡ 

 
ተጨማሪ የመርከብ ስፍራዎች ጭነት በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ መምጣት አለበት እና በዚያን ጊዜ ቀሪውን የተማሪ እና የሰራተኛ 
ጥያቄዎችን እናሟላለን። የበይነመረብ ግንኙነት ለሚፈልጉ ሌሎች ፣ ሰር needር ፣ ሜዲያኮም እና ሶኬት አማራጮች ይገኛሉ ፡፡ 
በተጨማሪም ፣ CPS የተጣራ ገመድ አልባ ከማንኛውም የት / ቤታችን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይገኛል። በነፃ መድረስ እና መውጣት 
ይችላሉ ፡፡ 

ቴክኒካዊ ድጋፍን ፣ ሙቅ ቦታዎችን እና ሌሎች የቴክኖሎጂ ፍላጎቶችን በተመለከተ በድረ ገፃችን ላይ የሚገኘውን መረጃ ይመልከቱ 
እባክዎን- www.cpsk12.org/COVID19  ፡፡ 

ተማሪዎቻችንን እንዲማሩ ለማድረግ ስለ ተጣጣፊነትዎ እና በቤትዎ ሁሉ ጥረትዎ እንደገና እናመሰግናለን። ሁላችንም ደህንነት እና ጤናማ 
ሆነን እንድንቆይ በቀዳሚ መንግስታችን እና በጤና ኤጄንሲዎቻችን የሚሰጠውን መመሪያ እና መረጃ መከተልዎን ይቀጥሉ። 

ደህንነትዎን ጠብቁ! 

 

የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች 

1818 ደብልዩ ወርልድ ጎዳና 

ኮሎምቢያ ፣ MO 65203 
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