ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡
7-27-20
የተከበሩ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች
እ.ኤ.አ. ሰኔ 22 ቀን 2020 ኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች መመለሳቸውን ወደ ት / ቤት እቅዱን አሳተሙ
፡፡ ቤተሰቦች በመስመር ላይ ወይም በአካል መመሪያ የሚሰጡ ምርጫዎች ነበሯቸው።
የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሕዝባዊ ጤና አመራሮችን ፣ የአከባቢ እና የክልል ባለሞያዎችን ፣ መምህራንን
፣ መሪዎችን ፣ ወላጆችን እና የህብረተሰብ አባላትን ካማከሩ በኋላ ይህንን ውሳኔ አስተላልፈዋል ፡፡ የኮሎምቢያ የህዝብ
ት / ቤቶች ይህንን ውሳኔ ያደረጉት በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በአዎንታዊ ዝቅተኛ ቁጥር ላይ በመመርኮዝ ነው
፡፡ በእርግጥ ፣ ቁጥሮች ተስፋ ሰጭ ነበሩ ፣ ነገር ግን በቦኦ ካውንቲ መሠረት ይህ ተቀይሯል• እ.ኤ.አ. ማርች 17 ፣ CPS የትምህርት ቤቱን ወረዳ መዘጋቱን አስታውቋል ፡፡
o በዚያን ቀን ፣ የአምስት ቀናት አማካይ የአዎንታዊ ጉዳዮች አማካይ ከ 1 (0.6) በታች ነበር።
• እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 1 እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. ለ 2020 - 21 የትምህርት ዓመት ቅድመ ሁኔታ ሁኔታዎችን መስራት

ጀመረ ፡፡

o በዚያን ቀን ፣ 5 ቀናት አማካይ አዎንታዊ ጉዳዮች 3 ነበሩ ፡፡
• እ.ኤ.አ. በግንቦት 1 ላይ እ.ኤ.አ. ለ 2020 - 21 የትምህርት ዓመት CPS ቅድመ ሁኔታዎችን / ሁኔታዎችን

መስራቱን ቀጠለ ፡፡

o በዚያን ቀን ፣ የአምስት ቀናት አማካይ የአዎንታዊ ጉዳዮች አማካይ ከ 1 (0.4) በታች ነበር።
• እ.ኤ.አ. ሰኔ 8 ላይ CPS አስተዳደር ለትምህርት ቦርድ የ COVID-19 አቀራረብ አቅርቧል ፡፡
o በዚያን ቀን ፣ 5 ቀናት አማካይ አዎንታዊ ጉዳዮች 6 ነበሩ ፡፡
• እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. ሰኔ 22 ቀን CPS እቅዱ ለ202015 እስከ 21 የትምህርት ዓመት እቅዱን አውጥቷል ፡፡
o በዚያን ቀን የአዎንታዊ ቀናት የአምስት ቀናት አማካይ 9 ጉዳዮች ነበሩ ፡፡
• ሐምሌ 1 ቀን ፣ ጭምብል (ጭምብል) በተመለከተ ጭምብሎችን በሚመለከት ግብረመልሶችን ያካተተ እና

ጭምብሎች ለተማሪዎች እና ለሰራተኞች የሚጠበቁ መሆናቸውን በግልፅ በእቅዱ ላይ አስተካክለውታል ፡፡
o በዚያን ቀን ፣ የአምስት ቀናት አማካይ አዎንታዊ ጉዳዮች 11 ነበሩ።
• እ.ኤ.አ. ሐምሌ 13 የትምህርት ቦርድ ሐምሌ 1 ቀን ስብሰባ አደረገ ፡፡
o በዚያን ቀን ፣ የአምስት ቀናት አማካይ አዎንታዊ ጉዳዮች 32 ነበሩ ፡፡

• እ.ኤ.አ. ሐምሌ 25 እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. እ.ኤ.አ. 2020-21 የትምህርት ዓመት የሚጀምርበት

ትምህርት ቤት (CPS) እንዲጀመር መርሐግብር ከተያዘለት አንድ ወር ጋር ቡድኖቹ በሥራ ሥነጽሑፍ ስርዓተትምህርት እና በመስመር ላይ እና በአካል መመሪያን ለማቀድ ጠንከር ያሉ ነበሩ ፡፡
o በዚያን ቀን ፣ 5 ቀናት አማካይ አዎንታዊ ጉዳዮች 28 ነበሩ ፡፡

ላለፉት ሁለት ሳምንታት ቤተሰቦች እና ፋኩልቲዎች በርካታ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል ፣ ይህም የኮሎምቢያ የህዝብ
ትምህርት ቤቶች ስራቸውን በበቂ ሁኔታ ወደ ተመላሽ ዕቅዱ ለማዘመን የረዱ ናቸው ፡፡ ሆኖም ፣ ተጨማሪ ጥያቄዎች
እንደሚቀሩ እናውቃለን።

ት / ቤቶችን እንደገና በመክፈት በነሐሴ 4 የትምህርት ቦርድ ልዩ ስብሰባ ስብሰባ ለመዘጋጀት እኛ ከእርስዎ መስማት
እንፈልጋለን ::
• ስለ ድጋሚ ክፈት ዕቅድን መመለስ የሚፈልጉት ጥያቄ ምንድነው?
• ይህ ጥያቄ ለእርስዎ አስፈላጊ የሆነው ለምንድን ነው?

እባክዎን ሀሳቦችን በ Thonder ልውውጥ በኩል ያጋሩ- https://my.thetexchange.com/272336346
በእንግሊዝኛ የ “Tho Tho” ልውውጥን መመለስ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በቋንቋዎ ውስጥ ላሉት ጥያቄዎች መልስ
ለመስጠት ወደ ኢ.ኤልdepartment@cpsk12.org በኢሜል ይላኩልን እና እኛም ምላሽዎን እናጋራለን ፡፡
Columbia Public Schools
1818 W. Worley Street
Columbia, MO 65203
www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020

