ለአድማ መዘጋጀት፦
መረጃ ለDPS ቤተሰቦች

አድማ ምንድን ነው?
አድማ ማለት አንድ የሠራተኛ ሕብረት
አባላቱ ለተቃውሞ - ብዙውን ጊዜ ቀጣሪዎች
ጥያቄዎቻቸውን እንዲመልሱ ጫና ለማድረግ፣
ሥራ እንዲያቆሙ ማድረግ ነው።

ቤተሰብዎን ለአመጹ እንዲዘጋጅ
ከሚያደርጓቸው ነገሮች በጣም
ዋነኛውና አንዱ የአድራሻ መረጃዎችዎ
ወቅታዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው (FAQ)
አድማ ካለ የDPS ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ መገኘት አለባቸው? ተማሪዎች ትምህርት
ይኖራቸዋል?

አዎ። ሁሉም ት/ቤቶቻን በመደበኛ ሰዓቶቻቸው ክፍት ሆነው ይቆያሉ፣ እናም ተማሪዎችም
እንደሁልጊዜው በት/ቤት መገኘት አለባቸው። ፈቃድ ያላቸው እንግዳ መምህራንን እና አዲስ
ምደባ የሚደረግላቸውን የአስተዳደር ሠራተኞችን ጨምሮ ብቁ የDPS ሠራተኞች እያስተማሩ
እና በትምህርት ቀኑ በሙሉ ተማሪዎች ደህንነታቸው መጠበቁን በማረጋገጥ በት/ቤቶች ውስጥ
ይሆናሉ።
በአድማው ወቅት ምን እየተካሄደ እንደሚሆን ለማወቅ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን የት ማግኘት
እችላለሁ?

ይህን ድርጣቢያ፦teacherstrike.dpsk12.org ይጎብኙ፣ እንዲሁም
በመስመር ላይ የሚገኘውን የቤተሰብ መረጃ መመሪያን ያንብቡ።
በ Facebook እና በ Twitter ይከታተሉን።
ወደ ቤተሰብ ጥያቄ መቀበያ መስመራችን፦ 720-423-3054 ከሰኞ
እስከ አርብ ከ8 ኤ.ኤም. - 4:30 ፒ.ኤም. ይደውሉ።
በብዙ ቋንቋዎች እገዛዎችን እንሰጣለን!

የአድራሻ መረጃዎችዎን ያዘምኑ
(ወቅታዊ ያድርጉ)፦
ወደ ወላጅ ፖርታሉ፦
myportal.dpsk12.org ይግቡ ወይም
የት/ቤትዎን እንግዳ ተቀባይ ጽ/ቤት (ፍሮንት
ኦፊስ) ያነጋግሩ። ይህ በቀጥታ ቤተሰብዎ ላይ
ተጽዕኖ ሊኖራቸው ስለሚችሉ ለውጦች ማሳወቂያ
በፍጥነት እንዲላክልዎ ያስችላል።

የት/ቤቴ የጊዜ-ሰሌዳ ይለወጣል?

አይለወጥም። የዲስከቨሪ ሊንክ ፕሮግራሞችን (ቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት
ጥበቃን) ጨምሮ የት/ቤት ሰዓቶች እንደነበሩ ይቀጥላሉ። የት/ቤት ምገባ እና የት/ቤት አውቶብስ
ትራንስፖርት አገልግሎት ሁሉም መደበኛ የጊዜ-ሰሌዳዎችን ይከተላሉ።
ት/ቤቶች ምግብ ማቅረባቸውን ይቀጥላሉ?

አዎ። የት/ቤትዎ የምገባ አገልግሎት ሁሉንም ምግቦች እንደተለመደው ማቅረቡን ይቀጥላል።
በአድማው ወቅት የት/ቤት አውቶብሶች መሥራታቸውን ይቀጥላሉ?

አዎ። የት/ቤት አውቶብስ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ለውጥ አይደረግም፣ እናም ተማሪዎችን
ወደ እና ከ ት/ቤት በተመደበላቸው ጊዜ-ሰሌዳ ማመላለሳቸውን ይቀጥላሉ።
በአድማው ጊዜ ስፖርቶች እንዲሁም ሌሎች የቅድመ- እና ድህረ- መደበኛ ትምህርት ሰዓት
ተግባሮች ይካሄዳሉ?

የጤና ጥበቃ (ኸልዝኬር) መረጃዎን ያዘምኑ፦
የልጅዎ የጤና ፍላጎቶች መሟላታቸውን
ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ት/ቤትዎ በወቅቱ ልጅዎ
የሚወስዳቸውን የመድኃኒቶች ዝርዝር የያዘ
መሆኑን ያረጋግጡ።

ይህ እንደየት/ቤቱ ሊለያይ ስለሚችል እባክዎ ተጨማሪ መረጃን ከት/ቤትዎ ያግኙ።
ይሳተፉ

በት/ቤትዎ ውስጥ በመማሪያ ክፍሎች ወይም በመጫወቻ ሜዳዎች እገዛ ለመስጠት በበጎ
ፈቃደኝነት መሳተፍ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ የት/ቤትዎን የእንግዳ ተቀባይ ጽ/ቤት
(ፍሮንት ኦፊስ) ማነጋገር ወይም ወደ ቤተሰብ ጥያቄ መቀበያ መስመራችን፦
720-423-3054 መደወል ይችላሉ።
ስለድጋፍዎ እናመሰግናለን!

Denver Public Schools | 1860 Lincoln St., Denver, CO 80203 | dpsk12.org

