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ዓመቱን ጤናማ በሆነ በርቀት መጀመር 
የማኅበረሰባችን ጤና እና ደህንነት መጠበቅ ማለት በዚህ ዓመት የትምህርት ዓመቱን ከዚህ በፊት 

ከምንጀምርበት በተለየ መልኩ ማለት ነው። እናም DPS በሞላ የትምህርት ቀን ሲደርስ የሚሰማን ዓይነት 
ደስታ እና አቅም ይሰማን ጀምሯል። 

የእኛ ተስፋችን በተቻለ መጠን በአካል ተገኝቶ ወደ ሚደረግ መማር ማስተማር ለመመለስ ነው። እናም 
የተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን እና ሠራተኞቻችን ደህንነት ለማስጠበቅ እቅዶቻችን ሁልጊዜም በቅርብ ጊዜ 
በወጡ የጤና አጋሮቻችን መመሪያ ላይ የተመረኮዙ ይሆናሉ። በዚህ ፈታኝ ጊዜ በሞላ የምንችለውን ያህል 
የተሳካ ትምህርት አሰጣጥ እና ድጋፎችን ለማቅረብ እየሠራን ባለንበት ሰዓት የማኅበረሰባችን ተሳትፎና 

መረዳት እናደንቃለን። 
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ለኮቪድ የምላሽ ደረጃዎች 
የመማር-ማስተማር ዝግጅቶቻችን ከኮሎራዶ የኮቪድ ሦስት ደረጃዎች ጋር የሚስማሙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ DPS 
ከአካባቢ እና ከስቴት የጤና ባለሙያዎች እና አመራሮች ጋር በቅርበት እየሠራ ይገኛል። በቤትዎ ይቆዩ፣ በቤት ውስጥ የተሻለ 
ደንነት አለ፣ እና የጎረቤቶቻችን ደህንነት እንጠብቅ። የኮቪድ ሁኔታዎች በዓመቱ ውስጥ ሲለወጥ ሊለወጥ ቢችልም አሁን 
ያለንበትን ደረጃ ስቴቱ ሰይሟል። የአሁኑ ደረጃችን እዚህ ማየት ይችላሉ። 

የኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት በእያንዳንዱ ደረጃ ውስጥ ት/ቤት ስለመክፈት መመሪያን አዘጋጅቷል። ነገር ግን የአካባቢ 
ሁኔታዎችንና ፍላጎቶችን መሠረት በማድረግ በDPS ሊወሰኑ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ውሳኔዎች አሉ። ለዚህም ነው የት/ቤት 
አከፋፈት ሁኔታዎች በፍሮንት ሬንጅ እና ከዚያም አልፎ ባሉ የተለያዩ ዲስትሪክቶች እና ካውንቲዎች የተለያዩ ሊሆኑ 
የሚችሉት። የትምህርት አከፋፈት ሁኔታዎች በዴንቨር ውስጥ ለአካባቢ ሁኔታዎች ምላሽ ሰጭ መሆናቸውን ለማረጋገጥ 
ከዴንቨር ጤና እና ከአካባቢ የጤና ባለሙያዎች ጋር አጋርነት ፈጥረናል። 

 

የኮቪድ ደረጃ የDPS የትምህርት አጀማመር ምርጫ 

በቤትዎ ይቆዩ 

በተወሰኑ ልዩ የትምህርት ፍላጎቶች ምክንያት በአካል ተገኝቶ መማር ከሚያስፈልጋቸው የተወሰነ ቁጥር 
ካላቸው ትእማሪዎች በስተቀር የርቀት ትምህርት ብቻ። 

 
በቤት ውስጥ የተሻለ 

ደንነት አለ 
*ይህ አሁን ዴንቨር ያለችበት 

ደረጃ/ሁኔታ ነው። 

ወይ የርቀት ትምህርት ትምህርት ብቻ አልያም በአካል የመገኘት እና የርቀት ትምህርት ቅልቅል። የኮሎራዶ 
የትምህርት ዲፓርትመንት (CDE) እያንዳንዱ የት/ቤት ዲስትሪክት ይህን ውሳኔ በየራሳችን ማኅበረሰብ 
ፍላጎቶች ላይ ተመስርተን እንድናደርገው ይፈቅዳል።  ሁሉም የDPS ት/ቤቶች የርቀት ትምህርትን ኦገስት 
24 ጀምረው ለአብዛኞቹ ት/ቤቶች የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ማብቂያ እስከሆነው እስከ ኦክቶበር 16 
ድረስ ያካሂዳሉ። እስከ ሴፕቴምበር 8 ድረስ አነስተኛ የተማሪዎች ቡድኖችን በአካል ተገኝተው ወደ 
ሚማሩበት ሁኔታ የመመለስ እቅድ ላይ እየሠራን እንገኛለን። እናም ተጨማሪ ዝርዝሮችን እንደደረሱ 
እናሳውቅዎታለን። 

 
የጎረቤቶቻችን ደህንነት 

እንጠብቅ 

ለዚህ የሚሆን መመሪያ ገና በመዘጋጀት ላይ ነው፣ ግን የቫይረሱን ስርጭት ለመገደብ የአካላዊ ርቀትን እና 
የጤና/ደህንነት መመሪያዎችን በመከተል አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ወደ ት/ቤት ለሙሉ ጊዜ ትምህርት 
እንደሚመጡ እንጠብቃለን። 
 
ይህን በት/ቤት በአካል ተገኝቶ የሚደረግን መማር-ማስተማር ቀስ በቀስ ለመተግበር ለማቀድ የጤና 
መረጃዎችን መከታተላችን እንቀጥላለን። 
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ደህንነት የሚጠበቅባቸውና ምላሽ-ሰጪ ትምህርት አማራጮች 
የጤና ሁኔታዎችና መመሪያዎች ተጠብቀው በተቻለ መጠን በአካል ተገኝቶ የሚሰጥ ትምህርት አማራጭን ለሚመርጡ 
ቤተሰቦች DPS ከኮሎራዱ ሦስት የኮቪድ ደረጃዎች እና ከኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት መመሪያ ጋር የሚጣጣሙ 
ሦስት የትምህርት አማራጮች/ሁኔታዎች አሉት። ወሰነ-ትምህርቱን በሞላ ቤታቸው በመስመር-ላይ ለመማር ለሚመርጡ 
ተማሪዎች ት/ቤቶቻችን 100% የቨርቿል ፕሮግራም አማራጭ አላቸው።  

 

 

የርቀት 

• የጤና ሁኔታዎች በአብዛኛው በቤት እንድንቆይ በሚያስገድዱን ጊዜ በአካል ተገኝቶ የመማሩ ሁኔታ ወደ መስመር-ላይ ብቻ ይዞራል።  

• መምህራኑ፣ የክፍል ጓደኞች እና የትምህርት ሥራው አንድ ዓይነት እንደሆኑ ይቀጥላሉ። ትምህርቱ ብቻ በወጣላቸው የጊዜ ሠሌዳ 
መሠረት በቀጥታ ቪዲዮ ኮንፈረንሶች ይሰጣል።  

• በራስ-ፍጥነት የመማር ሁኔታም በትምህርት አመራር ሥርዓቱ (LMS) አማካኝነት ለእያንዳንዱ የትምህርት ደረጃ የሚቀርብ 
ይሆናል፦ “Seesaw” ከአጸደ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል እና “Schoology” ከ6-12ኛ ክፍል። (የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው 
የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል።) 

• ተማሪዎች ለት/ቤታቸው የማኅበርዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ግብዓቶች/አቅርቦቶች እንዲሁም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት፣ 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና/ወይ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ፕሮግራሞች መዳረሻ ይኖራቸዋል።  

• የት/ቤት-ቤተሰብ ቡድኖች የአንድ ተማሪ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP)፣ 504 ወይም የከፍተኛ ትምህርት እቅድ (ALP) 
አገልግሎቶች በእያንዳንዱ የትምህርት አማራጭ እንዴት ሊሰጡ እንደሚችሉ ለመወሰን በጋራ የሚሠሩ ይሆናሉ። 

 

ቅልቅል (የርቀት እና የአካል ትምህርት ቅልቅል) 

• DPS የቅልቅል ትምህርት ሁኔታን በቤት ውስጥ የተሻለ ደንነት አለ ደረጃ እና የጎረቤቶቻችን ደህንነት እንጠብቅ ደረጃ በሁለቱም 
ሁኔታዎች እንደሚጠቀም ይጠብቃል። አሁን በአለን ሁኔታ የቅልቅል አማራጭን የምንጠቀመው ለመካከለኛ ደረጃ እና ለሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት የክፍል ደረጃዎች እንደሚሆን እንጠብቃለን።  

• ተማሪዎች የተወሰነውን ጊዜ ከቤታቸው በመሆን (በርቀት) የተወሰነው ጊዜ ደግሞ የአካላዊ ርቀት መመሪያዎች በሚፈቅዱት 
የተማሪዎች እና የአዋቂዎች ቁጥር መሠረት በት/ቤት (በአካል በመገኘት) የሚማሩ ይሆናል።  

• ተማሪዎች ለበርካታ ሳምንታት ወይም ከዚያም ለረዘመ ጊዜ አብረው የሚዘልቁ ተማሪዎችና መምህራን አባል ወደሆኑበት አነስተኛ 
ቡድኖች ይመደባሉ። ይህ በቡድኑ ውስጥ ኮቪድ ድንገት በሚገኝበት ጊዜ ማን ከማን ጋር ግንኙነት እንደሚያደርግ ለመከታተል ቀላል 
እንዲሆን የሚያደርግ እና ወደ ውሸባ መግባት የሚኖርባቸውን ተማሪዎችና ሠራተኞች ቁጥርን ይወስነዋል።  
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• በራስ-ፍጥነት መማር-ማስተማር በት/ቤት እና በትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ለእያንዳንዱ የትምህርት ደረጃ በቤት 
ከሚሰጠው ትምህርት በተጨማሪ የቅልቅል ቀጣይ የትምህርቱ አካል እንደሚሆን ይጠበቃል። “Seesaw” ከአጸደ ሕፃናት እስከ 
5ኛ ክፍል እና “Schoology” ከ6-12ኛ ክፍል። (የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ 
እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 

• ተማሪዎች ለት/ቤታቸው የማኅበርዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ግብዓቶች/አቅርቦቶች እንዲሁም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት፣ 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና/ወይ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ፕሮግራሞች መዳረሻ ይኖራቸዋል። 

• የት/ቤት-ቤተሰብ ቡድኖች የአንድ ተማሪ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP)፣ 504 ወይም የከፍተኛ ትምህርት እቅድ (ALP) 
አገልግሎቶች በእያንዳንዱ የትምህርት አማራጭ እንዴት ሊሰጡ እንደሚችሉ ለመወሰን በጋራ የሚሠሩ ይሆናሉ። 

 

በአካል 

• ይህ አማራጭ ስቴቱ በቤት ውስጥ የተሻለ ደንነት አለ እና የጎረቤቶቻችን ደህንነት እንጠብቅ ደረጃዎች ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ 
ከቅድመ መደበኛ (ECE) እስከ 5ኛ ክፍል ላሉ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል።  

• ተማሪዎች የአካላዊ ርቀትን እና የጤና/ደህንነት መመሪያዎችን በመከተል ወደ ት/ቤት ለሙሉ ጊዜ ትምህርት ይመለሳሉ። በቤት 
ውስጥ ትምህርት እና በት/ቤት ውስጥ ትምህርት መካከል መሸጋገርን ቀላል ለማድረግ ተማሪዎች እና መምህራን የትምህርት 
አስተዳደር ሥርዓቱን (LMS) ለትምህርት ደረጃቸው መጠቀማቸውን ይቀጥላሉ።  

• ተማሪዎች ለበርካታ ሳምንታት ወይም ከዚያም ለረዘመ ጊዜ አብረው የሚዘልቁ ተማሪዎችና መምህራን አባል ወደሆኑበት አነስተኛ 
ቡድኖች ይመደባሉ። ይህ በቡድኑ ውስጥ ኮቪድ ድንገት በሚገኝበት ጊዜ ማን ከማን ጋር ግንኙነት እንደሚያደርግ ለመከታተል ቀላል 
እንዲሆን የሚያደርግ እና ወደ ውሸባ መግባት የሚኖርባቸውን ተማሪዎችና ሠራተኞች ቁጥርን ይወስነዋል።  

• የጎረቤቶቻችን ደህንነት እንጠብቅ ደረጃ ውስጥ የመካከለኛ ደረጃ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ተማሪዎች በቡድን መጠን ገደቦች 
ምክንያት የቅልቅል አማራጭን መጠቀም ሊኖርባቸው ይችል ይሆናል።  

• ተማሪዎች ለት/ቤታቸው የማኅበርዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ግብዓቶች/አቅርቦቶች እንዲሁም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት፣ 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና/ወይ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ፕሮግራሞች መዳረሻ ይኖራቸዋል። 

• የት/ቤት-ቤተሰብ ቡድኖች የአንድ ተማሪ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP)፣ 504 ወይም የከፍተኛ ትምህርት እቅድ (ALP) 
አገልግሎቶች በእያንዳንዱ የትምህርት አማራጭ እንዴት ሊሰጡ እንደሚችሉ ለመወሰን በጋራ የሚሠሩ ይሆናሉ። 

 

ቨርቿል ፕሮግራም 

• በፎል ወሰነ ትምህርት በሞላ ልጆቻቸው በት/ቤት ተገኝቶ የሚሰጥን ትምህርት አማራጭ እንደማይፈልጉት እርግጠኛ ለሆኑ 
ቤተሰቦች ት/ቤቶች 100% የቨርቿል ፕሮግራም ያቀርባሉ። በዚህ አማራጭ ለሚመዘገቡ ቤተሰቦች ምንም በአካል በት/ቤት ተገኝቶ 
የሚሰጥ ትምህርት አይኖርም።  

• ለመጀመሪያው ሩብ ዓመት (ኦገስ 24 እስከ ኦክቶበር 16 ለአብዛኞቹ ት/ቤቶች) በቨርቿል ፕሮግራም የመመዝገብ ውሳኔ አስገዳጅ 
አይደለም። ለሁለተኛው ሩብ ዓመት የቤተሰብዎን ውሳኔ በሚወስኑ ጊዜ እስከ ዲሴምበር ድረስ በዚያው እንደሚጸኑ አውቀውት 
ይገባሉ።  
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• ለቨርችዋል ፕሮግራም የመመዝገቡ ውሳኔ ለመጀመሪያው ሩብ ዓመት (ኦገስት 24 -ኦክቶበር 16 ለአብዛኛዎቹ ት/ቤቶች) አስገዳጅ 
አይደለም። ቤተሰቦች ለመጀመሪያው ወሰነ-ትምህርት (እስከ ዲሴምበር 2020 ድረስ) የቨርችዋል ፕሮግራም ወይም የጤና 
ሁኔታዎች በሚፈቅዱት መጠን በአካል የሚደረግ ትምህርት ምርጫቸውን ለማሳወቅ የመጨረሻ የምዝገባ ውሳኔያቸውን ለማድረግ 
እስከ ሴፕቴምበር አጋማሽ ድረስ ጊዜ ይኖራቸዋል። 

• አብዛኞቹ ትምህርቶች በጥታ የሚካሄዱ ስለሚሆን ተማሪዎች ከመምህራቸው እና ከክፍል ጓደኞቻቸው ጋር ብዝሃነት ለለው የዴንቨር 
ማኅበረሰብ ተስማም በሆነ ለባህል ምላሽ በሚሰጥ ትምህርት ላይ መወያየት ይችላሉ። በራስ-ፍጥነት መማር-ማስተማር የተለዩ የጊዜ 
ሠሌዳዎች ላሏቸው ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የሚኖር ሊሆን ይችላል።   

• ተማሪዎች ለት/ቤታቸው የማኅበርዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ግብዓቶች/አቅርቦቶች እንዲሁም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት፣ 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና/ወይ የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ፕሮግራሞች መዳረሻ ይኖራቸዋል። 

• የት/ቤት-ቤተሰብ ቡድኖች የአንድ ተማሪ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP)፣ 504 ወይም የከፍተኛ ትምህርት እቅድ (ALP) 
አገልግሎቶች በቨርቿል ፕሮግራሙ እንዴት ሊሰጡ እንደሚችሉ ለመወሰን በጋራ የሚሠሩ ይሆናሉ። 

 

 

በኮቪድ-19 ወቅት የት/ቤት ሁኔታን ለመለማመድ የተወሰነ ጊዜ እንደሚወስድ ስለምናውቅ ተማሪዎቻችን ያለምንም የጎላ 
መስተጓጎል በሦስቱ አማራጮች ውስጥ ችግግርን እንዲያደርጉ ቁርጠኞች ነን። ተማሪዎች በአካል በሆነው፣ በተቀላቀለው፣ 
የርቀት ወይም ቨርቿል በሆነው አማራጭ በየትኛውም ውስጥ ቢሆኑም የሚፈልጉትን ትምህርታዊ ድጋፍን የሚያገኙ 
መሆናቸውን DPS ያረጋግጣል። ባለፈው በስፕሪንግ የርቀት ትምህርቱ ለመሳትፍ ችግር የነበረባቸውን ጨምሮ በጣም 
ከፍተኛ ትምህርታዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎችን እንደገና እንከታተላለን፣ እናሳትፋለን። ያልተጠናቀቁ ትምህርቶችን 
ለመሸፈን ድጋፎችን የምንሰጥ ብንሆንም የክፍል ደረጃ ትምህርቶችን ማስተማራችን የምንቀጥል ይሆናል። በምልዑ ልጅ 
(Whole Child) ድጋፎች እና ለባሕል ምላሽ-ሰጪ በሆኑ ትምህርታዊ አሠራሮች እና ሥርዓተ ትምህርት አማካኝነት 
ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሊደርሱ የሚችሉ የተማሪዎቻችን የአዕምሮ ጤና ተግዳሮቶችን ለመከላከል አስቀድመን እንጥራለን።  
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ለ2020-21 የርቀት ትምህርት የተደረጉ ማሻሻያዎች 
በሜይ የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ አማካኝነት ከቤተሰቦች እና አስተማሪዎች በተገኙ ግብረመልሶች ላይ በመመርኮዝ ለርቀት 
ትምህርቱ ለቨርቿል ፕሮግራሙ ወይም የሙሉ ርቀት ትምህርቱ ወይም የቅልቅል ትምህርቱ አካልም ሆነ ለሁሉም ተማሪዎች 
በርካታ ማሻሻያዎችን በማቀድ ላይ እንገኛለን።  

 

 በቤት ውስጥ ካሉ አዋቂዎች ብዙ እርዳታን በማይጠይቅና የቀጥታ በሆነ የዕለታዊ መማር ማስተማር አማካኝነት የመምህር-ተማሪ 
ግንኙነቶችን ማጠናከር።  

 በሁሉም የክፍል ደረጃዎች እና ት/ቤቶች ወጥ በሆነ አቴንዳንስ፣ መማር ማስተማር እና ውጤት አሰጣጥ ወላጆችን መደገፍ። 
(በቻርተር ት/ቤቶች የምዘና/ግሬዲንግ አሠራሮች ሊለያዩ ይችላሉ።) 

 ወጥ የሆነ የትምህርት አስተዳደር ሥርዓቶችን -- ማለትም “Seesaw”ን ለአጸደ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል እና “Schoology”ን 
ለ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በመጠቀም በቤት ውስጥ መማር-ማስተማሩን ለተማሪዎች እና ቤተሰቦች ቀላል እንዲሆን ማድረግ። 
በዲስትሪክቱ በሞላ ተመሳሳይ ሥርዓቶችን መጠቀም ቀጣይ ትምህርቶችን እና አሳይመንቶችን ማየትን፣ የትኞቹ አሳይመንቶች 
እንደተጠናቀቁ ለማየትና የተጠናቀቁትን ለአስተማሪ እርማት ማስገባት ቀላል እንዲሆኑ ያደርጋል። (የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው 
የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል።) 

 በኢንተርኔት እና በኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ተደራሽነት ረገድ ያሉትን ክፍተቶች በማጥበብ፣ የቴክኖሎጂ ድጋፍ እድሎችን እና በበርካታ 
ቋንቋዎች ቱቶሪያሎችን በማቅረብ ሁሉንም ተማሩዎች መድረሳችን ማረጋገጥ። 

 በመማር-ማስተማር አማራጮቹ ውስጥ ያለመደናቀፍ መሸጋገር የሚችሉ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅዶች (IEPs) እና የእንግሊዝኛ 
ቋንቋ ማበልጸጊያ ድጋፎችን ማዘጋጀት።  
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የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት መዳረሻ እና ድጋፍ 
የትምህርት ሥራዎችን፣ አሳይመንቶችን እና ሌሎችንም ለማስተዳደር የሚያስችሉ የመስመር-ላይ ትምህርት ፕሮግራሞች 

ሁሉም ወላጆች/አሳዳጊዎች ተማሪዎች እና መምህራን በትምህርት ዓመቱ በሞላ ለትምህርት ሥራዎች፣ አሳይመንቶች፣ 
ግብረመልሶች እና ሌሎችም ለሚጠቀሙባቸው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓቶች መዳረሻ ያላቸው መሆኑን ለማረጋገጥ 
እንፈልጋለን። ከዚህ በታች በዲስትሪክት-የሚመሩ ት/ቤቶች በዚህ ዓመት ስለሚጠቀሙባቸው ሁለት ሥርዓቶች ተጨማሪ 
መረጃ ቀርቧል። የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል 
ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ከዚህ በታች ያሉት መረጃዎች ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎችም የሚገኙ ይሆናሉ።  

 

 
ከኬጂ - 5ኛ ክፍሎች - Seesaw 
ኦገስት 20 ላይ ወላጆች በDPS የወላጅ መግቢያ (ፖርታል) ውስጥ በተዘረዘረ ኢሜል አማካኝነት 
መለያን እንዲያወጡ እና ወደ ተማሪያቸው “Seesaw” መግባት እንዲችሉ ግብዣ ይደርሳቸዋል። ቀደም 
ብለው የ“Seesaw” መለያ አውጥተው ከሆነ የቀድሞውን መለያ መረጃዎን ለመጠቀም ይችላሉ።  

 “Seesaw”ን ለመጀመር ተጨማሪ መረጃ፦ 

• ስለSeesaw የወላጅ መለያ መረጃ  

• ስለ Seesaw የቪዲዮ መግለጫ፦ እንግሊዝኛ | ስፓኒሽኛ 

• በመለያ የአገባብ መመሪያ 

• በወላጅ/የአሳዳጊ ስለSeesaw በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው 

 
 

 
ለ6-12ኛ ክፍል “Schoology” 
ወደ “Schoology” ለመግባት የመጀመሪያው እርምጃ የወላጅ መግቢያ (ፖርታል) መለያን 
በparentaccountcreation.dpsk12.org ውስጥ ማቀናበር ነው። የተቀናበረ የወላጅ መግቢያ 
(ፖርታል) መለያ ካለዎት ከተማሪዎ ጋር የተገናኘ የ “Schoology” መለያ አውቶማቲካሊ ይኖርዎታል። 
ወደ ወላጅ ፖርታሉ ይግቡ፣ ‘ሁሉንም መተግበሪያዎች እይ ላይ ጠቅ ያድርጉ እና አውቶማቲካሊ ወደ 
መለያዎ ለመግባት “Schoology”ን ይምረጡ።  

 “Schoology”ን ለመጀመር ተጨማሪ መረጃ፦ 

• ስለSchoology አንድ ገጽ መረጃ ለወላጆች 

• የወላጅ/የአሳዳጊ በመለያ አገባብ ቪዲዮ 

• ወደ መተግበሪያ በመለያ የአገባብ መመሪያ 

• በወላጅ/የአሳዳጊ ስለSchoology በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው  
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የጤና እና ደህንነት ፕሮቶኮሎች 

የጤና ሁኔታዎች እና መመሪያዎች ተማሪዎች እና ሠራተኞች ወደ ት/ቤቶቻችን በአካል እንዲመለሱ በሚፈቅዱ ጊዜ የዴንቨር 
የሕዝብ ጤና የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንትን፣ የኮሎራዶ የሕዝብ ጤና የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንትን፣ ሜትሮ ዴንቨር 
የጤና አጋርነትን (MDPH) እና የስቴት ገዢውን ጽ/ቤት ጨምሮ ከአካባቢ እና ከስቴት የጤና ባለሙያዎች ጋር በአጋርነት 
የተዘጋጁትን የጤና እና የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ሁሉም እንዲከተላቸው ይጠበቃል። የጤና ሁኔታዎች በማኅበረሰቡ ውስጥ 
በተለወጡ ቁጥር በዚህ መመሪያ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ እያንዳንዳቸውን ለውጦች የምናሳውቅዎ ይሆናል።  

 

 

የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች እና ሌሎች የመከላከያ መሣሪያዎች 
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች፣ የፊት ጭንብሎች፣ የመስታወት መከላከያ 

 

የቡድን አመዳደብ 
35 ወይም ያነሰ 

 

የአካላዊ ርቀት አጠባበቅ 
በአዋቂዎች መካከል 6 ጫማ፣ በተማሪዎች/ተማሪዎች እና አዋቂዎች መካከል ቢያንስ 3 ጫማ 

 

እጅን መታጠብና ማጽዳት 
በደረሱ ጊዜ እና በየ2 ሰዓቱ 

 

የሙቀት ልኬታ እና የምልክቶች ምርመራ 
የጤና መመርመሪያ መተግበሪያን በመጠቀም በየቀኑ ወይም በር ላይ 

 

ወደ ሕንፃ አገባብ/አወጣጥ 
የትራፊክ መቆጣጠሪያ እና ምልክቶች 

 

የአየር ማናፈስ (ቬንትሌሽን) 
HVACን እና የአየር ዝውውር ሥርዓቶችን ማጎልበት 

 

የጽዳት ሂደቶች 
በቀን 3 ጊዜ - የማታ (እንደቦታው ይለያያል) 

 

ምርመራ 
ለሠራተኞች በየሁለት ሳምንቱ የነፃ ምርምራ፣ ለተማሪዎች ተደራሽነትን/አማራጮችን መፈተሽ 
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የሰዎችን ጤና መጠበቅ 
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች 
በት/ቤት ግቢ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲያደርግ ይገደዳል። ሁሉም ሰዎች የCDC የፊት መሸፈኛዎች 
መመሪያዎችን መከተል ይኖርበታል። ለታዳጊ ተማሪዎቻችን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አደራረግን በተመለከተ ተጨማሪ መመሪያን ከሕዝብ ጤና 
ባለሙያዎች በመጠባበቅ ላይ ነን። ት/ቤቶች በጤና ምክንያቶች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛን ማድረግ ለማይችሉ ተማሪዎች በዙሪያቸው የሚኖሩ 
ሰዎች ጤና እና ደህንነትን በጠበቀ ልዩ ሁኔታ እንዳያደርጉ ያመቻቹላቸዋል። 

ቀኑን ሙሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን አድርጎ መዋል ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ተማሪዎችና ሠራተኞ በምግብ ሰዓቶች እና 
ት/ቤቶች በሚያወጧቸው ልዩ የክፍል ውጭ “የአፍና አፍንጫ እረፍቶች” ጊዜ ማውለቅ ይችላሉ።  

የፊት መሸፈኛዎች (ጭንብሎች) 

ት/ቤቶች የፊት መሸፈኛዎች (ጭንብሎች) የሚሰጧቸው ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ለሠራተኞቻቸው እና/ወይም ተማሪዎቻቸው ለምሳሌ 
ለቅድመ-መደበኛ ትምህርት ፣ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ ወይም የልዩ ፍላጎት ትምህርት መምህራንና ተማሪዎች ለመጠቀም መወሰን 
ይችላሉ። 

እጅ መታጠብ 
ሁሉም ተማሪዎች እና አስተማሪዎች  እንደደረሱ እና ቢያንስ በየሁለት ሰዓቱ እጆቻቸውን እንዲታጠቡ ይጠየቃሉ። የእጅ ማጽጃም (ሳኒታይዘር) 
ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በተደጋጋሚ እጅን ማጽዳትና መታጠብ እንዲቻል ት/ቤቶች የእጅ ማጽጃም (ሳኒታይዘር) እና የሳሙን አቅርቦት 
ያደርጋሉ። መማሪያ ክፍሎችና የት/ቤት ግንባታዎችም በመደበኛነት ይጸዳሉ (ዲሲንፌክት ይደረጋሉ)።  

የጤና ምርመራዎች 
ተማሪዎችንና ሠራተኞችን ጨምሮ ወደ ሕንፃው ውስጥ የሚገባ ማንኛውም ሰው በየቀኑ በጤና ምርመራ ውስጥ መሳተፍ አለበት። ሁሉም 
አዋቂዎች እና ተማሪዎች ወደ ሕንፃው ከመግባታቸው በፊት የሙቀት ልኬታ እና የምልክቶች ምርምራ ይደረግላቸዋል። የምልክቶች ምርምራ 
በቤት ውስጥ ወይም በት/ቤት ሠራተኛ በአካል በት/ቤት ውስጥ ሊደረግ ይችላል። 100.4 ፋራናይት ወይም ከዚያ በላይ ሙቀት ያላቸው 
ተማሪዎች/ሠራተኞች በት/ቤት የሚቆዩ አይሆኑም። ተማሪዎች እና ሠራተኞች ከታመሙ እና ትኩሳትን፣ ሳልን፣ የትንፋሽ መቆራረጥን፣ የጉረሮ 
ቁስለትን፣ የሆድ ህመምን፣ ድካምን፣ የጡንቻ ህመምን እና/ወይም የራስ ምታትን ያካተቱ ምልክቶች ከታዩባቸው ከቤታቸው መውጣት 
አይኖርባቸውም። 

ንጽህና አጠባበቅ (Hygiene) 

ት/ቤቶች ጤናማ የንጽህና አጠባበቅ (ሲያስሉ እና ሲያስነጥሱ በሶፍት ወይም በክንድ መሸፈን ያሉ) ባህሪዎች በተማሪዎች፣ ሠራተኞች እና 
ቤተሰቦች ዘንድ ተፈጻሚነት እንዲኖራቸው ያደርጋሉ። 

የጤና ቢሮ ፕሮቶኮሎች 
እያንዳንዱ ት/ቤት በ400 ተማሪዎች አንድ የበሽተኛ አልጋ፣ አንድ መጸዳጃ ቤት፣ ሙቅና ቀዝቃዛ ውኃ ያለው ሲንክ፣ በቀላሉ ሊጸዱ የሚችሉ 
ቦታዎች እና የታመሙ ተማሪዎች ከጤናማ ተማሪዎች ተለይተው የሚቀመጡበት ሥፍራ ያሉት አንድ የጤና ቢሮ ይኖረዋል። ት/ቤቶች በጤና 
ቢሮው ውስጥ በቂ በታ ከሌለ ተጨማሪ ሥፍራዎችን ያዘጋጃሉ። 

የአካላዊ ርቀት አጠባበቅ 
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በተቻለ መጠን ተማሪዎች የ3 ጫማ ርቀታቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። አዋቂዎች ከሌሎች አዋቂዎች የ6 ጫማ እና ከተማሪዎች የ3 ጫማ 
ርቀትን መጠበቅ ይኖርባቸዋል። የ3 ጫማ ርቀትን መጠበቅ በማይቻልበት ጊዜ እንደ መስታወት ያለ መከለያ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። 

 

የተማሪዎች ቡድኖች 

ቡድን ስንል በክፍል ውስጥ ትምህርት ወይም በሌላ እንቅስቃሴ ውስጥ ለእርካታ ሳምንት በጋራ የሚሳተፉ የተማሪዎች ቡድን ነው። የቡድኖች 
መመሪያዎች በተማሪዎች የትምህርት ደረጃ መሠረት በመጠኑ የተለያዩ ናቸው፦ 

• የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
ከአጸደ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል የሆኑ ተማሪዎች የ3 ጫማ ርቀትን መጠበቅ እና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የማድረግ መመሪያን 
እስከተከተሉ ድረስ በአንድ ቡድን ውስጥ እስከ 35 ተማሪዎች መሆን ይችላሉ። 

• የመካከለኛ ደረጃ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሆኑ ተማሪዎች የ3 ጫማ ርቀትን መጠበቅ እና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የማድረግ መመሪያን እስከተከተሉ 
ድረስ በአንድ ቡድን ውስጥ እስከ 35 ተማሪዎች መሆን ይችላሉ። ተማሪዎች ከአንድ በላይ ቡድኖች ውስጥ ለመሳተፍ 
ቢያስፈልጋቸው በድምሩ ከ35 በላይ እንዳይሆኑ ለማድረግ ት/ቤቶች በርካታ አነስ አነስ ያሉ ቡድኖችን መፍጠር ይኖርባቸዋል።  

• አትሌቲክስ፣ የተጓዳኝ ትምህርት እንቅስቃሴዎች እና የቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት ልጆች ጥበቃ 
ለአትሌቲክስ  የኮሎራዶ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እንቅስቃሴዎች ማኅበር (CHSAA) መመሪያን የምንጠቀም ይሆናል። የተጨማሪ እና 
ተጓዳኝ ትምህርቶች መመሪያዎች አሁን ገና በልወጣ መመሪያ የሚታዩ ይሆናሉ። የቅድመ- እና ድህረ-ትምህርት ሰዓት ልጆች ጥበቃ 
መመሪያም ገና አልወጣም። 

የምግብ ሰዓቶች 

ሁሉም ምግብቾ መመገብ የሚቻለው በመማሪያ ክፍሎች ውስጥይሆናል። ተማሪዎች ከመመገባቸው በፊት እና ከተመገቡ በኋላ እጃቸውን 
ይታጠባሉ። ምግብን መጋራት አይፈቀድም። ምግቦች የሚቀርቡት በመማሪያ ክፍል ውስጥ ወይም በካፍቴሪያው ውስጥ ሊሆን ይችላል። 
በካፍቴሪያው ውስጥ ከቀረበ፣ ተማሪዎች ምግቡን ለቡድናቸው በተመደበላቸው ሰዓት ምግባቸውን ተቀብለው ወደ መማሪያ ክፍላቸው ይዘው 
ይመለሳሉ።  

ዝግ ግቢ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ግቢዎች ይዘጋሉ፣ ማለትም ተማሪዎች ምግብ ለማምጣት ከግቢ ወጥተው ለመሄድ አይችሉም።  

እረፍት/የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት (PE) 

ት/ቤቶች በተቻለ መጠን የእረፍቶች እና የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርቶች ተማሪዎች ቡድናቸውን ሳይለቁ ከክፍል ውጭ ለማካሄድ ያቅዳሉ። 
ተማሪዎች በቡድናቸው ውስጥ የመጫዎቻ/የጂም እቃዎችን መጋራት ይችላሉ። ተማሪዎች ያለአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች ለእረፍት/የሰውነት 
ማጎልመሻ መውጣት የሚችሉት ከክፍል ውጭ ከሆኑ እና በመካከላቸው የስድስት ጫማ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ርቀትን መጠበቅ ከቻሉ ብቻ 
ይሆናል።  በተለያዩ ቡድኖች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በተለያዩ ቦታዎች (ለምሳሌ በመጫዎቻዎች ሥፍራ እና በሜዳ ላይ) እስከሆኑ ድረስ በአንድ 
ጊዜ ወደ ውጭ ለመውጣት ይችላሉ። እረፍት/የሰውነት ማጎልመሻ በክፍል ውስጥ መካሄድ ካለበት ተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች 
ማድረግ ይኖርባቸዋል። 

የመዝሙር እና የትንፋሽ መሣሪያዎች 
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የመዝሙር እና የትንፋሽ መሣሪያዎች አይፈቀዱም እናም ት/ቤቶች የሙዚቃና መሰል ትምህርቶችን በዚህ መሠረት ማስተካከያዎችን ማድረግ 
ይኖርባቸዋል።  
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ደህንነትን ለማስጠበቅ ለይቶ ማቆየት (Quarantining)  

በአንድ ቡድን ውስጥ የኮቪድ-19 በምርምራ መገኘት 

የተረጋገጠ የኮቪድ-19 በአንድ ቡድን ውስጥ ከተገኘ፣ DPS ለይቶ ማቆየትን እና ሌሎች ሂደቶችን በተመለከተ የወቅቱን የጤና ዲፓርትመንት 
ምክሮችን የሚጠቀም ይሆናል። 

 

ቤተሰቦች በቤት ማድረግ የሚችሉት  
 በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ መዋል የሚችሉ የጨርቅ አፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ቶሎ ቶሎ ማጠብ። 

 የአካባቢ ጤና መመሪያን መከተል።  

 የቤት ውስጥ ንጽህና አጠባበቅ መመሪያን መከተል። 

 
 

የት/ቤት ሕንፃዎችን እና የመማሪያ ክፍሎችን ጤናማነት እና ንጽህና 
መጠበቅ 
ጽዳት 

የጽዳት ሠራተኞች በት/ቤቶች ውስጥ እና በአውቶብሶች ላይ በተደጋጋሚ የሚነኩ ቦታዎችን ቢያንስ በየቀኑ እና ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ 
ያጸዷቸዋል። በበርካታ ቡድኖች ጥቅም ላይ የሚውሉ የመማሪያ ክፍሎች እያንዳንዱ ቡድን ከተጠቀመባቸው በኋላ ይጸዳሉ። ለማጽዳት 
አስቸጋሪ የሆኑ አሻንጉሊቶች እና የክፍል ውስጥ እቃዎች ይወገዳሉ። የክፍል ውጭ የመጫዎቻ እቃዎች አይጸዱም (ዲስኢንፌክት አይደረጉም)። 
ስለዚህ ተማሪዎች እና ሠራተኞ ማንኛውንም የመጫዎቻ ቦታ እቃን ከነኩ በኋላ እጆቻቸውን በተደጋጋሚ መታጠባቸውን ማረጋገጥ 
ይኖርባቸዋል። 

መማሪያ ክፍሎች 

የክፍል ውስጥ አቀማመጥ በተቻለ መጠን በተማሪዎች መካከል እርቀትን ለመጠበቅ የሚያረጋግጥ በሆነ መልኩ ይዘጋጃል። ዴስኮች ሁሉም 
ተማሪዎች ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲዞሩ በሚያስችል መልኩ እንደገና ይስተካከላሉ፤ የጋራ ዴስኮች ይወገዳሉ።  

መተላለፊያ ኮሪዶሮች 

መተላለፊያ ኮሪዶሮች አንድ አቅጣጫ ብቻ ተደርገው ምልክት ይደረግባቸዋል። ት/ቤቶች ቡድኖች በመተላለፊያ ኮሪዶሮች ውስጥ እንዳይገናኙ 
ለማድረግ የትምህርት ክፍለ ጊዜዎችን መጀመሪያ/መጨረሻ ጊዜዎችን ያስተካክላሉ።  
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መቀበል እና መሸኘት 

ተማሪዎች ጠዋት ወደ ት/ቤት የሚደርሱበትን እና ከሰዓት በኋላ የሚወጡበትን ጊዜዎች ት/ቤቶች አራርቀው ያወጣሉ። ይህ ት/ቤቶች ጠዋት 
በመቀበያ ሰዓት የህመም ምልክት ማጣሪያዎችን ለማድረግ፣ የአካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ እንዲቻል እና በት/ቤት ግቢ ውስጥ ሁሉም የአፍና 
አፍንጫ መሸፈኛዎችን እና የፊት መሸፈኛዎች (ጭንብሎች) ማድረጋቸውን እና ጎብኝዎች ወይም ቤተሰቦች የእንግዳ መቀበያ ጽ/ቤት አልፈው 
አለመግበታቸውን ለማረጋገጥ በቂ ጊዜ የሚኖር መሆኑን ለማረጋገጥ ያስችላል።  

አብያተ መጽሐፍት 

የቤተ መጽሐፍት ሠራተኞች መጽሐፍቶችን ለተማሪዎች የሚያመጡ እና/ወይም ተማሪዎች መጽሐፍትን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥ ማግኘት 
የሚችሉ ቢሆንም አብያተ መጽሐፍት ዝግ ይሆናሉ። መጽሐፍት አንድ ሰው ከተጠቀመባቸው በኋላ ዲስኢንፌክት መደረግ (መጠረግ) 
ይኖርባቸዋል።  

የመስክ ጉዞዎች እና የአዳር ጉብኝቶች 

ለጊዜው እነዚህ ጉዞዎች አይፈቀዱም። 

ቁሳቁሶች 

ሁሉም ወረቀቶች፣ እርሳሶች፣ ማርከሮች፣ ክሮምቡኮች ለአንድ ተማሪ ለየብቻ የሚታደሉ እና የማይጋራ ይሆናሉ። በሚቻል ጊዜ መምህራን 
መጽሐፍትን ለግለሰብ ተማሪዎች የሚያድሉ ይሆናል። የሚጋሩ ከሆነ፣ መጽሐፍት አንድ ሰው ከተጠቀመባቸው በኋላ ዲስኢንፌክት መደረግ 
(መጠረግ) ይኖርባቸዋል።  

ቁምሳጥኖች/ሎከሮች 

ቁምሳጥኖች ጥቅም ላይ አይውሉም፤ ስለዚህ ተማሪዎች ቁሳቁሶችን ወደ ክፍላቸው ማምጣት ይኖርባቸዋል። በተወሰኑ ሁኔታዎች፣ ት/ቤቶች 
የIEP እና/ወይም 504 እቅድ አካል ቁምሳጥኖችን መጠቀም የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ልዩ ፈቃዶችን ሊሰጧቸው ይችላሉ።  

የአየር ዝውውር እና ማናፈሻዎች (fans) 

የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል አስፈላጊ በሆኑ ቅድመ-ጥንቃቄዎች ምክንያት፣ አየርን ከአንድ የክፍሉ ጥግ ወደ ሌላ ጥግ የሚያናፍሱ 
ተንቀሳቃሽ ማናፈሻዎች፣ የመስኮት የአየር ማናፈሻዎች፣ ተንቀሳቃሽ ማቀዝቅዣ መሣሪያዎች እና/ወይም “ስዋምፕ” ማቀስቀዣዎች አይፈቀዱም። 
እንደነዚህ ዓይነት መሣሪያዎች የቫይረሱን ስርጭትን ሊያባብሱ ይችላሉ ብለው የጤና አጋሮቻችን መክረዋል። አንዳንድ ባህላዊ ማቀዝቀዣዎች 
የማይገኙ ስለሆኑ በዲስትሪክቱ ግንባታዎች ውስጥ የአየር ማጣሪያ እና የሙቀት መቆጣጠሪያዎችን ለማሟላት የ$5 ሚሊዮን CARES Act 
ገንዘብን መድበናል። 
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የአውቶብስ ትራንስፖርት ደህንነት እና ጤና አጠባበቅ 
ለ2020-21 የትምህርት ዘመን የትራንስፖርት አገልግሎት ለውጦች 

የትምህርት ዓመቱን በርቀት የምንጀምር ብንሆንም በፎል ወቅት በአካል ወደ ት/ቤት መመለስን ለማቀድ እንዲረዳዎ 
ስለአውቶብስ አገልግሎቶች ወቅታዊ መረጃን ልንሰጥዎ እንፈልጋለን። በጤና እና የትራንስፖርት የአካል ርቀት መመሪያ 
መሠረት አውቶብሶቻችን በ33% አቅም ብቻ የሚሠሩ ይሆናል። ይህ ማለት ግን የመካከለኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ 
የአጠቃላይ ትምህርት ተማሪዎችን ጨምሮ ብዙ ተማሪዎች ብጫውን የት/ቤት አውቶብስን ለመጠቀም ብቁ አይሆኑም። ብቁ 
የሚሆኑ ተማሪዎች የDPS-RTD አውቶብስ ትኬትን/ይለፍን ለመጠቀም የሚችሉ ይሆናሉ።  

DPS ለሕፃናት እና ከፍተኛ ፍላጎቶች ላላቸው እንዲሁም የትራንስፖርት አገልግሎት በግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP) 
ውስጥ እንደ አንድ አገልግሎት የተለየላቸው ወይም የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚገባቸው 
ተማሪዎች ቅድሚያ የሚሰጥ ይሆናል። የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት የሚቀጥሉ ት/ቤቶች ሙሉ ዝርዝርን እዚህ ያግኙ። 
የተማሪዎን ለትራንስፖርት ብቁነትን እንዴት ማጣራት እንደሚችሉ መመሪያን ለማግኘት እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

 

የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎች 

የአውቶብስ ሾፌሮች እና ተማሪዎች በአውቶብስ ላይ በሚቆዩበት ጊዜ በሙሉ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። 

 

የጤና ምርመራዎች 

ቤተሰቦች ወደ አውቶብስ ከመሳፈራቸው በፊት የጤና ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል። 

 

አቀማመጥ 

አውቶብሶች በአንድ ወንበር አንድ ልጅ አድርገው ቢበዛ 24 ተማሪዎች ብቻ የሚያስተናግዶ ይሆናል። እህትና ወንድሞች ወይም የአንድ ቤተሰብ 
አባላት አንድ ወንበር እንዲቀመጡ ሊፈቀድላቸው ይችላሉ። 

 

የአውቶብስ ትኬት/ይለፍ (+Passes) 

ተማሪዎች የDPS አውቶብስ በሚጠቀሙ ጊዜ የአውቶብስ ትኬት/ይለፍ (+Passes) መያዝ አለባቸው። ይህም አንድ ተማሪ ወይም 
የአውተብሲ ሾፌር ኮቪድ-19 ቢገኝበት ግንኙነቶችን ለመለየት የሚረዳን ይሆናል። የአውቶብስ ትኬት/ይለፍ (+Passes) በተማሪዎ ት/ቤት 
አማካኝነት በ2020-21 የትምህርት ዘመን መጀመሪያ ላይ ይሰራጫሉ። 
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የማኅበራዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና  
በወረርሽኙ ተጽዕኖ ምክንያት እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው የዘርና የምጣኔ ሀብት ቀውስ ደረጃዎች እየጨመሩ 
በመሆናቸው ተማሪዎቻችን የበለጠ የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶችን እንደሚፈልጉ እናውቃለን። ተማሪዎቻችን ይህን 
እንዲወጡና ስኬታማ እንዲሆኑ የማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርትን በሁሉም ሥርዓተ ትምህርት መስኮች ከዐበይት ትምህርቶች 
ጋር እንዲዋሃድ ለማድረግ እና ለተማሪዎቻችን፣ ቤተሰባችን እና ሠራተኞቻችን በአዕምሮ ጤና ለመደገፍ ቁርጠኝነታችን 
የሚቀጥል ይሆናል። 

 

የማኅበራዊ-ስሜታዊ ድጋፍ 
በይህ የትምህርት ዓመት ከዚህ በታች ያሉትን ጨምሮ በማኅበራዊ-ስሜታዊ ጤና ዙሪያ ምርመራዎችን እና ስልጠናዎችን በት/ቤት ውስጥ 
እንጨምራለን፦ 

• ማኅበራዊ-ስሜታዊ ምርመራ ለተማሪዎች 

• በ5ኛ፣ 6ኛ እና 9ኛ ክፍሎች ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የራስ ማጥፋት መከላከያ 

• ለተማሪዎች እና ለአዋቂዎችም በአዕምሮ ጤና ዙሪያ ቀውስን ለመቀነስ አስቀድሞ የመከላከያ ትምህርት 

• በዚህ ጊዜ ተማሪዎች የሚኖራቸውን ውስብስብ ፍላጎቶች ምልክቶችን ለመለየት እና ለመፍታት የሚያስችል ስልጠና ለመምህራን እና 
ለት/ቤት ሠራተኞች 

o ቀውስን መሠረት ያደረጉ የስልጠና ተግባሮችን፣ ባህሪዎችን፣ የማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርትን፣ ሥነ-ምግባርን እና 
በኮቪድ-ነክ የጤና ስልጠናን ማቀናጀት  

o ማኅበራዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ድጋፎችን በርቀት እና በብቃት ማቅረብ መቻል 

• አቀራረባቸው ትንሽ የተለየም ቢሆን የቻርተር ት/ቤቶቻችን ጠንካራ የማኅበራዊ-ስሜታዊ ፕሮግራሞችን ያቀርባሉ። የቻርተር 
ቤተሰቦች ት/ቤቶቻቸው ጋር ማጣራት ይኖርባቸዋል። 

የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች እና ድጋፎች 
ለተማሪዎ የአዕምሮ ጤና የሚከተሉትን ጨምሮ ማኅበረሰብ-ተኮር ግብዓቶቻችን/መረጃዎቻችን እንዲመለከቱ እናበረታታዎታለን፦ 

• የት/ቤት ሥነ-ልቦና ባለሙያዎችን (ሳይኮሎጂስቶችን)፣ ሶሻል ወርከሮችን እና አማካሪዎችን ጨምሮ ያሉትን የአዕምሮ ጤና 
አገልግሎቶችን ለመረዳት ት/ቤትዎን ይጠይቁ።  

• የአዕምሮ ጤና ድጋፎች በ18ቱ የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች ይገኛሉ። 

• ከ80 በላይ በሆኑ ት/ቤት ግቢዎች ውስጥ ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ ማኅበረሰብ-ተኮረ የአዕምሮ ጤና አገልግሎት ሰጪዎች፦ 
የዴንቨር አዕምሮ ጤና ማእከል፣ የአይሁዶች የቤተሰብ አገልግሎት፣ የማሪያ ድሮስቴ ካውንስሊንግ እና የዲእንቨር ልጆች ተሟጋች 
ማእከል ይገኙበታል። ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ የት/ቤትዎን የአዕምሮ ጤና ቡድንን ያነጋግሩ። 

• የማኅበራዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ድጋፍ የሚጠቅሙ ተጨማሪ የቤተሰብ መረጃዎችን/ግብዓቶችን ለማግኘት ድር ጣቢያችን 
ይጎብኙ።  
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መሠረታዊ አገልግሎቶች  
የምግብ አገልግሎቶች 
ተማሪዎች መማር እና ማደግ እንዲችሉ የሚያስችሉ አስተማማኝ እና አልሚ የሆኑ ምግቦችን በቤትም ሆነ በት/ቤት 
ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ DPS በዚህ ፎልም ተይዘው የሚኬዱ ምግቦችን ማቅረቡን ይቀጥላል።  

 

የት/ቤት ውስጥ ጤና ድጋፎች 
ስለኮቪድ ምላሽ 

DPS ት/ቤቶችን፣ ሠራተኞችን እና ቤተሰቦቻችን በዲስትሪክቱ በሞላ ለመደገፍ ስለኮቪድ ምላሽ የሚሰጥ ቡድን አለው። እያንዳንዱ ት/ቤት 
ከዲስትሪክቱ የኮቪድ ምላሽ ሰጪ ቡድን ጋር አብረው የሚሠሩ ሁለት የኮቪድ አስተባባሪዎችን ይወክላል።  

የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች 

ሁሉም 18ቱ የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች አስገዳጅ ክትባቶችን ጨምሮ የተማሪ ጤና ፍላጎቶች በቤተሰቦች ላይ ምንም 
ክፍያን ሳይጠይቅ ለመደገፍ ክፍት ይሆናሉ። ማእከሎቻችን የታመሙ ተማሪዎችን እንደመመርመር እና በሌሎች የዴንቨር ጤና ተቋማት ጋር 
ተማሪዎችን እንደማገናኘት ያሉ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኙ ጉዳዮች ላይም የሚደግፉ ይሆናሉ። 
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ተጨማሪ ግብዓቶች/መረጃዎች እና ድጋፎች፦ 
ከኮቪድ-19 ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች እባክዎ የጤና አገልግሎት ሰጭዎን ያነጋግሩ።  

የቤተሰብ እና ማኅበረሰብ ድጋፍ ቀጥታ መስመር 

720-423-3054  

face@dpsk12.org  

 

የቤተሰብ እና ማኅበረሰብ ተሳትፎ (FACE) ማእከሎች 

ምግብን፣ የቤት ኪራይ እገዛ፣ የሥራ መረጃዎች፣ የጤና ጥበቃ፣ መሠረታዊ ፍላጎቶች፣ የኃይል አቅርቦት እገዛ ወዘተ ድጋፍን ለማግኘት 
ከማእከሎቻችን አንዱን ያነጋግሩ። 

• ጆን ኤች አመሴ /John H. Amesse/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፦ 720-424-2961 ወይም 
Ambar_Suero@dpsk12.org 

• ጆንሰን /Johnson/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 720-424-2970 ወይም Lindsey_Hazel@dpsk12.org 
 
 

የቴክኖሎጂ ድጋፍ 

እባክዎን ሁል ጊዜ በመጀመሪያ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። 

ተጨማሪ የድጋፍ ፍላጎቶች ካሉዎት፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር 720.423.3163 ይደውሉ (ከ 6:45am-4:45pm መደወል ይቻላል)። 

 

 

 

 
  

ለወቅታዊ መረጃዎች፣ ማስታወቂያዎች እና ግብዓቶች እባክዎ 
www.dpsk12.orgን ይጎብኙ።  
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በቤት ቆዩ መመሪያ 

 የመጀመሪያ ደረጃ የመካከለኛ የከፍተኛ 

የትምህርት ዕቅድ 

የትምህርት ምርጫ/ሁኔታ የርቀት 

መማር-ማስተማር 
/Instruction/ ቪዲዮ፦ የቀጥታ እና በራስ-ፍጥነት 

የትምህርት አመራር 
ሥርዓት (LMS)* Seesaw* Schoology* Schoology* 

የጤና ቢሮ 
ስታንዳርዶችና 
ፕሮቶኮሎች 

የቡድን መጠን N/A 

የአፍና አፍንጫ 
መሸፈኛዎች ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች በሚሆኑበት ጊዜ የስቴት ገዢውን ትዕዛዞችን ይከተሉ 

የአካላዊ ርቀት አጠባበቅ ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የCDC መመሪያዎችን ይከተሉ 

የአዋቂዎች ስብሰባዎች ቨርቿል 

ንጽህና አጠባበቅ 
(Hygiene) 

በቤት ውስጥ እና ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የCDC 
መመሪያዎችን ይከተሉ 

የትራንስፖርት አገልግሎት አልተሰጠም 

የምግብ አገልግሎቶች ተይዘው የሚኬዱ ምግቦች እና የእደላ ጣቢያዎች 

የአካላዊ ጤና አገልግሎቶች የት/ቤት ውስጥ ክሊኒኮች ክፍት ይሆናሉ 

የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች ከት/ቤት የሶሻል ወርከሮች እና ሳይኮሎጅስቶች፣ ከማኅበረሰብ የአዕምሮ ጤና አጋሮች የሚሰጥ 

*የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 
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በቤት ውስጥ የተሻለ ነው መመሪያ 
  የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ከፍተኛ 

የትምህርት ዕቅድ 

የትምህርት ምርጫ/ሁኔታ የርቀት ትምህርት - ወይም- 
100% በአካል በመገኘት የርቀት ትምህርት - ወይም- ቅልቅል (በአካል በመገኘት/በርቀት) 

መማር-ማስተማር  የቀጥታ እና በራስ-ፍጥነት በቪዲዮ 
የጤና ሁኔታዎች በሚፈቅዱ ጊዜ በአካል በመገኘት የሚሰጥ መማር-ማስተማር 

የትምህርት አመራር 
ሥርዓት (LMS)* Seesaw* Schoology* Schoology* 

የጤና ቢሮ 
ስታንዳርዶችና 
ፕሮቶኮሎች 

የቡድን መጠን እስከ 35 ተማሪዎች/ቡድን 
እስከ 4 መምህራን/ቡድን 

እስከ 35 ተማሪዎች/ቡድን 
እስከ 3 መምህራን/ቡድን 

የአፍና አፍንጫ 
መሸፈኛዎች በት/ቤት ግቢዎች እና በአውቶብሶች ላይ እንደ ግዴታ ይደረጋሉ 

የአካላዊ ርቀት አጠባበቅ 3 ጫማ ለተማሪዎች፣ 6 ጫማ ለአዋቂዎች የአካላዊ ርቀት 

የአዋቂዎች ስብሰባዎች ቨርቿል 

ንጽህና አጠባበቅ 
(Hygiene) 

ሁሉም ተማሪዎች እና አስተማሪዎች  እንደደረሱ እና ቢያንስ በየሁለት ሰዓቱ እጆቻቸውን እንዲታጠቡ 
(ወይም የእጅ ማጽጃ/ሳኒታይዘር እንዲጠቀሙ) ይጠየቃሉ። የመማሪያ ክፍሎች እና የት/ቤት 

ግንባታዎች በመደበኛነት ይጸዳሉ (ዲስኢንፌክት ይደረጋሉ)። 

የትራንስፖርት አገልግሎት 

ለሕፃናት እና ከፍተኛ ፍላጎቶች 
ላላቸው እንዲሁም 

የትራንስፖርት አገልግሎት 
በግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ 

(IEP) ውስጥ እንደ አንድ 
አገልግሎት የተለየላቸው ወይም 

የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ 
የትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚገባቸው ተማሪዎች 

የሚቀርብ። 
የአውቶብስ አገልግሎት 

የሚያገኙ ት/ቤቶች ዝርዝር 

ለግለሰብ-ተኮር ትምህርት 
እቅድ (IEP) ውስጥ እንደ 

አንድ አገልግሎት የተለየላቸው 
ወይም የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ 

በሕግ የትራንስፖርት 
አገልግሎት የሚገባቸው 
ተማሪዎች የሚቀርብ። 

ለግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ 
(IEP) ውስጥ እንደ አንድ 

አገልግሎት የተለየላቸው ወይም 
የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ 
የትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚገባቸው ተማሪዎች 

የሚቀርብ። 

የDPS-RTD አውቶብስ 
ቲኬቶች (ይለፎች) ብቁ ለሆኑ 

ተማሪዎች 

የምግብ አገልግሎቶች ተይዘው የሚኬዱ ምግቦች እና የእደላ ጣቢያዎች እና/ወይም በሚከተሉት የጤና መመሪያዎች መሠረት 
በት/ቤት ውስጥ ይታደላሉ 

የአካላዊ ጤና አገልግሎቶች የት/ቤት ውስጥ ክሊኒኮች ክፍት ይሆናሉ 

የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች ከት/ቤት የሶሻል ወርከሮች እና ሳይኮሎጅስቶች፣ ከማኅበረሰብ የአዕምሮ ጤና አጋሮች የሚሰጥ 

*የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 
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የጎረቤቶቻችን ደህንነት እንጠብቅ መመሪያ 

 የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ከፍተኛ 

 
 
የትምህርት ዕቅድ 

የትምህርት ምርጫ/ሁኔታ በአካል ቅልቅል (በአካል/በእርቀት) ወይም በአካል 

መማር-ማስተማር 
/Instruction/  

የጤና ሁኔታዎች በሚፈቅዱ ጊዜ የክፍል ውስጥ ትምህርት 

የትምህርት አመራር 
ሥርዓት (LMS)* Seesaw* Schoology* Schoology* 

የጤና ቢሮ 
ስታንዳርዶችና 
ፕሮቶኮሎች 

የቡድን መጠን 

በክፍል ውስጥ መደበኛ 
የተማሪዎች ቁጥር ይቻል 

ይሆናል። 
የመምህራን/ተማሪዎች ምጥጥን 

ገና እየተዘጋጀ ነው 

በቡድን መጠን ላይ ተጨማሪ መመሪያን በመጠባበቅ ላይ እና ገና 
በመዘጋጀት ላይ። 

የአፍና አፍንጫ 
መሸፈኛዎች በት/ቤት ግቢዎች እና በአውቶብሶች ላይ እንደ ግዴታ ይደረጋሉ 

የአካላዊ ርቀት አጠባበቅ 3 ጫማ ለተማሪዎች፣ 6 ጫማ ለአዋቂዎች የአካላዊ ርቀት 

የአዋቂዎች ስብሰባዎች ቨርቿል 

ንጽህና አጠባበቅ 
(Hygiene) 

በቤት ውስጥ እና ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የCDC መመሪያዎችን 
ይከተሉ 

የትራንስፖርት አገልግሎት 

ለሕፃናት እና ከፍተኛ ፍላጎቶች 
ላላቸው እንዲሁም 

የትራንስፖርት አገልግሎት 
በግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ 

(IEP) ውስጥ እንደ አንድ 
አገልግሎት የተለየላቸው ወይም 

የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ 
የትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚገባቸው ተማሪዎች 

የሚቀርብ። 
የአውቶብስ አገልግሎት 

የሚያገኙ ት/ቤቶች ዝርዝር 

ለግለሰብ-ተኮር ትምህርት 
እቅድ (IEP) ውስጥ እንደ 

አንድ አገልግሎት 
የተለየላቸው ወይም የጎዳና 

ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ 
የትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚገባቸው ተማሪዎች 

የሚቀርብ። 

ለግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድ 
(IEP) ውስጥ እንደ አንድ 

አገልግሎት የተለየላቸው ወይም 
የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ በሕግ 
የትራንስፖርት አገልግሎት 

የሚገባቸው ተማሪዎች የሚቀርብ። 

የDPS-RTD አውቶብስ ቲኬቶች 
(ይለፎች) ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች 

የምግብ አገልግሎቶች 
ምግቦች የጤና መመሪያዎችን 
በመከተል በት/ቤቶች ውስጥ 

ይሰጣሉ 

ተይዘው የሚኬዱ ምግቦች እና የእደላ ጣቢያዎች እና/ወይም 
በሚከተሉት የጤና መመሪያዎች መሠረት በት/ቤት ውስጥ 

ይታደላሉ 

የአካላዊ ጤና አገልግሎቶች የት/ቤት ውስጥ ክሊኒኮች ክፍት ይሆናሉ 

የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች ከት/ቤት የሶሻል ወርከሮች እና ሳይኮሎጅስቶች፣ ከማኅበረሰብ የአዕምሮ ጤና አጋሮች የሚሰጥ 

*የቻርተር ቤተሰቦች የትኛው የትምህርት አስተዳደር ሥርዓት (LMS) ጥቅም ላይ እንደሚውል ት/ቤቶቻቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 


