
     

    

           

               
            

              
      

           
           
 

               
        

             
            

              
    

             
              

  

               
              

            

       

        
         

      

              
        

               
        

 

         

AMHARIC 

በበላይ ተቆጣጣሪው የተጻፈ መልእክት። 

ውድ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች፦ 

እርስዎ እና ተማሪዎችዎ በጥሩ ሁኔታ እንዳሉ እና ጤናማ እንደሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። 

ይህ ለማህበረሰባችን ፣ ለመስተዳድሩ እና ለአገራታችን ያልተለመደ ውቅት ነው። ምንም እንኳን የወደፊቱ ቀናት ምን እንደሚመስሉ 
ለመተንበይ የሚያስችል መንገድ ባይኖረንም የቫይረሱን ስርጭትን ለመግታት ከጤና ባለሙያዎች በየቀኑ የምንቀበለውን መመሪያ 
እንድትከተሉ አጥብቀን እንመክራለን። ሁላችንም ሃላፊነት የሚሰማው ዓለም አቀፍ ዜጎች መሆን እንፈልጋለን - የFCPS ሰራተኞች እና 
ቤተሰቦች በተመሳሳይ- ስርጭቱን ለማቆም የበኩላችንን እናደርጋለን። 

COVID-19 በቤተሰቦች እና በተማሪዎቻችን ላይ የሚያስከትለውን ጭንቀት እና ተግዳሮቶች እንረዳለን። ቤተሰቦቻችን ስለተማሪዎቻችን 
ትምህርት እንደሚጨነቁ እናውቃለን። እባክዎ አስተማሪዎችዎ ግድ እንደሚላቸው እና ተማሪዎቻቸውን መደገፍ እንደሚፈልጉ 
ይገንዘቡ። 

ከትዕይንቶቹ በስተጀርባ ላሉት ቀናት እና ሳምንታት በማቀድ ጠንክረን እየሰራን ነበርን። በሚቀጥለው ሳምንት ስለ የርቀት ትምህርት 
ዕቅዳችን እና ስለሌሎች ትምህርታዊ መርጃዎች ተጨማሪ ዝርዝሮችን እሰጥዎታለን። 

የFCPS ትምህርት ቤቶች እንደታቀደው በኤፕሪል 14 ቀን እንደገና መከፈት ካልቻሉ ዕቅዳችን በርቀት ትምህርት አማካኘነት ወይም 
የመማሪያ ሰነዶችን በመጠቀም ማስተማር እንደምንቀጥል እንድታውቁ እፈልጋለሁ። በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ለመምህራን 
የርቀት ትምህርት ስልጠና እንጀምራለን። ስለዚህ መምህራን የርቀት ትምህርት እንዲያቅዱ ፣ እንዲዘጋጁ እና ከተማሪዎቻቸው ጋር 
እንደገና እንዲገናኙ እድል እንሰጣለን። 

እንዲሁም በሚቀጥለው ሳምንት በቤት ውስጥ ለሌላቸው ተማሪዎች ቀጠሮ በመያዝ ላፕቶፖች እና የMiFi መሳሪያዎችን ለማሰራጨት 
ከእያንዳንዱ ትምህርት ቤቶች ጋር አብረን እንሰራለን። ለትምህርት ቤቶች አስፈላጊ/ወሳኝ የሆኑ ዕቃዎችን የምንወስድ ይሆናል። ተጨማሪ 
ዝርዝሮች ይከተላሉ። 

አሁን ያለንበት ሁኔታ አልተለወጠም። ትምህርት ቤቶች ቢያንስ እስከ መጋቢት 27 ድረስ በአገረ ገዥው ቢሮ ትእዛዝ ተዘግተዋል። 
በቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ በኩል የተሰጠው መመሪያ የትምህርት ተደራሽነትን እና ፍትሃዊነትን ማረጋገጥ ስለማይቻል ትምህርት ቤት 
ዝግ በሆነ ጊዜ የቤት ስራዎች መኖር የለባቸውም ወይም የውጤት ደረጃ ሊሰጣቸው አይገባም። 

እባክዎን የመማሪያ ግብአቶች ቀጣይነት እድልን መጠቀም ይቀጥሉ። 

• በFCPS 24-7 የሚገባ ማንኛውም ሰው የContinuity of Learning መልመጃዎችን ይመለከታል ። ይህንንም ከአንደነኛ ፣ 
መካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለታኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መማሪያዎች ጋር ያገኛኛል። 

• የContinuity of learning መገልገያዎች በተጨማሪ በlink ከማስተማሪያ ተንቀሳቃሽ ምስሎች videos ጋር ይገኛሉ። 

በዚህ ወቅት ወሳኝ የሆነውን የምግብ ስርጭት ለቤተሰቦቻችን ማድረሱን እንቀጥላለን። ዛሬ በአንዳንድ አካባቢዎች በአውቶቡስ ምግብ 
ማቅረብን ጀምረናል። እባክዎ በየቀኑ ድህረ ገጻችንን food distribution locations ማየት ይቀጥሉ። 

የሚያሳስቧችሁን ነገሮች ማዳመጥ ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለሆነም መጋቢት 20 ቀን ከቀኑ 3p.m ጀምሮ በፌስቡክ ቀጥታ ውይይት 
ላይ እንዲሳተፉ እጋብዝዎታለሁ። በCOVID አደጋ ጊዜ የFCPS ስራዎችን በተመለከተ ጥያቄዎችን ለመመለስ 
Https://www.facebook.com/fcpsva ይጠቀሙ። 

በFCPS እና በፌርፋክስ ካውንቲ ድህረጣቢያ በኩል አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት በC-19 ታደሙ። 
www.fcps.edu https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/ 
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https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance
https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance
https://www.fcps.edu/tv/live
https://www.fcps.edu/tv/live
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/pLQ2-HidiUEsNHFqihUecA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgVAs4P0Q7aHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvbmV3cy9jb3JvbmF2aXJ1cy11cGRhdGUtZm9vZC1yZXNvdXJjZXNXB3NjaG9vbG1CCgAAuNdyXh8xBRhSEGpqdG9ycmVAZmNwcy5lZHVYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/pLQ2-HidiUEsNHFqihUecA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgVAs4P0Q7aHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvbmV3cy9jb3JvbmF2aXJ1cy11cGRhdGUtZm9vZC1yZXNvdXJjZXNXB3NjaG9vbG1CCgAAuNdyXh8xBRhSEGpqdG9ycmVAZmNwcy5lZHVYBAAAAAE%7E
https://www.facebook.com/fcpsva
https://www.facebook.com/fcpsva
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
http:www.fcps.edu


            

   

እባክዎን ደህና ሆነው ይቆዩ። በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ ከዚህ ተከታይ መልዕክቴን ይጠብቁ። 

ከልብ:-
Scott. Brabrand, Ed.D 
Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት 


