
ውድ ቤተሰብ/አሳዳጊ:- 
 
በቨርጂኒያ ህግ መሰረት የ2020-2021 የትምህርት አመት የክትባት እና የአካል ብቃት ምርመራ መስፈርት 
አልተሰረዘም፡፡    
 
በዚህ የህዝብ ጤና ቀውስ ወቅት የፌርፋክስ ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች  (FCPS) ቤተሰቦች በአካል ቀርበው  
አስፈላጊ ክትባቶችን በወቅቱ ማግኘት አስቸጋሪ ሊሆንባቸው እንደሚችል ይገነዘባል፡፡ እነዚህን መስፈርቶች 
ለማሟላት ቀጠሮ ለማስያዝ FCPS ሁሉም ቤተሰቦች የመጀመሪያ ደረጃ ሐኪሞቻቸውን ወይም የፌርፋክስ 
ካውንቲ ጤና መምሪያን ወዲያውኑ እንዲያገኙ በጥብቅ ያበረታታል ፡፡   
 
2020-2021 የትምህርት አመት ለሁሉም ተማሪዎች የሚጀመር በመሆኑ FCPS ለቤተሰቦች አስፈላጊ የሆኑ 
የክትባቶችን ፣ የሳንባ ነቀርሳ ምርመራዎችን ፣ የአካል ብቃት ምርመራ እና የታዳፕ አስፈላጊ ሰነዶችን እንዲያገኙ እና 
ለ FCPS እንዲያቀርቡ ተጨማሪ ጊዜ ይፈቅድላቸዋል ፡፡ እነዚህ መስፈርቶች በ ክፍል/Section 22.1-271.2  እና በ  
ክፍል/Section 32.1-46 የቪርጂኒያ ህግ ተዘርዝረዋል፡፡   
 
አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች የቨርጂኒያ መስፈርቶችን ለማያሟሉ የ FCPS በይነመረብ ተማሪዎች ብቻ ጊዜያዊ 
መዳረሻውን ያቀርባል፡፡ ተማሪዎች ሁሉንም አስፈላጊ መስፈርቶች ሳያሟሉ እና የክትባት ፣ የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ ፣ 
የአካል ብቃት ምርመራ  እና ታዳፕ ሰነድ ለትምህርት ቤታቸው ሳያቀርቡ የፊት ለፊት /በአካል ቀርበው ትምህርትን 
እንዲያገኙ አይፈቀድላቸውም። ሁሉም መስፈቶች በ by October 8, 2020ዓ.ም. መከናወን አለበት፡፡  
 
በታሳቢነት ለተመዘገቡ እና በቨርጂኒያ ህግ  መሰረት አስፈላጊ ክትባቶችን ላጠናቀቁ ተማሪዎች FCPS ጊዜያዊ 
የበይነመረብ ትምህርት ይሰጣል፡፡  ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦችን ለሚቀሩት የክትባት መስፈርቶች ማስታወሻ 
መላኩን ይቀጥላል፡፡  ተማሪዎች መስፈርቶችን እስከሚያሟሉ ድረስ በትምህርት ቤት በሚሰጠው 
ትምህርት እና እንቅስቃሲዎች ላይ አይሳተፉም፡፡  
 
የትምህርቱ ክፍሉ በአካል ተገኝቶ ፣ በድብልቅ  ወይም በበይነመረብ ብቻ ቢሰጥም ቅበላ ከመጀመሩ በፊት የአካል 
ብቃት ምርመራው መጠናቀቅ አለበት፡፡  ለመጀመሪያ ጊዜ የመንግሥት የመዋለ እጻናት ወይም የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲህ ዓይነቱን ተማሪ ከመቀበላቸው በፊት ትምህርት ከሚጀምርበት ከመጀምሪያው 
ቀን ጀምሮ ወኋላ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተከናወነ አጠቃላይ የአካል ብቃት ምርመራ ሊያቀርብ ከቻለ 
ከመጀመሪያው መርሃግብር  ቀን በፊት ትምህርት ሊጀመር ይችላል ፡፡ አዲስ ለሚመዘገቡ እና የቨርጂኒያ 
መስፈርቶችን ለማያሟሉ  ተማሪዎች FCPS ለበይነመረብ ትምህርት ብቻ ጊዜያዊ መዳረሻ ያቀርብላቸዋል፡፡  
ተማሪዎች መስፈርቶችን እስከሚያሟሉ ድረስ በትምህርት ቤት በሚሰጠው ትምህርት እና እንቅስቃሴዎች  
አይሳተፉም፡፡ 
 
እንደ የአካል ጤና ምርመራ ወይም/እና ክትባት ያሉ ትምህርት ለመጀመር የሚያስፈልጉ የመግቢያ መስፈርቶችን 
በሚመለከት እባክዎን ወዲያውኑ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ ፡፡ 
 
አመሰግናለሁ:: 
 
 
ርእሰ መምህር 
 
 
 
 

AMHARIC 
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https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-271.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title32.1/chapter2/section32.1-46/

