
 

    
 

                
 

  
 

             
               

                 
           

 

 
 

 
       

        
         

           
            

        

           
        

         
         

          
          

 
                  

                
            

 
               

                 
             

  
               

                        
          

 
             

               
              

 

ግንቦት 27 ቀን 2020 

ርዕሰ ጉዳዩ - ሰኔ 4, 2020 ወደ ካምብርጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እንኳን ደህና መጣችሁ ስብስባ፡ 

ውድ ቤተሰቦች-

ለልጅዎ የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤትን ስለመረጡ እናመሰግናለን! እርስዎን ፍትለፍት ለማግኘት በጉጉት እንጠብቃለን ፡፡ 
ቤተሰብዎንና ልጅዎን ወደ ማህበረሰባችን ለመቀበል ፣ ትምህርት ቤትዎ በምናባዊ (ቨርቹዋል) ጉብኝት ሰኔ 4 ያካህዳል። ለመረጃ 
ክፍለ ጊዜ ለመመዝገብ እና ቡድኑ መልስ መስጠት ይችል ዘንድ ከዚህ በታች ያለውን ዝርዝር ይመልከቱ። ከተመዘገቡ በኋላ በቤትዎ 
ቋንቋ የቀጥታ ትርጉምን ጨምሮ ፣ እንዴት እንደሚገቡ መረጃ እንሰጥዎታለን ፡፡ 

Amigos ትምህርት ቤት,ሰኔ 4, 1- 2 pm Haggerty ት/ቤት ,ሰኔ 4, 4 - 5 pm 
Baldwin, ት/ቤት ሰኔ 4, 7 - 8 pm ኬኔዲ-Longfellow ት/ቤት,ሰኔ 4, 1 - 2 pm 

Cambridgeport ት/ቤት ሰኔ 4, 1 - 2 pm ኪንግ ኦፒን ት/ቤት ,ሰኔ 4, 1 - 2 pm 
ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግጁኒየር ት/ቤት,ሰኔ 4, 4 -5 pm ሞርስ ትምህርትቤት,ከሰኔ 4 ፣ 4 - 5 pm 
ፍሌቸር Maynardአካዳሚት/ቤት ,ሰኔ 4 , 4 - 5 pm ፒባዲ ት/ቤት ፣ ሰኔ 4 ፣ 1 - 2 pm 

Graham & Parks ት/ቤት,ሰኔ 4, 7- 8 pm ቶቢን ሞንትሶሪት/ቤት፣ ሰኔ 4 ፣ 4 - 5 pm 

የሕዝብ ትምህርት ቤት መግባት በአንድ ወጣት ልጅ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ ግልጽ ነው ፡፡ በተለይ ልጅዎ አሁን 
ባለው ሁኔታ ውስጥ እንዲዘጋጅ እንዴት መታገዝ እንዳለበት ማሰቡ ፈታኝ መሆን እንዳለበት እናውቃለን ፡፡ ምንም እንኳን የት/ቤት 
ህንፃዎች ዝግ ቢሆኑም ፣ በ CPS ውስጥ መማር እና መገናኘት ይቀጥላል። 

የትምህርት ቤታችንን ህንፃዎች መክፈት ከወረርሽኙ የተነሳ ምን ዓይነት ትምህርት ቤት ሊሆን እንደሚችል ጥያቄ ሊኖርዎት 
ይችላል እኛ በበልግ ወቅት ትምህርት ቤት ምን እንደሚመስል ሁሉንም ዝርዝር መግለጫዎች ባይኖረንም ፣ እቅዱ እየተካሄደ ነው ፡፡ 
ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ወቅታዊ መረጃ ማቅረባችንን እንቀጥላለን ፡፡ አንዳንድ ቁልፍ ነጥቦች እንደሚከተለው ይሆናል፡ 

ጤና እና ደህንነት እኛ ትምህርት ቤቶችንን እና የማህበረሰቦችንን ደህንነት ለመጠበቅ የቅርብ ጊዜውን መረጃ እና 
መመሪያ ከሚሰጡት ከስቴቱ እና ከአከባቢው የጤና እና የትምህርት ባለስልጣናት ጋር በየጊዜው እንገናኛለን ፡፡ እኛ 
ስለት/ቤት ዳግም መከፈት ስናቅድ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ጥንቃቄ ማድረጋችንን እንቀጥላለን። 

● የወደፊትን የሚመለከት: - የከምብርጅ ትምህርት ቤቶች በሚቀጥለው የትምህርት ዓመት እንዴት እንደሚሠራ መጠነ 
ስፊ ለውጦችን እያቅደ ነው። የዕለት ተዕለት መርሃግብሮችን ፣ የቀን መቁጠሩን ፣ የአውቶቡስ መንገዶችን ፣ እና 
የትምህርት ቤት ምግብ ፕሮግራሞችን እና የቴክኖሎጂ ዕቅዶችን ጨምሮ ብዙ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ ፡፡ 

● 

https://forms.gle/4594Tf8diMD97yHLA
https://forms.gle/Bi84kWW3XkejMcsBA
https://forms.gle/DUvBBMUxbjCsYXh7A
https://forms.gle/tSHRtn323dTeH5DA8
https://forms.gle/nS9CJSjH3zfoe3ck8
https://forms.gle/vYRjZJseRy6QEhDx8
https://forms.gle/hjUrJUqe8uoi5yR78
https://forms.gle/hjUrJUqe8uoi5yR78
https://forms.gle/uCDpsY5YsND9JtFt6
https://forms.gle/RYp2YYBwPaeaZZFL6
https://forms.gle/rzpTLmqK2N9pr22aA
https://forms.gle/WREN5abUxwZUqy5XA


 

                
           

             
          
            

 
              
             

                 
               

 
               

              
           

 
   

     
     

 
 
 
 

● ከእርስዎ ጋር መግባባት ትምህርት ቤትዎ በቅርቡ በዚሁ በበጋ ወቅት የት/ቤት እና የወረዳ በራሪ ወረቀቶችን መቀበል 
ይጀምራሉ ፡፡ የትምህርት ቤት መክፈቻ ስቃረብ ከሚሞሉ ፎርሞች ተጨማሪ አስተማሪዎች እራሳቸውን 
ያስተዋውቃሉ። ይህ በሚቀየርበት ጊዜ በራስ የመተማመን ስሜት እንዲሰማዎት እና ለልጅዎ የመጀመሪያ ቀን ዝግጁ 
እንዲሆኑ የሚያስችሏቸውን ድንገተኛዎች በትንሹ ለመቅረፍ እንሞክራለን። እንዲሁም በበኩልዎ ድህረ ገጻችንን 
በየጊዘው ይከታተላሉ www.cpsd.us ለተጨማሪ መረጃ finditcambridge.com ን ይጎብኙን። 

እርግጠኛ እንድሆኑ የምንፈልገው የልጅዎ አስተማሪዎች ልጆችዎን ለመገናኘት እጅግ እንየጓጉ እንደሆነ ልናሳውቅ እንወዳለን ፡፡ 
ትምህርት ቤቱን ለመጎብኘት ወይም ሌሎች ልጆችን እና ቤተሰቦችን ለመገናኘት የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን ማሳተዋወቅ ያስቡ 
ይሆናል። ነገር ግን እነዚያን ውሳኔዎች አሁን ያለው የህዝብ ጤና ድንገተኛ ሁኔታ በሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡ 
በማንኛውም ዓይነት ቅርፅ ቢሆን እንኳን ደህና መጡ ለማለት እንድሁም ደስታዎን ለማረጋገጥ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ፡፡ 

በሚቀጥለው ዓመት ልጅዎ እና ቤተሰብዎ ከ CPS ማህበረሰብ ጋር መቀላቀል በመቻላቸው በጣም ደስተኞች ነን። ሁላችንም 
እራሳችንን እና እርስ በእርሳችንን ለመንከባከብ የተቻለንን ሁሉ እያደረግን ነን። እርስዎም ተመሳሳይ ነገር እንደሚያደርጉ ተስፋ 
እናደርጋለን ፡፡ በአካል በቅርቡ ከእርስዎ ጋር ለመገናኘት በጉጉት እጠብቃለሁ ፡፡ 

ከሰላምታ ጋር ፣ 
ኬነዝ ኤ. ሳሊም ፣ ኤድ.ዲ. 
የት / ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ 

http://www.cpsd.us/
https://finditcambridge.com

