Amharic
ጤና ይስጥልኝ፣እኔ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ Denise Juneau ነኝ። በዚህ ያለፉት ሁለት ሳምንታት በጣም
ፈጣን ለውጥ ፣በስቴታችን ያሉ ሁሉም ት/ቤቶች በኮቪድ-19 ምክንያት ከተዘጉ ጀምሮ ህብረተሰባችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያከናወናቸውን
ነገሮች ላይ ለማሰላሰል አንድ ሁለተኛ ጊዜ መውሰድ እፈልጋለሁ ፡፡
በዚህ ባልተረጋገጠ ጊዜ በመላው ከተማችን የታዩት ትናንሽ የደግነት ተግባራት ተነሳሽነት አመሰግናሎህ። ሁላችንም እርስ በእርሳችን
ስንተጋገዝ ሳይ የዚህ ማህበረሰብ አባል በመሆኔ እኮራለሁ።እና ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች በማህበረሰባችን ምላሽ የበኩላቸውን
እንዲወጡ ቁርጠኛ አቋም አላቸው ፡፡ይህ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ከ 12,000 በላይ ምግቦችን በማቅረብ ላይ የሚገኙ የምግብ
አገልግሎት ሠራተኞቻችንም ያካትታል።
የተወሰኑ ጉድለቶች እያጋጠሙን እና ዕቅዳችንን እያስተካከል ባለንበት ግዜ፣ ፣የሕፃናት መንከባከብያ ጣቢያዎችን በመክፈት የፊት መስመር
ላይ ያሉ ፣የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎች ፣ የጤና አጠባበቅ ሠራተኞች እና ከፍትሃዊ ትምህርት የራቁ ቤተሰቦች ድጋፍ ለማድረግ እየሰራን
ነው ፡፡ አንዴ እነዚህን የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ነገሮች ካሳካን፣ይህንን ወሳኝ አገልግሎት ለማስፋት ብዙ አጋሮችን እናካትታለን ፡፡
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የመጀመሪያው እና ዋነኛው የትምህርት ተቋም ነው ። አስተማሪዎቻችን እና የዲስትሪክት ሰራተኞቻችን
ለዚህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማያውቅ ችግር የፈጠራ መፍትሄዎችን በማቅረብ አስገራሚ ስራ ሰርተዋል ፡፡ አስተማሪዎቻችን በአገሪቱ ውስጥ
ካሉ በጣም አስፈላጊዎች መካከል ናቸው። ተማሪዎቻቸው በጣም የሚፈልጓቸው እንደዚህ ባሉት ጊዜያት ውስጥ እንደሆነ
ያውቃሉ።ለአሁኑ፣ መምህራኖቻችን ተማሪዎቻቸውን በቤት ውስጥ ሊያደርጉት ስለሚችሉት ሥራ ለማገዝ ቢያንስ በሳምንት ሁለት ጊዜ
እንዲያገኙዋቸው ተጠይቀዋል። በሆነ ምክንያት ከልጅዎ መምህር ካልሰሙ እባክዎን የት / ቤትዎን ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ ፡፡ ይበልጥ
ጠንካራ የመማር ማስተማር ፕሮግራም እየፈጠርን ስለሆነ ዝግጁ ሲሆን እናስተላልፋለን ፡፡
ይህ ያልተለመደ ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ፣ስለ ግሬዶች ፣ክረዲቶች፣እና አካዴሚያዊ ትምህርት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ይህ የትምህርት ቤት
መዘጋት እንደቀጠለ አሁንም ብዙ ነገሮችን እያፈላለግን ነው ፡፡ይህ ቀውስ ነገሮችን በተለየ መንገድ እንድንሠራ ያደርገናል፣ እና
አስተማሮቻችን ተግዳሮት እየተወጡ ናቸው። የህብረተሰባችንን እና የተማሪዎቻችንን ፍላጎት ለማርካት እና እነዚህን ያልተለመዱ ነገሮችን
በአንድ ላይ ለማሰስ ስንሰራ የእርስዎ ትዕግስት እና ግንዛቤ በጣም አደንቃለሁ ፡፡
ከእያንዳንዱ አስተማሪዎች ተግባሮችን ለማጠናከር፣ዲስትሪክቱ ከዛሬ ጀምሮ በከባቢያዊያ ቻናል 26 በ SPS TV፣ በማህበራዊ ሚዲያ እና
በድህረ ጣቢያችን የትምህርት ፕሮግራሞችን እያቀረበ ይገኛል ፡፡ እነዚህ የተለያዩ የትምህርት አይነቶች እና የክፍል ደረጃዎች የሚያግዙ
በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች መምህራን የሚቀርቡ አጫጭር ቪድዮዎች ናቸው። እንዲሁም ኮምፒተር ፣ ቴሌቪዥንም ወይም
ኢንተርኔት ለማያገኙ ሰዎች በትምህርት ቤት የምግብ ማከፋፈያ ጣቢያዎች የታተሙ የትምህርት ቁሳቁሶችን እንሰጣለን ። አንዱ ታታሪ
ቡድናችን ሰብስቦ ፣አባዛቶ 6,500 የታተሙ ትምህርታዊ ፓኬጆችን ለምግብ ጣቢያዎቻችን አሰራጭተዋል ፡፡ እነዚህ ቁሳቁሶች በድህረ
ጣብያችን ጭምር ይገኛሉ ፡፡
ይህ የተራዘመ የትምህርት መዘጋት በተማሪዎቻችን በተለይም በተመራቂዎች ላይ ሊያስከትለው ስለሚችል ፍርሃት እና ጭንቀት
ተረድቻለሁ። ባለፈው ሳምንት ገቨርነር Inslee ካፀደቃቸው ህጎች መካከል ፣የ 2020 ተመራቂዎች የመመረቅያ መስፈርቶችን ስለ
ማስተላለፍ የሚል ያሆናል። እኛ ይህንን ህግ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደምንችል ለመወሰን ከት / ቤት አማካሪዎች ፣
ርእሰመምህራኖች እና ሌሎች ጋር አብረን እየሰራን ነው እና በቅርቡ ከስቴት ትምህርት ኤጄንሲ መመሪያ ማግኘት አለብን ፡፡ በተጨማሪም
፣ የስቴቱ የትምህርት ቦርድ የዚህ ህግ ኣተገባበር ረቂቅ ኣያዘጋጀ ነው፤ይህም እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ለማጠናቀቅ አቅደዋል ፡፡ሲጠናቀቅ
ወድያውኑ እንነግራችኋለን።
ያለፉት ጥቂት ሳምንታት ማህበረሰባችን እና ዲስትሪክታችን ያከናወናቸውን ሳስብ፣ሰራተኞቻችን ፣ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለመርዳት
ላሳዩት ትጋት እና ቆራጥነት በጣም አመሰግናሎህ። እኔም ከእነሱ ጋር በመሥራቴ ኩራት ይሰማኛል።
ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ፣ በዚህ የሽግ ግር ወቅት ከኛ ጋር በመስራታቹ እናመሰግናለን።ነገሮች እየተለወጡ ቢሄዱም እንኳን እኛ
አዲስ መደበኛ የሆነ ነገር ለማግኘት እየሰራን ነው። ስጋቶችዎን በማካፈል ፣ ተጠያቂነት ለኛ በመተው ፣እና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ድጋፍን
ለመስጠት ለጠየቃቹ ሁሉ እናመሰግናለን ።
ይህ ስራ ብዙ ነገር ይቀረዋል ፣ ነገር ግን ማህበረሰባችን ቀደም ሲል ባሳየው ድፍረትን እና ርህራሄ በጣም እበረታታለሁ። ለሠራተኞቻችን ፣
ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን አብራችሁ በመሥራታችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ።

