በአካል ወደሚሰጠው ትምህርት መመለስ
የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች
ማወቅ ያለባቸው 10 ዋና ዋና ነገሮች
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ዕለታዊ የጤና መቆጣጠርያ ሞምላት ያስፈልጋል።መቆጣጠርያው ከ7
a.m.በፊት መሞላት አለበት።ቤተሰቦች "approved" ወይም" not
approved" የሚል መልእክት ይቀበላሉ።

ተማሪዎች የአፍ እና የኣፍንጫ መሸፍኛ ጭምብል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል
፡፡ጭምብሎች ከአፍንጫ በላይ እስከ ከአገጭ በታች መሸፈን
አለባቸው፡፡ ተማሪዎች ሲበሉ ወይም ሲጠጡ ካልሆነ በስተቀር
ጭምብሎች በአውቶቡስ እና በትምህርት ቤቶች ውስጥ
ይለብሳሉ፡፡ጭምብል የሌለው ተማሪ ከትምህርት ቤት
የሰጠዋል።ጭምብል መልበስ ለማይችሉ ተማሪዎች በልዩ የመማሪያ
ክፍሎች ውስጥ Plexiglass barriers ተዘጋጅቷል።

ከአንድ ቤተሰብ ካልሆኑ በስተቀር፣አንድ አንድ ተማሪ ለእያንዳንዱ የአውቶቡስ
ወንበር ይመደባል።በአውቶቡሱ ውስጥ የአየር ዝውውር እንዲኖር
መስኮቶች ይከፈታሉ ወይም ይስተካከላሉ፡፡የአውቶቡስ ሾፌሮች በ L&I
የፀደቁ የግል መከላከያ መሣሪያዎች፣እንደ ጭምብል ያሉ፣ይለብሳሉ
እንዲሁም ከፍተኛ ንክኪ ያላቸው ቦታዎች በንጽህና ይይዛሉ። በቀኑ
መጨረሻ ላይ አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ ይፀዳል።

ሁሉም ተማሪዎች በተመደበው የአውቶቡስ መውረጃ ቦታ ከሰራተኞች ጋር
ይገናኛሉ።ዕለታዊ የጤና መቆጣጠርያውን መሞላቱ ያረጋግጣሉ።የጤና
መቆጣጠርያው ካልተጠናቀቀ፣ቤተሰብ በት/ቤቱ እንዲሞሉ ይደረጋል
ወይም የደወልላቸዋል እና ተማሪው ይህን ቅፅ እስኪጠናቅቅ ድረስ ለዚሁ
በተመደበ የማቆያ ቦታ ይቆያል።ተማሪዎች በማንኛውም ጊዜ ጭምብል
አድርገው ስድስት ጫማ ያህል ይራራቃሉ።

በሁሉም የመማሪያ ክፍሎች የሚማሩ ተማሪዎች 15 ወይም ከዚያ ያነሱ ናቸው፡፡
እነዚህ ትናንሽ ቡድኖች በምሳ እና በእረፍት ጊዜ ጨምሮ ቀኑን ሙሉ
አብረው ይቆያሉ፡፡ ለእነዚህ የተማሪዎ ቡድን የተመደቡ
መግቢያዎች፣መውጫዎች፣እና መጸዳጃ ቤቶች አሏቸው።
የተረጋገጠ የጤና መቆጣጠርያ ያላቸው ተማሪዎች በተመደበው መግቢያ
በኩል እንዲገቡ ይደረጋል።
ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በስድስት ጫማ ተራርቀው ወደ አንድ አቅጣጫ
እንዲቀመጡ ሆኖው ይመደባሉ፡፡የስነ ጥበብ እና የአካል ማጎልመሻ
ትምህርቶች በርቀት እና በ asynchronous ትምህርቶች ጥምረት
ይሰጣሉ።በአካል የሚሰጠውን የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶችን
የሚያገኙ ተማሪዎች፣ከዚህ በተጨማሪ የጠቅላላ ትምህርት ይዘት
በርቀት ይማራሉ፡፡ተማሪዎች ወደክፍል ሲገቡ እና ከክፍል ሲወጡ
በሰልፍ ነው።

6 ft

ተማሪዎች ለዕለታዊ አገልግሎት የሚውሉ የራሳቸው ቁሳቁሶች
ይኖሯቸዋል፣እነዚህ ቁሳቁሶች አይጋሩም፡፡ከትምህርት ቤት ወደ ቤት
የሚመጡ እና የሚመለሱ ዕቃዎች ውስን ይሆናሉ፡፡

ትምህርት ቤት ሲደርሱ፣ከእረፍት በኋላ እና መፀዳጃ ቤት ከተጠቀሙ በኋላ
ጨምሮ ቀኑን ሙሉ እጅ መታጠብ ቅድምያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።የእጅ
አተጣጠብ የሚያሳዩ ምስሎች በትምህርት ቤቱ ሙሉ ይለጠፋሉ፡፡

በየቀኑ የሚደረግ የጋራ ቦታዎች ፅዳት በCDC እና በ የህዝብ ጤና ጥበቃ ምክሮች
መሠረት ይከናወናል፡፡ከፍተኛ ንክኪ ያላቸው ቦታዎች እና መጸዳጃ ቤቶች
በቀን ሦስት ጊዜ ይጸዳሉ፡፡በእያንዳንዱ ክፍል ለዕለታዊ አገልግሎት
የሚውሉ ተጨማሪ የግል መከላከያ ቁሳቁሶች (PPE)ይሰጣሉ፡፡የተጠረጠረ
ወይም የተረጋገጠ የኮቪድ-19 ጉዳይ ካለ፣ሲያትል የህዝብ ትምህርት
ቤቶች፣የCDC የፅዳት መመርያ፣ከተጠረጠረው ወይም ከተያዘው ሰው
የተገናኙ ሰዎች የፍለጋ እና የግንኙነት ፕሮቶኮሎች ይከተላል፡፡

ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ሲሄዱ በመካከላቸው ስድስት ጫማ ርቀት በመጠበቅ
ይሰለፋሉ፡፡ተማሪዎች ለዚሁ በተመደበ ቦታ እቃዎቻቸውን ያስቀምጣሉ
እንዲሁም ይወሰዳሉ፡፡

በዚሁ በወረርሽኙ ጊዜ፣ተማሪዎቻችንን ቅድምያ እንሰጣለን።ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች
እያንዳንዱን ተማሪ በማንኛውም የትምህርት አካባቢ እንዲበለፅግ ለማድረግ የሚወስደውን ሁሉ
ለማከናወን ቁርጠኛ ነው። ስራተኞች፣ ተማሪዎችን በአካል የሚሰጠውን ትምህርት ለማግኘት በየደረጃ
ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱ እቅዶችን ሲያዘጋጁ ቆይቷል።እኛ ዝግጁ ነን።የጤና እና የደህንነት
ፕሮቶኮሎች፣የግል መከላከያ መሳሪያዎች(PPE) እና የዲስትሪክቱ የተማሪዎች መጓጓዣ እና ምግብ
ተዘጋጅቷል፡፡በአካል የሚሰጥ ትምህርት የተለየ ቢመስልም፣ ክፍሎቻችን አሳታፊ እና አስደሳች ሆነው
እንዲቀጥሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን፡፡ስለ የዲስትሪክቱ ዕቅድ የበለጠ ለማወቅ
www.seattleschools.org/resources ይጎብኙ።
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