
የተከበራችሁ OSS ቤተሰቦች፣  

ይህንን ባለፈው ሳምንት ግንኙነት ላይ አካፍለናል ፣ ምናልባት ካመለጥዎት፣ ልጅዎ በአካል ለመማር የሚመለስ ከሆነ በሚቀጥለው 

ሳምንት ሊጠብቁት የሚችሉትን እነሆ።  

በአካል የማስተማር ቡድን  

ቀደም ሲል በቤተሰብ የግንኙነት ዝመና ላይ እንደጠቀስነው፣ የልጅዎ በአካል ልዩ ትምህርት መምህር፣ አጠቃላይ ትምህርት መምህር እና 

ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪ፣ ከልጅዎ የሩቅ ትምህርት መምህራንና አገልግሎት ሰጭዎች የተለዩ ሊሆኑ ይችላሉ። የሰራተኞች አባላት በአካል 

የመማር ጊዜ ሰራተኞችን መቅረት ይችላሉ ወይም በአስጊ ሁኔታ ምክንያት ወደ የርቀት ትምህርት ማስተላለፍ ያስፈልጋቸው ይሆናል። 

የአካባቢያችን ትምህርት ከመጀመሩ በፊት፣ ወረዳችን የልጅዎን በአካል የማስተማር ቡድን በፍጥነት እንዲያቀርብልዎ የተቻለንን ሁሉ እያደረገ 

ነው።  

የአጠቃላይ/የትንሽ ቡድን (ከማሳቹሴትስ የመጀመሪያ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ክፍል፣ ጁላይ 9 ማስታወሻ፡ በጸደይ 2020 የልዩ 

ትምህርት አገልግሎቶች መመሪያ  

በክፍል ውስጥ ለተማሪዎች እና ለአዋቂዎች አካላዊ ርቀትን የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ሲያቅዱ፣ ትምህርት ቤቶች እና ወረዳዎች ተጨማሪ 

ልዩ አስተማሪዎችን እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለመስጠት በትምህርት ቀኑ በሙሉ ወደ ክፍሎቹ መግባት የሚያስፈልጋቸው አገልግሎቶችን  

አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ቢያንስ ገዳቢ በሆነ አካባቢ ውስጥ አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚመጡ አቅራቢዎች ልብ ሊሉ 

ይገባል። ስለሆነም ፣ CPS የሚከተሉትን ያደርጋል፡  

● የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች የመማሪያ ክፍል ሥራዎችን እና የአገልግሎት አሰጣጥ መርሃግብሮችን ማዘጋጀት፣ ይህም 
የአሁኑን የጤና እና ደህንነት ፕሮቶኮሎችንም እየጠበቁ፣ አነስተኛ ገዳቢ በሆነ አካባቢያቸው ከ IEPs ጋር የሚጣጣም 

አገልግሎትን እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። ይህ ማለት አንድ የልዩ ትምህርት አስተማሪ ወይም ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭ፣ 
አገልግሎት ለመስጠት ወደ ክፍሉ ከመምጣት ይልቅ ከህንፃው በቪዲዮ ኮንፈረንስ በኩል በርቀት ከክፍል ውጭ አገልግሎቶችን 
ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ይህ አሰራር ተገቢውን እንቅስቃሴ በመፍቀድ የሚገባውን እና የሚወጣውን የእግር 
እንቅስቃሴዎችን ለመቀነስ ይረዳል (ገጽ 7)።  

● ተማሪዎች በቪዲዮ ኮንፈረንስ በኩል አገልግሎቶችን በርቀት ማግኘት ካልቻሉ ሌሎች አማራጮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት 

ያስፈልግ ይሆናል። ለአካላዊ ርቀት የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ለማስተናገድ የመማሪያ ክፍል ዝግጅትን በሚወስኑበት ጊዜ፣ 
ትምህርት ቤቶች እና ወረዳዎች በጣም ውስን በሆነ አከባቢ ውስጥ ለአካል ጉዳተኛ ሕፃናት አገልግሎት ለመስጠት ወደ ክፍሉ 
ውስጥ መግባት ለሚፈልጉ ተጨማሪ ልዩ አስተማሪዎች እና ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች መስጠት አለባቸው። 
በዲፓርትመንቱ መመሪያ መሠረት በአንደኛ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች በአንድ ቀን በአንድ ክፍል ውስጥ እንዲቆዩ ዲስትሪክቶች 
በጤና እና በደህንነት መመሪያዎች መሠረት የመውጫ አገልግሎቶች ሊሰጡ ይችሉ እንደሆነ ወይም ይልቁንም አገልግሎቶች 
ካሉ ማጤን ይፈልጉ ይሆናል ወይም፣ አገልግሎቶች ወደ መማሪያ ክፍል መገፋት ካለባቸው (ገጽ. 12).  

ጭምብል መልበስ  

በሕዝባዊ ቦታዎች ውስጥ እያሉ የመተላለፍን ስርጭት ለመቀነስ ሁሉም ሰው ጭምብል ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ሆኖም ለተወሰኑ ተማሪዎች 

ቀደም ሲል በነበረበት ሁኔታ ወይም በልጅ የአካል ጉዳት ምክንያት ጭምብል ማድረግ እንደማይቻል እናውቃለን። ጉዳዩ ይህ ከሆነ እባክዎ 

ለእርስዎ 
የልጁ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅ እስከ መጪው ረቡዕ ድረስ ያሳውቁ። አንድ ልጅ ጭምብል ማድረግ ካልቻለ፣ የፊት መከለያ ሙከራ ይደረጋል። 

እባክዎን የተያያዘውን የጭምብል ፍላጎቶች እና ምክሮችሰነድ ይመልከቱ ወይም ይህንን አገናኝ እዚህይጠቀሙ።  

ልጅዎ ጭምብል እንዲለብስ እንዲያበረታቱ ለማገዝ በባህርይ ባለሙያዎቻችን ውስጥ በሆነው ካይትሊን ባሎው የተዘጋጁ የሚከተሉትን 

ሀብቶች አቅርበናል: ልጅዎ ጭምብል T(ጉግል ስላይድ) መልበስን መቋቋም እንዲቻለው እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ይህን ቪዲዮ 

ይመልከቱ  

ቁሳቁሶች የሚጋሩ ተማሪዎች (መጫወቻዎች፣ መጻሕፍት፣ መሣሪያዎች)  

በአንድ ክፍል ውስጥ ወይም በአንድ ቡድን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከቁሳዊ አጠቃቀም በፊት እና በኋላ እጃቸውን እስከታጠቡ ድረስ 

የቁሳቁሶችን ስብስብ መጋራት ይችላሉ። አንድ ተማሪ በአሻንጉሊት፣ በመፅሃፍ ወይም በሌላ በጋራ የመማሪያ ክፍል ቁሳቁስ ላይ ካኘከ ወይም 

ካስነጠሰ፣ አንድ ሠራተኛ እቃውን ድስትሪክቱ ያቀረበውን፣ EPA የፀደቀውን የፀረ-ተባይ ማጽጃ በመጠቀም ያፀዳል። የሰራተኛ አባል ሌላ 



ተማሪ እንዲጠቀምበት ከመፍቀዱ በፊት እቃውን ለ 24-48 ሰዓታት ያስቀምጣል። ይህ የፀረ-ተባይ ቅሪቶችን ያስወግዳል። ተማሪውም ሆነ 

የሰራተኛ አባል ወዲያውኑ እጃቸውን መታጠብ ወይም የእጅ ማጽጃ መጠቀም አለባቸው።  

ምግቦች  

ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ከቤት ውጭ ወይም በመማሪያ ክፍሎቻቸው ደጃፍ ወይም በክፍል ውስጥ እንዲመገቡ የሚያስችላቸውን 

የምግብ ፕሮግራም ያዘጋጃሉ።  

ተጨማሪ ሂደቶች ይከተላሉ፡  

● ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤቱ ህንፃ ሲገቡ ቁርስ በ “ይዞ መሄድ” መልኩ የሚገኝ ሲሆን ወደ መማሪያ ክፍሉ ሊመጣ 
ይችላል።  

● ለምሳ፣ አቴንዳንስ በሚሰበሰብበት ወቅት ምግቦች በጅምላ ይታዘዛሉ። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውስጥ ተለይተው በሚታወቁ 
ሠራተኞች ምሳ በክፍል በር ይዳረሳል።  

● ተማሪዎች ቢያንስ የ 6 ጫማ ማህበራዊ ርቀቶችን ጠብቀው ከክፍል ውጭ ወይም በክፍል ውስጥ ይመገባሉ። ጭምብሎች 
ተማሪዎቹ በሙሉ ወይም በከፊል በሚያወልቁበት መነጋገር፣ መጮህ ወይም መንቀሳቀስ አለመቻላቸውን ለማረጋገጥ ተማሪዎች 
መብላታቸውን ሲጨርሱ በተቀመጡበት ቦታ እንዲቆዩ የጸጥታ እንቅስቃሴ ይሰጣቸዋል።  

● ግራ መጋባትን ለማስወገድ "የመጠጥ ፋውንቴኖች" እንዲዘጉ ይደረጋል፣ ግን ሕንፃዎች የጠርሙስ መሙያ ይኖራቸዋል እና 

ኩባያዎችም ይሰጣሉ። በጠርሙስ መሙላት ወቅት መጨናነቅን ለማስወገድ ተማሪዎች እና ሰራተኞች በየቀኑ የራሳቸውን የውሃ 
ጠርሙስ ይዘው እንዲመጡ ይበረታታሉ።  

ማድረስ/መውሰድ  

የተማሪ ማድረስ እና የተማሪ መውሰድን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የትምህርት ቤቱን አሰራር ይመልከቱ።  

መጓጓዣ  

● ለአሽከርካሪዎች እና ለተማሪዎች ደህንነት ሲባል ተማሪዎች አውቶቡስ ውስጥ ሲጓዙ ጭምብል ወይም የፊት መሸፈኛ 
ማድረጋቸው በጣም አስፈላጊ ነው። በጠርዙ ላይ የተገጠመ ጋሻ ያለው የቫይረስ ጋሻ ወይም ኮፍያ 
የስሜት ወይም ሌሎች ጭምብል ለማድረግ እንዳይቻል የሚያደርጉ ሁኔታዎች ላሏቸው ተማሪዎች፣ የበለጠ ምቹ ሊሆን 

ይችላል።  

● 1. አውቶቡሱ ማቆሚያ ላይ ሲደርስ ተቆጣጣሪው ተሳፋሪዎችን ለመቆጣጠር ከአውቶቡስ ይወርዳል።  

● 2. እያንዳንዱ ተማሪ ጭምብል ማድረጉን ካረጋገጠ በኋላ (አስፈላጊ ከሆነ የመጠባበቂያ ጭምብሎችን ይሰጣል)፣ ተቆጣጣሪው 

ሲሳፈሩ በተማሪዎች እጅ ላይ የእጅ ሳኒታይዘር ይረጫል። 3 በመደበኛ መጠን አውቶቡሶች ላይ፣ ተማሪዎች እየዘለሉ 
እንዲቀመጡ ለማስታወስ በፕላስተር መቀመጫዎች ላይ ምልክት ይደረጋል፣ በአንድ ወንበር አንድ ልጅ።  

4 አውቶቡስ ሲሳፈሩ ተማሪዎች ወደ አውቶቡሱ ጀርባ መሄድ አለባቸው እና በመጨረሻው ክፍት መቀመጫ ላይ መቀመጥ 
አለባቸው። ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ወይም ቤት ሲደርሱ ከአውቶቡስ ለመውረድ ተራቸው እስኪደርስ ድረስ ወንበሮቻቸው 
ላይ እንዲቆዩ ይደረጋል።  

● እባክዎን የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪያችን አሽከርካሪዎችን በተቻለ መጠን ደህንነታቸውን ለመጠበቅ አስቀድሞ ማቀድ 
እንዲችል ልጅዎ ይህንን መስፈርት ማሟላት አይችልም ብለው ካመኑ፣ እባክዎ የተማሪ አገልግሎቶች ቢሮን ያነጋግሩ። አሽከርካሪዎች 
ተማሪዎች ጭምብል ሳይኖራቸው እንኳ፣ በቫን ወይም በአውቶቡስ ውስጥ እንዲሳፈሩ ይፈቅዳሉ፣ ነገር ግን ከፍተኛ የአካል ርቀትን 

በቦታው እንዲኖር ስለዚህ ጉዳይ ቅድመ ማሳሰቢያ በመስጠት ደህንነታቸውን ማክበሩ አስፈላጊ ነው።  

● IEPs ያላቸው የተማሪ አሳዳጊዎች ተማሪዎቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት (ካምብሪጅ ውስጥ ወይም ከዲስትሪክት 

ውጭ ምደባ) ራሳቸው ለማድረስ ከመረጡ የማይል ርቀት ተመላሽ የማድረግ መብት አላቸው።  

ሌሎች ማናቸውም ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ የልጅዎን የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ወይም የሕንፃው ርዕሰ መምህር 

ያነጋግሩ።  

በአጋርነት፣  



የተማሪዎች አገልግሎት ቢሮ 


