
       

የተስተካከለ አውቶቡስ 

ፕሮግራም 

ተነስቷል ግን ተቀይሯል 

እንደምታስቡት ፣ የትምህርት አመቱ መጀመሪያ እቅዶች በጣም ፈሳሽ 

እና በፍጥነት ይለዋወጣሉ ፡፡ አንደኛው ለውጥ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ 

እንደነበረው ለመጨረሻ ጊዜ የተነጋገርነው የፍርድ ቤት አውቶቡስ ነው ፡፡ 

ከሃስቲንግስ አውቶቡስ ኩባንያ ጋር አብረን እየሠራን ነው አሁን ለት / 

ቤት አውቶቡስ መጓጓዣ የሚያስፈልጉትን የደህንነት ፕሮቶኮሎች 

በመጠበቅ ላይ እያለ ይህንን አገልግሎት በተስተካከለ መልኩ መስጠት 

እንደሚችሉ ሙሉ እምነት አላቸው ፡፡ 
 

ከዋና ዋናዎቹ ማሻሻያዎች አንዱ ተማሪዎች አውቶቡሶችን ከመጠን 

በላይ እንዳይወስዱ ለማድረግ ለአገልግሎቱ መመዝገብ አለባቸው 

የሚለው ነው ፡፡ ይህ ለውጥ ነው ፣ በቀደሙት ተማሪዎች በቆመበት ቦታ 

መታየት እና ወደ ትምህርት ቤት መጓዝ ችለው ነበር። 
 

ከቀዳሚ ዓመታት ሌላ ሌላ ለውጥ ደግሞ ሰዓቶች ከግንባታው ሰዓታት 

ጋር ለመስማማት እና ተማሪዎች ቀደም ብለው ወደ ሕንጻዎች 

እንደማይገቡ ወይም በቀኑ መጨረሻ ላይ ወደ ሕንጻዎች እየጠበቁ 

አለመሆኑን ያረጋግጣል ፡፡ ጊዜዎቹ ገና ተወስነዋል ነገር ግን ምዝገባው 

አንዴ ከተዘጋ ከወላጆቹ ጋር ይነገራቸዋል። 
 

ልጅዎ በዚህ አመት የተሻሻለውን የተስተካከለ የፍርድ ቤት አውቶቡስ 

ማሽከርከር እንዲችል ከፈለጉ ፣ መመዝገብ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ 

እባክዎ ከዚህ በታች ባለው የምዝገባ አገናኝ ላይ ጠቅ ያድርጉ። አገናኙ 

ወደተሻሻለው የፍርድ ቤት አውቶቡስ ካርታ ይወስደዎታል። ልጅዎን 

ከመመዝገብዎ በፊት እባክዎን ካርታውን ይከልሱ ምክንያቱም 

በምዝገባዎ ላይ የአውቶቡስ ማቆሚያ ቁጥር እንዲለዩ ይጠየቃሉ። 
 

አንድ ተማሪ ካልተመዘገበ በአክብሮት አውቶቡስ ላይ መንዳት 

አይችሉም። ለመመዝገብ የጊዜ ገደቡ አርብ ነሐሴ 21 ነው። 

 

እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

   

 

  የምግብ ዋስትና 

  አሁንም ቢሆን ቅድሚያ   

 የሚሰጠው ጉዳይ ነው 

 

ብዙ ተማሪዎቻችን በቤት ውስጥ ምግባቸውን ለመመገብ 

በትምህርት ቤታቸው ቁርስ እና ምሳ ላይ ጥገኛ ናቸው ፣ ግን 

ትምህርት ቤት በማይገቡባቸው ቀናት ወይም በሂስተሮች 

የመስመር ላይ አካዳሚ ውስጥ ከተመዘገቡ ምን ይሆናል? 

ቁርስ እና ምሳ በ Hastings Online አካዳሚ የሚሳተፉ እና ነፃ 

እና ቅናሽ ለሆኑ ተማሪዎች ብቁ ይሆናሉ ፡፡ ቁርስ እና ምሳዎች 

ለአንድ ሳምንት ለአንድ ሳምንት ያህል መታዘዝ አለባቸው ፣ ግን 

የሚፈልጉትን ብቻ ማዘዝ ይችላሉ ፡፡ 

 

የርቀት ትምህርት እያሉም ቁርስ / ምሳ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ 

የሚፈልጉ ቤተሰቦች ፣ ሐሙስ እስከ እሁድ 12 ሰዓት ድረስ ለምሳ 

ለመጪው ሳምንት ምሳ እንዲደረግላቸው ማዘዝ አለባቸው ፡፡ 

 

የርቀት ትምህርት ተማሪዎች ምግብ ሊቀርብ አይችልም ፣ ግን 

ከሰኞ እስከ 9 ሰዓት - 11 00 ባለው ጊዜ ውስጥ በአውራጃው ጽ 

/ ቤት በዲስትሪክት ጽ / ቤት ውስጥ ለማይገኙ ዕውቂያ ማግኘት 

ይቻላል ፡፡ 

 

ለተጨማሪ መረጃ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

   

  ሊታሰብበት የሚገባ ቦርድ 

  ጭንብል ፖሊሲ  

 

 

ሊታሰብበት የሚገባ ቦርድ 

የሀስትስ ትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ ኮሚቴ በዲስትሪክቱ የፊት 

ገጽታ ጭንብል ፖሊሲ ዙሪያ ርዕስ ለመወያየት ሐሙስ ነሐሴ 13 

ቀን ተገናኝቷል ፡፡ ለሚመጣው የትምህርት ዘመን ረቂቅ ፖሊሲ 

የመጀመሪያ ንባብ እና ውይይት ለመምራት ማክሰኞ ነሐሴ 18 

ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ልዩ ስብሰባ 

ይደረጋል ፡፡ በፖሊሲ 710 ላይ ትንሽ ለውጥን በተመለከተ - 

ወላጆችም ተማሪዎቻቸውን ወደ ዝግጅቶች እና ከክስተቶች 

ለማጓጓዝ የሚያስችል ችሎታ በመስጠት - ውይይት እና መቻል 

ሊኖርም ይችላል ፡፡ ይህ ስብሰባ በዞን በኩል የሚካሄድ ሲሆን 

በሕብረተሰቡ በርቀት ለመታየት በሚችልበት በሂስተስ ኮሚኒቲ 

ቴሌቪዥን ፌስቡክ በኩል ይገኛል ፡፡  

http://www.hastings.k12.mn.us/news___events/what_s_new/bridge_to_learning_2020-2021/food
http://www.hastings.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_92158/File/2020-2021%20Courtesy%20Routes.pdf

