
 
 
 

 
 

  ኦፊሴላዊው የእግር ኳስ እና የቮልቮልቦል ይህ ውድቀት የሚጫወት ነው! 
ለዜና ትኩረት ካልሰጡ ብቻ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የሚኒሶታ ስቴት 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊግ የዳይሬክተሮች ቦርድ ለእግር ኳስ እና 
ለቮሊቦል ወቅቶችን ለሌላ ጊዜ ያስተላለፈ እና ወደ 2021 ፀደይ ያዛወረውን 
የቀድሞ ውሳኔን እንደገና ለማጤን እርምጃ ወስዷል ፡፡ . 
 
ቦርዱ ለሁለቱም ስፖርቶች የመከር ወቅት መገባደጃ ላይ ድጋፍ ሰጠ ፡፡ 
እነዚህ ስፖርቶች አሁን የመኸር ወቅት ይኖራቸዋል ፣ በሳምንቶች ቁጥር 
20% ቅናሽ እና ውድድሮች ቁጥር 30% ቀንሷል ፡፡ እያንዳንዱ ወቅት 
መስከረም 28 ይጀምራል እና ታህሳስ 4 ይጠናቀቃል እግር ኳስ ከማሮን 
ንዑስ ወረዳ ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ ይወዳደራል ፣ የመረብ ኳስ ደግሞ 
ከሜኤሲ ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ ይወዳደራል ፡፡ በሌሎች ትምህርት ቤቶች 
ላይ ምንም ዓይነት ቅራኔዎች አይፈቀዱም ፡፡ 
 
ስፖርት-ተኮር የ COVID ፕሮቶኮሎችን ፣ የፖድ ገደቦችን ፣ የጨዋታ 
መርሃግብሮችን ፣ የተመልካች ፕሮቶኮሎችን እና የድህረ-ሰሞን 
ውድድሮችን በተመለከተ መረጃ ገና አልተለቀቀም ፡፡ የ MSHSL ንዑስ 
ኮሚቴዎች ፣ MEC ADs እና ISD 200 አመራሮች በሚቀጥሉት ቀናት ከላይ 
ያሉትን ሁሉንም መረጃዎች ለመደገፍ ተጨማሪ መመሪያ ይሰጣሉ ፡፡ 

የጽሑፍ መልእክት አሁን ይገኛል! 
 
የተማሪዎችን ውጤታማነት በትምህርት ቤትና በቤት ውስጥ መግባባት 
ጥሩ ሚና እንዳለው ሁላችንም እናውቃለን። ሀስቲንግስ የመንግስት 
ትምህርት ቤቶች Infinite Campus SchoolMessenger የወላጅ 
ማሳወቂያ ስርዓታችንን በመጠቀም ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች የጽሑፍ 
መልእክት ለመላክ አሁን አቅም እንዳለን በማወጅ በደስታ ነው ፡፡ 
 

በዲስትሪክቱ የተደገፈውን የጽሑፍ መልእክት አገልግሎት የመጠቀም 
ጥቅም ፣ ቀድሞውኑ በማያልቅ ካምፓስ (አይሲ) ውስጥ ካለው የተማሪ 
መረጃ ጋር መገናኘቱ ነው። ብዙ ወላጆች ከትምህርት ቤቶቻቸው እና 
ከአውራጃዎቻቸው በኢሜል መልእክተኛ በኩል ኢሜሎችን እና የስልክ 
ጥሪዎችን በመደበኛነት ይቀበላሉ ፡፡ ነገር ግን የጽሑፍ መልእክት ተመራጭ 
የግንኙነት ዘዴ በመሆኑ ለአንዳንድ ወላጆች እና አሳዳጊዎች ዲስትሪክቱ 
አሁን ከቤተሰቦች ጋር ለመገናኘት የበለጠ እድሎች ይኖሩታል ፡፡ 
 

ሆኖም የወቅቱ ህጎች ለወላጅ እና ለአሳዳጊዎች በፍጥነት ለማሳወቅ 
የጽሑፍ መልዕክቶችን ለመላክ አውቶማቲክ አገልግሎት ከመጠቀምዎ 
በፊት ዲስትሪክቱ ፈቃዱን እንዲጠይቅ ይጠይቃሉ ፡፡ እነዚህ ግንኙነቶች ያለ 
ጤና አጠባበቅ መቅረት ማሳወቂያ እና የአደጋ ጊዜ ግንኙነቶችን ሊያካትቱ 
ይችላሉ ፣ ይህም የጤና እና ደህንነት አደጋዎችን ፣ ዛቻዎችን ፣ 
መዝጊያዎችን ፣ የእሳት አደጋን እንዲሁም አስፈላጊ ድንገተኛ ያልሆኑ 
ጉዳዮችን ጨምሮ ነው ፡፡ በማያልቅ ካምፓስ የወላጅ መተላለፊያዎ በኩል 
ወደ የጽሑፍ መልእክት አገልግሎት መርጠው መውጣት ይችላሉ ፡፡ 
 

በካምፓስ ፖርታል አካውንትዎ ውስጥ የጽሑፍ (ኤስኤምኤስ) ሳጥኖችን 
በማንቃት እርስዎ ለለዩዋቸው እና ለሁሉም ተዛማጅ ክፍያዎች ኃላፊነት 
ላላቸው የስልክ ቁጥር (ሎች) የጽሑፍ መልእክት ማስጠንቀቂያዎችን 
ለመቀበል ፈቃደኛ ነዎት ፡፡ 
 

በማያልቅ የካምፓስዎ የወላጅ መተላለፊያዎ ውስጥ ያለውን የጽሑፍ 
(ኤስኤምኤስ) ሳጥን በቀላሉ በመፈተሽ ከዚህ አገልግሎት በማንኛውም 
ጊዜ መርጠው መውጣት ይችላሉ ፡፡ 
 

ምክንያቱም ሁሉም የጽሑፍ መልዕክቶች እና ማስጠንቀቂያዎች ከዚህ 
የተወሰነ አጭር ኮድ ማለትም 822-90 ስለሚመጡ እኛ ወላጆች ወይም 
አሳዳጊዎች ይህንን ኮድ በስልክዎ ውስጥ እንደ ግንኙነት እንዲቆጥቡ እና 
ይህን ቁጥር እንደ ባለሥልጣን በፍጥነት እንዲገነዘቡ እንደ ሀስተንግስ 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እንዲያዘጋጁ እናሳስባለን ፡፡ የመልእክቶቻችን 
ምንጭ 
 

መርጠው ለመግባት እገዛ ከፈለጉ እባክዎን ከዚህ በታች ካሉት አገናኞች 
በአንዱ ላይ ጠቅ ያድርጉ እና ለጽሑፍ መልእክት ኦፕቲ-ኢን እና ካምፓስ 
ፖርታል እገዛ አቅጣጫዎችን ያገኛሉ ፡፡ 
አገናኞቹ በቀጥታ ወደሚፈልጉት ገጽ ይወስዳሉ። 
 
 

የካምፓስ መተላለፊያ እገዛ 
 

የጽሑፍ መልእክት መርጦ መግባት አቅጣጫዎች 

 

መልካም የሳምንቱ መጨረሻ ወራሪዎች! 
 
ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን በህንፃዎች ውስጥ ማየቱ አስደናቂ ሆኖ 
ቀጥሏል! በህንፃዎቻችን ውስጥ መማር አሁንም እንዲከናወን ለደህንነቱ 
ቅድሚያ በመስጠት ትጋትዎ እናመሰግናለን ፡፡ ኤምዲኤች የ 14 ቀን ክስ 
ቁጥር ባለፈው ሐሙስ 15.78 ላይ ተለጥ didል ፣ ግን አርብ አርብ ሌላ 
ከፍታ አየን ፡፡ በአንደኛ ደረጃ የመማሪያ ሞዴል ለውጥ ከማዝናናት በፊት ከ 
20 በታች ጥቂት ተከታታይ ሳምንቶችን ማየት ያስፈልገናል ፡፡ 
የትምህርት ቤቱ ቦርድ በዚህ ሳምንት በበጀት ማስተካከያዎች ዙሪያ 
ውይይቶችን ቀጥሏል ፡፡ እ.ኤ.አ. ጥቅምት 7 ቀን በሥራችን ወቅት ቀጣይ 
ውይይታችንን ለማድረግ አቅደናል ፡፡ 
ስለጉባferencesዎች ጥያቄዎች ቀርበዋል ፡፡ የዘመነው የዘመን 
መቁጠሪያችን እስከ መጀመሪያው ሴሚስተር መጨረሻ ድረስ አሁን ወደ 
ወረዳው ድርጣቢያ ተለጠፈ። የኮንፈረንስ ልዩነቶችን በተመለከተ ከህንፃዎ 
መስማትዎን ይጠብቁ ፡፡ 
ለአንድ አስደናቂ ሳምንት እንደገና እናመሰግናለን! 


