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ውድ ወላጆች/Aሳዳጊዎች፤ 
 
የዚህ ደብዳቤ Aላማ Eጅግ Aስከፊ የAየር ንብረት በሚያጋጥምበት ወቅት ስላለው፣ ስለ ትምህርት ቤቶች መዘጋትና 
ዘግይቶ ስለሚከፈትበት የAሠራር ሁኔታ Eንዲገነዘቡት ለማድረግ ነው። የAሠራሩም ሂደት ባልፉት ዓመታት ሲሠራ 
ባቸው ከነበሩት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን፣ ግንዛቤዎን ለማደስ Eንዲረዳዎ Eባክዎን Eዚህ የቀረበውን መርጃ ልብ ብለው 
ያጢኑ። 
 
Eንዲህ Aይንት Aስከፊ የAየር ንብርት Aይነት፣ የትምህርት ቤቶችን የሥራ ክፍለ ጊዜ ለውጥ ስለሚጠይቅ ስለዚሁ 
Eንዲገነዘቡ ለማድረግ ማኅበረሰቦቻችንን ከሚያገለግሉ ከተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ስርጭቶች ጋር በቅርብ ሆነን 
Eንሠራለን።  
 
Eንደዚህ ባለው ስዓት፣ ከዚህ በታች ከተመለከቱት ጣቢያዎች መካከል Eንዱ ላይ ማትኮሩ በጣም ጠቃሚ ነው። ትምህርት 
ቤት ስለሚጀመርበት ሰዓት ሰለሚደረግ የለወጥ ውሳኔ (ይኸውም ዘግይቶ ስለመከፈት ወይም ጠቅላላ ስለ መዘጋት) 5:30  
ኤኤም ባለው ጊዜ ጀምሮና ከዚህ በኋላም Aልፎ Aልፎ በተወሰነ ሰዓት በመደጋገም የሚቀርቡ ማስታወቂያዎች Eንዲሰ 
ራጩ የሚሰጡት ለሬዲዮና ለቴሌቪዥን ጣቢያዎች ነው።    
 
EንደAለፉት ጌዜያቶች፣ የሚድረጉ ውሳኔዎችና የሚተላለፉ ማስታወቂያዎች ከሚከተሉት በEንዱ Eንዲገለጹ 
ይደረጋል።  
 

ቀይ ምልክት (Code Red:) ትምህርት ቤቶችና ጽሕፈት ቤቶች ሁሉ ዝግ ይሆናሉ። Aስፍላጊ የሆኑ 
ሠራተኞች ብቻ ሥራ ግበታቸው ላይ ይገኛሉ። 
 

ቢጫ ምልክት (Code Yellow) ትምህርት ቤቶች ሁሉ ዝግ ይሆናሉ። የAስተዳደር ጽሕፈት ቤቶች 
ክፍት ይሆናሉ።  
 

Aረንጓዴ ምልክት (Code Green) ትምህርት ቤቶች ቤቶች፣ ለተማሪዎችና ለመምህራን ሁለት ሰዓት 
ዘግይተው ይከፈታሉ። የAስተዳደር ጽሕፈቶች ቤቶች በሰዓቱ 
ይከፈታሉ። 
 

ብርቱካናማ ምልክት (Code Orange:) ትምህርት ቤቶች ቤቶችና ጽሕፈት ቤቶች ከሁለት ሰዓት በኋለ 
ይከፈታሉ። 
 

ሰማያዊ  ምልክት (Code Blue:) ትምህርት ቤቶች በሰዓቱ በመከፈት ለተማሪዎች ”Eንደ መጠላያ” 
ያገለግላሉ። የAስተዳደር ጽሕፈት ቤቶች ክፍት ይሆናሉ። 

 
Aብረን የምንሠራው የብዙኃን የመገናኛ ዘዴዎች ስርጭቶች የሚከተሉት ናቸው፤ 

AM  ሬዲዮ FM  ሬዲዮ ቴሌቪዥ ደረ ገጽ 
WMAL (630) 
 
WOL (1450) 
 
ሬዲዮ Aሜሪካ፣ ስፓኒሽ (1540)  
  
WTOP (1500) 

WAMU (88.5) 
 
WTOP (107.7) 
 
WHUR (96.3) 

ቻናሎች  4, 5,  7 Eና 9 
 
ኬብል ቻናሎች  
8, 16  Eና 28 

www.k12.dc.us 
 

 
በተጨማሪም፣ በ ConnectEd system  ወይም ሥልት በመጠቀም ትምህርት ቤቶች የሚያደርጓቸውን ማናቸውንም ለውጦች 
ሁሉ Eያንዳንዱ ቤተሰብ Eንዲያውቀው፣ ዲስትሪክት Aቀፍ የሆነ ማስታወቂያ ለማቅረብ Eንሞክራለን። 
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በተጨማሪ፣ ስለትምህርት ቤቶች መዘጋትም ሆነ Aርፍዶ መከፈትን በሚመለከት መረጃዎችን ለማግኘት ወላጆች Aውቶ 
ሜትድ የሆነውን የሕዝብ መረጃ Aገልግሎትን በስልክ ቁጥር (202) 442-5635  ደውለው መጠየቅ ይችላሉ።  
 
ቀደም ብሎ ማሰናበት 
 ትምህርት ከተጀመረ በኋላ የAር ንብረቱ ሁኔታ Eየከፋ የሚሄድ ከሆነ፣ ተማሪዎችን ቀደም ብሎ በጊዜ ማሰናበት Aስፈላጊ 
ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ቀደም ብሎ ተማሪዎችን በጊዜ ማሰናበት የግድ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ተማሪዎች Aንድ ወይም ሁለት 
ሰዓት ቀደም ብለው Eንዲሰናበቱ ሲደረግ የማስታወቅያ መግለጫውም ከላይ ቀደም ብለው በተዘረዘሩት ጣቢያዎች Aማካይ 
ነት Eንዲቀርብ ይደረጋል። 
 
ትምህርት ቀደም ብሎ በሚቋረጥበት ጊዜ፣ ከትምህርት በኋላ የሚካሄዱ ተግባሮች ሁሉ (ስፖርትን ጨምሮ) ይዘረዛሉ።  
 
ትምህርት ቤቶች ቀደም ብለው በሚዘጉበት ወቅት፣ ወላጆችን፣ Aሳዳጊዎችን፣ ሕጻናት ጠባቂዎችን ወይም ልጅዎን ትም 
ህርት ቤት Eየመጣ Eንዲወስድ የተመደበ ሰው፣ ስለሁኔታው Eንዲያውቁ ለማደረግ ማናችውም Aስፈላጊ ጥረት ሁሉ ይደ 
ረጋል። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ Eንዲቻል የልጅዎ ትምህርት ቤት፣ ለEርስዎም ሆነ ልጅዎን ትምህርት ቤት Eንዲ 
ያደርስ/ወይም ከትምህርት ቤት Eንዲቀበል ኃላፊነት ተሰጥቶት ከተማደበው ማናቸውም ሰው ጋር ለመገናኘት የሚያስችል 
ወቅቱን የጠበቀ የመገናኛ መረጃ ሊኖረው ይገባል። በሁሉም የክፍል ደረጃዎች የሚማሩ የተማሪዎች ወላጆች፣ ይህን በመ 
ሰለ ወቅት የልጆች የደኅንነት ዋስትናን ሊያረጋግጥ የሚያስችል የAሠራር ሥልቶች ቅደም ተከትል ሊኖራቸው ይገባል።   
 
በ ConnectEd system  ወይም ሥልት በመጠቀም ዲስትሪክት Aቀፍ የሆነ ማስታወቂያ ለማድረግ Eንሞክራለን። 
 
ዘግይቶ መከፈት 
ዘግይቶ የመክፈት ተግባር፣ ለተማሪዎች፣ ለመምህራንና ለትምህርት ቤት ሠራተኞች ወደ ትምሀርት ቤት ለመምጣት 
ተጨማሪ የመጓጓዣ ጊዜ ለመስጠት Eንዲያስችል ታስቦ የተቀየሰ ነው። መምህራንና የትምህርት ቤት ሠራተኞች፣ የትም 
ህርት ቤት ሠራተኞች፣ ትምህርት ቤት ዘግይተው የሚደርሱ መሆናቸው Eየታወቀ፣ ትምህርት ዘግይቶ ይጀመራል ተብሎ 
ከተነገረው ሰዓት በፊት ቀደም ብሎ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት ወይም መላክ Eንደሌለባቸው 
ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ሁኔታው በEንዲህ Eያለ ከተመደበው ሰዓት በፊት ቀድመው ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡ 
ተማሪዎችን የሚያስተናግድም ሆነ የሚቆጣጠር Aንድም ሠራተኛ ወይም መምህር Aይኖርም። .   
 
በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚካሄዱ የግል የሕጻናት Eንክብካቤ ስጪ ድርጅቶች ያሉበት ትምህርት ቤት የሚከ 
ተለውን ደንብ Eነሱም ይከተላሉ። 
  
ልዩ ትምህርት 
የልዩ ትምህርትና የAማራጭ ፕሮግራሞች Aገልግሎቶች ሁሉ፣ ከመንገዶች ደኅንነት Aኳያ የተማሪዎችን መኖሪያና ትምህ 
ርት ቤቶችም የሚገኙባቸውን ቦታዎችን Aንድ ላይ በማገናዘብ፣ Eንደ Aስፈላጊነቱ ለውጥና ማስተካከል በማድረግ ማናቸ 
ውም መደበኛ የትምህርት ፕሮግራም የሚከተለውን የጊዜ ሁኔታዎች ይከተላሉ። በልዩ ትምህርት ቤቶች ለተመደቡ ተማሪ 
ዎች የሚደረግ የመጓጓዣ Aገልግሎት በየግል የEነዚህ ተማሪዎች ችግር ላይ ተመርኩዞ ይወሰናል።  
 
የመጓጓዣ ዋና ክፍል ከ  5:30  ኤኤም Eስክ  7:30 ፒኤም ባለው ጊዜ፣ ባለሙያዎ ች የሚገኙበት የቤተሰብ ማEክል Aቋቁ 
ሟል። መጓጓዣን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ለማEከሉ በስልክ ቁጥር (202) 576-6171 ደውሎ. መረዳት ይቻላል። ስለ Aውቶቡ 
ሶች መስመር ሁኔታ፣ መሳፈሪያ ጣቢያዎችና መውረጃዎች፣ Eንዲሁም ስለ ከባድ Aየር ጠባይና ስለ Aስቸጋሪ ሁኔታዎች 
የሚመለከቱ ጉዳዮች ለማEከሉ ማሳወቅ ይቻላል። 
 
ዲሲፒኤስ፣ ስለ Aስከፊ የAየር ንብርት ያለውን Aሠራር ሁኔታ በሚመለከት ጥይቄዎች ካለዎት Eባክዎን በ (202) 442-5885 
ይደውሉልኝ፣ ወይም የዲስፒኤስ ድረ ገጽ የሆነውን  http://www.k12.dc.us  ይቃኙ። 
 
በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ስለተገለጡት ስለማናቸውም የAሠራር መንገድ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ Eባክዎን የልጅዎን ትምህርት 
ቤት ርEሠ መምህር ለማነጋግር Aያመንቱ። የተማሪዎቻችንና የትምህርት ቤት የሥራ ባልደረቦችን የደኅንነት ዋስትና 
ለማረጋገጥ በምንሠራበት ወቅት ለትብብርዎ በቅድሚያ Eናመሰግናልን። 
 
ከልባዊ ሠላምታ ጋር፣ 
 
 
 
Michelle Rhee 
ቻንስለር 
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