
 
 
 የተወደዳችሁ የ MCPS-ማህበረሰቦች  
 
እርስዎ እና ቤተሰብዎ ደህና መሆናችሁንና ጤንነታችሁ የተጠበቀ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ትምህርት 
የተጀመረበት የመጀመሪያው ሳምንት በፍጥነት እንደሄደ እና ተማሪዎች ከእኩዮቻቸው እና ከሠራተኞች ጋር 
እንደገና በመገናኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ መስማት እና ከተማሪዎች ፊት የሚነበበውን ፈገግታ ማየት አስደናቂ 
ነበር። የትምህርት ቤት ማህበረሰቦቻችን ለተማሪዎች እና ለሠራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ የመማሪያ አካባቢን 
ለማመቻቸት እና የኮቪድ -19 ስርጭትን ለመገደብ ሁሉም የድርሻውን እየተወጣ ነው። 
 
ነገር ግን እንደገና በመክፈት እና በአዲሱ የትምህርት ዓመት ደስታ 
መካከል፣ በዚህ የመጀመሪያ ሳምንት ያጋጠሙንን ፈተናዎች መግለጽ 
አለብኝ። የአውቶቡስ መጓጓዥ መስመሮች በመራዘማቸው ምክንያት 
ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ሲያመጧቸው 
በካውንቲው ውስጥ የተፈጠረው ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ፣ በውሃ 
እና በኤሌክትሪክ መቋረጥ ምክንያት የአንዳንድ ትምህርት ቤት 
መዘጋት፤ እና በከባድ የአየር ሁኔታ ምክንያት ተማሪዎች ከመደበኛው 
ሠዓት ቀደም ብለው መለቀቅ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። እነዚህ 
ሁኔታዎች ለቤተሰቦች፣ ለተማሪዎች እና ለሠራተኞቻችን ምን ያህል 
መሰናክል እንደሆኑ ይገባኛል። አሠራራችንን ለማሻሻል ብዙ የአውቶቡስ አሽከርካሪዎችን ስንቀጥር፣ ብዙ 
መምህራንን ስንቀጥር እና ከአዳዲስ ልምምዶች ጋር ተስተካክለን ለመጓዝ ስንሠራ ስላሳዩት ትዕግስት እና 
ለግንዛቤዎ ላመሰግን እፈልጋለሁ። 

እንዲሁም ስለ ኮቪድ -19 የማጣሪያ ምርመራ፣ በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ራሳቸውን ስለሚያገሉበት ሁኔታ 
(quarantine)-መመሪያ እና የኮቪድ ክትባት የሚሰጡ ክሊኒኮችን በሚመለከት ከሞንትጎመሪ የጤና እና የሰብአዊ 
አገልግሎቶች መምሪያ ያገኘናቸውን በርካታ አስፈላጊ ወቅታዊ መግለጫዎች ለእርስዎ ማጋራት እፈልጋለሁ።  

መልካም የሳምንት ማብቂያ በዓል ይሁንላችሁ! 

ከአክብሮት ጋር 

Monifa B. McKnight, Ed.D. Interim Superintendent of Schools    
ሞኒፋ ቢ. ማክነይት ዶ/ር - ተጠባባቂ የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት 

 

ክትባት ላልወሰዱ ተማሪዎች ወቅታዊ የኳራንቲን መመሪያ 



በሞንጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ መሪነት እና ከሜሪላንድ ስቴት የጤና ጥበቃ 
ዲፓርትመንት እና ከሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ ጋር በመተባበር፣ MCPS-ክትባት ያልወሰዱ ተማሪዎችን 
ማግለልን በተመለከተ የሚከተሉትን ወቅታዊ መመሪያዎችን ተግባራዊ እያደረገ ነው። 

• ማንኛውንም የኮቪድ-19 ምልክት ከሚያሳይ ግለሰብ ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ክትባት ያልወሰዱ 
ተማሪዎች ወደ ቤት ይላካሉ። 

• የሕመም ምልክቶች ካሉበ(ባ)ት ግለሰብ ጋር በቅርበት ስለተገናኙ ወደ ቤት የሚላኩ ተማሪዎች የሕመም 
ምልክቶች ያጋጠሙ(ሟ)ት ሰው ኔጋቲቭ ከሆነ(ች) ወይም የምርመራ ውጤቱ ሌላ መሆኑን በሕክምና 
ሰጪው ከተረጋገጠ በኋላ ሊመለሱ ይችላሉ። 

• የኮቪድ-19 የምርመራ ውጤት ኔጋቲቭ ካልሆነ ወይም ሌላ የሕክምና ምርመራ ካልሆነ፣ ከግለሰቡ ጋር 
የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ተማሪዎች በሙሉ ለ 10 ተከታታይ ቀናት (quarantine)-ተለይተው መቆየት 
ይጠበቅባቸዋል። 

ከካውንቲው በተሰጠው በዚህ መመሪያ ምክንያት፣ MCPS-ራሳቸውን አግልለው-ኳራንቲን እንዲቆዩ 
የሚያደርገው፦ 

• የምርመራ ውጤት ፖዚቲቭ የሆነ ግለሰብ 
• ክትባት ያልወሰዱ እና አንድ ወይም ከዚያ በላይ የኮቪድ -19 ምልክቶች ካለበ(ባ)ት ግለሰብ ጋር የቅርብ 

ግንኙነት ያላቸው  
• አንድ ወይም ከዚያ በላይ የ ኮቪድ-19 ምልክቶች ያሉት ግለሰብ 

የቅርብ ግንኙነት (ንክኪ) ማለት፦ 

• ጭምብል ቢጠቀም/ባይጠቀም፥ በ24 ሰዓት ውስጥ 3 ጫማ ወይም ከዚያ ባነሰ ርቀት ለ15 ደቂቃ ወይም 
ከዚያ በላይ ጊዜ በአንድ ክፍል ውስጥ ኮቪድ ከተያዘ(ች) ሰው ጋር መሆን።  

• ጭምብል አጠቃቀም ምንም ቢሆን በ24 ሰዓት ውስጥ ለ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ ምግብ 
በሚበሉበት ወይም ከቤት ውጭ 6 ጫማ ወይም ከዚያ ያነሰ ርቀው መገኘት።  

የኮቪድ-19 ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

• 100.4 ዲግሪ ወይም ከዚያ በላይ ትኩሳት 
• የጉሮሮ ህመም 
• ሳል 
• የመተንፈስ ችግር 
• ተቅማጥ ወይም ማስታወክ 
• ከባድ ራስ ምታት አዲስ ጅምር 
• ጣዕም ወይም ማሽተት ማጣት አዲስ ጅምር 

አንድ ተማሪ ተለይቶ(ታ) ከተቀመጠ(ች) (Quarantined) 
ተማሪዎች በኮቪድ ምክንያት ተነጥለው በሚገለሉበት ጊዜ ትምህርት እንዳይቋረጥባቸው MCPS-የተቻለውን 
ያደርጋል። በአንደኛ ደረጃ ደረጃ፣ ተገልለው የሚገኙ ግለሰብ ተማሪዎች ከእኩዮቻቸው በተለየ የጊዜ ሰሌዳ በቀጥታ 
ከአስተማሪ ቨርቹወል ትምህርት ያገኛሉ። ክፍሉ በሙሉ የሚገለል ከሆነ መምህሩ ለክፍሉ ቨርቹወል ትምህርት 
ይሰጣል/ትሰጣለች። በሁለተኛ ት/ቤት ደረጃ፣ ተገልለው የሚቆዩ ተማሪዎች በቀጥታ ከአስተማሪዎቻቸው ጋር 
ለመገናኘት እድሉ ይኖራቸዋል። 

የኮቪድ -19 የማጣሪያ ምርመራ 
MCPS-ከሜሪላንድ የጤና መምሪያ ጋር በመተባበር ከቅድመ መዋእለ ህጻናት እስከ 6ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች 
የኮቪድ-19 የማጣሪያ ምርመራዎችን ያለምንም ወጪ ያከናውናል። MCPS-በዚህ ፎል ከሚጠቀምባቸው ጉልህ 



የወረርሽኝ መከላከያ ዘዴዎች አንዱ የናሙና ምርመራ ማድረግ ነው። የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከል 
(CDC)፣ የሚታዩ ምልክቶች ባይኖሩም እንኳ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል እና ለመገደብ እንዲቻል የዘፈቀደ 
(asymptomatic)-የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግ ይመክራል። 

ይህን በተናጠል የሚደረግ የማጣሪያ ምርመራ በተመለከተ ቤተሰቦች ልጆቻቸው "የማጣሪያ ምርመራ 
እንዳይሳተፉ" መምረጥ ወይም እንዲመረመሩ መስማማትን ይጠይቃል። በእነዚህ ክፍሎች የተማሪዎች የዘፈቀደ 
ናሙና ምርመራ በወላጅ ፈቃድ በየሳምንቱ ይደረጋል። ምርመራዎቹን የሚያከናውኑት የ MCPS-ሰራተኞች ሳይሆኑ 
ሙሉ በሙሉ በተረጋገጠ ሁኔታ የተፈቀደላቸው ተቋራጮች ናቸው። ልጅዎ በዚህ ምርመራ ሂደት እንዲሳተፍ-
እንድትሳተፍ ለመፍቀድ "opt-in-form"-ቅጽ መሙላት አስፈላጊ ስለሆነ ቅጹን እዚህ ያገኛሉ። ሁሉም ወላጆች 
የምርመራ ፕሮግራሙን ውጤታማነት ለማጎልበት እና የሁሉንም ተማሪዎች ደህንነት ለመጠበቅ ይህን ቅጽ እስከ 
ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 8 ድረስ እንዲሞሉ በጥብቅ እናሳስባለን። 

ክትባት የሚሰጡ ክሊኒኮች 
ለ MCPS-ሠራተኞች፣ ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች፣ እና ለማህበረሰብ አባላት የኮቪድ-19 ክትባት ለመውሰድ በርካታ 
እድሎች ይኖራሉ። 

ቀጠሮ መያዝ አስፈላጊ አይደለም፣ ነገር ግን የመመዝገቢያ ሊንኮች ከዚህ በታች ተካትተዋል፦ 

• ቅዳሜ፣ ሴፕቴምበር 4 ከ 10 a.m.–4 p.m., Watkins Mill High School, 10301 Apple Ridge 
Road in Gaithersburg .እዚህ ይመዝገቡ። 

•  ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 8 ከ 6–8 p.m.,-Kingdom-Fellowship-AME-Church,-12101-Tech-Road,-
Silver-Spring። እዚህ ይመዝገቡ። 

• ቅዳሜ፣ ሴፕቴምበር 18፣ ከጠዋቱ 10 a.m.–1-p.m.,-Sears-parking-lot-at-White-Oak,-11255-New-
Hampshire-Avenue,-Silver-Spring-እዚህ ይመዝገቡ። 

 
ስለ ሌሎች ነፃ የክትባት መስጫ ጣቢያዎች አጠቃላይ ዝርዝር ለማወቅ፣ እባክዎን እዚህ  ወይም የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ የኮቪድ ምርመራ ድረ-ገጽ ይመልከቱ። 


