
 

 

ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ በተደጋጋሚ 

የሚነሱ ጥያቄዎች 

ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውሳኔ የሚሰጠው 

መቼ ነው? 

በሜሪላንድ ህግ መሠረት፣ የህዝብ ጤንነትን የሚመለከቱ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ስለ ትምህርት ቤቶች 

መዘጋት ዉሳኔ የሚሰጠው የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት ነው። በዚህ ወቅት፣ 

በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት (DHHS) መመሪያ መሠረት፣ ትምህርት ቤቶች 

ክፍት ሆነው ይቆያሉ። የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት (DHHS) ሁኔታውን 

በቅርብ እየተቆጣጠረ ሲሆን ማንኛውም ለውጥ ካለ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) እንዲያውቀው ይደረጋል። 

ትምህርት ቤቶች የሚዘጉ ከሆነ ተማሪዎች እንዴት ትምህርት ያገኛሉ? 

የትምህርት ቤቶች መዘጋት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) ዋና ዋና የተግባር ሂደቶችን እና ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመቀጠል የሚችሉበት 

እቅድ አለው። ከቅድመ ሙአለህጻናት እስከ 12ኛ ክፍሎች ድረስ (Grades PreK through 

12) የማስተማር ተግባሮችን ለመስጠት ተዘጋጅተናል። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) ተማሪዎች በሙሉ ቅደምተከተልን በያዘ/በተቀናጀ መልኩ በአውታረ መረብ ላይ 

በትምህርታዊ ተግባሮች ለመሳተፍ የሚያስችላቸዉ የጉግል አካውንት/Google Account for 

Education (GAFE) አላቸው። የሁሉንም ተማሪዎች እና የቤተሰቦችን ፍላጎት ለማሟላት፣ 

የማስተማር ተግባሮች በዚህ አውታረ-መረብ ተደራሽነት እና በጽሑፍ ይሰጣል። የሞንትጎመሪ 

ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ትምህርት ለመስጠት ያሉትን ማናቸውንም መገልገያዎች 

ይጠቀማል። እነዚህ ዘዴዎች የሚያካትቱት፦ 



• የትምህርት ቪድዎችን እና ሌሎች የማስተማሪያ ማቴሪያሎችን ለተለያዩ የክፍል ደረጃዎች 

እና ትምህርቶችን አግባብነት ባለው መንገድ ለማሠራጨት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

ስኩልስ ድረ-ገጽ መጠቀም። 

• ሌሎችንም የአውታረ-መረብ ሪሶርሶችን መጠቀም 

• ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ማከናወን የሚችሏቸውን የማስተማር ተግባሮችን ሃሳቦች 

መስጠት 

• በአጎራባች ቦታዎች ወይም ሌሎች አማካይ ስፍራዎች ላይ የሚሠራጩ ማቴሪያሎችን 

ማዘጋጀት። 

• የተለያዩ የክፍል ደረጃዎችን እና ትምህርቶችን የሚያካትት ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን 

ለማሰራጨት lTV መጠቀም። 

ጥያቄ 3፦ ወላጆች እንዴት መርዳት ይችላሉ? 

A: ጥሩ የንፅህና-ሃይጅን ለመጠበቅ እና የእያንዳንዱን ሰው ጤንነት እና ደህንነት ለመጠበቅ የትምህርት ቤት 

ነርሶቻችን እና ሠራተኞች ከተማሪዎች ጋር ይሠራሉ። በተጨማሪም የትምህርት ቤቶቻችን ንፅህና ከሚንከባከቡ ጋር 

በየቀኑ ትምህርት ቤቶቻችን ጥራት ያለው ንፅህና እንደሚኖራቸው ለማረጋገጥ እየሠራን ነው። ወላጆች እቤት ውስጥ 

ከልጆች ጋር ለጤነኛነት ጠቃሚ የሆነ ልምምድ እንዲያደርጉ እንዲረዷቸው ይጠየቃሉ። በሽታን ስለመከላከል እና 

ጥሩ ሃይጅን ስለመጠበቅ የተለየ መረጃ ለማግኘት የ CDC ዶኩመንት በዚህ ድረ-ገጽ ላይ ይመልከቱ፦ 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

ጥያቄ 4፦ የ COVID-19 ስጋቶችን ለመቅረፍ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 

ምን እያደረገ ነው? 

A: MCPS ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና ዲፓርትመንት ጋር በመተባበር አለም አቀፋዊ የጤና ቀውሶችን እና 

በአካባቢ ሊያስከትል የሚችለውን ማንኛውንም የተጽእኖ ሁኔታ ክትትል ያደርጋል። በዚህ ወቅት በሜሪላንድ ውስጥ 

የተከሰተ/የተረጋገጠ የ COVID-19 በሽታ የለም። የበሽታዎች መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል “Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC)” መሠረት፣ ለዩ.ኤስ ህብረተሰብ የሚኖረው ስጋት ዝቅተኛ ነው። 

በትምህርት ቤቶቻችን ይህንን ከጤና ጋር የተገናኘ ጉዳይ በሚመለከት MCPS ከአካባቢ የጤና 

ሃላፊዎች/ባለሙያዎች ጋር እና ከካውንቲ የመንግስት አስተዳደር ጋር መመሪያዎችን ለማግኘት ወይም 

እንደአስፈላጊነቱ መወሰድ ሰላለባቸው እርምጃዎች በጋራ መስራታችንን እንቀጥላለን።  

COVID-19 ወደተገኘባቸው ሌሎች አገሮች የተጓዙ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) ተማሪዎች ወይም የት/ቤት ሠራተኞች ምን ይደረጋል? ትምህርት ቤት ለመከታተል 

ይችላሉ? 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm


በዚህ ወቅት ከቻይና (China) በስተቀር የጉዞ ማእቀብ የተጣለባቸው አገሮች የሉም፣ እና 

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች ወይም ሠራተኞችም ላይ ትምህርት 

ቤት ለመከታተል ገደብ የተደረገ ነገር የለም። ከቻይና በስተቀር የ COVID-19 በሽታ መዛመት 

በሌሎች አገሮች ላይ ዝቅተኛ ነው። በፌብሩዋሪ 24/2020፣ COVID-19 መከሰቱን ተከትሎ ወደ 

ደቡብ ኮርያ/South Korea ስለሚደረጉ ማናቸውንም አስፈላጊ ያልሆኑ ጉዞዎችን ለማስቀረት 

CDC ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በዚህ ወቅት ከደቡብ ኮርያ/ South Korea ለሚጓዙ መንገደኞች 

የተሰጠ ማእቀብ የለም። ስለዚህ በፍጥነት እየተዛመተ ስላለው ሁኔታ የበለጠ መረጃ በዚህ ድረ-ገጽ 

ላይ ይገኛል https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

የአንድ ተማሪ ወይም የሥራ ባልደረባ የቤተሰብ አባል በቅርቡ ወደ ቻይና/China ተጉዞ (ዛ) 

ከሆነስ? ተማሪው(ዋ) ወይም የሥራ ባልደረባው(ዋ) ትምህርት ቤት ለመከታተል 

ይችላል/ትችላለች? 

ተማሪ ወይም የሥራ ባልደረባ ወደ ቻይና/China ያልተጓዘ(ች) ከሆነ(ች) እና ባለፉት 14 ቀኖች 

ውስጥ ከቻይና/China የተመለሰ(ች) የቤተሰብ አባል ምንም አይነት በ COVID-19 የመጠቃት 

ምልክቶች (ትኩሣት፣ ሣል፣ ወይም የመተንፈስ ችግር)፣ ካልታዩ ትምህርት ቤት ለመከታተል 

ገደብ አይደረግባቸውም። 

ወደ ቻይና/China ተጉዘው የነበሩ እና ትምህርት ቤት እንዲከታተሉ በተፈቀደላቸው ተማሪዎች 

ወይም ሰራተኞች ላይ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ክትትል ያደርጋል? 

አለም አቀፍ ጉዞ ያደረጉ ተማሪዎችን ወይም ሠራተኞችን የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) ማጣሪያ አያደርግም ወይም አይቆጣጠርም። ወደ ቻይና/China የተጓዙ ተማሪዎች እና 

ሠራተኞች ከቻይና ከተመለሱ በኋላ ትምህርት ቤት እንዲከታተሉ የተፈቀደላቸው ከቻይና 

ከተመለሱ ወዲህ ከ 14 ቀናት በላይ በደህና ሁኔታ የቆዩ እና ለ COVID-19 አደጋ የተጋላጭነት 

የጊዜ ገደብ ዉስጥ ያልሆኑ ናቸዉ። ስለዚህ፣ ማንኛውም አይነት ተጨማሪ ክትትል/ቁጥጥር 

ሳይደረግባቸው ትምህርት ቤት ለመከታተል ይችላሉ። በ MCPS አማካኝነት የሚደረጉ የውጭ 

አገር ጉዞዎችን እና ከሌሎች አገሮች ጋር ስለሚደረጉ የተማሪዎች ልውውጥ ፕሮግራሞች መሠረዝ 

መረጃዎችን ከ MCPS መግለጫ ይመልከቱ። 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


ለልጄ የሚያሰጋ ሁኔታ አለ? በትምህርት ቤት ውስጥ የልጄ ጤንነት/ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን 

ምን ማድረግ አለብኝ? 

በ CDC አመለካከት ለተማሪዎች እና በአጠቃላይ ለዩ-ኤስ ህብረተሰብ በኮሮና ቫይረስ/COVID-

19 የመጠቃት ስጋት ዝቅተኛ ነው። የተለዩ ጥያቄዎች ካሉ ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና 

ሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት "Montgomery County Department of Health and 

Human Services" መመራት ይቻላል። በዊንተር ወቅት በርካታ ሌሎች የመተንፈስ ችግር 

የሚያስከትሉ ህመሞች እንደ ኢንፍሉዌንዛ የመሣሠሉት የተለመዱ ናቸው። ጉንፋን፣ ኢንፍሉዌንዛ 

እና ሌሎች የመተንፈሻ ችግር የሚያስከትሉ ህመሞችን ስለማስወገድ የሚመከሩ ጥንቃቄዎች 

የሚያካትቱት ጥሩ የአተነፋፈስ ስነምግባር እና የእጅ ንጽሕናን መጠበቅ፦ ሲያስል እና ሲያስነጥስ 

አፍና አፍንጫን መሸፈን፣ እጅን ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ እና ህመም ሲሰማ እቤት መቆየት። 

በሽታን ስለመከላከል እና መልካም ጤንነትን/ንጽህናን ለመጠበቅ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት በዚህ 

ድረ-ገጽ ላይ የ CDC ዶኩመንቶችን ያገናዝቡ። 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm 

ጥያቄዎች ካሉኝ ማንን ማግኘት አለብኝ? 

እባክዎ የሚከተሉትን ጽ/ቤቶች ይጠይቁ፦ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት 

ዲፓርትመንት ወይም የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት  

Montgomery County Department of Health and Human Services or the MCPS 

Office of Communications በስልክ ቁጥር 240-740-2837 ያነጋግሩ። 

 

 

ሪሶርሶች 

የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከሎች ቪድኦ/Centers for 

Disease Control (CDC) Video: የኮሮና ቫይረስ 

ምንድነው/What is Coronavirus COVID-2019 

https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm


የበሽታ መቆጣጠሪያ ማእከሎች ቪድኦ/Centers for 

Disease Control (CDC) Video: ጎጂ የሆኑ ህዋሣት 

ጀርሞች እንዳይዛመቱ ስለማቆም/How to Stop the 

Spread of Germs 

 

CDC-ስለ ኮሮና ቫይረስ መገለጫ ምልክቶች/ Symptomsof Coronavirus (COVID-19)  

CDC ስለኮሮና ቫይረስ ዋና ዋና መረጃዎችን በአጭሩ የያዘ ጽሑፍ/Coronavirus Fact Sheet  

(እንግሊዝኛ/English) (ስፓንሽ/Spanish) 

CDC ካመመህ(ሽ) ምን መደረግ አለበት/CDC What to do if your sick (English) 

(Spanish) 

ጀርሞችን/ጎጂ ተዋህሣያንን ስርጭት ማቆም እንግሊዝኛ/English፣ ስፓንሽ/Spanish 

ቻይንኛ/Chinese 

ከ ሙዋእለህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ያላቸው ትምህርት ቤቶች የወቅታዊ ኢንፍሉዌንዛን 

መተላለፍ ለመቀነስ ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች የሚረዳ መመሪያ 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ (MD) የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት ስለ ኮሮና 

ቫይረስ/COVID-19 የመረጃ ድረ-ገጽ 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-chinese.pdf

