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ውድ ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣ 
 

ፔን ማኖር የትምህርት ቤቶች ድርጊት (Penn Manor School District) ስለ ተማሪዎችን እና ሠራተኞቻችን 

ጤና እና ደህንነት ላይ በቁርጠኝነት ያሳያል። የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ኮሮናቫይረስ COVID-19 በተመለከተ 

ያለውን የጤና መረጃ በጥብቅ እየተከታተለ ይገኛል። በሁሉም ከጤና-ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ እንደምናደርገው፣ 

ከፔንስልቫኒያ የጤና መምሪያ [Pennsylvania Department of Health (DOH)]፣ ለበሽታ ቁጥጥር እና 

ክትትል ማዕከላት [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)]፣ እና የትምህርት ቤታችን 
ዲስትሪክት ሐኪም ጋር በቅርብ እየሰራ እና ተጨማሪ መመሪያዎችን እያገኘን ነው። 

 
እባክዎ ያስታውሱ፡ በእኛ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ምንም ዓይነት የኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች እስካሁን አልተመዘገቡም። 

 

ይሄንን መረጃ ለእርስዎ ለማድረስ የምንወደው ስለ ችግሩ ግንዛቤ እንዳለዎት እና እኛ ላይ ተጽእኖ ሊያደርሱ 
የሚችሉ ማንኛውም የጤና እና ደህንነት ችግር ለመከታተል፣ ለመዘጋጀት እና ምላሽ ለመስጠት ዲስትሪክታችን 
ዕቅድ እንዳለው ልናረጋግጥልዎት ስለፈለግን ነው። በተጨማሪም ይሄንን የጤና ችግር በተመለከተ የቅርብ 

አዳዳስ ነገሮች እና መመሪያን በተመለከተ የበሽታ ቁጥጥር ማዕከላት [Centers for Disease Control 

(CDC)] እና ፔንሲልቫኒያ የጤና መምሪያ [Pennsylvania Department of Health (DOH)] 
እንዲጠቀሙ እናበረታቶታለን። 

 

በአካባቢ ውስጥ ወረርሽኝ የሚከሰትበት ሰዓት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል እንዲያግዝ የሚችላውን ነገር ሁሉ 
የማድረግ ኢላማ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አለው፣ እና ይሄንን ማድረግ የእርስዎን ድጋፍ እንፈልጋለን። 

የፔንሲልቫኒያ የጤና መምሪያ (Pennsylvania Department of Health) ልክ እንደ COVID-19 ያሉ፣ 
የመተንፈሻ አካላት ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚያግዙ የሚከተሉትን ጠቃሚ መረጃዎችን በድረገጹ ላይ 
አጋርቷል፦ 

• ማንኛውም ሳል እና ማስነጠስ በሶፍት ይሸፍኑ እና በመቀጠል ሶፍቱን ወደ ቆሻሻ ይጣሉ፣ ሶፍት የማያገኙ 
ከሆነ፣ በእጅ መዳብዎ ውስጥ ያስሉ ወይም ያስነጥሱ። እጆችዎን አይጠቀሙ። 

• ብዙጊዜ በሳሙና እና ውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንዶች ያህል እጆችዎን ይታጠቡ። ሳሙና እና ውሃ 
የማይገኝ ከሆነ በአልኮል ላይ የተመሰረተ የእጅ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ። 

• ልክ እንደ የጠረንጴዛ ሽፋን፣ የመብራት ማብሪያና ማጥፊያ፣ ስልኮች እና ሌሎች በተደጋጋሚ የሚነኩ 
ዕቃዎችን በተደጋጋሚ ያጽዱ። 

• ሊከሰት የሚችለውን ስርጭት እንዳይሰራጭ ያድርጉት። የታመሙ እንደሆነ፣ እስከሚሻሎት ድረስ 
በቤት ውስጥ ይቆዩ። አስቀድመው የታመሙ ከሆነ ሰዎችን ጋር እንዳይጠጉ። 

 

ፔን ማኖር የትምህርት ቤት ዲስትሪክት (Penn Manor School District) ጉዳዩን በትክክል እየተከታተለ ነው 

(ኮሮናቫይረሱን ብቻ ሳይሆን የዚህን ዓመት እንፉሌንዛ ወረርሽ ጭምሮ) እና በየቀኑ ልክ እንደ የዕለት ተዕለት 
ጥንቃቄ ተግባር 

 

 
 
Jerry Egan, Ed.D. 
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ረዳት 
ተቆጣጣሪ 

jerry.egan@pennmanor.net 

 
 
Christopher L. Johnston ንግድ 
ዘርፍ አስተዳዳሪ 

chris.johnston@pennmanor.net 

 
Theresa Kreider, Ed.D. 
የተማሪዎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት 
መምሪያ 

theresa.kreider@pennmanor.net 

 
Philip B. Gale, Ed.D. የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት የበላይ ተቆጣጣሪ 

philip.gale@pennmanor.net 
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ትምህርት ቤቶችን ጸረ-ወረርሽኝ መድህኒት እየረጨ እያጸዳ ነው። በአካባቢው ውስጥ የተረጋገጡ COVID-19 
የመያዝ ምልክቶች ሲከሰት ጊዜ፣ አስፈላጊ ከሆነ ማንኛውም ዓይነት ተጨማሪ እርምጃዎችን በጤና ባለሙያዎች 
የሚቀርቡ መመሪያዎችን የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ይከተላል። 

 
ልጅዎ የታመመ ከሆነ፣ እባክዎን የተማሪውን በሽታ በተመለከተ የሚከተሉትን መመሪያዎችን ይከተሉ። 

 

1. ልጅዎ ትምህርት ቤት ከመመለሱ(ሷ) በፊት ለ 24 ሰዓታት ከትኩሳት ነፃ መሆን አለበት/ባቸው። 

2. ማስታወክ እና ተቀማጥ ምልክት ያለባቸው ልጆች ከመጨረሻው ድርጊት በኋላ ለ 24 ሰዓታት ቤት ውስጥ 
መቆየት አለባቸው።  

3. አጠራጣሪ ከሆነ ተላላፊ በሽታ የተያዙ ልጆች (ልክ እንደ እንደ ሮዝማ አይን እና የማይታወቅ ሽፍታ) 
በእርስዎ የጤና ሐኪም ማረጋገጫ እስከሚገኝ ድረስ በቤት ውስጥ መቆየበት አለባቸው።  

4. በዚያ ቀን ላይ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት የመስክ ጉብኝት፣ ድግሶች ወይም ልዩ ዝግጅቶች 

ቢኖርም ልጅዎ ከታመመ/ች፣ በቤት ውስጥ ያስቀምጡት/ጧት። 

 
አሁን መቆጣጠር የምንችለው ነገር ላይ ትኩረታችን በማኖር በጋራ በትብብር መስራታችን በጣም አስፈላጊ ነው። 
የእኛ ሠራተኞች እና ተማሪዎች ላይ ስጋት ሊያመጣ የሚችል የበሽታ ዓይነት መቆጣጠር ላይ ነቅተን መጠበቅ 
አለብን። 

 
ለዲስትሪክታችን፣ ትምህርት ቤታችን፣ እና ተማሪዎቻችን ስለሰጡን ድጋፋ እናመሰግናለን።   

 
 

ከአክብሮት ጋር፣ 

 

Michael G. Leichliter, Ed.D. 
የትምህርት ቤት ዋና ተቆጣጣሪ 


