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ኦገስት 24፣ 2017

ዴቪድ ቦጎሲያን፣ ምክትክ ሰብሳቢ
ስቴፋኒ ዳንዳ፣ ገንዘብ ያዥ

ውድ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች፣

ኡቼ አማቺ
ኤሊዛቤት ባርቴል
ቲሞቲ ቢያንቺ
H. ቲዎዶር ኮኸን
ጆስ ጁቭስ
ኬቪን ኪልባሳ
E. አሞሪ ሎሪንግ
ሊሳ ፑልማን
አሌክሳንደር ሳልቶን ስቶል

አዳዲስ ሰራተኛዎ እና የፋክልቲ አባላት በ 14 ኦገስት የተመለሱ ሲሆን እንዲሁም
ፋክልቲው ደግሞ በ 17 ኦገስት ተጀምሯል፡፡ ያለፈው ሳምንት ሙሉ ነበር ‐ ይህም አዳዲስ
የስራ ባልደረባዎችን የማግኘት፣ የመማር፣ የመለማመድ እና የሚቀጥለው አመት
አስደሳች ነገር ነው፡፡ እረፍት እና እንቅልፍ ከማግኘት አንጻር፣ ሁሉም ሰው ያረፈ እና
የሚያበራ ፊት ይታይበታል፡፡ ለዚህ የትምህርት አመት በቀጥታ የምንገባ ሲሆን የስራ
ዝርዝራችን ረጅም ነው፡፡ ነገር ግን፣ ተማሪዎቻችን እሮብ ለት ኦገስት 30 በሚመጡበት
ወቅት ሙሉ በመሉ ዝግጁ ሆነን እንጠብቃቸዋለን በተጨማሪም ወደ ትምህርት ቤት
እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት በጉጉት እንጠብቃቸዋለን፡፡

ግዌን ቶርን

ይህንን አጭር መልእክት ደስተኛነታችንን እና አንዳንድ መረጃዎችን አዲሱን አመት
ከመጀመራችን በፊት ልሰጣችሁ ፈልጊያለሁ፡ ከታች ያለውን መረጃ በጥንቃቄ ካነበባችሁ
በኋላ ጥያቄ ያላችሁ ከሆነ ወይም በምንም አይነት ምክንያት ግራ የሚያጋባዎ ነገር ያለ
እንደሆነ ይደውሉልን ወይም ኢሜይን ይጻፉልን፡፡ ከልጅዎ አማካሪ ጋር ለመገናኘት ጊዜ
ይውሰዱ! በልጅዎ ሚና ላይ የሚቀጥል የምትቀጥል ከሆነ፣ አሁን ባለው ግንኙነት ላይ
ገንቢ በሆነ መንገድ ስለሚቀጥለው አመት ባለዎ ተስፋ ላይ ውይይት ማድረግ ይችላሉ፡
፡ እርሱ ወይም እርሷ አዲስ የሆኑ እንደሆነ፣ እርሶን እና ልጅዎን ማወቅ ይችሉ ዘንድ
ይርዱት ወይም ይርዷት፣ ይህም በእርግጠኝነት በሚመጡት ቀናት እና ወራት ይረዳል፡፡


የ1 ኛ ሳምንት ሎጂስቲክስ
o ማክሰኞ፣ ኦገስት 29 ወደትምህት ቤት የመመለሻ ጊዜ BBQ ነው፡፡ 10፡00
ከሰአት፡፡ የስጋ እና የአትክልት በርገሮች እንዲሁም ሆትዶጎች ይቀርባሉ፡፡
ተጨማሪ ምግቦችን ለማጋራት ለማምጣት ነጻ ይሁኑ፡፡
o እሮብ፣ ኦገስት 30 የትምህርት የመጀመሪያው ቀን ነው፡፡ ከሰአት 7፡30
የትምህት ማብቂያ፡፡
o ሀሙስ፣ ኦገስት 31 የትምህርት ሁለተኛው ቀን ነው፡፡
o ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 5 የትምህርት ሶስተኛው ቀን ነው፡፡
o ማስታወሻ፡ ሴፕቴምበር 1 አርብ ለታ እና ሰኞ በ 4 ትምህርት አይኖርም፡

፡ እረፍት የሆነውን የሳምንት ማብቂያ ይደሰቱበት፡፡

CCSC በዘር፣ ቀለም፣ ዜግነት፣ ክሪድ፣ ጾታ፣ የጾታ ማንነት፣ ጎሳ፣ ወሲባዊ ማንነት፣ አእምሮአዊ ወይም አካላዊ አካል ጉዳት፣ እድሜ፣ የዘር ሀረግ፣ የአካል ብቃት፣ ልዩ ፍላጎት፣
በእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ ላይ ወይም በሌላ ቋንቋ ችሎታ ላይ የተመሰረተ ወይም ቀድሞ በነበረ የትምርት ችሎታ ላይ የተመሰረተ ማግለል አያደርግም፡፡ CCSC
በሚቀርብለት ጥያቄ መሰረት መረጃዎችን በተፈለገው ቋንቋ መሰረት ማቅረብ ይችላል፡፡  CCSC ka ba ou dokiman ekri an kryol si ou vle.  CCSC le tendra los
documentos disponibles a su peticion.

















ከዳይሬክተሮች ጋር ቡና መጠጣት ‐‐ ወይዘሪት ኖሪስ (የመካከለኛ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር) የቡና
ፕሮግራሞችን ማዘጋጀትዋን ትቀጥላለች፡፡ ይህም ለወላጆች እና ለህጋዊ አሳዳጊዎች ጥያቄዎችን
ለማቅረብ እና ሀሳቦችን ለማጋርት ምርጥ እድል ነው፡፡ እባክዎትን ካላንደርዎትን በ ኦክቶበት 6 ከጠዋቱ
2፡45 ላይ ምልክት ያድርጉበት፡፡ እዚያ ልናገኝዎ ተስፋ እናደርጋለን፡፡
የዘገየ ጅማሬ ‐‐ በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ፣ CCSC በአየር ሁኔታ ላይ በመመስረት የትምህርት
ቀን እንዲዘገይ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ይህንን አማራጭ መያዝ፣ ለወላጆች/ ህጋዊ አሳዳጊዎች፣
አስተማሪዎች እና ተማሪዎች ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችላል፡፡ ክረምት በሚደርስበት ወቅት በዚህ ላይ
ተጨማሪ መረጃ እንሰጣለን፡፡ የ CCSC ተቀዳሚ ጉዳይ ለተማሪዎች እና ሰራተኛዎች ደህንነት
አስተማማኝነት ሰራ መስራት ነው፡፡
ስነምግብ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ ቁልፍ ነው፡፡ CCSC
በማህበረሰቡ ብቁነት አቅርቦት እቅድ ላይ ተሳትፎ ማድረጉን ይቀጥላል፡፡ በየቀኑ የትምህርት ቤት ቁርስ
እና መሳ ለአያንዳንዱ ተማሪ የምናቀርብ ሲሆን ይህም ያለምንም ወጪ ነው፡፡ ነገር ግን፣ ምግቦች
ለተማሪዎች ማዘጋጀት ይቻል ዘንድ ቀድመው መታዘዝ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለብሄራዊ የትምህርት
ቤቶች ምሳ ፕሮግራም እና የትምህርት ቤት ቁርስ ፕሮግራም (ወርሀዊ የምግብ ዝርዝሮችን ጨምሮ፣
የማዘዣ ቀን ማብቂያ እና እንዴተ ማዘዝ እንደሚቻል) መረጃዎች በድረገጻችን ላይ ለማግኘት ይቻላል፡፡
የከረምት ንባብ ‐‐ ከትምህርት የመጀመሪያው ቀን በፊት የተመደበበው ንባብ በመሉ እንሰተጠናቀቀ
እርግጠኛ ይሁኑ!
የተማሪዎች መርሀ ግብር ‐‐ የልጅዎ የትምህርት አይነቶች ዝርዝር በዚህ ደብዳቤ ውስጥ አብሮ
ተያይዟል፡፡ የልጅዎን የትምህርት መርሀግብር በተመለከተ ጥያቄ ወይም የሚያሳስብዎ ነገር ያለ
እንደሆነ በ 617‐354‐0047 ላይ ይደውሉልን፡፡
የአውቶብስ መርሀግብር (ከካምብሪጅ ለመጡ ከ 6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች)፡ የልጅዎን
የአውቶብስ መርሀ ግብር የያዘ ደብዳቤ እና ልጅዎ ለአውቶብስ አገልግሎት ብቁ እንደሆነ የሚያሳውቅ
ይህም በ ካምብሪጅ የመንግስት ትምህርት ቤት ትራንስፖርት ዲፓርትመንት ማለት ነው፡፡ የልጅዎ
የትራንስፖርት ብቁነት ጋር የተያያዘ የሚያሳስብዎ ነገር ያለ እንደሆነ፣ እባክዎትን ቲና ፊሸርን ከ
ካምብሪጅ የመንግስት ትምህርትቤቶች በ 617‐349‐6862 ቁጥር ላይ ወይም ቶኒ‐አን ስኩዊላቴን ከ
CCSC ቤንት መንገድ በ አንግዳ መቀበል ዴስክ በኩል በ 617‐354‐0047 ቁጥር ላይ ያግኙ፡
፡ የአውቶብስ አገልግሎት እስከ ሴፕቴምበር 5 የላባደሮች ቀን ድረስ አይሰጥም፡፡
የአቅርቦት ዝርዝር በጁን የወጣ ሲሆን ለማየት እና ለማውረድ በድረገጽ ላይ ሊገኝ ይችላል፡፡
የልጅዎ አማካሪ የትምህርት አመቱ ከመጀመሩ በፊት ከእርሶ ጋር ለመገናኘት ሙከራ ያደርጋል፡፡
አማካሪዎች በማህበረሰባችን ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡፡ የልጅዎን አማካሪ ለእርሱ /እርሷ ወሳኝ
እንደሆነ እና አማካሪው ደግሞ ልጅዎ ከእኛ ጋር ባለው ሰአት ላይ ድጋፍ እንደሚያገኝ ተስፋ እናደርጋለን፡
፡
አለመገኘት፡ ለጅዎ የማይገን ከሆነ፣ እባክዎትን በ 617‐354‐0047 ላይ ከ ጠዋቱ 2፡40 ላይ ለ CCSC
ላይ ይደውሉ እና ለምን እንደቀረ ያሳውቁ፡፡ ከ ጠዋቱ 2፡40 ከሆነ በኋላ ከእርሶ የማንሰማ ከሆነ
በፋይላችን ላይ ያለውን የቤት ስልክ ቁጥር፣ ሞባይል ቁጥር እና ኢሜይል እርሶን ለማግኘት
እንሞክራለን፡፡ እባክዎትን ለ CCSC ትክክለኛውን የቤት፣ ስራ ወይም ደንገተኛ ስልክ ቁጥር እንደሰጡ
እርግጠኛ ይሁኑ ይህም በትምህርት ሰአት ላይ እንዲኙ ማለት ነው፡፡







MBTA ‐‐ የሚታደስ የትምህርተ ቤት መግቢያ በእያንዳንዱ ወር ላይ ለተማሪዎቸ በ 30 ዶላይ
ይሸጣል፡፡ ካርዶች የትምህርት ወር ከመጀመሩ በፊት ለ ካምብሪጅ የመንግስት ትምህርት ቤት በካሽ
ወይም ቼክ ሊገዙ/ሊታደሱ ያስፈልጋል፡፡ የሚፈልጉ እንደሆ ቀድመው መክፈል ይችላሉ፡፡ ለሴፕቴምበር
ክፍያ ለማድረግ ከኦገስት 30 ጀምሮ ማድረግ ይቻላል፣ (የትምህርት የመጀመሪያው ቀን)፡፡ ኦገስት ላይ
ክፍያ የሚደረግባቸው የተሟሉ ክፍያዎች ማለትም በ ኦገስት 31 ማለት ነው ሴፕቴምበር 5 ላይ ሊገኙ
ይችላሉ (ከላባደሮች ቀን ማግስት)፡፡ ሁሉም ሌሎች የተከፈለባቸው ክፍያዎች ክፍያ በተደረገ በ 48
ሰአታት ውስጥ ማግኘት ይቻላል፡፡ ይህንን ማለፊያ መግዣ ማብቂያ ቀን እሮብ ሴፕቴምበር 6 ከሰአት
7፡30 ላይ ነው፡፡ ከ ሴፕቴምበር 6 በኋላ የሚደረጉ ክፍያዎች ተቀባይነት የላቸውም፡፡ ስለ አዲሱ
የተማሪዎች MBTA ክፍያ (ወርሀዊ የክፍያ ማብቂያ ቀናትን ጨምሮ ማለት ነው) መረጃዎን
በድረገጻችን ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ ምንም አይነት ጥያቄ ያለዎ ከሆነ ወይዘሪት ስሚዘን ውስጥ
መስመር 201 ላይ ያግኙ፡፡
WAM አልባሳት ‐‐ የብቃት እና እንቅስቃሴ የደንብ አልባሳት፣ ማለትም ተማሪዎች WAM ባላቸው
ቀናት (እና ተማሪዎች WAM ባላቸው ቃነት ብቻ) ፣ በጎን ሀስል ዲዛይን ብቻ ላይ ሊደረግ ይችላል፡
፡ ድረገጻችን ተጨማሪ መረጃ ይሰጥዎታል፡፡
PGA/SEPAC ‐‐ ማክሰኞ፣ ሰፕቴምበር 12 ላይ CCSC የመጀመሪያውን ስብሰባ የወላጅ ህጋዊ
አሳዳጊ ትብብር እና ልዩ ትምህርትን ማማከር አገልግሎትን በተመለከተ ያቀርባል ይህም ፖሊሲ፣
መርሀግብር፣ እና ቅጥርን በተመለከተ እና ሌሎች ማወቅ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ለአዳዲስ እና
ተመላሽ በተሰቦች ያቀርባል፡፡ ሁለቱም ለ CCSC ወጃጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች ክፍት የተደረጉ ቡድኖች
የ CCSCን ጥረት ለማደረግ ሲሆን፣ ግብአቶችን እና መረጃዎችን ወላጆችን እና ህጋዊ አሳዳጊዎችን
ከትምህርት ቤት አስተዳደር እና ሰራተኞች ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው፡፡
ስለኩነቱ ተጨማሪ መረጃዎች በፖስታ እና በትምህርት ቤቱ ድረገጽ በኩል፣ ፌስቡክ እና ወደ ቤት
በሚደረጉ የማስታወሻ ጥሪዎች ይደረጋል፡፡

CCSC ለወላጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች መልካም የሆነ አቀባበል እንደሚያደርግ እርግጠኛ ለመሆን ስራ
እንሰራለን፡፡ ድጋፍዎ እና ትብብርዎ በዚህ ስራ ላይ አስፈላጊ ነው፡፡ የመጨረሻውን የዚህ ክረምት አቅራቦት
ይደሰቱበት እንዲሁም እንደሚችሉት መጠን የባህር ዳርቻ ሰአትን ይጨምሩበት፡፡ እንደተለመደው፣
ልጆችዎ በትምህርት የመጀመሪያ ቀን ሲመጡ ለማየት እንጓጓለን፡፡
ከልብ፣

ኬብል ኸርስት ሂለር
የትምህርት ቤት ዳይሬክተር

