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ናይ Buffalo Public Schools ብመሰረት ካብ Medical Team፣ ናይ AAP፣ CDC፣ ከምኡ ውን ECDOH ዝተዋህቦ 
ምኽሪ፣ ናይ ሰራሕተኛታትናን ተምሃሮናን ደህንነት ክሕሉ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዎ ኣተሓሕዛ ኣብ 

ተግባር ከውዕል እዩ 
 

ማስካት 
ማስክ ንኹሉ ኣብ ውሽጢ ህንጻታት ናይ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሰብ፣ 
ይከተብ ኣይከተብ ብዘየገድስ ግድን ክግበር ኣለዎ። ኣብ ደገ፣ 
ዝግበሩ ንጥፈታት ንቀለውዕ ኣብ ዝበዝሕ እዋን ማሕበራዊ 
ምርሕሓቕ ከም ዝገብሩ ተጌይሮም እንተ ተዳልዮም፣ ክለግሱ 
ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ናይ ቀይሕ ዞን (RED ZONE) ክፍለ 
ግዜያት ዝህልዉ ፍቓዳት፣ ኣብ እዋን ኣብ ክፍሊ-ውሽጢ ዝግበሩ 
ናይ ምህሮ ግዜያት ኣብ ግምት ኣይክኣትዉን እዮም። ኣብ እዋን 
ናይ ኣራንሺ ዞን (ORANGE ZONE) ክፍለ ግዜያት ዝህልዉ 
ፍቓዳት፣ ናይ ሕክምናዊ ጠለባቶም ኣመልኪቱ ሰነዳት ንዘለዎም 
ክታበት ዝወሰዱ ሰባት እቲ District Medical Advisory Team 
ኣብ ግምት ከእትወሎም እዩ።  

ማሕበራዊ ምርሕሓቕ 
ቤት ትምህርትታት ነቲ ሰባት ኣብ ውሽጢ እንተለዉ ብውሑዱ 
ናይ 3 ፊት ምርሕሓቕ ክህልዎም ኣለዎ ብዝብል ናይ CDC  
መምርሒ ክቅየድ እዩ። ዳይሪክተራት ብመሰረት እዚ መምርሒ 
ሓደ ዝተወሰነ ንጥፈት ክስንዑ እንተ ደልዮም፣ እቲ ንጥፈታት 
ንዘለዉዎ ሃጓፋት ምስቲ Associate Superintendent ኾይኖም 
ከዐርይዎም ይግባእ ። (ኣብ ታሕቲ ንዘሎ ናይ ካፊቴርያ ኣጠቃቅማ 
ተወከስ) 

ምጽራይን ሳኒታይዝ ምግባርን 
ናይ ምጽራይ ፕሮቶኮላት ካብቲ ጥብቂ ዝኾነ ናይ 2020-
2021ናይ ዳግማይ-መኽፈቲ መደብ ኣይተለወጠን። ዝኣክል 
መጠን ናይ PPE፣ ሳኒታይዘር፣ ማስክ፣ ናይ ገጽ መኸወሊ ጋሻ፣ 
ጋውን፣ ጓንቲ፣ ናይ መጽረዪ ቀረባት፣ ረስኒ መለክዒ፣ ወዘተ 
ኣለዉና።  

ብሕታዊ ጽርየት  
ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን የእዳዎም ንክሕጸቡ ዝኽእሉሉ ዕድላት 
ኩሉ ኣብ ውሽጢ እቲ መዓልቲ ክውሃቦም እዩ። ቀለውዕ ክስዕሉን 
ሀጥሸው ክብሉ ከለዉ ብኸመይ ኣገባብ ክገብሩዎ ከምዘለዎም 
የእዳዎም ካብ ገጾም ከርሕቑ ዝግበሩ ስልጠናናት ክቅጽሉ እዮም።  

ናይ ኣየር ምንቅስቃስ ወይ ቬንቲሌሽን 
ቤት ትምህርትታት፣ ኣድላዊ ኣብ ዝኾነሉ ንናይ ሜካኒካልን 
ተፈጥሮኣዊ ቬንቲሌሽን ወሲኽካ፣ ነቶም ዘለዉ ናይ ቬንቲሌሽን 
ፕሮቶኮላት ክስዕቡ እዮም።   

ንሰራሕተኛታት መዓልታዊ ናይ ጥዕና ምርመራ 
ኣብዚ እዋን ንሰራሕተኛታት ተዳልዮም ዘለዉ ፕሮቶኮላት ከም 
ዘለዉዎ ክጸንሑ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ፣ ኣብ ነፍስወከፍ 
መዓልቲ ናብ ህንጻ ክትኣቱ ከለኻ ምስ ናይ ጥዕና ኹነታት 
መጠይቃት ዝተሰነየ ናይ ረስኒ ምልካዕ ከም ዘለዎ ክቅጽል እዩ።   

ኣጠቃቅማ ካፊቴርያ 
ተምሃሮ ማስኮም ምስ ዘልግሱ ብዉሑዱ 3 ፊት ክረሓሓቑ 
ዝኽእሉ እንተኾይኖም ካፊቴሪያ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ነዚ 
ኣብ መደብ ንምእታው፣ ዳይሪክተራት ኣብ ክፍሊ-ውሽጢን ኣብ 
ካፊቴሪያን፣ ንኽእልቲኡ ዘካተተ ንተምሃሮ ዝኸውን ናይ ምሳሕ 
እዋንን ክምህዙ ይግባእ። ናይ ምጽራይ ፕሮቶኮላት ካብት ናይ 
2020-2021 ናይ ዳግማይ-መኽፈቲ መደባት ኣይተቀየረን።  

ናይ ኮቪድ 19 ናይ ነፍሲ መግለሊ ክፍሊ 
ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ መግለሊ ክፍሊ ፕሮቶኮላት ከምዘለዉዎ 
ክቅጽሉ እዮም።  

ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ 
ቤት ትምህርትታት ነቲ ዝሓሸ ርግጸኝነት ዘለዎን ብዙሕ ኣብ 
ውሽጢ ኣካል ዘይኣቱ ኣብ ውሽጢ 24-ሰዓት መልሲ ዝህብ ናይ 
Chain Reaction (PCR) ፣ ሰሙናዊ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ 
ክገብሩ እዮም። 30% ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ብመሰረት ዘሎና 
ናይ ፍቓድ መውሃቢ መምርሕታት ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን 
ምርመራ ክወስዱ እዮም። ንዝህልዉ ናይ ኮቪድ ጉዳያት ኣብ 
ነፍስወከፍ ምሸት ሪፖርት ምግባርን ብድሕሪኡ ኸኣ ርክብ 
ንምክትታል ንዘለዉ ናይ ECDOH መምርሕታት ኩሉ ምስዓብ 
ክንቅጽል ኢና። 

ርክባት ምክትታል (Contact Tracing) 
ኩሎም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ ርክባት መካታተሊ ፕሮቶኮላት 
ክቅጽሉ እዮም። ECDOH ን 2021-22፣ ዝተመሓየሹ ፕሮቶኮላት 
ከውጽእ እዩ። ኣብ ነፍስወክፍ ክፍልታት፣ ናይ ምሳሕ መብዒ 
ክፍልታት፣ ኣውቶቡሳት፣ ወዘተ፣ ECDOH ንርክባት ኣብ 
ምክትታልን ናይ ውሸባ ውሳኔታት ንምግባር ንምሕጋዝ ተባሂሉ 
ንተምሃሮ ሰድያታት ክምደበሎም እዩ።   

TIGRINYA 
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ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት 
እቲ ዲስትሪክት ንዘለዉዎ ናይ ቤት ትምህርቲ ህንጻታት ነቲ 
ማሕበረሰብ ናይ ክታበት መውሃቢ ማእከላት ንክኾኑ ኣብ ጥቅሚ 
ክውዕሉ ኣፍቂዱ ኣሎ። እቲ ዲስትሪክት፣ ኣብ ልሙድ ናይ 
ትምህርቲ መዓልቲ ቀለውዕ ኣብ ውሽጢ-ቤት ትምህርቲ ክታበት 
ንክውሃቦም ከም ናይ መፈተንታ ዲስትሪክት ኮይኑ ክዓዪ ፍቃድ 
ሂቡ ኣሎ። እቲ ዲስትሪክት ኩሎም ሰራሕተኛታት ሙሉእ ብሙሉእ 
ንክኽተቡ የበረታትዕን ትጽቢት ይገብረሎምን። እቶም 
ዝከናኸኑዎም ክንዲ ኣዳም ዝኣኸሉ ሰባት ምስ ዝኽተቡ ደህንነት 
ናይ ቀለውዕ ብዝሓሸ መገዲ ይሕሎ።  

ናይ Yellow Bus መጓዓዓዝያ 
ነዚ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ናይ ኣውቶቡስ ዘወርቲ ሕዝረት ንምቅላል፣ 
እቲ ዲስትሪክት ንኹሉ ናይ ኣውቶቡስ መስመራት ንምሽፋን 
ዘኽእሎ፣ ነኣሽቱ ና መደባት ክግበር ዝክኣል እንተኾይኑ መጽናዕቲ 
ይገብር ኣሎ።  

ናይ NFTA Bus መጓዓዓዝያ 
ተምሃሮ ነቶም ብ NFTA ዝተዳለዉ ናይ መምርሕታት ክስዕቡ 
እዮም።  

ሰራሕተኛታት ብኮቪድ-19 ምስ ዝሓሙ ዝህልዉ ናይ HR 
ፕሮቶኮላት 
ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ ኮቪድ-19 መምርሕታት ከምዘለዉዎ 
ክቅጽሉ እዮም። 

ናይ ሓበሬታ ሰሌዳታት  
ንዘለዉና ቀንዲ ሕመረት ናይ ደህንነት ፕሮቶኮላትና 
ደደጋጊሞም ዝሕብሩ ፍሉጥ ናይ ሓበሬታ ሰሌዳታት ኣብ መላእ 
እቲ ዲስትሪክት ክቅመጡ እዮም።  
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ናይ ቤት ትምህርቲ ፕሮግራማት 

ምህሮ 
ካብ ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 8 ጀሚሩ፣ ኩሎም ተምሃሮ ናይ 
ሙሉእ-ሰዓት፣ ብኣካል ተረኺብካ፣ ኣብ ሰሙን ንሓሙሽተ 
መዓልቲ ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም። ብሕክምና ምኽንያት 
ዝህልዉ ፉሉይ ፍቓዳት፣ ብመሰረት እቲ ተመሓይሹ ዘሎ ናይቲ 
ዲስትሪክት ናይ Medical Leave Instruction መሰፍርቲ 
ክምራሕ እዩ። ናይ BPS ናይ ምህሮ ሞዴል ንተምሃሮ ብርትዕ 
ዝበለ ናይ ትምህርቲ ካሪኩለም ብምሃብ ንምህሮ ናይ ተምሃሮ 
ኣብ ምቅልጣፍ ዘተኮረ እዩ።  

ቴክኖሎጂ 
ናይ BPS Information Technology ዲፓርትመንት 
ንሰራሕተኛታትን ተምሃሮን እቲ ዝበለጸ ኣዎንታዊ ናይ 
ተጠቃሚ ተሞክሮ ንክህቦም ይሰርሕ ኣሎ። ኮምፒተራት 
ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሳኒተሽን መስርሕ ይካየደለን ኣሎ፣ 
ከምኡ ውን በብኽፍሊ ደረጃ ጉቡእ ዝኾነ ናይ መምሃሪ ምንጪ 
ናውቲ ኸገልግላ ኣብ እዋን ትምህርቲ ምጅማር በብደረጃኡ 
ንኽዕደላ ይዳለዋ ኣለዋ። ሓደሽቲ ኮምፒተራት ይዕደጋ ኣለዋ፣ 
ናብቲ ዲስትሪክት ከኣ ኣብ መወዳእታ ፎል ክበጽሓ እየን። ናይ 
IT ጋንታና፣ እቲ ዲስትሪክት ናይ ምህሮን ትካላዊ ስራሕ 
ጠለባት ከማልኡ ዘኽእሉ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ምንጭታት፣ ትሕተ ቅርጻዊን ደህንነታዊ ስራሓት ኣብ 
ምውዋር፣ ምስላጥን ምድልዳልን ይሰርሕ ኣሎ።  

ናይ ኣካላዊ ምውስዋስ ክፍለ ግዜያት 
ብዝተኻእላ መጠን ናይ ኣካላዊ ምውስዋስ ክፍለ ግዜያት፣ ኣብ 
ደገ ኣብ ቁቡል ዝኾነ ኩነታት ኣየር ክግበር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ 
ክፍሊ ክግበሩ ኸለዉ፣ ተምሃሮ ማስክ ክገብሩ ይግባእ። 
መምሃራን ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣብ ዝግበረሉ እዋን፣ ጉቡእ 
ምርሕሓቕ ዝሓለዉ ናይ ማስክ ምግባር ዕረፍቲ ተምሃሮ 
(ብግሩፖ ወይ ብደረጃ ክፍሊ) ክህልዎም ፉሉይ ጻዕሪ ክገብሩ 
ይግባእ።  

ናይ ቫርሲቲ ኣትሌቲክስ/ካልኦት ናይ ኣትሌቲክስ 
ፕሮግራማት  
እቲ ዲስትሪክት ኣብቶም ዘለዉና ልሙድ ናይ Section VI 
Varsity ስፖርት ፕሮግራም ክሳተፍ እዩ። እቲ ዲስትሪክት ኣብ 
ሴፕቴምበር 8 ንዘለዉ ካልኦት ናይ ኣትሌቲክስ ፕሮግራማት 

ዳግማይ-ክጅምሮም እዩ። ኩሎም ኣብ ኩሉ ናይ BPS ናይ 
ስፖርትፕሮግራማት ዝነበሩ ናይ ኮቪድ 19 ናይ ደህንነት 
ፕሮቶኮላት ከምዘለዉዎ ክቅጽሉ እዮም።  

ድሕሪ ትምህርቲ መደባት (After School Programs) 
ናይ The BPS ናይ After School Program ክሳዕ ተወሳኺ 
ምልክታ ዝውሃብ ደው ከምዝብል ተገይሩ ኣሎ። ነቲ ልሙድ 
ናይ መዓልታዊ ፕሮግራምና ዝውሃብ ናይ መጓዓዓዝያ 
ኣገልግሎት ንወርሒ መሰካየድና፣ በብደረጃኡ ብዛዕባ 
ክንጅምሮ እንኽእል ናይ After School Programming 
መደብ ንዝህሉ ሓበሬታ ንወለዲ ከነፍልጦም ኢና።  

ናይ ቅደማም ኮማዊ ትምህርይቲ ፕሮግራማት (Saturday 
Community School Programs) 
ናይ Saturday Community School Programs ምስ Say 
Yes Buffalo ብምትሕብባር በብደረጃኡ ኣብ መላእ 
ዲስትሪክት ካብ ኦክቶበር ጀሚሮም ከም ዝተኣታተዉ ክግበር 
እዩ። ኩሎም ናይ ኮቪድ 19 ናይ ደህንነትን መካላኸሊ 
ፕሮቶኮላት ከም ዘለዉዎ ክቅጽሉ እዮም።  

ናይ መስክ ጉዕዞታት (Field Trips) 
ክሳዕ ዝኾነ ተወሳኺ ምልክታ ዝውሃብ፣ ናይ መስኪ ጉዕዞታት 
ኣይክህልዉን እዮም። ናይ ሃይስኩል ተምሃሮ ኢንተርንሺፓት፣ 
ናይ ስራሕ ምደባ፣ ወይ ካልኦት ናይ ምውፋር ፕሮግራማት 
ብዝተመደቡዎ መሰረት ኣብ ሴፕቴምበር 8 ክጅምሩ እዮም።  

ወለዲ ንደቆም መጺእካ ምውሳድ (Parent Pick-Up) 
ኣብዚ እዋን ዘሎ ናይ ወለዲ ንደቆም መጺእኻ ምውሳድ መገዲ 
ክሳዕ ዝኾነ ተወሳኺ ምልክታ ዝወጽእ ከም ዘለዎ ክቅጽል እዩ። 
ገለ ገለ ዝተወሰኑ ኣገባባት ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት 
ትምህርቲ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም፣ እንተ ኾነ ግን በቶም 
Associate Superintendents for School Leadership 
ቀረባ ክትትል ክግበረሎም እዩ።  

ወለንተኛታት፣ ካብ ማሕበረኮም-ዝመጹ መሻርኽቲ፣ ናይ 
Say Yes ሰራሕተኛታት 
እቲ ዲስትሪክት ንሰራሕተኛታት-ዘይኮኑ መሻርኽቲ ዉሱን 
ብዝኾነ ደረጃ፣ ጉዳይ ሓደ-ብሓደ እናተራእየ ኣብ ፉል ውሽጢ 
ኣብ ዘሎ ዕለት ንኸጀምሮም ይሓስብ ኣሎ።  
 

 


