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ዝኸበርኩም መምሃራን፣ ኣመሓደርትን ናይ Buffalo Public School District 

ማሕበረሰባትን፣  
 

ናይ Buffalo Public School District (BPSD) ንናይ ኩሎም ተምሃሮና ደህንነትን ትምህርትን ብተወፋይነት እዩ ዝሰርሕ። ነዚ 

ተወፋይነት ቀንዲ ኣድለይቲ ኸኣ፣ ጉዳያት ኣብ ዝልዓሉሉ እዋናት ኩፉት ዝኾነን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ግልጽነትን ምስ ወለዲን 

ዝምልከቶም ኣካላት ምህላው እዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ፣ ኣብ እዘን ዝሓለፋ ሒደት ሰሙናት ኣብ ዲስትሪክትና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ኹነታት 

ኣመልኪቱ፣ ውሱን ዝኾኑ ግን ከ ኣገደስቲ ነገራት ክሕብረኩም ይደሊ።  
 

ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክትና ከም ናይ ምድሃል ተግባራት፣ ባእሲን ካልኦት ባህ ዘየብሉ ተግባራት ኣጋጢሞም ኔይሩ። እቲ ባህ 

ዘየብል ነገር ከኣ፣ ናይ ጎነጽ ተግባራት ኣዲስትሪክና ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ  መላእ እዛ ሃገር ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ዝበዝሑ በዓል 

ሞያተኛታት እዚ ቅጥዒ ኣልቦን ኣጸጋሚ ጠባይ ብምኽንያት ዘጋጠመ ፓንደሚክ ተዓፊኖም ዝነበሩ ናይ ተምሃሮና ማሕበራዊ 

ስምዒታዊ ምዕባለታት እዩ ይብሉ። ተምሃሮና ዘሕለፍዎ ኣካላዊ ምፍልላይ ብመገዲ ጠባያት የቃልሑዎ ኣለዉ። እዚ ኸኣ ከም ናይ ሓገዝ 

መድለዪ ኣውያት እዩ።  

 

እዚ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቡ ነገር እዩ። ን Buffalo Public School District ብዝምልከት ካልእ ኣዝዩ ፍሉይ ዘብሎ ነገር የለን ኢለ ይኣምን። 

ብሉጻትን ዉፉያትን ሰራሕተኛታትን፣ ዝድነቁ ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ኣለዉና። እንተ ኾነ ግን ንምህሮ ዓንቃፍን፣ ነቲ ንኹሉ 

ደህንነትን ትምህርታዊ ብሉጽነት (Safety and Educational Excellence) ዝብል ራኢና ዘተኣጓጉል ጠባያት ዘለዎም ሒደት ቁጽሪ 

ተምሃሮ ኣለዉ።  
 

ንተምሃሮ ብዝምልከት ንዝህልዉ ናይ ምፍርራሕ ተግባራት ኮነ ናይ ባእስን ናይ ጎነጽ ተግባራትን ኩሉ፣ ብተገዳስነት ዝርኣዩን፣ ሙሉእ 

ብሙሉእ ከም ዝምርመሩ ከነፍልጠኩም ንደሊ። ኣብ ውሽጢ እቲ ዲስትሪክት ናይ ተምሃሮ ምዕሩይነት፣ ብሉጽነትን ዓቕመ 

ተኣማንነትን ንምርግጋጽ፣ ከም ናብ ዝነበረሉ ኩነት መምለሲ ፍትሒ፣ ናይ ግጭት መፍትሒ ስጉምትታ፣ ናይ ወለዲ ኣኼባታትን 

ማሕበራዊን ስምዒታዊ ደገፍ ምንጭታት ዝኣመሰሉ ናይ ግጭት መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓቆፍቲ ደገፋትን ፕሮግራማትን ምሃብ 

ክንቅጽል ኢና።  

 

ዲስትሪክትና ኣብቲ ጉቡእ መገዲ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ንመምሃራንን ሰራሕተኛኣትን ዝውሃቡ ተወሰኽቲ ስልጠናታት፣ 

ሽርክናታትን ከምኡ ውን ንተምሃሮ ዝኾኑ ትምህርታዊ ዕድላትን እንደለዉ ኣብ ምድህሳስን፣ ሓሳባት ምልውዋጥን ክንቅጽል ኢና። 

እዚ ኣብ ዲስትሪክትና ዝለዓለ ቀዳምነት ዝተዋህቦ ጉዳይ እዩ። ወለድን ኣለይትን ነዞም ዝስዕቡ ንኽትገብሩ ይሓተኩም ኣለኹ፤ 

 

o ዉሉድኩም ብዛዕባ ስምዒቱ/ታ ንኽ/ትዛረብ ከተፍቅዱሉ/ላ። 

o ንዘለዎ/ዋ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካውታት ንኽትከታተሉ። 

o ናይ ጸገም ምልክትታት እንተለዉ ምክትታል። እዚ ኸኣ ተጓናጽነት፣ ነፍስኻ ምግላል፣ ወዘተ። 

o ኣዎንታዊ መፍትሒታት ንምምጻእ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ብሓባር ምስራሕ። 

o ኣብ ዝኾነ እዋን ንደህንነት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብኣሉታዊ ኣገባብ ዝጸሉ ኩነት ምህላዉ እንተ ፈሊጥኩም ነቲ ቤት 

ትምህርቲ ምሕባር ወይ 911 ምድዋል።  
 

ኩሎም ቤት ትምህርትታትናን ኣውቶቡሳትናን ካብ ሓደጋ ናጻ፣ ኣገባብ ዝሓለዉን ንምህሮ ዘመችኡ ንክኾኑ ከየባተኽና ምስራሕ 

ክንቅጽል ኢና። ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ክህሉ ዘለዎ ጉቡእ ጠባይ ኣድላይነት ምስ ዉሉድኩም ተመያየጡ። ተምሃራይ ንዝህልዎ 

ዘይ ጉቡእ ጠባያት ንዝህልዉ ሳዕቤናት ኣብቲ ናይ Buffalo Public School District ናይ Code of Conduct ብግልጺ ሰፊሮም ኣለዉ። 

ናህና ናይ ኩሉ ሳዕ ዕላማ፣ ተምሃሮ ናይ ነፍሰ ተኣማንነት ክህልዎም ምግባርን፣ ንዘለዎም መንፍዓትን ናይ ተዓዋትነት ተኽእሎን 

Tigrinya 
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ንኽርድኡ ምግባር እዩ።  
 

ዝኸበርኩም ወለዲ፣ ማሕበረኮማዊ መሻርኽትን፣ ወነንቲ ብርኪን፣ ናይዛ ቁሸትና ኣካል ብምዃንኩምን ነቲ ናይ Buffalo Public 

School District ተምሃሮና ንዘርኤኹሞ ተወፋይነትን ከመስግነኩም ይደሊ!! 
 

ምስ 

ኣኽብሮት፣  

Dr. Tonja. M. Williams 

Interim Superintendent of Schools 
 

 

“ንቀለውዕን ስድራ ቤትን ብምቅዳም ልዑል ኣካዳሚካዊ ዓወታት ንኹሉ ምርግጋጽ” 

 


