
የስቴት  
ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ

የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ህክምና ስምምነት እና 
የርቀት ትምህርት ማረጋገጫ

ልጄ ለ2021-22 ትምህርት ዓመት በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ 
ምክንያት የርቀት ትምህርት እንደሚያስፈልገው/ጋት አምናለሁ።  
እንዴት ነው የሚመዘገበው?

የበ-አካል ትምህርት ወሳኝ ጥቅሞች እና የተማሪዎች፣ ሰራተኞች እና ቤተሰቦች 
ጤንነትን ለመደገፍ የተቀመጡ ጥብቅ የጤና እና ደህንነት ፕሮቶኮሎች 
ምክንያት፣ በ2021-22 የትምህርት ዓመት የርቀት ትምህርት በCOVID-19/
ኮሮናቫይረስ ምክንያት የርቀት ትምህርት የሚያስፈልገው በሰነድ የተቀመጠ 
አካላዊ ወይም የአዕምሮ ጤና ሁኔታ ላላቸው ከቅድመ-መዋዕለህጻናት እስከ 
12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ ይገኛል። የርቀት ትምህርት የሚያስፈልገው የጤና 
ሁኔታ ያላቸው ተማሪዎች፣ በወላጅ/አሳዳጊ እና ፍቃድ ያለው/ላት ሀክም 
ወይም ተለማማጅ ነርስ የተሞላ፣ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ የህክምና 
ስምምነት እና የርቀት ትምህርት ማረጋገጫ ማስገባት አለባቸው።

የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ የህክምና ስምምነት እና የርቀት 
ትምህርት ማረጋገጫ ውስጥ ምን መረጃ መካተት አለበት?

በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ምክንያት በ2021-22 ትምህርት ዓመት የርቀት 
ትምህርት እየጠየቁ ያሉ ተማሪዎች የተሞላ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ 
የህክምና ስምምነት እና የርቀት ትምህርት ማረጋገጫ ቅጽ (“የህክምና 
ማረጋገጫ ቅጽ”) ማስገባት አለባቸው። ቅጹ እንዲወሰድ ሁሉም ክፍሎች 
መሞላት አለባቸው፣ የወላጅ ስምምነት (ገጽ 1) እንዲሁም የርቀት ትምህርት 
ለሚያስፈልገው የተማሪው/ዋ አካላዊ ወይም የአዕምሮ ጤና ሁኔታ ፍቃድ 
ባለው/ላት ሀኪም ወይም ነርስ የተመዘገበ የህክምና ሰነድን (ገጽ 2) ጨምሮ።

ሁሉም የህክምና ማረጋገጫ ቅጾች ይቀበላሉ?

የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲዎች (LEAs) እና ትምህርት ቤቶች የተሟላ 
እና እንደሚነበብ ለማረጋገጥ የህክምና ማረጋገጫ ቅጽን ይመረምራሉ እና 
የተማሪው/ዋ የጤና ሁኔታ እንዴት በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ምክንያት 
የርቀት ትምህርት ውስጥ የተማሪ/ዋን ተሳትፎ እንደሚጠይቅ ያብራራሉ። 
LEAs እና ትምህርት ቤቶች ወሳኝ መረጃዎችን ለማረጋገጥ ቅጹን የሞላ 
የጤና እንክብካቤ አቅራቢን ሊያገኙ ይችላሉ። LEAs እና ትምህርት ቤቶች 
የተሟሉና የሚነበቡ እና የተማሪው/ዋ የጤና ሁኔታ እንዴት በCOVID-19/
ኮሮናቫይረስ ምክንያት የርቀት ትምህርት ውስጥ የተማሪ/ዋን ተሳትፎ 
እንደሚጠይቅ የሚያብራሩ ቅጾችን ይቀበላሉ።

ልጄ ለቤት ወይም ሆስፒታል ትምህርት፣ ከCOVID-19/ኮሮናቫይረስ 
ጋር ያልተያያዘ፣ የህክምና ፍላጎት አለው/ላት። ምን ዓይነት ቅጾችን 
ነው እኔ የሚሞላው?

የቤት እና የሆስፒታል ትምህርት የሚፈልጉ ቤተሰቦች የቤት እና የሆስፒታል 
ትምህርት ለመጠየቅ የLEA/የትምህርት ቤት የደረጃ ፖሊሲዎች እና 
ደንቦችን መከተል አለባቸው። የህክምና ማረጋገጫ ቅጽ በCOVID-19/
ኮሮናቫይረስ ምክንያት የርቀት ትምህርት በሚያስፈልገው የህክምና ሁኔታ 
ምክንያት ለርቀት ትምህርት መጠየቅ ብቻ ነው።

ለርቀት ትምህርት ብቁ የሆኑ ከቅድመ-መዋዕለህጻናት እስከ 12ኛ 
ክፍል ያሉ ተማሪዎች በ-አካል የሚደረጉ ከትምህርት ጊዜ ውጪ 
ተግባራት ወይም አትሌቲክስ ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ?

አይደለም።ለርቀት ትምህርት ብቁ የሆኑ ከቅድመ-መዋዕለህጻናት እስከ 12ኛ 
ክፍል ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ማንኛውም በ-አካል እንቅስቃሴዎች 
ውስጥ፣ ከትምህርት ጊዜ ውጪ ወይም የአትሌቲክስ ተግባራትን ጨምሮ፣ 
ላይሳተፉ ይችላሉ።

ለቤተሰቦች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

የቤተሰብ አባል የጤና ሁኔታ(ዎች) የርቀት ትምህርትን ለመጠየቅ 
እንደ ማሳመኛ መመዝገብ ይችላል/ሉ?

አይደለም። የርቀት ትምህርት የሚይስፈልገው ተማሪው/ዋ አካላዊ ወይም 
አዕምሯዊ የጤና ሁኔታ ብቻ፣ፍቃድ ባለው ሀክም ወይም ተግባራዊ ነርስ 
የህክምና ማረጋገጫ ቅጽ ላይ በሰነድ እንደተቀመጠው፣ በCOVID-19 
ምክንያት የርቀት ትምህርት ውስጥ ምዝገባን ለማጽደቅ ጥቅም ላይ መዋል 
ይችላል።

የህክምና ማረጋገጫው ለምን ያህል ጊዜ ነው ተግባራዊ የሚሆነው?

በቅጹ ገጽ 1 ላይ እንደተቀመጠው፣ የህክምና ማረጋገጫው የርቀት 
ትምህርትን ለአንድ አካዳሚክ ሴምስተር (ወይም ሁለት ተርሞች፣ 
የሩብ-ዓመት መርሃግብር ላይ ላሉ ትምህርት ቤቶች) ለማጽደቅ ተግባራዊ 
እንደሚሆን ይወሰዳል። ለአንድ ሴምስተር በላይ የርቀት ትምህርት 
የሚፈልግ እየተከሰተ ያለው ማንኛውም የህክምና ፍላጎት በሚኖርበት ጊዜ፣ 
ቤተሰቦች የተሻሻለው የህክምና ማረጋገጫ ቅጽ እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ።

በ 2021-22 የትምህርት ዓመት የርቀት ትምህርት እንዲጸድቅልኝ 
ይህን ቅጽ እስከመቼ ማስገባት ይኖርብኛል?

የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና እያንዳንዱ የህዝብ ቻርተር LEA 
የተሞላ የህክምና ማረጋገጫ ቅጽ ማስገባት የራሳቸው የመጨረሻ ቀነ-
ገደቦችን ያስቀምጡ እና ያሳውቃሉ። ዝርዝር ቀኖችን ለማረጋገጥ ቤተሰቦች 
የልጃቸውን ትምህርት ቤት ማግኘት አለባቸው።

ልጄ ለርቀት ትምህርት ቤት ከጸደቀ፣ በሴምስተር-መካከል ወደ 
በ-አካል ትምህርት መቀየር ይቻላል?
ይህ ውሳኔ በLEA/ትምህርት ቤት ምርጫ የሚደረግ ይሆናል። ትምህርት 
ቤቶች አሰራራቸው እንደፈቀደው እና በተማሪው/ዋ የጤና እንክብካቤ 
አቅራቢ እንደተፈቀደ ተማሪዎቻቸው በፍጥነት ወደ በ-አካል እንዲመለሱ 
እንዲፈቅዱ ይበረታታሉ። በሴምስተር-መካከል ከርቀት ወደ በ-አካል 
ትምህርት ለመቀየር የሚፈልግ ማንኛውም ተማሪ በሴምስተር-
መካከል ወደ በ-አካል እንዲቀይሩ የሚፈቅድ ሰነድን ከጤና እንክብካቤ 
አቅራቢያቸው፣ ወይም በሌላ መንገድ በLEA/ትምህርት ቤታቸው አቅጣጫ 
እንደተሰጠ፣ ማስገባት አለባቸው።

ከላይ ከተጠየቀው የመጨረሻ ቀነ-ገደብ በኋላ፣ ልጄን አዲስ 
ትምህርት ቤት ውስጥ ካስመዘገብኩ፣ ወይም በCOVID-19/
ኮሮናቫይረስ ምክንያት የርቀት ትምህርት የሚያስፈልገው የህክምና 
ሁኔታ ከታየበት/ባት፣ ምን ይደረጋል?

ከላይ ከተጠየቀው የመጨረሻ ቀነ-ገደብ በኋላ፣ ተማሪን የርቀት ትምህርት 
ውስጥ ለማስመዝገብ ያሉ እድሎችን ለማወቅ ቤተሰቦች የልጃቸውን 
ትምህርት ቤት ማግኘት አለባቸው።

ጥያቄዎች አሉኝ።  ማንን ነው ማግኘት ያለብኝ?

የርቀት ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ መመዝገብ፣ የህክምና ማረጋገጫ ቅጽን 
ጨምሮ፣ ጥያቄዎች ያሏቸው ቤተሰቦች ትምህርት ቤታቸውን ማግኘት 
አለባቸው።


