የCOVID-19 የህክምና ፈቃድ እና የርቀት
ትምህርት የምስክር ወረቀት ተደጋግሞ
የሚጠየቁ ጥያቄዎች ለቤተሰቦች
(ኖቬምበር 9፣ 2021
የታተመ)

ልጄ
ለ2021-22
ትምህርት
ዓመት
በCOVID-19
እንደሚያስፈልገው/ጋት አምናለሁ። እንዴት ነው የምመዘገበው?

ምክንያት

የርቀት

ትምህርት

በአካል የመማር አስጊ ጠቀሜታዎች እና የተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን እና ቤተሰቦችን ደህንነትን ለመደገፍ በትምህርት
ቤቶቻችን ውስጥ ባሉ ጠንካራ የጤና እና የደህንነት ፕሮቶኮሎች፣ በ2021-22 የትምህርት ዘመን የርቀት ትምህርት
የሚሰጠው ለተወሰኑ ተማሪዎች ብቻ ነው። ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ከቅድመ-መዋለ-ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን
ከሚከተሉት መመዘኛዎች አንዱን የሚያሟሉ ያጠቃልላሉ፣
1) በCOVID-19 ምክንያት የርቀት ትምህርትን የሚፈልግ የሰነድ የጤና ሁኔታ ይኑርዎት፤ ወይም
2) በአሜሪካ ውስጥ COVID-19ን ለመከላከል ለተፈቀደ ክትባት ብቁ አይደሉም እና የጤና እንክብካቤ
አቅራቢው ተማሪውን ወይም የቤተሰብ አባልን በCOVID-19 ለከባድ ህመም በሚያጋልጥ የጤና ሁኔታ
ምክንያት የርቀት ትምህርትን መክሯል፤ ወይም
3) የተማሪው ወላጅ(ዎች) ወይም አሳዳጊ(ዎች) ለህጻናት እና ቤተሰብ አገልግሎት ኤጀንሲ (CFSA) ወይም
የቤተሰብ ፍርድ ቤት የማህበረሰብ አገልግሎት ክፍል የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤቶች (FCSSD) ሪፖርት
ተደርገዋል ምክንያቱም በተማሪው ላይ ሊከሰት በሚችለው ትምህርታዊ ቸልተኝነት።
ቤተሰቦች ግምት ውስጥ እንዲገቡ የ COVID-19 የህክምና ስምምነት እና የርቀት ትምህርት የምስክር ወረቀት
("የህክምና ሰርተፍኬት ቅጽ") ወይም ለተማሪዎች የርቀት ትምህርት ጥያቄን ("የትምህርት ቸልተኝነት ቅፅ") ማቅረብ
አለባቸው።

የCOVID-19 የህክምና ስምምነት እና የርቀት ትምህርት ማረጋገጫ ውስጥ ምን መረጃ መካተት
አለበት?
የተማሪ ወይም የቤተሰብ አባል የጤና ሁኔታ ምክንያት ለ2021-22 የትምህርት ዓመት የርቀት ትምህርት እየጠየቁ ያሉ
ተማሪዎች ተገቢ የሆነና የተሟላ የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ የህክምና ስምምነት እና የርቀት ትምህርት ማረጋገጫ ቅጽ
("የህክምና ማረጋገጫ ቅጽ") ማስገባት አለባቸው። ቅጹን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ሁሉም የቅጹ ክፍሎች መሞላት
አለባቸው።

ለትምህርት
አለ?

ቸልተኝነት

ወደ

ዲስትሪክት

ኤጀንሲዎች

ለተላኩ

ወላጆች/አሳዳጊዎች

ለምን

መንገድ

1

ወረርሽኙ በሚከሰትበት ጊዜ የትምህርትን ቀጣይነት ለመደገፍ፣ ዲስትሪክቱ ወላጆቻቸው ወይም አሳዳጊዎቻቸው
ለህፃናት እና ቤተሰብ አገልግሎት ኤጀንሲ (CFSA) ወይም ለቤተሰብ ሪፖርት የተደረጉ ተማሪዎችን ይፈቅዳል
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤቶች የፍርድ ቤት ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል (FCSSD) ተማሪው በርቀት ትምህርት
እንዳይማር ሊያደርገው ስለሚችል ትምህርታዊ ቸልተኝነት ትምህርት ቤቱ እና LEA እነሱን ለማስተናገድ የሚያስችል
ቦታ ሊኖራቸው ይገባል። በከተማ አስተዳደር ትእዛዝ ቁጥር. 2021-6 በተዘረዘረው አንዳንድ ሁኔታዎች፣ የአካባቢ
የትምህርት ኤጀንሲ ወላጅ(ቹ) ወይም አሳዳጊ(ቹ) ለህፃናት እና ቤተሰብ አገልግሎት ኤጀንሲ (CFSA) ሪፖርት
ለተደረገለት ተማሪ የርቀት ትምህርት ሊሰጥ ይችላል ወይም በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤቶች የቤተሰብ ፍርድ
ቤት የማህበራዊ አገልግሎት ክፍል (FCSSD) በተማሪው ሊከሰት በሚችለው ትምህርታዊ ቸልተኝነት ምክንያት ሊሰጥ
ይችላል።

ሁሉም የሕክምና የምስክር ወረቀት እና የትምህርት ቸልተኝነት ቅጾች ተቀባይነት አግኝቷል?
የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲዎች (LEAs) እና ትምህርት ቤቶች የተሟላ እና ሊነበብ የሚችል የህክምና ምስክር ወረቀት
የሚያቀርብ ተማሪ ለርቀት ትምህርት ሊያስቡበት ይገባል (1) የተማሪው የጤና ሁኔታ በCOVID-19 ምክንያት
የተማሪውን በርቀት ትምህርት ተሳትፎ እንዴት እንደሚያስፈልግ ወይም (2) COVID-19ን ለመከላከል በ ውስጥ
ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደለት ክትባት ለመውሰድ ብቁ ያልሆነ ተማሪ በተማሪው ወይም በቤተሰብ አባል የጤና
ሁኔታ ምክንያት ግለሰቡን በኮCOVID-19 ለከባድ በሽታ ሊያጋልጥ ስለሚችል በርቀት ትምህርት ላይ እንዲሳተፍ
ይመከራል። LEAs እና ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቸልተኝነት ቅጽን እንደ ሌላ የርቀት ትምህርት ብቁነት መንገድ
አድርገው ይቀበላሉ።
የርቀት ትምህርት የሚያስፈልገው የጤና እክል ያለባቸው ተማሪዎች ለርቀት ትምህርት መቀበል አለባቸው።
ለቀሪዎቹ
ሶስት የብቃት ምድቦች፣ በ2021-22 የትምህርት ዘመን ብዙ ቤተሰቦች የርቀት ትምህርት የሚጠይቁ ከሆነ፣
መቀመጫዎች ካሉት፣ LEAs እና ትምህርት ቤቶች በርቀት ትምህርት የትኞቹ ተማሪ(ዎች) በሚገኘው መቀመጫ
ለመወሰን መቀበል አለባቸው። LEAs እና ትምህርት ቤቶች ያንን ውሳኔ እንዲያደርጉ እና የርቀት ትምህርት
ለሚያስፈልጋቸው እና ከፍተኛ የስኬት እድል ላላቸው ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት፣ LEAs እና ትምህርት ቤቶች
የወላጅ/አሳዳጊውን ምላሽ በክፍል IV በሕክምና የምስክር ወረቀት ቅጽ ወይም ክፍል II የትምህርት ቸልተኝነት ቅጽ
ውስጥ መገምገም አለባቸው።

ልጄ ለቤት ወይም ሆስፒታል ትምህርት፣ ከCOVID-19 ጋር ያልተያያዘ፣ የህክምና ፍላጎት አለው/ላት።
ምን ዓይነት ቅጾችን ነው እኔ የምሞላው?
የቤት እና የሆስፒታል ትምህርት የሚፈልጉ ቤተሰቦች የቤት እና የሆስፒታል ትምህርት ለመጠየቅ የLEA/የትምህርት
ቤት የደረጃ ፖሊሲዎች እና ደንቦችን መከተል አለባቸው።

OSSE በሜይ ወር የተለቀቀው የሕክምና ማረጋገጫ ቅጽ ስሪቶች አሁንም ልክ ናቸው?
አዎ። ቀደም ሲል በOSSE በሜይ 2021 በተለቀቀው የህክምና የምስክር ወረቀት ፎርም እና ሂደት በርቀት ትምህርት
የተመዘገቡ ተማሪዎች 2021-22 በሙሉ የርቀት ትምህርት መሳተፍ ሊቀጥሉ ይችላሉ እና ሌላ ቅጽ ማስገባት
አያስፈልጋቸውም።

የቤተሰብ አባል
ይችላል/ሉ?

የጤና

ሁኔታ(ዎች)

የርቀት

ትምህርትን

ለመጠየቅ

እንደ

ማሳመኛ

መመዝገብ

አዎ። የአንድ ቤተሰብ አባል የጤና ሁኔታ የሕክምና የምስክር ወረቀት ለአንድ ተማሪ የርቀት ትምህርት ለመጠየቅ
በቤተሰብ አባል የጤና ሁኔታ ምክንያት ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ማስታወሻ፣ በዚህ የብቃት መስፈርት መሰረት፣
በአሜሪካ ውስጥ COVID-19ን ለመከላከል ለክትባት ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎች ብቻ ናቸው ግምት ውስጥ ለማስገባት
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ብቁ የሆኑት፤ ይህ የብቃት ሁኔታ በተማሪው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ በህክምና ማረጋገጫ ቅጽ ክፍል III መመዝገብ
አለበት።

ለርቀት ትምህርት የተፈቀደላቸው ተማሪዎች
ወይም አትሌቲክስ ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ?

በአካል

ከመደበኛ

ትምህርት

ውጭ

እንቅስቃሴዎች

አይደለም። ለርቀት ትምህርት የተፈቀደላቸው ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ውስጥ በአካል በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣
ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እና የአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ መሳተፍ አይችሉም።

ለCOVID-19 ክትባት ብቁ መሆንን በተመለከተ በተሻሻLዑጥ
የተጨመሩ አዳዲስ መመዘኛዎች አሉ። እነዚያ ለማን ይመለከታሉ?
የጤና እንክብካቤ አቅራቢው በጤና ችግር ምክንያት
ከፍተኛ ስጋት ላይ የሚጥል ተማሪ የርቀት ትምህርት
ክትባቱ ብቁ ካልሆነ ብቻ ነው በአሜሪካ COVID-19ን
የምስክር ወረቀት ክፍል III ውስጥ መመዝገብ አለባቸው
ወይም ሌላን (መግለጽ ያለበት)።

የሕክምና

ማረጋገጫ

ቅጾች

ላይ

ተማሪውን ወይም ቤተሰቡን ለከባድ ህመም በCOVID-19
ለመማር ብቁ የሚሆነው ተማሪው ለመጠቀም የተፈቀደለት
ለመከላከል። የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች በአዲሱ የሕክምና
የተማሪው ክትባት ብቁ አለመሆን፣ ዕድሜን፣ የጤና ሁኔታን

የጤና አጠባበቅ አቅራቢው ተማሪው የርቀት ትምህርት የሚፈልግ የጤና እክል እንዳለበት የገለፀ ተማሪ ተማሪው
ለCOVID-19 ክትባቱ ብቁ መሆን መቻሉ ለርቀት ትምህርት ሊወሰድ ይችላል።

የ COVID-19 ክትባት አሁን እስከ 5 አመት ለሆኑ ህጻናት ተፈቅዷል። ይህ ማለት የጤና እንክብካቤ
አቅራቢያቸው የርቀት ትምህርትን ለሚመክር ተማሪዎች አዲሱ የህክምና የምስክር ወረቀት ቅጾች
እና ሂደቶች ከ5 አመት በታች ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ ተፈጻሚ ይሆናሉ ማለት ነው?
በአጠቃላይ አዎ፣ እድሜው 5 ወይም ከዚያ በላይ የሆነው ተማሪ ለኮቪድ-19 ክትባት ብቁ ያልሆነበት ሌላ የሰነድ
ምክንያት ካለው በስተቀር። ለበለጠ ዝርዝር እና የሰነድ መስፈርቶች ከዚህ በላይ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ።

የሕክምና የምስክር
ይቆጠራሉ?

ወረቀት

እና

የትምህርት

ቸልተኝነት

ቅጾች

ለምን

ያህል

ጊዜ

እንደ

ገቢር

የተሻሻለው የሕክምና የምስክር ወረቀት እና የትምህርት ቸልተኝነት ቅጾች ለ2021-22 በሙሉ የትምህርት ዘመን
የርቀት ትምህርትን ለማጽደቅ ንቁ ሆነው ይቆጠራሉ። በተጨማሪም፣ በመጀመሪያው የOSSE የህክምና ማረጋገጫ
ቅጽ እና ሂደት ለርቀት ትምህርት የተፈቀደላቸው ተማሪዎች በ2021-22 የትምህርት ዘመን በሙሉ ለርቀት ትምህርት
በራስ ሰር ብቁ ናቸው።

በ 2021- 22 የትምህርት ዓመት የርቀት ትምህርት እንዲጸድቅልኝ ይህን ቅጽ እስከመቼ ማስገባት
ይኖርብኛል?
የDC 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
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በተማሪው/ዋ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ እንደተፈቀደ ተማሪዎቻቸው በፍጥነት ወደ በ-አካል እንዲመለሱ
እንዲፈቅዱ ይበረታታሉ። በህክምና ሰርተፍኬት ሂደት ለርቀት ትምህርት የተፈቀደ ማንኛውም ተማሪ በዓመቱ
አጋማሽ ወደ በአካል መማር መሸጋገር የሚፈልግ ከነሱ የሰነድ ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታል የጤና አጠባበቅ
አቅራቢዎች በአመቱን አጋማሽ ወደ በአካል ተገኝተው እንዲመለሱ ያደርጋቸዋል፣ ወይም በሌላ መልኩ
በLEA/ትምህርት ቤት እንደታዘዙ።

ልጄን በአዲስ ትምህርት ቤት ካስመዘገብኩ ወይም አዲስ የጤና እክል ካጋጠመኝ፣ ወይም
ቤተሰባችን ለትምህርት ቸልተኝነት፣ ወደ CFSA ከተላከ ከላይ ካለው የመጨረሻ ቀን በኋላ ምን
ይሆናል?
ከላይ ከተጠየቀው የመጨረሻ ቀነ-ገደብ በኋላ፣ ተማሪን
ለማወቅ ቤተሰቦች የልጃቸውን ትምህርት ቤት ማግኘት አለባቸው።

የርቀት

ትምህርት

ውስጥ

ለማስመዝገብ

ያሉ

እድሎችን

ጥያቄዎች አሉኝ። ማንን ነው ማግኘት ያለብኝ?
የርቀት ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ መመዝገብ፣ የህክምና ማረጋገጫ ቅጽን ጨምሮ፣ ጥያቄዎች ያሏቸው ቤተሰቦች
ትምህርት ቤታቸውን ማግኘት አለባቸው።
ስለ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት coronavirus (COVID-19) ምላሽ እና የማገገሚያ ጥረቶች
ግብአቶችን እና መረጃ ለማግኘት እባክዎ coronavirus.dc.govን ይጎብኙ።
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