
ናይ ወላዲ/ሞግዚት ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ መጓዓዝያ ስምምዕን መረጋገጽን 
 

ኣብ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ፣ ናይ Wake County ናይ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ሲስተም፣ ብቑዓት ንዝኾኑ ብኣካል ትምህርቲ ንዝሳተፉ 

ተማሃሮ፣ መጓዓዝያ ከቕርብ እዩ። ነቲ ብ Wake County ናይ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ሲስተም ዝቐረበ መጓዓዝያ ንምጥቃም ብዝምልከት፣ 

በዞም ዝስዕቡ ተሳማሚዕካ ኣለኻ፥ 

 

1. ኣነ, ________________________, ወላዲ/ሞግዚት ናይ __________________________ እየ 

(ስምካ ኣብዚ ጽሓፍ)            (ስም ተማሃራይ ጽሓፍ)  

ከምኡ ውን ኣነ ውላደይ ብ Wake County ይ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ሲስተም ዝቐርብ መጓዓዝያ ንኽጥቀም እደሊ። ናተይ ተማሃሪ qናይ 

ተማሃሪ ID ቁጽሪ: ___________________________  

 

2. ኣነ ንተማሃሪየይ ኣብ ናይ 2020-21 ዓመተ ትምህርቲ፣ መዓልታዊ፣ ንጉሆ-ንጉሆ ክምርምሮ እየ። 

 

3. ካብዞም ዝስዕቡ ሓዲኦም ሓቂ እንተ ኾይኖም፣ ኣነ ንተማሃራየይ ኣብ ኣውቶቡስ ንኽሳፈርን ወይ ውን ትምህርቲ ብኣካል ንኽሳተፍን 

ኣይክፈቕደሉን እየ።  

 

• ንሶም ብምርመራ ኮቪድ-19 ተረኺብዎም; 

• ናይ ቀረባ ዝኾነ ርክብ ነይሩዎም – ኣብ ውሽጢ ሹዱሽተ ጫማ እንተውሓደ ን 15 ደቓይቕ ዝኸውን – ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ  

14 መዓልታት ምስ ብምርመራ ኮቪድ-19 ዝተረኽበሉ ሰብ; 

• ንሳቶም ወይ ኣነ ብናይ ክፍሊ ጥዕና ወይድማ ናይ ክንክን ጥዕና ኣቕራቢ ናብ ውሸባ ንኽንኣቱ ምኽሪ ተዋሂቡ; 

• ንሳቶም ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓዲኦም ኣለዎም፥ 

• ረስኒ (100.4 ወይ ልዕሊኡ) ወይ ቁሪ-ቁሪ; 

• ሓድሽ ሰዓል; 

• ሕጽረት ትንፋስ ወይ ጸገም ምትንፋስ; 

• ሓድሽ ምጥፋእ ናይ ምስትምቓርን ምሽታትን። 

 

4. እንተድኣ፣ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ናተይ ተማሃሪ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ምልክታት ዝኾነ እንተለዎ፣ ነቲ ናተይ ተማሃራይ ቤት 

ትምህርቲ ከፍልጦ እየ ከምኡ ውን ነቲ ናይ WCPSS ናብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምምላስ መምርሒታት ክኽተል እየ። 

 

5. ናተይ ተማሃራይ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስን ኣብ መጸበይ ኣውቶቡስ ፌርማታን ኣብ ዝኾነሉ፣ ኣብ ኩሉ እዋን አፍንጭኡን ኣፉን ዝሽፍን፣ 

ናይ ገጽ መሸፈኒ፣ ክለብስ እዩ።  

 

6. እዚ ዝተፈረመ ናይ ስምምዕን መረጋገጽን ቅጥዒ፣ ንናይ 2020-2021 ዓመተ ትምህርቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መጓዓዝያ ንምስላጥ፣ ኣብ 

መዝገብ ናይ ተማሃሪየይ ቤት ትምህርቲ ክኣቱ ይግባእ። እዚ ቅጥዒ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መዝገብ ክሳብ ዝኣቱ ውላደይ ናብቲ ኣውቶቡስ 

ኣይክድይብን እዩ። 

 

7. ነዚ ቅጥዒ ብምፍራምን ብምእታውን፣ ንተማሃሪየይ ክከታተል ከምኡ ውን ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ምልክታት ዝኾነ እንተድኣ ኣለዎ 

ኾይኑ ኣብ ኣውቶቡስ ንኽሳፈርን ወይ ውን ትምህርቲ ብኣካል ንኽሳተፍን ኣይክፈቕደሉ እየ ከምኡ ውን ተማሃሪየይ ነቲ ገጽ ናይ ምሽፋን 

መምርሒታት ክኽተል እዩ። 

 

_____________________________    ___________ 

ናይ ወላዲ/ሞግዚት ፌርማ    ዕለት  

 

_____________________________   

ናይ ወላዲ/ሞግዚት ስም 

https://www.wcpss.net/domain/17057

