
   የበረዶ ቀናት፥ የመዝጊያ ኮዶች 
   ምን ለማለት ነው? 
 
 
 
ኮድ 1፥ ትምህርት ቤቶች እና ቢሮዎች ተዘግተዋል።
(በማለዳ 5 ሰአት የተገለጸው) 
• ሁሉም ትምህርት ቤቶች እና ቢሮዎች ዝግ ናቸው። 
የተራዘመው ቀን ተዘግቷል። 

• የጥገና ሠራተኞች በተለመደው ጊዜ ሪፖርት ያድርጉ፥ 
ጠባቂዎች ከጠዋቱ 6 ሰዓት ላይ ሪፖርት ያደርጋሉ 

• በትምህርት ቤቶች እና በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ 
ሁሉም እንቅስቃሴዎች፣ የመስክ ጉዞዎች እና ፕሮግራሞች 
ተሰርዘዋል። 

 

ኮድ 2፥ ዘግይቶ ይከፈታሉ – የ2-ሰዓት መዘግየት 
(ከምሽቱ 6 ሰዓት ወይም ከማለዳው 5 ሰዓት ላይ 
ይገለጻል) 
• ሁሉም ትምህርት ቤቶች እና ቢሮዎች ከ2 ሰአት ዘግይተው 
ይከፈታሉ። 
የተራዘመው ቀን ከ2 ሰአት ዘግይቶ ይከፈታል። 

• የጥገና/የጥበቃ/የምግብ አገልግሎት ሠራተኞች በሰዓቱ 
ሪፖርት ያደርጋሉ። ሁሉም ሌሎች ሰራተኞች ከወትሮው 2 
ሰዓት ዘግይተው ሪፖርት ያደርጋሉ። 

• የጠዋት አውቶቡሶች 2 ሰአት ዘግይተው ነው የሚነሱት። 
የጠዋት የመስክ ጉዞዎች ተሰርዘዋል። 

• ትምህርት ቤቱ በተለመደው ወደ ቤት የመልቀቂያ ጊዜ 
ያበቃል። 
በጊዜ መርሐግብር ቀደም ብሎ በሚለቀቁበት ቀን፡ 
ትምህርት ቤቱ የሙሉ ቀን መልቀቅያ ጊዜ ያበቃል። 
 

ኮድ 3፥ ቀደም ብሎ ማሰናበት 
(በጧቱ 11፡30 የተገለጸ) 
• ሁሉም የAPS ትምህርት ቤቶች በታወጀው ሰዓት 
ይዘጋሉ። የተራዘመ ቀን በ 4 pm ይዘጋል 

• ከማሰናበቻ በኋላ የከሰዓት አውቶቡሶች ይወስዳሉ። 
• የጥገና/ የጥበቃ ሠራተኞች መደበኛ ፈረቃን ያጠናቅቃሉ። 
• ሁሉም የከሰአት/የማታ ተግባራት፣ ጨዋታዎች፣ የቡድን 
ልምምዶች፣ የመስክ ጉዞዎች፣ የጎልማሶች ትምህርት 
ክፍሎች፣ እና በት/ቤቶች እና በትምህርት ቤት ውስጥ 
ያሉ ፕሮግራሞች ተሰርዘዋል። 

• ኮድ 4፥ የማታ ተግባራት ተሰርዘዋል 
(በጧቱ 11፡30 የተገለጸ) 

• ከትምህርት ውጭ ያሉ ተግባራት፣ ጨዋታዎች፣ የቡድን 
ልምምዶች፣ የመስክ ጉዞዎች፣ የጎልማሶች ትምህርት 
ክፍሎች፣ እና በት/ቤቶች እና በት/ቤት ግቢ ውስጥ ያሉ 
ፕሮግራሞችን ጨምሮ ሁሉም የAPS ከትምህርት በኋላ 
እና የማታ ተግባራት ተሰርዘዋል። 

• የተራዘመው ቀን ከቀኑ 6 ሰአት ላይ ይዘጋል 

ኮድ 5፥ የሳምንት መጨረሻ ተግባራት ተሰርዘዋል 
(ከምሽቱ 6 ሰዓት በፊት የተገለጸው) 
• ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ተግባራት፣ ጨዋታዎች፣ 
የቡድን ልምምዶች፣ የመስክ ጉዞዎች፣ የጎልማሶች 
ትምህርት ክፍሎች፣ እና በት/ቤቶች እና በት/ቤት ግቢ 
ውስጥ ያሉ ፕሮግራሞችን ጨምሮ ሁሉም የAPS 
ህንጻዎች ይዘጋሉ እና ሁሉም የሳምንቱ መጨረሻ 
ተግባራት ይሰረዛሉ። 

መረጃ ያግኙ፥ 
የAPS school Talk፥ apsva.us/schooltalk/ 
የAPS ድረ-ገጽ፥ apsva.us 
ማህበራዊ ሚዲያ 
• ፌስቡክ፥ /ArlingtonPublicSchools 
• ትዊተር፥ /APSVirginia 
• ኢንስታግራም፥ /APSVirginia 

የአካባቢ የTV ዜና ጣቢያዎች 
የመዋኛ ገንዳ አሰራሮች፥ apsva.us/aquatics 
የካውንቲ አሰራሮች፥ arlingtonva.us 

 

 

 


