አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ
ጃንዋሪ 31, 2021
CONTACT:
LaToya Foster (EOM) – (202) 727-5011; latoya.foster@dc.gov
የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሰኞ ፌብሩዋሪ 1 ሁሉም ቨርቹዋል ይሆናሉ። የዲሲ መንግስት በመደበኛ
ው ሰዓት ክፍት ይሆናሉ
ከ ምሽቱ8:00 ሰዓት ላይ የስኖው አስቸኩዋይ ጊዜ ሰአት እገዳ ይነሳል። እሁድ ጃንዋሪ 31; የCOVID-19 የምርመራ
ጣቢያዎች ሰኞ ፌብሩዋሪ1 ዝግ ይሆናሉ
(ዋሺንግተን ዲሲ) - ዛሬ ማምሻውን ከንቲባ ሚዩሪየል ባውዘር ሰኞ ፌብሩዋሪ 1 ቀን የዲሲ የህዝብ
ትምህርት ቤቶች ሁሉም ቨርቹዋል እንደሚሆኑ አስታወቁ ፡፡ ሁሉም ተማሪዎች በትክክል ይማራሉ እናም
በመደበኛ የክፍል መርሃግብራቸው ቨርቹዋል ለመከታተል ማቀድ አለባቸው ፡፡ ሰኞ የዲሲ መንግስት በሰዓቱ
ክፍት ይሆናሉ።
በተጨማሪም እሁድ ጃንዋሪ 31 ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ የዲስትሪክቱ የስኖው አስቸኩዋይ ጊዜ ሰአት እገዳ
ይነሳል። በዚህ ምክንያት አሽከርካሪዎች ከዚያ ጊዜ በኋላ የስኖው አስቸኩዋይ ጊዜ ላይ ማቆም ይችላሉ ፡፡
የዲስትሪክቱ የስኖው ቡድን እስከ ምሽቱ 2 ፒኤም ድረስ ሙሉ የስኖው መጥረጊያ መኪናዎች ማሰማራቱን
ይቀጥላል። የተሰማሩትን የስኖው መጥረጊያዎች ብዛት ከመቀነሱ

ከሰኞ ፣ ፌብሩዋሪ 1 ቀን በፊት

የCOVID-19 የምርመራ ጣቢያዎች ሰኞ ፌብሩዋሪ1 ዝግ ይሆናሉ
የመመገቢ ያ አ ገልግሎት

የመመገቢያ አገልግሎት
ከ 10:00 a.m. እስከ 2:00 p.m. በሚከተሉት ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ይሰጣል:
ዋርድ 1: Cardozo EC, Columbia Heights EC
ዋርድ2: Thomson EC
ዋርድ 3: Wilson HS
ዋርድ 4: Coolidge HS, Powell ES
ዋርድ 5: Brookland MS, Wheatley EC
ዋርድ 6: Eastern HS
ዋርድ 7: HD Woodson HS, Kelly Miller MS, Ron Brown HS
ዋርድ 8: Anacostia HS, Ballou HS

የሙቀት መቆጠሪያየ እና መጠለያዎች
ከቤት ውጭ የመጠለያ ወይም የጤንነት ምርመራ የሚፈልግ ሰው ካዩ ፣ በሚቀዘቅዝበት ወቅት ፣ በ
202-399-7093 ወደ መጠለያ መስመር

ወይም 311 ይደውሉ ለ አስቸኩዋይ ጊዜ እርዳታ 911.

ይደውሉ ወደ መጠለያ 24 በቀን ለ 7 ቀናት በሳምንትቦታ መጓጓዣ ይገኛል።

የክረምት የአየር ሁኔታን በተመለከተ

•

የበረዶ አካፋዎን ፈልገው ለሌላ የበረዶ ወቅት በቂ መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡

• አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አቅርቦትዎን - ዲከር ፣ የድንጋይ ጨው ወይም ያልተቆራረጠ የኪቲ ቆሻሻ - እና
አስፈላጊ ከሆነ የበለጠ ያግኙ ፡፡ ዲስትሪክቱ በእግረኞች ድልድዮች ላይ ለቤት እንስሳት ተስማሚ የሆነ
የአሳማ እንስሳትን ለበርካታ ዓመታት የተጠቀመ ሲሆን በረዶን በብቃት ለማቅለጥ እና በቤት እንስሳት
እግር ላይ ቀላል ሆኖ አግኝቶታል ፡፡
• ለቤተሰብዎ እና ለቤት እንስሳትዎ (የቤት እንስሳትዎ) በቂ የሐኪም ቤት እና የሐኪም ማዘዣ
መድኃኒቶች ይኑሯቸው ፡፡
• የጉድጓዶቹ መተላለፊያዎች ከቅጠሎች መጸዳቸውን ያረጋግጡ ፡፡
• ከቤት ውጭ ያሉትን የውሃ ቧንቧን በሙሉ ያጥፉ ፡፡

•

የተሽከርካሪዎን ፈሳሽ ታንኮች - ጋዝ ፣ ውሃ ፣ አንቱፍፍሪዝ እና የንፋስ መከላከያ መጥረጊያ -

ሙሉ ያድርጉ ፡፡
• አውሎ ነፋሱ ከመጀመሩ በፊት በተሽከርካሪዎ ውስጥ የእጅ ባትሪ ፣ ብርድ ልብስ እና መጥረጊያ
ይኑርዎት ፡፡
የዲስትሪክቱ የስኖው ቡድን የአየር ሁኔታን ትንበያ መከታተሉን ይቀጥላል እንደ አስፈላጊነቱ መልስ ይሰጣል። ስለ
ዲሲ የስኖው ፕሮግራም እና ለክረምት አየር ሁኔታ ዝግጅት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [snow.dc.gov]
snow.dc.gov ን ይጎብኙ።

###

