
Ẹ̀yin Ìdílé Ilé-ìwé Alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ TPS 
 Ọ̀wọ́n: 
 
Mo ní ìrètí pé ẹ njẹ ìgbádùn ìgbà ooru yín tí ẹ sì nrí àkókò láti lò pẹ̀lú ìdílé àti àwọn ọ̀rẹ́ yín. Bí a 
ti ntẹ̀ síwájú láti gbáradì fún ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ ti 2021 sí 22, mo fẹ́ ṣe alábàápín àwọn ìfitónilétí àti 
ìránnilétí pàtàkì kan nípa  pípadà sí ilé-ìwé pẹ̀lú yín. 
 
COVID-19 Nígbà tí a nṣètò láti padà sí ilé-ìwé ní ààyè tí ó bójú mu jùlọ, a ó tẹ̀ síwájú láti máa fi 
ojú sí bí COVID-19 ti ntàn kálẹ̀ ní agbègbè wa a ó sì ṣe àwọn ìpinnu nípa àwọn ìṣe ilé-ìwé àti 
agbègbè látàrí ìfitónilétí láti Ẹ̀ka Ìlera Agbègbè Toledo-Lucas pẹ̀lú àwọn àjọ alábójútó míràn. A 
ó tẹ̀lé àwọn ìlànà ààbò yìí: 

• A ó fẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó wà ní àwọn greedì tí ó ṣáájú K-8 wọ ìbòmú-bẹnu/ìbòjú nígbà 
tí wọ́n bá wà ní ilé-ìwé. 

o Èyí tí ó pọ̀jù nínú àwọn tí ọjọ́ orí wọn bá èyí mu ni kò tíì kún ojú ìwọ̀n láti gba 
abẹ́rẹ́ àjẹsára kòkòrò corona, nítorí náà ìgbésẹ̀ ìdènà tí ó rọrùn yìí jẹ́ ọ̀nà kan láti 
dáàbò bo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí a sì dènà ìtànkálẹ̀ kòkòrò náà. A lè ká àṣẹ yìí kúrò tí 
àwọn tí ọjọ́ orí wọn bá èyí mu bá ti kún ojú ìwọ̀n fún abẹ́rẹ́ àjẹsára náà. 

• Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó nṣe àmúlò iṣẹ́ ọkọ̀ wíwọ̀ TPS ni a ó fẹ́ kí ó wọ ìbòmú-bẹnu/ìbòjú nígbà 
tí wọ́n bá nwọ ọkọ̀ lọ si àti padà láti ilé-ìwé. 

• A gbà á nímọ̀ràn gidigidi pé kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé gíga àti àwọn òṣìṣẹ́ wọ ìbòmú-
bẹnu/ìbòjú, ní pàtàkì àwọn tí kò tíì gba abẹ́rẹ́ àjẹsára tàbí tí wọn kò tíì kún ojú ìwọ̀n fún 
abẹ́rẹ́ àjẹsára náà. Ẹ̀wẹ̀, èyí kò pọn dandan. 

• A rọ gbogbo ènìyàn - òṣìṣẹ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ - láti tẹ̀ síwájú pẹ̀lú ìfojúsí ìlera ojoojúmọ́. Tí ara rẹ 
kò bá dá tàbí o nṣe àfihàn àwọn àmì COVID-19, dúró sílé kí o máṣe wá sí ilé-ìwé/ibi iṣẹ́ 
kí o sì kàn sí dokità rẹ. 

• A ó tẹ̀ síwájú láti máa ṣe àmúlò yíya ara ẹni sọ́tọ̀ ní ìgbàkígbà tí ó bá ṣeéṣe, ní pàtàkì ní 
àwọn yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, àwọn ọfiisì àti àwọn agbègbè míràn ní àwọn ilé-ìwé tàbí ọfiisì wa níbi 
tí ọ̀pọ̀ èrò ti nkó ara wọn jọ. 

• A ó tẹ̀ síwájú láti fún àwọn ìlànà ìdààbò bo  
COVID-19 lókun bí a ti nṣiṣẹ́ láti mú kí ìtànkálẹ̀ kòkòrò náà lọọlẹ̀. Lára èyí ni àfọ̀mọ́ 
ojoojúmọ́ pẹ̀lú ìmọ́tọ́tó/pípa kòkòrò àwọn ibi líle àti àwọn yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́/ọfiisì; a tún nbéèrè 
pé kí gbogbo ènìyàn tẹ̀ síwájú pẹ̀lú ọwọ́ fífọ̀ lemọ́lemọ́ tàbí ṣíṣe ìmọ́tótó pẹ̀lú sísín sí bebà 
fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tàbí apá ẹ̀wù wọn. 
 

Ọjọ́ Ìgbàlejò - Ọjọ́ Àkọ́kọ́ ní Ilé-ìwé - Àwọn Àtòkọ Ìpèsè   
• Ọjọ́ Ìṣẹ́gun, Ọjọ́ Kẹtàdínlógún, Oṣù Kẹjọ Ọdún ọjọ́ ìgbàlejo ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ láti 

aago mẹ́fà sí mẹ́jọ alẹ́. Èyí jẹ́ ànfààní nlá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn òbí tàbí alágbàtọ́ 
wọn láti bá àwọn olùkọ́ àti àwọn alákóso ilé-ìwé pàdé.  

• Ọjọ́'rú, Ọjọ́ Kejìdínlógún, Oṣù Kẹjọ Ọdúnjẹ́ ààbọ̀ ọjọ́ ilé-ìwé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní 
greedìàkọ́kọ́ títí déìkẹjọ ; kò níí sí ìfifúnni onjẹ òwúrọ̀ tàbí ti ọ̀sán 

• Ọjọ́'bọ, Ọjọ́ Kọkàndínlógún, Oṣù Kẹjọ Ọdún jẹ́ odindi ọjọ́ ilé-ìwé fún gbogbo àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ ní greedìàkọ́kọ́ títí déìkẹjọ 

• Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ Kẹtàdínlọ́gbọ̀n, Oṣù Kẹjọ Ọdún jẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́ ní ilé-ìwé fún àwọn ọmọ 
jẹ́léósinmi  

• Èyí tí ó pọ̀jù nínú àwọn àtòkọ ìpèsè ni a gbé jáde lórí www.tps.org – lọ sí ojú ewé ti ilé-
ìwé akẹ́kọ̀ọ́ rẹ   

http://www.tps.org/


 
Ẹ̀kọ́ Ìṣáájú ti Ọmọdé 
Tí ó bá jẹ́ pé o ti béèrè fún tàbí ṣe ìwádìí nípa ìfiniwọ̀ ti Ìṣáájú Ọmọdé, jọ̀wọ́ kíyèsí àwọn yìí:   

• Tí ó bájẹ́ pé ààyè wà fún ọmọ rẹ, ọmọ ìkọ̀ ECE kan yóò kàn sí ọ láti ṣe àgbékalẹ̀ ààyè láti 
ṣe àṣeparí ìgbésẹ̀ bíbéèrè fún náà.  

• Ní kété tí ọmọ rẹ bá ti gba ààyè nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ kan, ọmọ rẹ yóò nílò láti ní ìfitónilétí 
abẹ́rẹ́ àjẹsára ti lọ́ọ́lọ́ọ́ pẹ̀lú ti ìtọ́jú pàjáwìrì lórí failì ṣáájú ọjọ́ ìkọ́ni àkọ́kọ́. 

• Ìkọ́ni ti Ẹkọ́ Ìṣáájú Ọmọdé yóò bẹ̀rẹ̀ ní Ọjọ́'rú, Ọjọ́ Kẹẹ́dọ́gbọ̀n, Oṣù Kẹjọ Ọdún. Ìwọ 
yóò gba ìfitónilétí ní pàtó nípa ọjọ́ yìí ní àárín Oṣù Kẹjọ Ọdún. 

 
Ìforúkọsílẹ̀ Jẹ́léósinmi Ọmọ yòówù tí yóò pé ọmọ ọdún márún (5) ní Ọjọ́ Ajé, Ọgbọ̀n Ọjọ́, Oṣù 
Kẹsán, Ọdún 2021 tàbí ṣáájú rẹ̀, ni a fi ààyè gbà láti  lọ sí Jẹ́léósinmi. Tí ọmọ rẹ yóò bá máa lọ sí 
Jẹ́léósinmi ní ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ yìí, o GBỌ́DỌ̀ pé  ilé-ìwé tí ọmọ rẹ yóò máa lọ kí o sì ṣètò àyẹ̀wò. A 
gbọ́dọ̀ parí gbogbo àyẹ̀wò ṣáájú odindin ọjọ́ àkọ́kọ́ ti Jẹ́léósinmi, tíí ṣe  Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ 
Kẹtàdínlọ́gbọ̀n, Oṣù Kẹjọ Ọdún. Àwọn fọọmù tí a nílò láti dáhùn àwọn ìbéèrè inú wọn ni a lè rí 
lábẹ́ taabù Ìfitónilétí Pàtàkì ní ojú ìlà ilé-ìwé ọmọ rẹ ní www.tps.org 
 
Abẹ́rẹ́ Àjẹsára Gbọ́dọ̀ Bá Ìgbà Mu - Àwọn Abẹ́rẹ́ Àjẹsára Tí A Nílò  
Jọ̀wọ́ ṣètò nísisìyí fún àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára ọmọ rẹ. Àwọn ọmọ Jẹ́léósinmi nílò pé kí a ṣe tiwọn kí 
ó bá ìgbà mú. Àwọn oní greedì keje nílò abẹ́rẹ́ àjẹsára Tdap pẹ̀lú ti lọ́rùnlọ́rùn. Yan àkókò pẹ̀lú 
pẹ̀lú dokità ọmọ rẹ tàbí kí o ṣe ìbẹ̀wò sí ilé ìwòsan Shots 4 Tots pẹ̀lú ti àwọn Ọdọ́langba nítòsí rẹ. 
Pe 419-213-4121 tàbí kí o kàn sí http://www.lucascountyhealth.com 
<http://www.lucascountyhealth.com/#/medical/shots-4-tots-n-teens> fún àlàyé. Ìwé tí a fi ọwọ́ 
kọ láti ọ̀dọ̀ olùpèsè ìtọ́jú ìlera ọmọ rẹ jẹ́ ohun tí a nílò. 
 
Ìlànà Aṣọ Wíwọ̀ – A nretí pé kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀lé ìlànà aṣọ wíwọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ àkọ́kọ́ ilé-ìwé. 
Àwọn ìlànà aṣọ wíwọ̀ fún ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ 2021 sí 2022 ni a lè rí lábẹ́ àkòrí àwọn Ohun Èlò lábẹ́ 
taabù Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ àti Òbí ní www.tps.org. 
 
Ìdádúró Wákàtí Méjì Nbẹ̀rẹ̀ - Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ Ilé-ìwé Alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Nìkan 
Ìdádúró méjì, oní wákàtí méjì ni yóò wà ní ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ yìí fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ 
NÌKAN: 

• Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ Kẹẹ́dógún, Oṣù Kẹwàá Ọdún– Òpin oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ 
• Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ Ikejìdínlógún, Oṣù Kẹta, Ọdún 2022 – Òpin oṣù mẹ́ta ìkejì  

Àwọn Àpérò Òbí àti Olùkọ́ - Ọjọ́'bọ, Ọjọ́ Kejìdínlọ́gbọ̀n, Oṣù Kẹwàá pẹ̀lú Ọjọ́ Ẹtì, Ọjọ́ 
Ikọkàndínlọ́gbọ̀n, Oṣù Kẹwàá Ọdún 
Ìwọ yóò gba àfikún ìfitónilétí láti ilé-ìwé ọmọ rẹ - àwọn ọmọ ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kìí lọ sí ilé-ìwé 
ní àwọn ọjọ́ méjì yìí. 
 
Ìlànà Àfiyèsí ÒbíÀwọn Ilé-ìwé Ìjọba ti Toledo ti wá nlo SchoolMessenger gẹ́gẹ́ bí ìlànà àfiyèsí 
òbí wa. Ìlànà tí ó rinlẹ̀ yìí nfi ààyè gba àwọn ilé-ìwé tàbí agbègbè wa láti ṣe alábàápín àwọn 
ìsọdọ̀tun pẹ̀lú iránnilétí pàtàkì nípasẹ̀ ìpè orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, imeelì tàbí àtẹ̀ránṣẹ́; o lè yàn bí o ti fẹ́ 
máa gba àwọn ìsọdọ̀tun. Jọ̀wọ́ jẹ́ kí ìfitónilétí kíkàn síni rẹ bá ìgbà mu tàbí kí o fi ìdí ìpéye rẹ̀ 
múlẹ̀ ní ilé-ìwé ọmọ rẹ.  
 

http://www.tps.org/


Ètò Onjẹ fún Alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀  
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ TPS njẹ ìgbádùn onjẹ òwúrọ̀ àti ti ọ̀sán lọ́fẹ̀ẹ́. TPS nṣe àmúlò 
Nutrislice, ètò orí ẹ̀rọ kan tí ó npèsè ìfitónilétí onjẹ nípa irú àwọn onjẹ tí a tò sí ojú òpó TPS. 
Nutrislice tún nṣe ìfifúnni aapù fún ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìgbàlódé rẹ tí o lè gbà láti orí ẹ̀rọ nípasẹ̀ àká 
iPhone àti ti Android. Èyí yóò fi ààyè gbà ọ́ láti fi ojú bá irú àwọn onjẹ tí ó wà lọ láti orí ẹ̀rọ 
ìbánisọ̀rọ̀ rẹ, títí dórí ìfitónilétí pàtàkì nípa onjẹ.  
 
 
Ọkọ̀ Wíwọ̀ 

• Akẹ́kọ̀ọ́ TPS yòówù tí ó bá ngbé ní ibi tí ó jìnnà ju mailì kan sí ilé-ìwé rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ sí ọkọ̀ 
wíwọ̀ ọ̀fẹ́. 

• Jọ̀wọ́ kàn sí ilé-ìwé ọmọ rẹ pẹ̀lú ìbéèrè yòówù nípa ọkọ̀ wíwọ̀, títí dórí àwọn àkókò àti 
ojúkò gbígbé àti jíjá ọmọ sílẹ̀.    

• A ó lẹ àwọn ìlànà ọkọ̀ wíwọ̀ fún ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ 2021 sí 22 sí ilé-ìwé kọ̀ọ̀kan. Àwọn òbí yóò 
gba ìfitónilétí ibùdókọ̀ nípasẹ̀ ètò àfiyèsí gbogbogbòò ti agbègbè wa. 

• Tí akẹ́kọ̀ọ́ ti Ẹ̀kọ́ Àkàndá kan bá ní ìṣòro nípa ìrìnkiri tàbí àkànṣe àìní ti ìlera, a npèsè ọkọ̀ 
wíwọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú Ètò Ẹ̀kọ́ Ọlọ́dọnni (IEP) fún àkẹ́kọ̀ọ́ náà. Tí ó bá jẹ́ pé o nní 
ìṣípòpadà tí ọmọ rẹ sì nṣe àmúlò àkànṣe ètò ọkọ̀ wíwọ̀, jọ̀wọ́ kàn sí Ojukò Ìrànlọ́wọ́ ti Ilé-
ìwé rẹ bí ó bá ti lè tètè yá sí láti ríi dájú pé kò sí ìdádúró. 

 
Ojú Òpó Òbí  Ojú Òpó Òbí ni ìlànà ìfitónilétí orí ẹ̀rọ tí a gbé kalẹ̀ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn òbí 
tàbí alágbàtọ́ láti fi ojú sí ìfitónilétí nípa bí ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn ti nlọ, títí dórí àwọn greedì, 
wíwá sí ilé-ìwé, kaadì ìdánwò àti àwọn àríwísí láti ọ̀dọ̀ àwọn olùkọ́ nípa àwọn akẹ́kọ̀ọ́. O lè wọlé 
sínú ìlànà náà tàbí kí o dara pọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùmúlò nípa kíkàn sí www.tps.org/parent portal. Pe ilé-
ìwé ọmọ rẹ fún ìrànlọ́wọ́. 
 
Àkókò tí ó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ ni a wà nínú rẹ̀ yìí, bí àwọn ìdílé sì ti ngbáradì fún ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ míràn, jọ̀wọ́ 
mọ̀ pé àwọn olùdámọ̀ràn àti olùfọwọ́sowọ́pọ̀ ìlera ọpọlọ ní ilé-ìwé wa wà ní àrọ́wọ́tó láti ṣe 
ìrànlọ́wọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti yanjú àwọn ìpèníjà yòówù tí wọ́n lè máa dojúkọ ní ilé-ìwé tàbí ní 
ilé. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí a ti dá lẹ́kọ̀ọ́ yìí wà ní àrọ́wọ́tó láti pèsè àwọn àtìlẹ́yìn ti àwùjọ àti ti èrò 
ọkàn pẹ̀lú àwọn ọ̀nà láti yanjú wọn.  
 
A ó ṣe alábàápín àwọn fọọmù ìpadà sí ilé-ìwé ní Ọjọ́ Ìgbàlejò tàbí ní ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ ilé-ìwé. A nílò 
láti dá àwọn fọọmù yìí padà sí ilè-ìwé ní kété tí a bá ti dáhùn àwọn ìbéèrè inú wọn tán.  
 
Ní ìparí, jẹ́ kí ntún dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún fífi ọkàn tán Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba ti Toledo fún ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ 
àti fífi TPS yangàn. Jọ̀wọ́ ní òmìnira láti kàn sí ọ̀gá ilé-ìwé ní ilé-ìwé ọmọ rẹ pẹ̀lú ìbéèrè yòówù.   
 
Nítòótọ́,  
  

Dr. Romules Durant – Ọ̀gá Àgbà/Alábójútó 

 


