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ገፅ 1 

 

 

 

ለተማሪ ተሳትፎ የሚጠበቁ ነገሮች  

 አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች በርቀት ትምህርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፋቸው ከባድ ሊሆን እንደሚችል እንገነዘባለን እንዲሁም እናደንቃለን፡፡ ተማሪዎች ይህን 
የትምህርት ዓመት ተዘግቶ ለ 2020 - 21 የትምህርት ዓመት ሲዘጋጁ የአካዴሚያዊ ተግባሮችን ማጠናቀቁ አስፈላጊነት የተገነዘቡ እንዲሆኑ ግንኙነቶችን ለማጠናከር 
መምህራን፣ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች አብረው እንዲሠሩ ይመከራል። በዚህ ዓመት የተማሩት ትምህርቶች በሚቀጥለው ዓመት ለሚመጣው ትምህርት መሠረት እንደሚሆኑ 
ለተማሪዎች እናስታውሳለን። 

 
ተማሪዉ በየቀኑ ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያገለግሉ መመሪያዎች 

 
ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት: በቀን ለ30 ደቂቃዎች 

በማህበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት፣ እውቀት፣ ሂሳብ እና የእንቅስቃሴ ክህሎቶች ላይ ያተኮረ የተግባራት እና የቁሶች ካላንደር የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት 
ጥቅል በParentVUE በኩል ይገኛል። በተጨማሪም፣ የጥቅሉ የወረቀት ቅጂዎች በAPS ይዞ መሄጃ(grab-and-go) የምግብ ቦታዎች ውስጥ 
ይገኛሉ። 

 

መዋዕለ ሕጻናት ክፍል፡ 1ኛና 2ኛ ክፍሎች በቀን ለ 
30 ደቂቃዎች በቀን ለ 45 ደቂቃዎች 

• በማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት፣ እውቀት፣ ሂሳብ እና የእንቅስቃሴ ክህሎቶች ላይ ያተኮረ የተግባራት እና የቁሶች ካላንደር የ K-2 ክፍሎች ጥቅል በ 
ParentVUE በኩል ይገኛል። በተጨማሪም፣ የጥቅሉ የወረቀት ቅጂዎች በ APS ይዞ መሄጃ (grab-and-go) የምግብ ቦታዎች ውስጥ ይገኛሉ 

• መምህራን በሳምንት አንድ ጊዜ ተማሪዎችን/ቤተሰቦችን ለመከታተል ይደዉላሉ ወይም ኢሜል ይልካሉ። 
• የንባብ ባለሞያዎች የንባብ ጣልቃ ገብነት ከሚቀበሉ ተማሪዎች ጋር ለመገናኘት በሳምንት አንድ ጊዜ ለተማሪዎች / ቤተሰቦች ይደዉላሉ ወይም 
በኢሜል ይልኩላቸዋል። 

• ለ K-2 (ለ 30 ደቂቃ ክፍለ ጊዜዎች) ተጨማሪ የንባብ ትምህርቶች ከአርሊንግተን ትምህርት ቴሌቪዥን (AETV) ጋር በመተባበር 
በመምህራን እና በ DTL ባለሞያዎች በተመረጡት የቪዲዮ አገናኞች በኩል እንዲገኙ ይደረጋሉ። አስተማሪዎች እነዚህን የቪዲዮ አገናኞች 
ዝግጁ ሲሆኑ ለቤተሰቦች ያስተላልፋሉ። 

 

3ኛ ክፍል: በቀን ለ60 ደቂቃዎች 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሥነ-ጥበባት (ንባብ፣ ጽሑፍ፣ የቃል ጥናት)፡ በየቀኑ ለ 30 ደቂቃዎች 
• አንድ ሳምንታዊ የቃል ጥናት ትምህርት እና የመለማመድ እድሎች 
• ሁለት ሳምንታዊ ጥቃቅን የፅሁፍ ትምህርቶች እና እድሎች ግብረመልስ ለመፃፍ እና ለመቀበል 
• ሁለት ሳምንታዊ ጥቃቅን ንባብ ትምህርቶች እና ራዝ(Raz) የልጆች ጽሑፎች በአስተማሪ ይወጣሉ 

ሂሳብ፡ በየቀኑ ለ 30 ደቂቃዎች 
• በየቀኑ አንድ ቁጥር መለየት 
• በየቀኑ አንድ ስራ ወይም ተግባር 
• በየቀኑ አንድ ማንጸባረቅ 
• ተጨማሪ አማራጮች ድሪምቦክስ  እና/ወይም ሪፍሌክስን ያካትታሉ 

መምህራን በሳምንት አንድ ጊዜ ተማሪዎችን/ቤተሰቦችን ለመከታተል ይደዉላሉ ወይም ኢሜል ይልካሉ። 
የንባብ ባለሞያዎች የንባብ ጣልቃ ገብነት ከሚቀበሉ ተማሪዎች ጋር ለመገናኘት በሳምንት አንድ ጊዜ ለተማሪዎች / ቤተሰቦች ይደዉላሉ ወይም በኢሜል 
ይልኩላቸዋል። 
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ከ 4ኛ-5ኛ ክፍሎች፡ በቀን ለ90 ደቂቃዎች 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሥነ-ጥበባት (ንባብ፣ ጽሑፍ፣ የቃል ጥናት) በየቀኑ 45 ደቂቃዎች 
• አንድ ሳምንታዊ የቃል ጥናት ትምህርት እና የመለማመድ እድሎች 
• ሁለት ሳምንታዊ ጥቃቅን የፅሁፍ ትምህርቶች እና እድሎች ግብረመልስ ለመፃፍ እና ለመቀበል 
• ሁለት ሳምንታዊ ጥቃቅን ንባብ ትምህርቶች እና ራዝ(Raz) የልጆች ጽሑፎች በአስተማሪ ይወጣሉ 

ሒሳብ: በየቀኑ ለ45 ደቂቃዎች 
• በየቀኑ አንድ ቁጥር መለየት 
• በየቀኑ አንድ ስራ ወይም ተግባር 
• በየቀኑ አንድ ነፅብራቅ(Reflection) 
• ተጨማሪ አማራጮች ክሪምቦክስ እና / ወይም ሪፍሌክስን ያካትታሉ 

መምህራን በሳምንት አንድ ጊዜ ተማሪዎችን/ቤተሰቦችን ለመከታተል ይደዉላሉ ወይም ኢሜል ይልካሉ። 
የንባብ ባለሞያዎች የንባብ ጣልቃ ገብነት ከሚቀበሉ ተማሪዎች ጋር ለመገናኘት በሳምንት አንድ ጊዜ ለተማሪዎች / ቤተሰቦች ይደዉላሉ ወይም በኢሜል 
ይልኩላቸዋል። 

 
 
 
 
 ከወላጆች ጋር ለመተባበር የሚጠበቁ ነገሮች  

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች በቤተሰቦች እና በትምህርት ቤቶች መካከል ላለው ትብብር ለስኬት አስፈላጊ እንደሆነ ይመለከታሉ። 
የሰነዱ የመጨረሻዎቹ ገፅች የሚያጠቃልሉት ለወላጆችና ለአሳዳጊዎች የልጃቸዉን የቀን ዉሎ እንዴት አድርገዉ እንደሚያዘጋጁ ምክሮችን እንደሚሰጥ ይረዱ ይህም በ 
APS ድረገጽ ላይ በ  apsva.us/continuity-of-learning ይገኛል። 
ይህንን በአእምሯችን በመያዝ፣ አስተማሪዎች ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን ከልጆቻቸው ጋር በመተባበር የትምህርት እቅዶችን እንደሚገነዘቡ እና እንደሚደግፉ 

ለማረጋገጥ በመደበኛነት ከወላጆች ጋር ይገናኛሉ። 
 
 
 
 
  የመማሪያ እቅድ  

• ዋነኛው ትኩረት በንባብ እና በቁጥር መመዘኛዎች ላይ ይሆናል 
• በቀድሞው በተዋወቁት የመማር ማስተማር ላይ ማተኮር እና የ2019-20 የትምህርት ዘመን ኃይል መመዘኛዎችን ማበልጸግ። 
• የሳይንስ እና ማህበራዊ ጥናቶች አርዕስቶች በትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች አማካይነት ሊፈቱ ይችላሉ። 
• ከኪነጥበብ፣ FLES፣ ቤተ-መጽሐፍት፣ ሙዚቃ፣ የአካል ማጎልመሻ ትምህርት፣ ሳይንስ እና ማህበራዊ ጥናቶች እንቅስቃሴዎች  በAPS ትምህርት እድገት 
ድረ-ገጽ  ላይ ይለጠፋሉ እና / ወይም በካንቫስ ወይም በሲሳዉ በኩል ይጋራሉ። መምህራን ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በሳምንታዊ ጥሪዎቻቸው ጊዜ ወደ 
እነዚህ አማራጭ ተግባራት መምራት ይችላሉ። 

https://apsva.us/continuity-of-learning/
https://apsva.us/continuity-of-learning/
https://apsva.us/continuity-of-learning/
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የልዩ ትምህርት መመሪያ የሚጠበቁ ነገሮች 

 

 
• ለተቀረው የትምህርት ዓመት መደበኛ የሆነ የትምህርት ውጤት ነጥብ አይኖርም። 4ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርት ካርዶች አይኖርም። 
• አስተማሪዎች ቀደም ሲል የተዋወቀውን የመማር ማስተማር ሥራ ብቻ የሚያስተካክሉ እና ለቀሪው የትምህርት አመት1-3 የኃይል መስፈርቶችን ያበለጽጋሉ። 
• ተማሪዎች በትምህርት ዓመቱ በሙሉ (ከኤፕሪል 14 ጀምሮ) በሚገመገሙበት ወይም በበለፀጉ በማንኛውም መመዘኛዎች በመደበኛነት ይገመገማሉ። 
• በዚህ ዓመት ሌላ የቅድመ መዋዕለ ሕፃናት ወይም የመዋለ ሕፃናት ሪፖርት ካርድ አይኖርም። በሳምንቱ ውስጥ በአንዱ የቤተሰብ የስልክ ጥሪ ወቅት መምህራን 
የተማሪን እድገት ከሩብ አመት 3 ጀምሮ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። 

 
 
 
 

ማስታወሻ: ለዚህ ሰነድ ዓላማ “ወላጅ” የሚለው ቃል አሳዳጊዎችን እና የጎልማሳ ተማሪዎችንም (18+ ዓመት ) ይመለከታል። 
Arlington የህዝብ ት/ቤቶች ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸዉ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸዉ  እገዛ መስጠቱን በማጠናከር የግለሰብ ፍላጎቶቻቸዉን በሚያሟላ መልኩ 

በማስማማት የተለያዩ ድብልቅ እንቅስቃሴዎችንና አማራጮችን ያቀርባል፡፡  እቅዱ የተሰራው ተማሪዎች በቀላሉ እንዲያገኙት እና እንዲረዱት አስተማሪዎች እና ኬዝ 
ሰራተኞች በትምህርት እንቅስቃሴዎች ላይ ተባብረው እንዲሰሩ ተለዋዋጭነት እና ብዙ ግብአቶች እንዲኖሩት ተደርጎ ነው። 

ልዩ ትምህርት አገልግሎት እቅድ 
የእያንዳንዱን ተማሪ ለልዩ ትምህርት አገልግሎት ለመለየት፣ ኬዝ ሰራተኞች እና አገልግሎት ሰጪዎች የሚከተሉትን ያደርጋሉ፡ 

• ለተማሪዎች የሚሰጥ የክፍል ደረጃ ይዘትን ይከልሱ 
• ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የትኩረት አቅጣጫ ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎችን መለየት 
• ለመተባበር እና ወደ ረቂቅ እቅዶች ግብዓት ለማግኘት እንደ ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች ወይም ራዕይ፣ የመስማት ወይም ሌሎች ልዩ ባለሙያዎችን ካሉ ከነሱ 
ጋር መመካከር 

• እቅዶችን ከወላጅ / የተማሪ ግብዓት ጋር ለማዳበር እና ለማጣራት ከወላጆች እና ከተማሪዎች ጋር መገናኘት። እቅዶች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው፡ 
» ለክትትል እና ለአማራጭ የአገልግሎት አሰጣጥ ዘዴዎች የጊዜ ሰሌዳ ማበጀት 
» ትኩረት የሚያደርጉት ግቦች 
» ማረፊያ ማዘጋጀት ያስፈልጋል 

• የተስማሙበትን እቅድ የሚያጠቃልል ኢሜይል ለቤተሰብ መላክ 
• የሰነድ ግንኙነት እና ስምምነት ላይ የተደረገ ዕቅድ 
የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ከአጠቃላይ ትምህርት ዕድሎች ጋር የተጣጣሙ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል፣ ሆኖም በመዘጋቱ ምክንያት ሰዓቶች እና አገልግሎቶች አሁን 

በተናጥል በተሰጡት የግል የትምህርት ፕሮግራሞች (IEPs) ከተዘረዘሩት ጋር አንድ ዓይነት አይሆንም። ሁኔታዎች በሚለወጡበት ጊዜ፣ በIEP ቡድን አባላት 
በተስማሙባቸዉ ዕቅዶች ሊሻሻሉ ይችላሉ። 
ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ ተማሪዎች የ APS የትምህርታዊ ፍላጎታቸውን በየክፍሉ ደረጃ እና የልዩ ተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ እንዲወስኑ 

የሚረዱ አስተያየቶችን ይዘረዝራል። 

የውጤት አሰጣጥ 
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የክፍል 
ደረጃ 

አጠቃላይ ትምህርት 
መመሪያ 

የመመርያ ዓይነት የልዩ ትምህርት ድጋፍ 

ቅድመ መዋዕለ 
ሕጻናት 

30 ደቂቃ/በቀን ጥቅሎች የኬዝ ሰራተኞች፡ 
• ከጠቅላላ ትምህርት አስተማሪዎች ጋር በየሳምንቱ መማከር 
• 2x ሳምንት፡ IEP ላላቸው ተማሪዎች የተለያዩ አማራጭ የማስተማሪያ ዘዴዎችን ማቅረብ 

እንደ ኦቲዝም(MIPA) ላለባቸዉ ተማሪዎች ብዙ-ጣልቃ-ገብነት መርሃግብር፣ የተግባር የሕይወት 
ችሎታ (FLS)፣ ወይም ሽሪቨር(Shriver) ፕሮግራም ያሉ በልዩ መርሃ ግብሮች ውስጥ 
አገልግሎቶችን የሚቀበሉ የተማሪ ቤተሰቦች የግል ትምህርት ፕሮግራም ይቀበላሉ። 
ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች፡ 
በእያንዳንዱ የተማሪ ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ የተለያዩ የማስተማር አማራጭ  ዘዴዎችን ማካተት 

ኬ-2 45 ደቂቃ/በቀን ጥቅሎች 

3ኛ ክፍል 60 ደቂቃ/በቀን ኦንላይን 
ቀጣይነት ያለው 
ትምህርት 

ከ4-5ኛ ክፍል 90 ደቂቃ/በቀን ኦንላይን 
ቀጣይነት ያለው 
ትምህርት 

 

የተራዘሙ የትምህርት ዓመት አገልግሎቶች 

እያንዳንዱ ልጅ የ IEP ቡድን ለ COVID-19 በተሰጠ ምላሽ በትምህርት ቤቱ መዘጋት ምክንያት የ ESY አገልግሎቶች ብቁ መሆን አለመሆኑን መወሰን አለበት፣ እና 
ረዘም ላለ ጊዜ መቆየቱ በሌሎች እረፍት ጊዜዎች ውስጥ ወደ ነበረበት ሂደት ለመመለስ ያስከተለውን ሁኔታ ግምት ዉስጥ ማስገባት ይኖርበታል። አንድ ተማሪ ከት/ቤት 
መዘጋት በፊት የ ESY አገልግሎቶችን እንደሚፈልግ ከወሰነ፣ ከዚያ ተማሪው የESY ትምህርት ማግኘቱን ይቀጥላል። 
ለእያንዳንዱ የአካል ጉዳተኛ ተማሪ የትምህርት ቤቱ መዘጋት ያመጣው ውጤት መገምገም አለበት። 

 
የልዩ ትምህርት ስብሰባዎች 

በዚህ መዘጋት ወቅት APS ሁሉንም የ IDEA እና VA መመሪያዎች ለመከተል ሙሉ ጥረት እያደረገ ነው። 
ወላጆች በተማሪ ድጋፍ ቡድን፣ በክፍል 504 እና / ወይም እንደ ግላዊ የትምህርት መርሃግብር (IEP) ባሉ ስብሰባዎች ላይ እንደ አስፈላጊነቱ በስልክ ወይም 

በኢንተርኔት በመደገፍ በተማሪ ድጋፍ መሳተፍ ይችላሉ። በልዩ ትምህርት መካከል ያሉ የተማሪዎች ቤተሰቦች እንደ ግምገማዎች እና / ወይም የተደገመ ግምገማዎች ያሉ 
ክፍል 504 ሂደቶች ላይ ከልጆቻቸው የጉዳይ አቅራቢ ጋር ወይም ከትምህርት ቤቱ የተማሪ ድጋፍ አስተባባሪ ጋር ይገናኛሉ። ወላጆች ለልዩ ትምህርት ለሂደቶቹ 
ኤሌክትሮኒክ ስምምነት ሊሰጡ ይችላሉ። የልዩ ትምህርት ስብሰባዎችን በተመለከተ ለተጨማሪ ጥያቄዎች ወላጆች ከልጃቸው ጉዳይ  አቅራቢ ጋር በቀጥታ እንዲገናኙ 
ይበረታታሉ። የወላጅ የመረጃ ማእከል ለቤተሰቦች ቀጣይነት ያለው ድጋፍ የሚሰጥ ሲሆን በሚዘጋበት ጊዜ በ prc@apsva.us ወይም 703.228.7239 ሊገኝ 
ይችላል። 

 
 
 

 ትምህርትን በተመለከተ ከእንግሊዝኛ ተማሪዎች የሚጠበቁ ነገሮች  

Arlington የህዝብ ት/ቤቶች የቋንቋ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸዉ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸዉ  እገዛ መስጠቱን በማጠናከር የግለሰብ ፍላጎቶቻቸዉን በሚያሟላ መልኩ 
በማስማማት የተለያዩ ድብልቅ እንቅስቃሴዎችንና አማራጮችን ያቀርባል፡፡  የእንግሊዝኛ ተማሪዉ(EL) አስተማሪዎች ከጠቅላላ የትምህርት አስተማሪዎች ጋር አብረዉ 
በመስራት የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን በሚከተለዉ መልኩ ይደግፋሉ፤ 

• የመማር እንቅስቃሴዎችን ማሻሻያ ለማድረግ ማሳደግ ሲጀምሩ የተማሪዎቹን የእንግሊዝኛ የችሎታ ደረጃ (1፣2፣3፣4 ወይም 6) በማለት ግምት ዉስጥ 
ያስገባሉ፡፡ 

• ይዘቶቹን በሚማሩበት ጊዜ ለእንግዚዝኛ ቋንቋ እድገት መናገር፣ማዳመጥ፣ማንበብና መፃፍ በይዘቱ መማሪያ ዉስጥ እንዲፈጠር ተካትቷል፡፡ 
• ለሁሉም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃዎች(ለ EL 1 እና 2 ደረጃዎች የመማሪያ አቅጣጫዎች በቀላሉ እንደሚገኙና ለመረዳት የሚቻሉ እንደሆኑ 
ማረጋገጥን ያጠቃልላል) የመማሪያ ድጋፎችን ማቅረብ፡፡ 

• በምስልና በድምፅ ድጋፎች በመሳሰሉ ብዙ ፎርማቶች መረጃ ማቅረብ፡፡ 
• ቁልፍ ሃሳቦችን ሞዴል አድርጎ ማቅረብ፡፡ 
• የትምህርት ቋንቋዉን የመረዳት አቅማቸዉን ለመደገፍ የተማሪዎችን የእዉቀት መሰረት መገንባት፡፡ 
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ቴክኖሎጂ 

ማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት (SEL) 

• ትክክለኛ የተፈቀዱ መርጃዎችን እንዲጠቀሙ ማበረታታት፤ለምሳሌ ከእነሱም መካከል የሚካተቱት፣ 
» የእንግሊዝኛ እና/ወይም የሁለት ቋንቋ ዲክሽነሪዎች፣ 
» ተጨማሪ ሰአት መስጠት፣ 
» ጮክ ብሎ ማንበብ ወይም የድምፅ ድጋፍ ማድረግ 

• የተማሪዎቹን ጥንካሬ በመረዳት ጥንካሬያዉን ተጠቅሞ የቋንቋ እድገታቸዉን ለመገንባት እርዳታ ማድረግ፡፡ 

 
EL አስተማሪዎች ከተማሪዎችና ከቤተሰቦች ጋር አብሮ በመሆን በተደጋጋሚ የማጣራት ስራ ማድረግ እንዲሁም ለሁለት የተለዩ ተማሪዎች በ IEP ወይም 504 

ስብሰባዎች ዉስጥ መሳተፍ፡፡ 
 
 
 

• ከ3-5ኛ ክፍሎችያሉ ተማሪዎች የሚጠቀሙበት አይፓድ አላቸው እና በዲጂታል ትምህርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ። 
• ሲሳው፣ ካንቫስ፣ ወይም Google Classroom ከእነዚህ ሥርዓቶች በአንዱ በኩል መምህራን ለተማሪዎቻቸው የመማር እንቅስቃሴዎችን እና 
ሀብቶችን ይሰጣሉ። 

• ማይክሮሶፍት ቡድኖች ስብሰባዎች፡ መምህራን፣ ተማሪዎች እና ወላጆች በኢንተርኔት በታገዘ ግንኙነት ሊፈጥሩ ይችላሉ። የቡድን ስብሰባዎች አስተማሪዎች 
ለተማሪዎች በትምህርት ተግባራት ላይ መመሪያ እና እገዛ እንዲሰጡ እና ከወላጆች ጋር እንዲገናኙ ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድን ይሰጣል። 

• ዙም(Zoom) በ APS ተቀባይነት ያለው የመሳሪያ ስርዓት አይደለም። በዙም(Zoom) የሚሰጠው የነጻ አገልግሎት እቅድ የተማሪዎችን ደህንነት 
የሚጠብቅበት ምንም ማረጋገጫ የለውም እና መደበኛ የአገልግሎት ስምምነታቸው የFamily Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
መስፈርቶች እንደሚያሟላ ግልጽ አይደለም። APS የ FERPA ማይክሮሶፍት ቡድኖች ስርዓት ጋር መስማማቱን አረጋግጧል። በአካባቢው ካሉ ሌሎች 
የት/ቤት ስርአቶች ጋር ተማክረን ነበር፣ እናም ሁሉም ተመሳሳይ አቋም ወስደዋል። እንደ Zoom ያሉ አቅራቢዎች እነዚህን አቅርቦቶች በጥሩ ዓላማ 
እያሰሯጯቸው ቢሆንም በ APS ተቀባይነት ያገኙ የተማሪ አገልግሎት ሰጪ መሳሪያዎችን መጠቀም የተሻለ እንደሆነ እናምናለን። 

 
 
 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን የሁለተኛ ደረጃ መርጃን ለሚጠቀሙ ተማሪዎች የስሜት አያያዝ እና ስሜትን የመረዳት ትምህርት ርዕሶችን ከጭንቀት 
መከላከያ ስልቶች ጋር ያቀርባል። 
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪዎች ተማሪዎቻቸውን ቪዲዮ ወደሚመለከቱበት የመማሪያ ደረጃ ቡድን (ካንቫስ ወይም ሲሳዉ) በየሳምንቱ አፕሎድ በማድረግ 

ከ3-5ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ትምህርቶችን በቪዲዮ ያቀርባሉ። 
ከ ኬ-2 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በማህበራዊ ስሜታዊ ስልቶች እና እንቅስቃሴዎች እሽጎችን ይቀበላሉ። የመጀመሪያ ደረጃ አማካሪዎች ቡድን እነዚያን ስልቶች እና 

እንቅስቃሴዎች የሚያመለክቱ ቪዲዮዎችን ያዘጋጃሉ ከዚያም ለቤተሰቦች በሊንኮች አማካኝነት ይሰጣሉ። 
ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር እንዴት መነጋገር እንደሚችሉ ለመማር፣ የተለመዱ አሰራሮችን ለማቀናበር እና ደህንነትን ለመለማመድ እንዲችሉ በዋናው APS  ድረገጽ 

(apsva.us/continuity-of-learning/mental- health-resources/) ላይ በርካታ የአእምሮ ጤና ሀብቶች አሉ። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶች ለተማሪዎች 
ለተጨማሪ የተራዘሙ እንቅስቃሴዎች እና ሀብቶችም አሉ። በመጨረሻም፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መምህራን እና ሰራተኞች ለት/ቤቱ አማካሪ፣ ለስነ-ልቦና ባለሙያ፣ 
ለማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ ወይም ለአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኛ አማካሪ ቀጥተኛ ግንኙነትን ሊያቀርቡ ይችላሉ። 
የሁለተኛ ደረጃ ሀብቶች ቤተሰብ ተደራሽነት፡ https://www.secondstep.org/covid19support 

https://www.secondstep.org/covid19support
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  ለቤት ትምህርት ምክሮች  
መርሃ ግብር ማውጣት 
የተለመዱ አሰራሮችን ማውጣት ለአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ልጅዎ በቤት ውስጥ እንዲማር የሚያደርጉ አንዳንድ ምክሮች ቀጥሎ ተሰጥተዋል። 

• በእድሜያቸው ልክ ደቂቃ ቁጥር አጫጭር የትምህርት ጊዜዎችን ያዘጋጁ። ለምሳሌ፣ የ10 አመት ተማሪ ለ 10 ደቂቃ ይሰራና ከዚያ እንቅስቃሴ ያለው 
እረፍት ይወስዳል። 

• ተማሪዎ በየቀኑ የሚሰራበት ጸጥ ያለ ቦታ ይስጡት እና በተቻለ መጠን ምንም የሚረብሽ ነገር አይኑር። 
• በየቀኑ የእንቅስቃሴ እረፍቶች መኖሩን ያረጋግጡ --ገመድ መዝለል፣ የግድግዳ ፑሽአፕ እና ቆመው ዱብ ዱብ ማለት። 
• በቀን ቢያንስ ለ 25 ደቂቃ ውጪ ለመሆን ጊዜ ይውሰዱ። ክትትል ያለበት እርምጃ፣ ብስክሌት መንዳት እና የቤተሰብ ጨዋታዎች ውጪ ሆነው የሚደሰቱባቸው 
ጥሩ መንገዶች ናቸው። 

• የስራ መርሃ ግብርዎ/የቤተሰብ ፍላጎትዎ ከተመከሩት መርሃ ግብር እንዲለይ ሊያደርግ ይችላል። ማስተዋል ያለብዎ ነገሮች፡ 
• መነሻ እና መተኛ ሰአታት 
• የምግብ ሰአታት 
• እናንተ (አዋቂዎች) ጸጥታ ጊዜ የምትፈልጉት መቼ ነው -- 
ለልጅዎ በግሉ የሚሰራው ተግባር ያቅዱ 

• የመማሪያ ጊዜ (ብዙ ክፍለ ጊዜዎች) 

• ልጆች ለብቻቸው እና ከአዋቂ ጋር የንባብ ጊዜ 
• ውጪ የመሆኛ ጊዜ 
• ነጻ ጨዋታ ወይም ምርጫ ተግባራት 
• የቤት ውስጥ ስራዎች 

• ይህ ጊዜ ልጆች በትምህርት ቤት እና በህይወታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ ክህሎቶችን ማስተማሪያ ጥሩ ጊዜ ነው። 
• እንዴት መደራጀት ይቻላል 
• እንደ እድሜያቸው የሆነ ነገር እንዴት እንደሚያበስሉ 
• ማህበራዊ ክህሎቶችን ለማበረታታት የቤተሰብ ተደጋጋሚ ተግባሮችን መፍጠር 

አማራጭ የቀን መርሃ ግብር ይህ በየቤቱ ካለው የቤት ስራ መርሃግብር መሰረት ለየቤተሰቡ ሊለያይ ይችላል። 
 

የጊዜ ገደብ ተግባር 

7:30–8:30 a.m. ከእንቅልፍ መነሳት፣ ቁርስ መብላት እና ልብስ መልበስ 

8:30–9:30 a.m. የንባብ እና የሂሳብ ትምህርት 
*ለእያንዳንዱ ከ10-15 ደቂቃ ስራ፣ የ10-15 ደቂቃ የእንቅስቃሴ እረፍት ይውሰዱ። 

9:30–10 a.m. የውጪ ወይም የውስጥ እረፍት 

10–10:30 ስናክ እና ውይይት 

10:30-11 a.m. የንባብ እና የሂሳብ ትምህርት መጨረስ 

11–11:30 a.m. የውጪ ወይም የውስጥ እረፍት 

11:30–12 p.m. የአርት ወይም ሙዚቃ እረፍት 

12–12:30 p.m. ምሳ 

12:30–1 p.m. ንባብ እና መፍታታት 

1–2 p.m. ነጻ የጨዋታ ጊዜ 

2–2:30 p.m. የውጪ ቁጥጥር ያለው እርምጃ ወይም ብስክሌት መንዳት 

2–30-3 p.m. ከሌሎች ጋር መገናኘት—ከሌላ ሰው ጋር በስልክ ማውራት ወይም በቤት ውስጥ ውይይት ማድረግ 

3 p.m.–የእንቅልፍ ጊዜ ሃሳቦች፡  

• ቤተሰቡ በሙሉ ለእርምጃ ውጪ መውጣት 
• ሙዚቃ ማዳመጥ ወይም መፍጠር 
• የቤት ውስጥ ስራዎችን ማገዝ 

• መጽሃፍት ማንበብ 
• እራት ማቅረብ ወይም ማጽዳት ማገዝ 
• የቤተሰብ ጨዋታ 



APS የተከታታይ የትምህርት እቅድ፡ የመጀመሪያ ደረጃ PreK-5 
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ለሁሉም ተማሪዎች የስክሪን አጠቃቀም ምክሮች 
የስክሪን ንጽህናን በተመለከተ የሚከተሉት ምክሮች ከ  www.screensandkids.us የተወሰዱ ናቸው፡ 

 
ማድረግ ያለብዎ፡ 

1. እግርዎን መሬት ላይ ቀጥ አድርገው ጠረጴዛ ወይም ዴስክ ላይ ቀጥ ብለው ይቀመጡ 
2. እጆችን በ 90 ዲግሪ አንግል ያድርጉ 
3. የማሳያው አናት በአይንዎ አቅጣጫ እንዲሆን መሳሪያውን ያስተካክሉ 
4. ማሳያው ከፊትዎ ቢያንስ 15” ርቀት ላይ እንዲሆን ያድርጉ 
5. ብዥታን ለማስወገድ የሚሰሩበትን ቦታ ከመስታውቶች ዘጠና ዲግሪ ላይ ያቀናጁ (ከማሳያው ፊት ለፊት ወይም ከኋላ የሚመጡ የብርሃን ምንጮችን 

ያስወግዱ) 
6. አይንዎን ያርገብግቡ። ማርገብገብዎን ይቀጥሉ። ልጅዎ እንዲያርገበግብ ያስታውሱ። 
7. እረፍቶችን ቶሎ ቶሎ ይውሰዱ - ያሳስቡ፣ ውሃ ይጠጡ... ይደንሱ! 
8. ጸሃይ መጥለቂያ ላይ መሳሪያዎችን ያጥፉ 
9. በምሽት ከመኝታ ቤቶች ሁሉንም መሳሪያዎች ያስወግዱ 
10. የመሳሪያ አምራቹን የጤና እና የደህንነት ማስጠንቀቂያ ሰነዱን ይመልከቱ 

 

ማድረግ የሌለብዎ፡ 
11. መሳሪያዎችን እግር ላይ ወይም አልጋ ወይም ትራስ ላይ መጠቀም 
12. ስክሪን ከፊት 15” ርቀት በላይ አቅርበዉ መጠቀም 
13. ስክሪኑን ወደ ታች ማየት ወይም መሳሪያውን አልጋ ላይ፣ ሶፋ ላይ ወይም መሬት ላይ ተኝተው መጠቀም 
14. እግር ላይ መቀመጥ ወይም ወደ መሳሪያው ታጥፈው መቀመጥ 
15. መሳሳብ/ውሃ/የዳንስ እረፍት ሳያደርጉ ከ 30 ደቂቃ በላይ መስራት 
16. አይንን ያለማርገብገብ ማሳያውን መመልከት 
17. ያለ ወላጅ ክትትል ልጆች መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ መፍቀድ ወይም ልጆች ተጠምደው እንዲቀመጡ መሳሪያዎችን መጠቀም 
18. መሳሪያዎች ላይ ረጅም ጊዜ ማሳለፍ - ወይም ልጆች አልጋ ሰአት አካባቢ እንዲጠቀሙ መፍቀድ 
19. የብርሃን ምንጭን ከማሳያው ፊት ለፊት ወይም ከኋላ ማስቀመጥ 
20. ሌላ ምርጫ ሳያቀርቡ ልጆች መሳሪያ አንዲጠቀሙ መፍቀድ ወይም መጠየቅ 

 
 
 
 
 

 

http://www.screensandkids.us/
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