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ከወላጆች ጋር ለመተባበር የሚጠበቁ ነገሮች 

ለቀሪዎቹ የ 2019-20 የትምህርት ዓመት የትምህርት ዕቅድ 

 

 
ከ6-12 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በእያንዳንዱ የትምህርት ቀን (በቀን ውስጥ እስከ 3.5 ሰዓት ድረስ) ለእያንዳንዱ ኮርስ 30 ደቂቃዎችን እንዲያሳልፉ 

ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ መመሪያዎች ተማሪዉ በየቀኑ ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያገለግሉ ናቸዉ፡፡ 
በዚህ ባልተጠበቀ ጊዜ የተማሪዎችን እና የአስተማሪዎችን የማህበራዊ - ስሜታዊ ጤና ሁኔታ ለማስተናገድ  

ይህ ዓይነተኛ የመማር ማስተማሪያ ጉልህ ቅናሽ ያደርጋል። 
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። ይህ በተለይ በተከታታይ ትምህርቶች እና በተለይም በይዘታቸዉ ድምር የሆኑትን ነዉ፡፡ 

 
 
 

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች በቤተሰቦች እና በትምህርት ቤቶች መካከል ላለው ትብብር ለስኬት አስፈላጊ እንደሆነ ይመለከታሉ። ይህ ሰነድ 
የሚያጠቃልለዉ ወላጆችና አሳዳጊዎች የልጃቸዉን የቀን ጉዞ እንዴት አድርገዉ እንደሚያዋቅሩ መያዙን ያስታዉሱ፣ (ገጽ 6 ን ይመልከቱ)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። 
 
 
 

የብቃት መስፈርቶች ካላቸው AP፣ IB፣ DE ወይም CTE ኮርሶች በስተቀር ምንም አዲስ ይዘት በቀረዉ የትምህርት አመት ዉስጥ ማስተማር ወይም ምዘና 
መስጠት የለም።ተመጣጣኝ የመማር እድሎችን ለመፍጠር ለሁሉም የ APS ኮርሶች በፊት ተዋውቀው የነበሩ እና መሰረታዊ ሃሳቦችን መርጠናል። በሁሉም የይዘት 
መስኮች ውስጥ ተከታታይ ኮርሶች በ2020-21 የትምህርት ዘመን መጀመሪያ ወቅት በዚህ የትምህርት ዘመን 4ኛው ሩብ ዓመት ላይ በመደበኛነት መጀመር 
የነበረባቸውን የፖወር መስፈርቶች ላይ ይሰራል፡፡ 

 
ለሁሉም የይዘት አካባቢዎች አጠቃላይ የሚጠበቁ ነገሮች 

የሁሉም ልጆች የግል እና የጋራ ትምህርት ፍላጎቶችን ለማሟላት በምንሰራበት ጊዜ APS የተማሪ-ነክ ትምህርቶችን ለማስተማር ቁርጠኛ ነው። የመማሪያ 
ትምህርቶችን ሲያዳብሩ እና ሲተገበሩ መምህራን ሰፋ ያለ የመማር ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። 
በየሳምንቱ፣ አስተማሪዎች የሚከተሉትን ያደርጋሉ፡ 

• ተማሪዎች በመማር ላይ እንዲሳተፉ መደበኛ ዕድሎችን ይቀርባሉ። 
• ማጠናከሪያ ለሚፈልጉ ተማሪዎች፣ በአስተማሪው ወይም በ CLT የተፈጠረ ቢያንስ አንድ አነስተኛ ትምህርት ቪዲዮ፣ ኦዲዮ፣ በተተነተነ ፓወር ፖይንት፣ 
ወይም በዲጂታል ሃብት ውስጥ የተካተተ አጋዥ ስልጠና ማቅረብ፡፡ 

• በጥሩ የትምህርት አቋም ላሉ ተማሪዎች ከዚህ ቀደም የተዋወቀውን ትምህርት ማበልፀጊያ ወይም ማራዘሚያ እንቅስቃሴዎችን ማቅረብ፡፡ 
• በማይክሮሶፍት ቡድኖች፣ በካንቫስ ስብሰባ፣ በካንቫስ ውይይት ቦርድ/ንግግር በኩል ጥያቄ ለመጠየቅ ቢያንስ አንድ ቨርቹዋል የቢሮ ሰዓት 
ማውጣት። 

• የተማሪ ተሳትፎ እና ግንዛቤን መከታተል 
በመቀጠል፣ አስተማሪዎች የሚከተሉትን ያደርጋሉ፡ 

• ማጠናከሪያ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች የብቃት ደረጃን ማሳየት እና በእነሱ ሂደት ላይ በመደበኛነት ከእነርሱ ጋር መፈተሽ ከሚያስፈልጋቸው የኃይል ደረጃዎች 
ጋር የተዛመደ አፈፃፀም ተግባር መመደብ። 

ለተማሪ ተሳትፎ የሚጠበቁ ነገሮች  

https://apsva.us/continuity-of-learning
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ኦንላይንና ድብልቅ ኮርስ 

በቨርችዋል APS ወይም በሌሎች አቅራቢዎች ሙሉ በኢንተርኔት በታገዘ ኮርሶች የተመዘገቡ ተማሪዎች በስርአተ ትምህርቱ አማካይነት የመማር ጉዟቸዉን 
ይቀጥላሉ። በኢንተርኔት የታገዙ ትምህርቶች አዳዲስ ትምህርቶችን ማስተዋወቅ፣ አዲስ የትምህርት ሥራዎችን መመደብ፣ እና አዳዲስ ግምገማዎችን ለክፍል ማስተዳደር 
ይቀጥላሉ። 
በኦንላይን እና በድብልቅ ኮርሶች ውስጥ የተመዘገቡ ተማሪዎች (አስተማሪያቸው በአካል እንዲያግዛቸው የሚፈልጉ ተማሪዎች) ቀጣይ ለሆነ ስራቸው 

አዲስ የሆነ ይዘት አይሰጣቸውም ወይም ውጤት አይቀበሉም። 
 
 
 

  የውጤት አሰጣጥ  

የቨርጂኒያ የትምህርት ዲፓርትመንት (VDOE) እስከ አርብ ማርች 13 ቀን 2020 ድረስ በጥሩ የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎች ወደ ቀጣዩ ክፍል እንደሚያድጉ 
አመልክቷል። ይህ ድንጋጌ ተመራቂዎችን ያካትታል። 
የምረቃ መስፈርቶችን፣ የሽልማት ነጥቦች መስጠትን እና የትምህርት ቀጣይነትን በተመለከተ ለተጨማሪ መረጃ ከ VDOE ይህንን አገናኝ  ይመልከቱ። 

(የምረቃ መስፈርቶችን፣ የሽልማት ነጥቦች መስጠትን እና የትምህርትን ቀጣይነት በተመለከተ  ከቨርጂንያ የትምህርት ዲፓርትመንት መምሪያ ይሰጣል) 
ለሙሉ ዓመት እና ለሴሚስተር ትምህርቶች - የተማሪዎች የመጨረሻ ሪፖርት ካርዶች በ 

3ኛው ሩብ አመት መጨረሻ ላይ የተማሪን ውጤት ያሳውቃሉ። 
ለሙሉ ዓመት ክፍሎች፣ የመጨረሻ የክፍል ዉጤት ከሩብ አመት 1-3 ላይ ተመሥርቶ የሚሰላው ይሆናል፤ የመጨረሻ ፈተና አይኖርም። 
ለሁለተኛ መንፈቅ ወቅት በጊዜ ሰሌዳ ላይ ተይዘዉ የነበሩ ሴሚስተር ክፍሎች፣ የመጨረሻ ዉጤት 3ኛ ሩብ አመት ላይ ተመሥርቶ የሚሰላው ይሆናል፤ 

የመጨረሻ ፈተና አይኖርም። 
ጥሩ የትምህርት አቋም ላይ ያልሆኑ ተማሪዎች - እስከ አርብ ማርች 13፣ 2020 ድረስ የመጨረሻ ውጤት D ወይም E ያስመዘገቡ - 

አስተማሪው በወሰነው የኃይል መመዘኛዎች  ውጤታቸውን እንዲያሻሽሉ ብቃታቸውን እንዲያሳዩ ይጠበቅባቸዋል። በእነዚህ መመዘኛዎች የተረጋገጠ ብቃት ካላቸው፣ 
የእነዚህ ተማሪዎች ውጤት ከ E ወደ D ወይም ከ D ወደ C ይለወጣል። አስተማሪዎች ከተማሪዎቻቸው ጋር እስከ ትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ድረስ በብቃት ለማሳየት 
ተለይተው እንዲታወቁ የሚያስችሏቸውን ዕድሎች ለመለየት ከተማሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። 
በጥሩ አቋም ላይ ያሉ ተማሪዎች (የ C ወይም ከዚያ በላይ የመጨረሻ ደረጃ ያጠናቀቁ)በአስተማሪው እና / ወይም በይዘት የትብብር ትምህርት ቡድኖች 

(CLTs) የዳበረ ከዚህ ቀደም ከተዋወቀው ትምህርት (ከ1-3) ጋር የተዛመደ የቅጥያ እንቅስቃሴዎችን በማጠናቀቅ ትምህርታቸውን ከ C ወደ B፣ ወይም B ወደ A 
የማስተካከል እድል አላቸው። ስለ ትምህርታቸው ለመወያየት መምህራን እስከ ትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ድረስ እነዚህን ተማሪዎች መከታተል ይቀጥላሉ። 

 
ሪፖርት ካርዶች 

የሶስተኛ ሩብ አመት ሪፓርት ካርዶች ኤፕሪል 21 የጊዜ ሰሌዳ በተያዘለት መረጃ  አገልግሎት ParentVUE ለወላጆች ይለጠፋሉ እና የመጨረሻውን ክፍል 
አያካትቱም። 
የመጨረሻ የሪፖርት ካርዶች ለ MP3 መደበኛ ደረጃ የAPS አስተያየቶችን፣ የመጨረሻውን የኮርስ ደረጃና ለሩብ አንድ፣ ለሁለት እና ለሦስት ክፍሎች 

የሚሰጡ ክፍሎችን ያካትታሉ። ሴሚስተር፣ ፈተና እና አራተኛ ሩብ ክፍሎች አይካተቱም። 
 
ለተማሪዎች ግብረ መልስ 

መደበኛ የትምህርት ዉጤቶች ባይኖሩም፣ አስተማሪዎች አሁንም ለተማሪዎች ግብረ መልስ ይሰጣሉ። የተማሪን እድገት በተመለከተ መምህራን አስተያየቶችን 
በመጠቀም ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች መረጃ ይሰጣሉ። የሚከተሉት አስተያየቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ፡ 

• ያልተሟላ (Inc)፡ ተማሪው የተሰጠዉን ስራ እንዳስረከበ ነገር ግን ያንን / እነዚያን ክፍል (ክፍሎች) እንዳላጠናቀቁ ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ያሳያል። 
• የተሟላ (CMP)፡ ተማሪው ሁሉንም የተሰጠዉን ስራ በተሳካ ሁኔታ እንዳጠናቀቀ እና መከለስ እንደማያስፈልግ  
ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ያሳያል። 

• ክለሳ ያስፈልጋል (NR)፡ ተማሪው አጠቃላይ ስራውን እንዳስረከበ ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ያሳያል፣ ግን የተሰጠዉን ስራ ማሻሻል እና እንደገና ማስገባት 
አለበት። 

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
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ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች መምህራን አጫጭር ግብረ መልሶችን ለመስጠት የሕዝብ ማስታወሻዎችን ይጠቀማሉ። 
የመጨረሻ ውጤታቸው D ወይም E ያገኙ ተማሪዎች፣ ከአስተማሪዎቻቸው ጋር በካንቫስ ያልተሳተፉ፣ እና አስተማሪዎቻቸው ወይም አማካሪዎቻቸው ከእነሱ ጋር 

በንቃት ለመሳተፍ ፈልገዉ  እነዚህ ተማሪዎች በኢንተርኔት መድረስ አለመቻላቸውን ወይም ቀጣይ በሆነ የማሻሻያ ጥረቶች ላይ የማይሳተፉበት ደጋፊ ምክንያት ካቀረቡ 
በበጋ ትምህርት ለመሳተፍ እድሉ ይሰጣቸዋል። 

 
ባለሁለት ምዝገባ ኮርሶች ውስጥ የተመዘገቡ ተማሪዎች 

የሰሜን ቨርጂኒያ ማህበረሰብ ኮሌጅ እስከ 2019-20 የትምህርት ዘመን ድረስ ሙሉ በሙሉ በኢንተርኔት የሚታገዝ ማቅረቢያ ሞዴል ተዛውሯል። በ NOVA 
በኩል ነጥብ ለማግኘት አንድ ተማሪ ለሁሉም የትምህርት አይነቶች መተዋወቅ እና ሁሉንም የትምህርት ይዘቱን ማጠናቀቅ አለበት። በዚህም ምክንያት፣ ባለሁለት 
የተመዘገቡ ኮርሶች የተመዘገቡ የ APS ተማሪዎች በአዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንዲተዋወቁ፣አዳዲስ የቤት ስራዎችን እንዲቀበሉ እና እንዲገመግሙ ይደረጋል። 
ተማሪዎች የሚከተሉትን ደረጃዎች በ NOVA ትራንስክሪፕት ላይ ይቀበላሉ- 

P+ – ከ “C” ወይም ከዛ በላይ ደረጃ ከሆነ ይለፉ፡ ለኮሌጅ ሽግግር፣ ቴክኒካዊ ትምህርት እና ለልማት ኮርሶች ይተገበራል። የ P + ደረጃ በተማሪ 
NOVA GPA ላይ ተጽዕኖ አያሳርፍም። 
P- – ከ “D” ደረጃ ጋር ይለፉ፡ ለኮሌጅ ሽግግር፣ ቴክኒካዊ ትምህርት እና ለልማት ኮርሶች ይተገበራል። የ P- ደረጃ በተማሪ NOVA GPA ላይ ተጽዕኖ 
አያሳርፍም። 
W – ማቋረጥ: በ NOVA ፖሊሲ 5.6.0 እና በ COVID-19 መመሪያ መልእክት 11 ላይ የተመሠረተ አንድ ተማሪ 
ያለ ቅጣት የመጨረሻ ትምህርቱን ማቋረጥ ይችላል። 
I - ያልተሟላ: በ NOVA ፖሊሲ 5.6.0 ላይ በመመስረት የትምህርት ቤቱ አባል እና ተማሪ በሚቀጥሉት ሴሚስተር ውስጥ ቀሪ ትምህርቶችን 
ለማጠናቀቅ በእቅዱ ሊስማሙ ይችላሉ። 

የ APS ሪፖርት ካርድ የ2019-20 የትምህርት ዓመት በሚመሠረትባቸው ሶስት የዉጤት መስጫ ወቅቶች የተማሪውን የደብዳቤ ውጤት ያሳያል። እነዚህ ሶስት 
ዉጤቶች ለኮርሱ የመጨረሻውን የ ኤፒኤስ ደረጃ ለማስላት ያገለግላሉ። ይህ ዉጤት በ NOVA ግልባጩ ላይ ካለዉ ከተማሪው ዉጤት ሊለያይ ይችላል። 
ተማሪዎች በተጨማሪ የነበራቸውን የደብዳቤ ዉጤት (ለምሳሌ A፣ B፣ C፣ D) በ NOVA ትራንስክሪፕቶች ላይ የመቀበል አማራጭ አላቸው። ሆኖም፣ እነሱ ይህንን 

በተለይ መጠየቅ አለባቸው፣ እና ሊቀለበስ አይችልም። የደብዳቤ ነጥቦችን ለመቀበል የሚፈልጉ ተማሪዎች ይህንን ጥያቄ ለእያንዳንዱ ክፍል ለየብቻ መጠየቅ አለባቸው። 
NOVA በዚህ ሂደት ላይ እየሰራ ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ያትመዋል። የ APS ሰራተኞች የውሳኔ አሰጣጥ ሂደትን ለመደገፍ ከተማሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። 
አንድ ተማሪ የደብዳቤ ደረጃ ከጠየቀ፣ ይህ ጥያቄ የመጨረሻ ነው እናም መለወጥ ወይም መሻር አይቻልም። የእያንዳንዱን ተማሪ ጥያቄ ለማስመዘገብ እና ለማስጠበቅ 
NOVA በ VCCS ይጠየቃል። ለ NOVA ተማሪዎች ለተወሰነ የፀደይ ወቅት ትምህርታቸው ከመጨረሻው ቀን በፊት ለደብዳቤ ክፍል ሊቀየር የማይችል ጥያቄ ማቅረብ 
አለባቸው። እባክዎ ልብ ይበሉ፣ ባለሁለት የምዝገባ ተማሪዎች የደብዳቤ ደረጃ ከ NOVA ሊሰጣቸው የሚችሉት ባለሁለት የምዝገባ መምህራን በኮሌጅ ተቀባይነት 
ያገኙትን የግምገማ ልምዶች እና የምዘና ውጤቶችን በ NOVA ካንቫስ ስርዓት ውስጥ የሚጠቀሙ ከሆነ ብቻ ነው። 
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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።  እቅዱ የተሰራው ተማሪዎች በቀላሉ እንዲያገኙት እና እንዲረዱት አስተማሪዎች እና ኬዝ 
ሰራተኞች በትምህርት እንቅስቃሴዎች ላይ ተባብረው እንዲሰሩ ተለዋዋጭነት እና ብዙ ግብአቶች እንዲኖሩት ተደርጎ ነው። 
የኬዝ ሰራተኞች ተማሪው አስፈላጊ የሆነ ልዩ የትምህርት እገዛ ማግኘቱን እርግጠኛ ለመሆን ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ ሌላ ልዩ አስተማሪዎችን ያገኛሉ። ይህ 

የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡ 
• በካንቫስ ላይ የቤት ስራ ሂደቶችን መከለስና ማደራጀት  
• ተማሪው ለሥራው ቅድሚያ እንዲሰጥ መርዳት 
• ግራፊክ አዘጋጆችን ማቅረብ 
• እንደ ኦዲዮ ያሉ አቅርቦቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ 
• ምደባውን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልጉ የተወሰኑ ክህሎቶችን ወይም ቅድመ ተፈላጊ ችሎታዎችን ማስተማር 
• የንባብ ወይም የሂሳብ ደረጃዎችን ማስተካከል 
• የፅሁፍ መመሪያዎችን ግልፅ ማድረግ 
• ትኩረት ለመሳብ ምደባዎችን ማሳጠር 
• የተማሪን ትምህርት ለመደገፍ ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነ መገምገም 
• የቪዲዮ ውይይት (ከወላጅ ጋር ካለ) 

 
ከልዩ ትምህርት ጋር ተዛማጅ አገልግሎቶች 

ተማሪዎች ትምህርትን ማግኘት መቻላቸውን ማረጋገጥ የተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች ሚና ነው። ይህንን ለማሳካት ተያያዥ አገልግሎት ሰጭዎች ተደራሽ የመማር 
ማስተማር እንቅስቃሴዎችን ለመንደፍ ወይም ነባር እንቅስቃሴዎችን ለቤት ትምህርት ለማስተካከል ከልዩ ትምህርት መምህራን ጋር ይተባበራሉ። በተጨማሪም፣ እያንዳንዱ 
ተማሪ ወይም ወላጆች መመሪያ የማግኘት ችግር እያጋጠማቸው ከሆነ፣ ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች ከወላጆቹ ጋር ምክክር ያዘጋጃሉ። ይህም የሚከተሉትን ሊያካትት 
ይችላል 
e-m የኢሜይል፣ የስልክ ወይም የቪዲዮ ንግግር፣ ነገር ግን የቤተሰብ ምክክር ሞዴልን ይጠቀማል እንጂ በተጠቀሱት የመገናኛ 
መንገዶች ቀጥተኛ የቴራፒ አገልግሎቶችን ለተማሪዎች አያካትትም። 

 
ለአውራጃ አቀፍ(Countywide) ፕሮግራሞች መመሪያ- ተግባራዊ የሕይወት ችሎታዎች፣ብዙ ጣልቃ-ገብነት መርሃግብር ኦቲዝም (MIPA) ላለባቸዉ 
ተማሪዎች፣ የ Shriver ፕሮግራም 

ተማሪዎች የአጠቃላይ ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርት እንዲጠቀሙ ለማገዝ፤ መምህራን መደበኛ-መሠረት ያደረገ መመሪያ ለእነርሱ ብቻ ይሰጣል። ወደ ቤት የተላኩ 
የአዳዲስ መለኪያዎች ድግግሞሽ በእያንዳንዱ ተማሪ የግል የትምህርት ፍጥነት ላይ ይመሰረታል። ዓላማ ተማሪዎች ቀደም ሲል ያገኙትን ክህሎቶች እንዲቀጥሉ መርዳት 
ነው። 

 
 
 

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 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፡፡ 

ካካካ ካካካካካ ካካካካ ካካካካካ ካካካካ 
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ቴክኖሎጂ 

ማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት (SEL) 

• ቁልፍ ሃሳቦችን ሞዴል አድርጎ ማቅረብ፡፡ 
• የትምህርት ቋንቋዉን የመረዳት አቅማቸዉን ለመደገፍ የተማሪዎችን የእዉቀት መሰረት መገንባት፡፡ 
• ትክክለኛ የተፈቀዱ መርጃዎችን እንዲጠቀሙ ማበረታታት፤ለምሳሌ ከእነሱ መካከል የሚካተቱት፣ 

» የእንግሊዝኛ እና/ወይም የሁለት ቋንቋ ዲክሽነሪዎች፣ 
» ተጨማሪ ሰአት መስጠት፣ 
» ጮክ ብሎ ማንበብ ወይም የድምፅ ድጋፍ ማድረግ 

• የተማሪዎቹን ጥንካሬ በመረዳት ጥንካሬያቸዉን 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፡፡ 
 
 
 

• ካንቫስ፤ በካንቫስ ውስጥ ላሉት ትምህርቶች መምህራን የኮርስ ይዘትን፣ ምደባዎችን እና ሀብቶችን ይሰጣሉ። በካንቫስ ውስጥ አስተማሪዎች ከተማሪዎች ጋር 
በማይክሮሶፍት ቡድኖች በኩል መገናኘት ይችላሉ። 

• የማይክሮሶፍት ቡድኖች፤ መምህራን፣ ተማሪዎች እና ወላጆች በኢንተርኔት በታገዘ ግንኙነት ሊፈጥሩ ይችላሉ። የማይክሮሶፍት ቡድኖች መምህራን ከተማሪዎች ጋር 
እንዲገናኙ፣ ምደባዎችን በተመለከተ መመሪያ እና እርዳታ እንዲሰጡ እና ከወላጆች ጋር እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። 

• 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 የ Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) መስፈርቶች 
እንደሚያሟላ ግልጽ አይደለም። APS የ FERPA Microsoft Teams ስርዓት ጋር መስማማቱን አረጋግጣል። 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። 

 
 
 

የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት SEL ትምህርቶች 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት አማካሪ ቡድን የሁለተኛ ደረጃ መርጃን ለሚጠቀሙ ተማሪዎች የስሜት አያያዝ እና ስሜትን የመረዳት ትምህርት ርዕሶችን ከጭንቀት መከላከያ 

ስልቶች ጋር ያቀርባል። የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪዎች ተማሪዎች በአማካሪው በተሰጠ አገናኝ በኩል ቪዲዮውን ማየት እንዲችሉ በየሳምንቱ ወደ ካንቫስ 
በመጫን የቪዲዮ ትምህርቶችን ይጭናሉ። አንድ የተወሰነ የትምህርት ቅደም ተከተል ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ የታለመ ነው። 
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።  በማህበራዊ-ስሜታዊ ቀጣይ የትምህርት 
እቅዳችን ያልተካተቱ 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። 
ተጨማሪ ሀብቶች/ጥቆማዎች በ  https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote- teaching-guidance-phase-

2.pdf ላይ ይገኛሉ 
 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት SEL ትምህርቶች 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የምክር ቡድኖች ሳምንታዊ የዝግጅት አቀራረቦችን ተስፋ/እገዛ/ጥንካሬን መሠረት ያደረገ  Sources of Strength ፕሮግራምን 
በመጠቀም በማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት አሰጣጥ ላይ ያተኩራሉ። የት/ቤት ቡድኖች ስለ መለገስ ጥንካሬ በመወያየት እራሳቸውን (እና ምናልባትም ተማሪዎችን) 
ቪዲዮ ይቀርፃሉ። እነዚህ ቪዲዮች በየሳምንቱ በአገናኝ በኩል በሁለተኛ ደረጃ አማካሪዎች በኩል ይሰጣሉ፣ እና ተማሪዎች በየሳምንቱ ለሚቀጥለው ጥንካሬ እንዲሳተፉ 
እንመክራለን። 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምክር ቡድን ለተማሪዎች የሙያ ራስ ግንዛቤ እና አሰሳ ትምህርቶችን እንዲሁም በ ናቪያንስ(Naviance) ውስጥ የተካተቱ 

ሌሎች ባህሪያትን እንዲያገኙ ያደርጓቸዋል። 

https://apsva.us/continuity-of-learning/mental-health-resources/
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote-teaching-guidance-phase-2.pdf
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote-teaching-guidance-phase-2.pdf
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote-teaching-guidance-phase-2.pdf
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  ለቤት ትምህርት ምክሮች  
መርሃ ግብር ማውጣት 
የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ውጪ ያለው ሰአታቸው አጠቃቀም ላይ እገዛ እና ምሪት ያስፈልጋቸዋል። በዚህ ልዩ በሆነ ፈታኝ ጊዜ 

ተማሪዎች እንዲማሩ እና እንዲያድጉ ለማረጋገጥ ቤተሰቦች ከአስተማሪዎች እና ከትምህርት ቤት አማካሪዎች ጋር በመሆን ወጥነት ያለው ስርአት መቅረጽ በጣም አስፈላጊ 
ነው። የአስተማሪዎን እና የአማካሪዎን የስራ ሰአታት ማወቅዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ከሁለቱም ጋር ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ይገናኙ። 

 
በየቀኑ የሚተገበር መርሃ ግብር ማውጣት 

• የመጨረሻ ውጤቱ ያማረ የሆነ እና ሁሉንም የሚያሳትፍ መርሃ ግብር እንደ ቤተሰብ ያውጡ። 
• ትምህርት የነበረ ቀን ጠዋት ልጆች ከእንቅልፋቸው በሚነሱበት ሰአት አሁንም እንዲነሱ ይጠብቁ፡፡ 
• ልጆች ትምህርት የነበረ ቀን ወደ እንቅልፍ የሚሄዱበት ሰአት አሁንም እንዲሄዱ ያረጋግጡ። 
• ቀን ላይ ቁርስ እና ምሳ ይመገቡ። ከፍተኛ ቅባት ያለው፣ ስኳራማ እና ጨዋማ ምግብ ልጆች እንዲያስወግዱ ያበረታቱ፡፡ 
• ልጆች ከቤት እንደሚወጡ አይነት ቀን ቀን ልብሳቸውን እንዲለብሱ ይጠብቁባቸው። 
• በቻሉት መጠን ልጆች “በትምርት ቤት ቀናቸው” በአትኩሮት እንዲማሩ መዝረክረክ የሌለው ቦታ 
ያዘጋጁላቸው። 

• ከብዙ ስራ በኋላ የየቀኑ መርሃ ግብር አጫጭር እረፍቶችን መያዙን እርግጠኛ ይሁኑ። 
• ቀን ቀን ልጆች ከጓደኞቻቸው ጋር በቨርቹዋል መንገዶች እንዲገናኙ ያድርጉ። 
• ልጆች ስለ ትምህርታቸው ወይም ስለ ጓደኞቻቸው እንዲያወሩ ያድርጉ። 
• መርሃ ግብሩን በየጊዜው ይገምግሙት እና አስፈላጊ ሲሆንም ያሻሽሉት። 

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

 

የጊዜ ገደብ ተግባር 

ከ 9 a.m በፊት ከእንቅልፍ መነሳት፣ ቁርስ መብላት እና ልብስ መልበስ 

9–10 a.m. የጠዋት የሰውነት እንቅስቃሴ እና የቤት ውስጥ ስራ(ዎች) 

10–11 a.m. የጠዋት የትምህርት ብሎክ I 
• ለሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ስራዎችን መጨረስ (ቢበዛ 30 ደቂቃ/በአንድ ክፍለ ጊዜ) 

11 a.m.–12 p.m. የፈጠራ ጊዜ (ንባብ፣ ዝንባሌ ላይ መስራት፣ አዲስ ክህሎት መሞከር) 

12–12:30 p.m. ምሳ 

12:30–1:30 p.m. የከሰአት ትምህርት ብሎክ II 
• ለሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ስራዎችን መጨረስ (ቢበዛ 30 ደቂቃ/በአንድ ክፍለ ጊዜ) 

1:30–2 p.m. የእረፍት ጊዜ 

2–3:30 p.m. የከሰአት ትምህርት ብሎክ III 
• ለሶስት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ስራዎችን መጨረስ (ቢበዛ 30 ደቂቃ/በአንድ ክፍለ ጊዜ) 

3:30–4:30 p.m. ከሌሎች ጋር መገናኘት፡ 
• ከሌላ ሰው ጋር በስልክ ማውራት ወይም በቤት ውስጥ ውይይት ማድረግ 

4:30–5:30 p.m. የ ከሰአት የሰውነት እንቅስቃሴ እና የቤት ውስጥ ስራ(ስራዎች) 

5:30–6 p.m. ከቤተሰብ ጋር እራት መብላት 

6 p.m.–የእንቅልፍ ጊዜ ፈታ ማለት፣ ከሌሎች ጋር መገናኘት፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘት 
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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 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. አይን መክፈት መግለጥ አይንዎን ያርገብግቡ። 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 15” ርቀት በላይ ቀርበዉ 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. የብርሃንን 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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