
የትምህርት ቤት ንግግር ኢሜል / ዜና ማሳወቂያ 
ርዕስ፡ ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የትምህርት አሰጣጥ አቅርቦት ሞዴል እና የትራንስፖርት ምርጫ ሂደት 
 
የመመለስ ደረጃ 3 የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ እና የትራንስፖርት ምርጫ ሂደት ቁልፍ ነጥቦች 

1. የመመለሻ ደረጃ 3 ምርጫ ሂደት ከ6 ኛ -12 ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ነው። 

2. የምርጫ ጊዜው ከሰኞ ፣ ኖቬምበር 30 - ሰኞ ፣ ዲሴምበር 7 ነው። 

3. ቤተሰቦች የተቀላቀለ/ በአካል ወይም የሙሉ ጊዜ ርቀት ትምህርት መካከል መምረጥ ይችላሉ። 

4. በአንድ ጊዜ የትምህርት ቤቱን አውቶቡስ መሳፈር የሚችሉት 11 ተማሪዎች ብቻ ሲሆኑ በትምህርት ቤቱ አውቶቡስ 
ከመሳፈራቸው በፊት ሁሉም ተማሪዎች የጤና ምርመራ ይደረግባቸዋል። 

5. ሁሉም ቤተሰቦች ምርጫ ማድረግ አለባቸው እና ነባሪ የማስተማሪያ አሰጣጥ ሞዴል አማራጭ የለም። 

6. የምርጫ መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ትምህርት ቤቶች ሁሉም ቤተሰቦች ምርጫዎቻቸውን እንዲያደርጉ ለማድረግ ትምህርት 
ቤቶችን የማዳረስ ሥራ ያካሂዳሉ። 

በመመለሻ ደረጃ 2 ምርጫ ሂደት ላይ ተጨማሪ መረጃ [LINK] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን ያካተተ የደረጃ 3 የተማሪ ተመላሽ ምርጫ የምርጫ ሂደት ዛሬ ኖቬምበር 30 ተከፍቶ ሰኞ 
ዲሴምበር 7 ቀን ይዘጋል። ግቡ የደረጃ 3 ተማሪዎች በደህንነት እና በአፈፃፀም መለኪያዎች ላይ በመመርኮዝ በጃንዋሪ አንድ ጊዜ ወደ 
ትምህርት ቤት እንዲመለሱ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪቤተሰቦች በምርጫ መስኮቱ ወቅት ምላሽ እንዲሰጡ እና እንዲመርጡ 
ይበረታታሉ። 

ምንም እንኳን አሁን ያሉት የጤና መለኪያዎች ርቀትን ለመማር ብቻ የሚፈቅዱ ቢሆንም APS ተማሪዎች በደህና ወደ ትምህርት ቤት 
መመለስ በሚችሉበት ጊዜ ትምህርት ቤቶች እቅድ እንዲያወጡ በምርጫ መስኮቱ ወቅት የትምህርት አሰጣጥ እና የትራንስፖርት ምርጫ 
እንዲያደርጉ ቤተሰቦችን እየጠየቀ ነው። የመምረጥ ሂደቱን ማዘግየቱ ደህንነቱ በተጠበቀ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ለመክፈት 
ዝግጁ አይሆኑም ማለት ነው። 

የትምህርት አሰጣጥ ዘዴዎች 
ቤተሰቦች በአካል የተቀላቀለ ትምህርት ለመቀበል ልጃቸው ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለስወይም የትምህርት ቤት ሕንፃዎች ለተማሪዎች 
ሲከፈቱ የሙሉ ጊዜ ርቀት ትምህርታቸውን መቀጠል እንደሚፈልጉ መወሰን ይችላሉ። ሁሉም ቤተሰቦች ምርጫ እንዲያደርጉ ይገደዳሉ 
እና ነባሪ የማስተማሪያ አሰጣጥ ሞዴል አማራጭ ባለመኖሩ ቤተሰቦች ምርጫውን እንዲያካሂዱ ትምህርት ቤቶች የሪፖርት አገልግሎት 
ይሰጣሉ። አንድ ቤተሰብ የሙሉ ጊዜ ርቀትን ትምህርት ወይም የተቀላቀለ/በአካል መማርን ቢመርጥ፣ የተማሪው አስተማሪ አይለወጥም። 
 
እያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ሁለት ያሉ የማስተማሪያ አሰጣጥ ዘዴ ምርጫዎች እንደሚከተለው አሉት፡ 

• የሙሉ-ጊዜ የርቀት ትምህርት - ተማሪዎች የሙሉ-ጊዜ ርቀት ትምህርት ላይ ይሳተፋሉ ፣እንደ አሁኑ በይነተገናኝ ፣ በአስተማሪ 
የሚመራ (ቀጥታ) መመሪያን እና በቀጥታ ያልሆነ መመሪያን ጨምሮ አሁን እንደነበሩ ትምህርታቸውን መቀበላቸውን 
ይቀጥላሉ። 

• የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት የተቀላቀለ ሞዴል - የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች በሳምንት ለአራት ቀናት ፣ ማክሰኞ - አርብ 
የቀጥታ ትምህርት ያገኛሉ። የተቀላቀለ ሞዴሉን የመረጡ ተማሪዎች በሳምንት ሁለት ቀናት በአካል ተገኝተው ይማራሉ። 
የተቀላቀለ የመማሪያ ሞዴል በመጠቀም መምህራን ለሁለቱም የተማሪዎች ቡድን ያስተምራሉ። ይህ ማለት በትምህርት ቤት 
ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተማሪዎች በርቀት ካለው አስተማሪ መመሪያ ይቀበላሉ ማለት ሊሆን ይችላል፤ እነዚህ ተማሪዎች በክፍል 
ረዳቶች ክትትል ይደረግባቸዋል እንዲሁም በአካል ይረዷቸዋል። በወላጆች እና በሰራተኞች የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች ላይ 
በመመርኮዝ በእነሱ ውስጥ የሚሳተፉ ምናባዊ ተማሪዎች ብቻ ያሉባቸው አንዳንድ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ ፣ ይህም የጊዜ ሰሌዳ 
ለውጥን ያስከትላል። 

• የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የተቀላቀለ ሞዴል - የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በሳምንት ለአራት ቀናት ፣ ማክሰኞ - አርብ የቀጥታ 
ትምህርት ያገኛሉ። የተቀላቀለ ሞዴሉን የመረጡ ተማሪዎች በሳምንት ሁለት ቀናት በአካል ተገኝተው ይማራሉ። የተቀላቀለ 
የመማሪያ ሞዴል በመጠቀም መምህራን ለሁለቱም የተማሪዎች ቡድን ያስተምራሉ። ይህ ማለት በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ 
አንዳንድ ተማሪዎች በርቀት ካለው አስተማሪ መመሪያ ይቀበላሉ ማለት ሊሆን ይችላል፤ እነዚህ ተማሪዎች በክፍል ረዳቶች 
ክትትል ይደረግባቸዋል እንዲሁም በአካል ይረዷቸዋል። 



የተቀላቀለ / በአካል መማርን ላሰቡ ቤተሰቦች “አንድ ቀን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተቀላቀለ / በአካል መማር” መረጃን 
እንዲገመግሙ ይበረታታሉ ለሁለተኛ ተማሪዎች የተቀላቀለ / በአካል መማር አጠቃላይ እይታ  “የሁለተኛ የተቀላቀለ ቀን” ቪዲዮ 
ይመልከቱ። በትምህርታዊ አሰጣጥ ዘዴዎች እና በናሙና ትምህርት ቤት መርሃግብሮች ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮች በ 2020-21 የትምህርት 
ዓመት ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ። 
 
የትምህርት አሰጣጥ አቅርቦት ሞዴል ለውጦች 
በክፍል ውስጥ ክፍተቶች ፣ በሠራተኞች ምደባ እና የጊዜ ሰሌዳ ፍላጎቶች ውስንነቶች ምክንያት ቤተሰቦች ለደረጃ 3 ተማሪዎች ትምህርት 
እስከሚጀምር ድረስ ለተማሪዎቻቸው የመረጡትን የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል መለወጥ አይችሉም። ከዚያ ጊዜ በኋላ ለለውጥ የሚቀርቡ 
ማናቸውም ጥያቄዎች ለት / ቤቱ ርዕሰ መምህር መቅረብ አለባቸው ፣ እንዲሁም ለውጦች በሠራተኛ እና በአቅም ውስንነቶች መሠረት 
እንደየ ሁኔታ ሊፀድቁ ይችላሉ። 
 
አስፈላጊ የትራንስፖርት መረጃ እና ለውጦች 
እንደ ትምህርት ቤት ሂደት መመለሻ አካል ፣ APS ቤተሰቦች የመማሪያ አሰጣጥ ሞዴላቸውን መምረጥ ብቻ ሳይሆን የትራንስፖርት 
ምርጫቸውንም እንዲጠይቁ ይጠይቃል። የሙሉ ሰዓት ርቀትን ትምህርት የማስተማሪያ አሰጣጥ ሞዴልን ከመረጡ የትራንስፖርት 
መረጃውን ማጠናቀቅ አያስፈልግም። የተቀላቀለ ፣ በአካል የማስተማሪያ አሰጣጥ ሞዴልን ለሚመርጡ ቤተሰቦች ፣ ለመጓጓዣ ብቁ የሆኑ 
ቤተሰቦች ተማሪው (ዎች) በአውቶብስ የሚሳፈሩ ከሆነ መምረጥ አለባቸው። በአካል ትምህርት ሲጀመር በአውቶቡስ የማይሳፈሩ ከሆነ ፣ 
እባክዎ የሚጠቀሙበት የትራንስፖርት ዘዴ ይምረጡ። 
 
የሚከተለው ለቤተሰቦች አስፈላጊ የመጓጓዣ መረጃ ነው:  

• የአውቶቡስ ተሳፋሪ መረጃ (ማቆሚያዎች እና ሰዓቶች) በ ParentVUE ውስጥ ይላካል። መስመሮችን ለማቀድ ያለው ሰአት 
ውስን በመሆኑ መደበኛ የአውቶቡስ ደብዳቤ በፖስታ አይላክም። ቤተሰቦች የአውቶቡስ ማቆሚያቸውን እና ሰዓታቸውን 
ለመጠየቅ ወደ ልጃቸው ትምህርት ቤትም መደወል ይችላሉ። ተማሪዎች የተሰጣቸውን የጊዜ ሰሌዳ መከተል አለባቸው። 

• እያንዳንዱ አውቶቡስ ቢበዛ 11 ተማሪ ተሳፋሪዎችን ይይዛል። በአንድ አውቶቡስ 11 ተሳፋሪዎችን ለማስተናገድ አውቶቡሶች 
ወደ ትምህርት ተመላልሰው ጉዞዎችን ማድረግ አለባቸው። ከ 11 በላይ ተማሪዎች ለተመደቡባቸው ማቆሚያዎች በእያንዲንዱ 
ፌርማታ ብዙ የመውሰጃ ጊዜዎች ይኖራሉ። ተማሪዎች የጊዜ መርጫ ሰዓት ይሰጣቸዋል። ቤተሰቦች ከተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ 
ቢያንስ 10 ደቂቃዎች በፊት በአውቶቡስ ማረፊያ ለመሄድ ማቀድ አለባቸው እና አውቶቡሱ ገና ያልመጣ ከሆነ ቢያንስ ከ 10 
ደቂቃዎች በኋላ መጠበቅ አለባቸው። 

• ለአውቶብስ ያልተመደቡ ተማሪዎች በአውቶቡስ ላይሳፈሩ ይችላሉ። የአውቶቡስ አስተናጋጆች የጤና ምርመራዎችን 
ለማመቻቸት እና የተማሪ ተሳፋሪ ምደባዎችን ለመፈተሽ የሚያስችሉ ሮስተሮች ይኖሯቸዋል። 

• ተሳፋሪዎች በጠዋት እና ከሰዓት በኋላ አውቶቡሱን እንዲወስዱ ይበረታታሉ። አውቶቡሱን የማይጠቀሙ ተማሪዎች ቦታቸው 
እንደገና ይመደባል። 

• የአውቶቡስ አስተናጋጆች ተማሪዎችን በእያንዳንዱ ፌርማታ ያጣራሉ። አንድ ተማሪ ትኩሳት ወይም ሌሎች ምልክቶች ካለበት 
በአውቶብስ ውስጥ አይፈቀዱም እና ወደ ቤት መመለስ አለባቸው። ይህ ከተከሰተ ቤተሰቦች የመጠባበቂያ እቅድ ሊኖራቸው 
ይገባል። 

•  ተማሪዎች በአውቶቡሱ ላይ ጭምብል ማድረግ አለባቸው። 

•  በጤና እና ደህንነት መመሪያዎች ምክንያት በእያንዳንዱ ወንበር ላይ የሚፈቀደው አንድ ተማሪ ብቻ ነው። መቀመጫዎች 
ለተማሪዎች አገልግሎት ምልክት ይደረግባቸዋል። 

•  በልዩ ፍላጎት አውቶቡሶች ላይ ቤተሰቦች አይፈቀዱም። 

በተለምዶ ከባድ ጭነት ያላቸውን የአውቶቢስ ተሳፋሪዎችን የሚሸከሙ የአውቶቡስ መንገዶች ብዙ ጊዜ ተመላልሶ ትምህርት ቤት መጓዝ 
ይጠይቃሉ። ይህ ለውጥ ማለት APS የትራንስፖርት አገልግሎቶች ከትምህርት ቤት በጣም ርቀው በሚገኙ የአውቶቡሶች አገልግሎት ላይ 
እንዲያተኩሩ እና በፍጥነት እና በማቆሚያዎች እና በትምህርት ቤቶች መካከል በፍጥነት እንዲጓዙ ለማስቻል የአውቶቡስ ተሳፋሪዎች 
በሚወሰዱበት ቦታ ላይ የተወሰኑ ለውጦችን ማድረግ አለበት ማለት ነው። በአማራጭ ትምህርት ቤቶች እና መርሃግብሮች የሚማሩ 
ተማሪዎች ወደ መናኸሪያ ማቆሚያዎች ይመደባሉ። ቤተሰቦች በ ParentVUE ላይ በሰነዶቹ አቃፊ ውስጥ የማቆሚያ መረጃን መከለስ 
አለባቸው። 
ምርጫዎን በወላጅ VUE ውስጥ እንዴት መምረጥ ወይም መለወጥ እንደሚቻል 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/11/A-Day-in-Hybrid-SECONDARY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=467zUoJSFyk&feature=youtu.be
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/


ቤተሰቦች ለትምህርታዊ አሰጣጥ ዘዴ እና ለትራንስፖርት ጥያቄዎች ምርጫዎቻቸውን ለመምረጥ የሚከተሉትን ደረጃዎች በ 
ParentVUE ውስጥ ማጠናቀቅ ያስፈልጋቸዋል፡ 
 

1. በተጠቃሚ ስምዎ እና በይለፍ ቃልዎ ወደ ParentVUE ይግቡ። 
2. ልክ እንደገቡ ፣ የሚያዩት ነባሪ ትር “Student Info” ትር ነው። 
3. “Student Info” ገጽ አናት ላይ ምርጫዎን ወደ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ እና የትራንስፖርት ጥያቄዎች ለመምረጥ “Edit 
Information” ን ጠቅ ያድርጉ። 
4. ለትምህርታዊ አሰጣጥ ዘዴ እና ለትራንስፖርት ጥያቄዎች ምርጫዎችዎን ለመምረጥ ወደ “Student Info” ገጽ መሃል ይሂዱ። 
5. ምርጫዎችዎን ከመረጡ በኋላ “Save Changes” ን ለመምረጥ ወደ ገጹ አናት ወይም ታችኛው ክፍል ይሸብልሉ። 
6. ብዙ ተማሪዎች ካሉዎት በወላጅVUE ውስጥ በማያ ገጹ ግራ-ግራ ጥግ ላይ በሚገኘው ሳጥን ውስጥ ስማቸውን በመምረጥ 
ለእያንዳንዱ ተማሪ ይህንን ሂደት ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል። 
 

 
ቤተሰቦች ለተማሪው (ዎች) የመማሪያ አሰጣጥ ዘዴዎቻቸውን እና የትራንስፖርት ምርጫዎቻቸውን ለመምረጥ ሲዘጋጁ ParentVUE ን 
ለመድረስ የሚከተሉትን አገናኝ መጠቀም ይችላሉ። https://vue.apsva.us. 
 
ለተጨማሪ መረጃ ወይም ParentVUE ን ለማግኘት ቤተሰቦች የተማሪዎትን ትምህርት ቤት ማነጋገር ወይም በ 703-228-2570 
የቤተሰብ ቴክኖሎጂ ማዕከልን መደወል አለባቸው። 
 
የፅሁፍ መልእክት 
የመካከለኛ እና የከፍተኛ ተማሪዎች ቤተሰቦች በ ParentVUE ውስጥ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴያቸውን እና የትራንስፖርት 
ምርጫዎቻቸውን በአሁኑ ጊዜ ማዘመን ይችላሉ። [LINK] 

https://vue.apsva.us/

