
 

 
የ 2020-21 ስቴት ሕግ አንቀጽ III አማካሪ ኮሚቴ ምልመላ 

 
የስቴቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ [Office of the State Superintendent of Education (OSSE)] በ 2020-21 የስቴቱ 
ESEA ሕግ አንቀጽ III አማካሪ ኮሚቴ ለማገልገል ፍላጎት ካሳዩ እጩዎች ማመልከቻ እየጠየቀ ነው። አንቀጽ III የአንደኛ እና የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት የ 1965ቱ ሕግ (Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA)) የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 
የእንግሊዝኛ ብቃት እንዲያሳዩ፣ በከፍተኛ የአካዳሚ ደረጃ ውጤት እንዲያገኙ እና ተመሳሳይ ፈታኝ የስቴት አካዳሚክ ደረጃዎች ሁሉም 
ልጆች ማሟላት መቻላቸውን ለማረጋገጥ ድጎማ ይሰጣል። አንቀጽ III እያንዳንዱ የስቴት ትምህርት ኤጀንሲ የአንቀጽ III የስቴት እቅድ 
በሚነድፍበት ወቅት፣ ከአባባቢው የትምህርት ኤጀንሲ (LEAs)፣ ከመምህራን፣ የአንቀጽ III ፕሮግራሞች አስተዳዳሪዎች፣ የእንግሊዘኛ 
ተማሪዎች ወላጆች እና ከሌሎች ተዛማጅ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር እንዲያደርጉ ይጠይቃል። በስቴቱ ዕቅዱ ላይ ምክክር ከማቅረብ 
በተጨማሪ፣ የስቴቱ አንቀጽ III አማካሪ ኮሚቴ፣ OSSE በ ESEA አንቀጽ III መሰረት ኃላፊነቱን በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ እንዲወጣ 
እንደ ድጋፍ ሰጪ አካል ሆኖ ያገለግላል።  
 
በርካታ ባለድርሻ አካላት መወከላቸው ለማስረገጥ OSSE ከሚከተሉት አካላት ማመልከቻ እንዲቀርብለት ይፈልጋል፥-  
• ትምህርት ቤት እና LEA አስተዳዳሪዎች  
• አስተማሪዎች 
• ወላጅች/አሳዳጊዎች 

• ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚመጡ አስተማሪዎች  
• ሌሎች የማህበረሰቡ ድርጅቶች አባላት

የቀድሞ የኮሚቴ አባላት እንደገና ለመሳተፍ ብቁ ናቸው።  
 
አላማዎች 
• በዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ስደተኛ ተማሪዎችን ጨምሮ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ጥንካሬ እና አብዛኛዎቹን ፍላጎቶች እና 

ስጋቶች የመለየት ችሎታ ማቅረብ።  
• አሁን ካለው ከአንቀጽ III ጋር የተዛመዱ ፖሊሲ፣ መመሪያዎች እና ቴክኒካዊ ድጋፍ ውስጥ ያሉ ጥንካሬዎችን እና ክፍተቶችን 

መተንተን።  
• LEAs የስደተኞች ልጆች እና የእንግሊዘኛ ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ብቃት እንዲያገኙ እና የስቴቱ የትምህርት ውጤት መስፈርቶችን 

እንዲያሟሉ እንዲያረጋግጥ ለ OSSE የትምህርት መርሃግብር ፣ አስተዳደር እና የተጠያቂነት መመሪያዎች አስተዋፅኦ ማድረግ።  
 

ሃላፊነቶች 
• ቀጠሮ ለተያዘላቸው አምስት ስብሰባዎች ቢያንስ አራቱን መሳተፍ።  
• አስፈላጊ ከሆነ እስከ ሦስት ተጨማሪ የንዑስ ኮሚቴ ስብሰባዎች ላይ መሳተፍ። 
• ኮሚቴው በመደበው መሠረት የተሟላ ሥራዎችን ማጠናቀቅ።  
• ቀድመው-ያንብቡ ቁሳቁሶችን መገምገም፣ ከስብሰባው ከሦስት ወይም ከዛ በላይ ቀናት አስቀድሞ ከቀረቡ።  
 
 የስብሰባ ቀናት   

1. ሐሙስ፣ ጥቅምት 15፣ 2020, 3:30-5 ከሰዓት  
2. ሐሙስ፣ ታህሳስ 3, 2020፣ 3:30-5 ከሰዓት 
3. ሐሙስ፣ ጥር 28፣ 2021፣ 3:30-5 ከሰዓት 

4. ሐሙስ፣ መጋቢት 18፣ 2021፣ 3:30-5 ከሰዓት 
5. ሐሙስ፣ ግንቦት 13፣ 2021፣ 3:30-5 ከሰዓት 

 
ቦታ 
Virtual Meeting or OSSE – 1050 First St. NE, First Floor, Washington, D.C. 20002.   
 
እባክዎ እስከ ዓርብ, መስከረም. 18፣ 2020 ይመልከቱ፣ https://www.surveymonkey.com/r/2020-21STACApplication። 
አመልካቾች እስከ ዓርብ፣ ጥቅምት 2፣ 2020 ባለው ጊዜ ውስጥ ይነገራቸዋል። ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎን የእንግሊዝኛ ተማሪ እገዛ 
ማኔጀር፣ ጀኒፈር ኖርተንን በ ሚከተለው የኢሜል አድራሻ ያግኙ፥ Jennifer.Norton@dc.gov።  
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