የግዛት ትምህርት
የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ

ለ2022-23 የትምህርት ዘመን አዲስ የተሳትፎ ደንቦች፦

ቤተሰቦች ማወቅ ያለባቸው

በትምህርት ቤት በየቀኑ መገኘት ተማሪዎች አካዳሚያዊ እና ማህበራዊ-ስሜታዊ ክህሎቶቻቸውን ለማሳደግ በጣም ጥሩ መንገድ
ነው። እንዲሁም ከ5-18 አመት ለሆኑ ህጻናት ትምህርት ቤት መገኘት በህግ ይፈለጋል። የኦፊስ ኦፍ ዚ ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ኦፍ
ኤጁኬሽን ተማሪዎች በየቀኑ ትምህርት ቤት እንዲሳተፉ ለማበረታታት ለ2022-23 የትምህርት ዘመን በዲስትሪክት የተሳትፎ ፖሊሲ
ላይ ብዙ ለውጦችን እያደረገ ነው። OSSE እርስዎ እና ልጅዎ ለመጪው የትምህርት ዘመን እንዲዘጋጁ ለመርዳት ቁልፍ ለውጦችን
በማጠቃለል ይህንን ባለ አንድ ገጽ አዘጋጅቷል።
ለ2022-23 የትምህርት ዘመን ዝማኔዎች
• የ60/40 ደንብ፦ አንድ ተማሪ አሁን በትምህርት ቀን ቢያንስ 60 በመቶ ለሚሆኑ ቀናት ከተገኘ እንደተገኘ ይቆጠራል። ከዚህ
ቀደም፣ ተማሪዎች በቀን 80 በመቶ መገኘት ነበረባቸው። ይህ ለውጥ ተማሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ዘግይተውም ቢሆን እንኳን
ትምህርት ቤት እንዲገኙ ማበረታታት አለበት።
• የተማሪ ድጋፍ ቡድን (SST) መስፈርቶች፦ SSTዎች፣ አብዛኛውን ጊዜ አስተማሪን፣ እንደ ማህበራዊ ሰራተኛ እና የትምህርት ቤት
አስተዳዳሪ ያሉ የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ይይዛል፣ የተሳትፎ መሰናክሎችን በመለየት እና የተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በትምህርት
ቤት መገኘትን ለማሻሻል በሚያስፈልጋቸው ግብአቶች ጋር ለማገናኘት የተግባር እቅድ የማውጣት ስራ ተሰጥቷቸዋል።
 ከአምስት ሙሉ ቀን በኋላ፣ በአንድ ማርክ መስጫ ጊዜ (ሩብ፣ ሶስት ወር፣ ወይም፣ ሴሚስተር) ምክኒያት የሌላቸው ቀሪዎች፣
ተማሪው ለመጀመሪያ የወላጅ ስብሰባ እና እቅድ ለማዘጋጀት ወደ SST መመራት አለበት።
 ከ10 ሙሉ ቀን በኋላ፣ በአንድ የትምህርት አመት ምክኒያት የሌላቸው ቀሪዎች፣ SST ቀሪዎችን ለትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ
ማሳወቅ እና በፍጥነት ጣልቃ ለመግባት እቅድ ማዘጋጀት አለበት።
• ለምስል ትምህርት ቤቶች የተሳትፎ ፖሊሲ መስፈርቶች
፦ የርቀት ትምህርትን በመደበኛነት የሚሰጡ የተፈቀደላቸው ትምህርት ቤቶች፣ በሙሉ ጊዜ መሠረት የተሳትፎ ፖሊሲያቸውን
ለቤተሰቦች በጽሑፍ ማጋራት አለባቸው። ተማሪዎች በተመሳሳይ ጊዜ ትምህርት ሲኖራቸው፣ ለተማሪው የተሳትፎ ምልክት
እንዲያደርጉ መምህራን ተማሪውን በካሜራ ማየት አለባቸው። በተመሳሳይ ጊዜ ለሚኖሩ ክፍሎች ተማሪው ከአስተማሪ ቀጥታ
መመሪያ ውጪ ስራውን ሲያጠናቅቅ፣ ተማሪዎች የተሳትፎ ምልክት እንዲደረግበት የተሰጣቸውን ስራ ማጠናቀቅ አለባቸው።
እባክዎ ያስታውሱ ወላጆች በርቀት ትምህርት ወቅት ለተማሪዎች ተገቢውን ክትትል እንዲያደርጉ በህግ ሀላፊነት አለባቸው።
• የህክምና ማረጋገጫ፦ ትምህርት ቤቶችን ከኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ከፍተኛ የበሽታ ስጋት ውስጥ እንዲሆኑ የሚያደርግ
የግል ወይም የቤተሰብ የህክምና ችግሮች ለነበረባቸው ተማሪዎች የርቀት ትምህርትን እንዲያቀርብ የሚያስገድደው የህክምና
ማረጋገጫ ሂደት ጊዜው አልቋል እና ከዚህ በኋላ አይኖርም። አሁን አስተማማኝ እና ውጤታማ ክትባቶች ለሁሉም ተማሪዎች እና
ቤተሰቦች በስፋት ይገኛሉ።
• የተማሪ ክትባቶች (ክትባት ከሌለ፣ ትምህርት ቤት የለም)፦ ከወረርሽኙ በፊት እንደ ነበረው፣ በሁሉም የDC ትምህርት ቤቶች
ያሉ ተማሪዎች፣ የግል ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ፣ ትምህርት ቤት ለመገኘት የሚያስፈልጉትን ክትባቶች ሙሉ በሙሉ ማሟላት
አለባቸው። ይህ አዲስ ባይሆንም፣ ከCOVID-19 ክትባቶች ጋር የተያያዙ አዳዲስ መስፈርቶች አሉ። ከ2022-23 የትምህርት ዘመን
ጀምሮ፣ ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሁሉም ተማሪዎች ነፃ ካልሆኑ በስተቀር የCOVID-19 ክትባት መውሰድ አለባቸው።
ስለተማሪ ክትባቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ ይህን በራሪ ወረቀት ያጣቅሱ።
ስለ እነዚህ የተሳትፎ ደንቦች ለውጦች ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያግኙ።

