የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ

ለተማሪዎች የርቀት ትምህርት ጥያቄ ለትምህርት ቸልተኝነት ሊያጋለጥ ይችላል፣ 2021-22 የትምህርት ዘመን
በከተማ አስተዳደር ትእዛዝ ቁጥር. 2021-6 በተዘረዘረው አንዳንድ ሁኔታዎች፣ የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲ ወላጅ(ቹ) ወይም አሳዳጊ(ቹ) ለህፃናት እና ቤተሰብ
አገልግሎት ኤጀንሲ (CFSA) ሪፖርት ለተደረገለት ተማሪ የርቀት ትምህርት ሊሰጥ ይችላል ወይም በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤቶች የቤተሰብ ፍርድ ቤት
የማህበራዊ አገልግሎት ክፍል (FCSSD) በተማሪው ሊከሰት በሚችለው ትምህርታዊ ቸልተኝነት ሊሰጥ ይችላል። ይህ ቅጽ የከተማ አስተዳዳሪን ትዕዛዝ ቁጥር.
2021-6ን ተግባራዊ ያደርጋል።
የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ ይህ ቅጽ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣
•

ትምህርት ቤት በD.C. መሰረት የተማሪውን የተጠረጠረ ትምህርታዊ ቸልተኝነት ለ CFSA ወይም FCSSD ሪፖርት አድርጓል። ይፋዊ ኮድ § 38-208፣

•

CFSA ወይም FCSSD በመደበኛ የስራ ሂደታቸው መሰረት ሪፖርቱን መርምረዋል፣

•

CFSA ወይም FCSSD ተማሪው በአካል በት/ቤት እንዲከታተል ስምምነትን ማግኘት አልቻለም፣

•

ተማሪው ለርቀት ትምህርት የሕክምና የምስክር ወረቀት ለማግኘት ብቁ አይደለም፣ እና

•

CFSA ወይም FCSSD የተማሪው የርቀት ትምህርት ለተማሪው የደህንነት ስጋቶችን እንደማይሰጥ ወስኗል።

የዚህ ቅጽ መሞላት 2021-2022 የትምህርት አመት ተማሪው በርቀት ትምህርት እንዲማር እንደሚፈቀድ ዋስትና አይሰጥም ። የርቀት ትምህርትን ለመፍቀድ የሚ
ወስነው በLEA ነው። ተማሪን ወደ የርቀት ትምህርት ለማስገባት የሚደረጉ ውሳኔዎች በሚከተሉት ደረጃዎች እና ባለው ቦታ፣ በገንዘብ ነክ እና ሌሎች የLEA
የስራ ማስኬጃዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
በዚህ ቅጽ ክፍል II ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች የሚሰጡ ምላሾች LEA/ትምህርት ቤት የርቀት ትምህርት ማግኘትን ማጽደቅን ለመወሰን ከሚጠቀሙባቸው ክፍሎች
ውስጥ አንዱ ይሆናል። ምላሾች በሚከተሉት ደረጃዎች ይገመገማሉ።
ደረጃ 1፣ የርቀት ትምህርት ያስፈልጋል
የርቀት ትምህርት ጥያቄ ግልጽ እና የተለየ ከኮቪድ ጋር የተያያዘ ምክንያት አለው።
ደረጃ 2፣ በርቀት ትምህርት ውስጥ መደበኛ፣ ወቅታዊ ተሳትፎ
ጥያቄው የተማሪውን መደበኛ እና ወቅታዊ የርቀት ትምህርት ተሳትፎን ለማረጋገጥ የተወሰዱ ወይም የሚወሰዱ ግልጽ እና የተለዩ እርምጃዎችን ያካትታል፣ እና
ተማሪው በቀደመው ምናባዊ የመማር እድሎች በርቀት ትምህርት የመገኘት ከፍተኛ መዝገብ አለው ከማርች 2019 ጀምሮ እና እስከ 2020-21 የትምህርት ዘመን
ድረስ በLEA የቀረበ።
ደረጃ 3፣ የርቀት ትምህርት አካባቢ
ጥያቄው ተማሪው በርቀት ትምህርት ሲሳተፍ የተማሪው የመማሪያ አካባቢ ምን እንደሚሆን ግልጽ እና የተለየ መግለጫ አለው፣ እና ያ አካባቢ ለርቀት ትምህርት
ተስማሚ ነው። እንዲሁም በርቀት ትምህርት ላይ ተማሪውን ለመደገፍ የእለት ተእለት ክትትልን ለማቅረብ ግልጽ እና የተለየ እቅድን ያካትታል።
ደረጃ 4፣ ለቴክኖሎጂ ተደራሽነት
ተማሪው ውጤታማ የርቀት ትምህርትን ለመደገፍ ተገቢውን የኮምፒዩተር ሃርድዌር፣ የመስመር ላይ ስርአተ ትምህርት እና የኢንተርኔት ባንድዊድዝ ማግኘት እንዳ
ለው ወይም እንደሚኖረው ማረጋገጫ። ተገቢውን ሃርድዌር ወይም የኢንተርኔት ባንድዊድዝ ማግኘት ከሌልዎት፣ ትምህርት ቤቱ እነዚህን እንዲሰጥዎት መጠየቅ
ይችላሉ። በቴክኖሎጂ ወይም የኢንተርኔት አገልግሎት ፍላጎት ምክንያት ተማሪ የርቀት ትምህርትን መከልከል የለበትም፤ LEAs፣ የርቀት ትምህርትን የሚያቀርቡ
ከሆነ፣ ተማሪዎች ከፈለጉ እነዚህን ፍላጎቶች ማሟላት አለባቸው።
መመሪያዎች ቅጹን ሙሉ በሙሉ ይሙሉ። በሁሉም መስመሮች ውስጥ የተሟላ ምላሽ ያላቸው ቅጾች ብቻ ይወሰዳሉ። ቅጹን ለተማሪው ትምህርት ቤት ለግምገማ
እና የርቀት ትምህርት ለማቅረብ ያቅርቡ።

1

ክፍል I፣ የተማሪ መረጃ፣ በወላጅ/ሞግዚት የሚሞላ
የተማሪ መረጃ፣
የተማሪ ስም _________________________________________________________ የትውልድ ቀን ________________________
አድራሻ ______________________________________________________________________________________________
የምዝገባ ትምህርት ቤት ____________________________________________________________________________________
የወላጅ / አሳዳጊ ስም ___________________________________________________________ ስልክ ቁጥር __________________
የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ _______________________________________________________________ ቀን __________________

ክፍል II፣ በርቀት ትምህርት የወላጅ ድጋፍ ትረካ
ተማሪው ለርቀት ትምህርት ብቁ መሆኑን ለመወሰን LEAs እና ትምህርት ቤቶችን ለመደገፍ ወላጆች/አሳዳጊዎች ለሚከተሉት ጥያቄዎች በልጃቸው LEA ወይም
ትምህርት ቤት እንዲገመገሙ ማድረግ አለባቸው። እነዚህ ምላሾች ዝግጁነት እና በርቀት ትምህርት የስኬት እድሎችን ለማሳየት ያገለግላሉ። እባክዎን የተሰጠውን
ቦታ ይጠቀሙ እና በተጠቆሙበት ቦታ ተጨማሪ ገጾችን ብቻ ያያይዙ።
1። በ2021-22 የትምህርት ዘመን የተማሪውን በአካል መገኘት ፈታኝ የሚያደርገው ተማሪው እና/ወይም ቤተሰብ ያጋጠሟቸውን ከCOVID-19 ጋር
የተያያዙ የጤና እንቅፋቶችን ይግለጹ። የትረካ ምላሽዎን ለመደገፍ ተጨማሪ ሰነዶችን ማያያዝ ይችላሉ።

2። ወላጅ ወይም አሳዳጊ የተማሪውን መደበኛ እና በርቀት ትምህርት በጊዜው መሳተፉን እንዴት እንደሚያረጋግጡ ግለጽ።

3። በርቀት ትምህርት ትምህርት ቤት በሚማሩበት ጊዜ የተማሪውን የመማሪያ አካባቢ እና ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ
ለእድሜ ተገቢውን ክትትል እና ድጋፍ ለመስጠት የሚወስዷቸውን እርምጃዎች ይግለጹ።

4። ልጅዎ የበይነመረብ መዳረሻ እና የርቀት ትምህርት መሳሪያ አለው? አይ ከሆነ፣ የበይነመረብ መዳረሻን ለማረጋገጥ ከትምህርት ቤቱ የሚያስፈልጉትን
ድጋፎች እና ለርቀት ትምህርት መሳሪያ ያብራሩ።

2

የተማሪ ስም _________________________________________________________ የትውልድ ቀን ________________________

ክፍል III፣ የወላጅ/አሳዳጊ ምስክርነት
ይህን ቅጽ በመፈረም፣ ለሚከተለው እውቅና እሰጣለሁ፣

1። የርቀት ትምህርትን ለልጄ ወይም እንደ ሞግዚት ላገለገልኩለት ልጅ እጠይቃለሁ (በዚህ ጊዜ ሁሉ “ልጄ” እየተባለ ይጠራል)።
2። ልጄ ከ 5 እስከ 18 ዓመት እድሜ ያለው ነው።
3። በD.C. ህግ፣ መሰረት ለልጄ ትምህርት የግዴታ እንደሆነ ተረድቻለሁ (የሚያስፈልግ)፣ አማራጭ አይደለም።
4። ልጄ ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት ከቀረ፣ ህጋዊ እንዳልሆነ ተረድቻለሁ።
5። የD.C. ህግ ከርቀት ትምህርትም ሆነ በአካል ክፍሎች፣ አንድ ልጅ ትምህርት ቤቱ ልጁን ከማሳወቁ በፊት ያለምክንያት የመቅረት መብዛትን
እንደሚገድብ ተረድቻለሁ።

•

ከ 5 እስከ 13 ዓመት የሆኑ ተማሪዎች፣ 10 ሙሉ የትምህርት ቀናት - ወደ ልጅ እና ቤተሰብ አገልግሎት ኤጀንሲ (CFSA) የሚተላለፉበት፣

•

ከ 14 እስከ 17 ዓመት የሆኑ ተማሪዎች፣ 15 ሙሉ ቀናት - ወደ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ፍርድ ቤቶች የቤተሰብ ፍርድ ቤት ማህበራዊ
አገልግሎት ክፍል (FCSSD) የሚተላለፉበት፣

6። በ2021-2022 የትምህርት ዘመን ልጄ ወደ CFSA ወይም FCSSD ያለ በቂ ምክንያት ብዙ መቅረት እንደተላለፈ ተረድቻለሁ ።
7። በ CFSA ወይም FCSSD ጅምር ምርመራ ላይ ተሳትፌያለሁ እና CFSA ወይም FCSSD ከልጄ ከርቀት ትምህርት ጋር በተያያዘ ምንም አይነት
የደህንነት ስጋቶች እንደሌሉ እንደወሰኑ ተነግሮኛል፤

8። በዚህ ቅጽ ውስጥ የተገለጹት መመዘኛዎች ከተሟሉ የልጄ ትምህርት ቤት ለልጄ የርቀት ትምህርት ሊሰጥ ይችላል፣ ነገር ግን ይህን ማድረግ አያስፈልግም፤
9። የልጄ ትምህርት ቤት ለልጄ የርቀት ትምህርትን ካልፈቀደ የልጄ ሪፈራል ለበለጠ ግምገማ ወደ CFSA/FCSSD እንደሚመለስ ተረድቻለሁ።

በዚያን

ጊዜ፣ ልጄ የግዴታ የትምህርት መስፈርቱን እንዲያሟላ ስለያዘው እቅድ ለ CFSA/FCSSD ማሳወቅ አለብኝ፤

10። ይህ ማመልከቻ በሚገመገምበት ወቅት ልጄ ትምህርት ቤት መማሩን እርግጠኛ ለመሆን በህጋዊ መስፈርት ስር መሆኔን ተረድቻለሁ።
11። በዚህ ቅጽ በመከለስ የጸደቀ ማንኛውም የርቀት ትምህርት ከ2021-22 የትምህርት ዘመን እንደማይራዘም ተረድቻለሁ፤
12። በርቀት ትምህርት ልጄ የትምህርት መስፈርቶቹን እንዲያሟላ ከተፈቀደለት በ2021-22 የትምህርት ዘመን ልጄ በትምህርት ቤቱ ውሳኔ በአካል ወደ
ትምህርት ሊመለስ እንደሚችል ተረድቻለሁ፤

13። ልጄ በርቀት ትምህርት ላይ እንዲሳተፍ ቢፈቀድለት፣ መደበኛ ክትትል እንደሚያስፈልግ እና በየቀኑ እንደሚሰበሰብ ተረድቻለሁ። ተማሪው ከትምህርት
ቤት ከቀረ፣ መቅረቱ ይቅርታ ተደርጎ እንዲወሰድ መቅረቱ በ5 ቀናት ውስጥ ህጋዊ ሰበብ ያስፈልገዋል።

14። በርቀት ትምህርት መከታተል ማለት ለሁሉም ክፍሎች ሪፖርት ማድረግ ማለት እንደሆነ ተረድቻለሁ፣ እና ክፍሎቹ ቀጥታ ከሆኑ እና ሲጠሩ አፋጣኝ
ምላሽ ከሰጡ ቪዲዮውን በክፍል ውስጥ ማቆየት ማለት ሊሆን ይችላል፤

15። በ2021-22 የትምህርት ዘመን, ልጄ በርቀት ትምህርት በሚሰጥ ትምህርት ቤት አጥጋቢ ክትትል ከሌለው የተማሪው የርቀት ትምህርት ፍቃድ ሊሰረዝ
እና ልጄ በአካል እንዲገኝ እንደሚገደድ ተረድቻለሁ፤

16። በርቀት ትምህርት ላይ ልጄን ለርቀት ትምህርት ለመሳተፍ እና ከልጄ ትምህርት ቤት ጋር በተጠየቀው መሰረት መደበኛ ግንኙነት እንዲኖር፣ ወይም ተማሪዬ

ወይም ቤተሰባችን የርቀት ትምህርት መስፈርቶችን ለማክበር ችግር ካጋጠማቸው ከማስተጓጎል ነፃ የሆነ ቦታ በመስጠት እገዛ አደርጋለሁ ወይም መገኘት፤ እና

17። ልጁ በቤት ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና በርቀት ትምህርት ስራ ላይ መሆኑን ለማረጋገጥ ተገቢውን የክትትል ደረጃ አቀርባለሁ።
የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ _______________________________________________________________ ቀን __________________
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