ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ መርሆች፣
ለቤተሰቦች አጠቃላይ
በአካል እና በርቀት የመማር ሁኔታዎች ላይ ጥራት
ያለው ትምህርት ማቅረብ

እኛ የ2020-21 የትምህርት አመት ከዚህ በፊት አጋጥሞን ከነበረ የተለየ እንደሚሆን እናውቃለን። ተማሪዎች ትምህርት ሊከታተሉ
የሚችሉት በተለያዩ አይነት ዘዴዎች ሊሆን ይችላል- በአካል፣ በርቀት እና በሁለቱም ድብልቅ አይነት። ተማሪዎች እና ሰራተኞች
ደህንነታቸው እንደተጠበቀ እንዲቆዩ አስፈላጊ ቢሆንም፣ ተማሪዎች መማር እና ማደግ መቀጠላቸውን ማረጋገጥ ከሌላው ጊዜ ሁሉ
የበለጠ አስፈላጊ ነው።
በ Columbia (ኮሎሚቢያ) ግዛት ያሉ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች ቀጣይነት ያለው ትምህርት
ለመስጠት እቅድ አላቸው - አስተማማኝ የሆነ የመማር ልምድን መፍጠር፣ ለተማሪው ሙሉ ዋጋ የሚሰጥ፣ እና
ተማሪዎችን በትምህርት ቤት እና በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያዘጋጅ በጥብቅ የሆነ የአካዳሚክ መስፈርቶች ላይ
የተመሰረተ።
የክልሉ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ (OSSE)፣ የ DC (ዲሲ) የክልል ትምህርት ኤጀንሲ እንደመሆኑ መጠን ቀጣይነት ላለው
ትምህርት መሪ መርሆችን በመጠቀም በአካል እና በርቀት ጥራት ያለው ልምድ እንዲኖር እቅዶችን እያዘጋጀ ነው።

ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ
መርሆች ምንድን ናቸው?
OSSE በዚህ የሽግግር ወቅት ትምህርት
ቤቶች የሚያቅዱትን ለአስተማሪዎች፣
የትምህርት ቤት ሀላፊዎች እና ቤተሰቦች
ግልጽ ለማድረግ ለትምህርት ቤቶች እና
ለትምህርት ዘርፉ በጋራ መመሪያዎችን
አዘጋጅቷል። ተማሪዎች በዚህ አመት
በርቀት እና በአካል በሁለቱም ሊማሩ
ስለሚችሉ፣ ትምህርታቸው ከፍተኛ ጥራት
ያለው እና በሁሉም የመማሪያ ሁኔታዎች
ወጥነት ያለው መሆኑ አስፈላጊ ነው።

የልጄ ትምህርት ቤት እነዚህን መርሆች
እንዴት ይጠቀሙባቸዋል?
የአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲዎች
(“LEAs” ፣እንደ የDC የህዝብ ትምህርት
ቤቶች ወይም የቻርተር ድርጅቶች)
መሪ መርሆቹን ለመጪው የ202021 የትምህርት አመት ቀጣይነት
ያለው፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው
ትምህርትን ለእያንዳንዱ ተማሪ
እንዴት እንደሚያቀርቡ የሚዘረዝር
እቅዶችን ለማዘጋጀት ይጠቀሙበታል።
እነዚህ እቅዶች ከቤተሰቦች የሚቀርቡ
ግብረመልስን ታሳቢ ያደርጋሉ። የDC
የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች እና
የህዝብ ቻርተር ድርጅቶች እቅዶቻቸው
እንዲገመገሙ ለOSSE ያቀርባሉ እና
በቀጥታ ለቤተሰቦች የማጋራት ሀላፊነት
አለባቸው። በተጨማሪ የDC የህዝብ
ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ (Public
Charter School Board, PCSB)
የሁሉም የቻርተር ድርጅቶች እቅዶችን
ይመረምራል።

ይህን መረጃ እንዴት
መጠቀም እችላለሁ?
ለሁሉም እና በተለይም ልዩ ፍላጎቶች
ላሏቸው ተማሪዎች ቀጣይነት ያለው፣
ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርትን
ለመፍጠር ትምህርት ቤቶች ሊያደርጓቸው
ስለሚችሏቸው ተግባራት የበለጠ ለመማር
መሪ መርሆቹን ይጠቀሙ። እነሱን
ከትምህርት ቤቶች እና ከLEAs የሚጠበቁ
ውጤቶችን ለመረዳት እና ስለመጪው
አመት ከቤተሰቦች ጋር ለመገናኘት እና
አጋርነት ለመፍጠር ሊጠቀሙባቸው
ይችላሉ። በተጨማሪ መሪ መርሆችን
ትምህርት ቤቱ ለእርስዎ የሚያጋራውን
እቅዶችን ለመመርመር እና ግብረመልስ
ለመስጠት ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።

በመሪ መርሆች ላይ ያሉትን ቁልፍ ነጥቦች ማጠቃላያን በቀጣዩ ገጽ ያንብቡ። በተጨማሪ ከትምህርት ቤቶች ጋር የሚጋሩ መሪ
የመርሆች ሰነድን በOSSE ድረገጽ እዚህ በመሄድ ማንበብ ይችላሉ።

ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ
መርሆች፣ ማጠቃለያ

ከፍተኛ ግምቶች

ፍትሀዊነት እና ተደራሽነት

የቤተሰብ ተሳትፎ

ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች
ጥብቅ የሆነ የአካዳሚክ መስፈርቶች
አሏቸው፣ የተማሪውን እድገት
በመደበኛነት ይመዝናሉ፣ እና አስፈላጊ
የሆኑ ተጨማሪ ድጋፎችን ይሰጣሉ።

ትምህርት ቤቶች ተማሪውን በአጠቃላይ
ያገለግላሉ እና ልዩ የትምህርት ፍላጎቶች
ላሏቸው ተማሪዎች ፍትሀዊ የሆነ ድጋፍ
ያቀርባሉ። የቴክኖሎጂ ተደራሽነት
የተማሪውን የመማር ሁኔታ እና
ከትምህርት ቤቱ ጋር ያለውን ተሳትፎ
አይገድብም።

ወላጆች እና ቤተሰቦች በተማሪዎቻቸው
ትምህርት እና የትምህርት ቤቱ
ማህበረሰብ ወሳኝ አጋሮች ናቸው።

yyትምህርት ቤቶች በማናቸውም
የማስተማር ዘዴ - በአካል፣ በርቀት፣
ወይም ድብልቅ በሆነ መንገድ ጥራት
ያለው ትምህርት ለመስጠት ግልጽ
እና ወጥ የሆነ እቅድ አላቸው።
yyትምህርት ቤቶች የተማሪውን
የትምህርት ደረጃዎችን ለመመዘን
እና ውጤቱን ለቤተሰቦች ለማሳወቅ
በአመቱ መጀመሪያ ላይ የተማሪውን
የትምህርት ሁኔታ ያጣራሉ።
yyአስተማሪዎች የተማሪ ስራ እና
የአካዳሚክ እድገትን በተመለከተ
ከሁሉም የመማሪያ ሁኔታዎች ጋር
የሚጣጣም መደበኛ እና የማያቋርጥ
ግብረመልስ ይሰጣሉ።
yyትምህርት ቤቶች ከእያንዳንዱ ተማሪ
ጋር በቀን ቢያንስ አንድ ጊዜ የመገናኛ
እድል አላቸው።

yyትምህርት ቤቶች ተማሪውን በአጠቃላይ
የማገልገል ሀላፊነታቸው ይቀጥላል፣
ይህም ምግብ ማቅረብን እንዲሁም
ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ እና የአእምሮ
ጤና ድጋፎችን ማቅርብን ያካትታል።
yyትምህርት ቤቶች ልዩ ፍላጎቶች
ያሏቸውን የተለያዩ ተማሪዎችን
ፍላጎቶች ያሟላሉ፣ ይህም የአካል
ጉድለት ያለባቸው ተማሪዎችን እና
የእንግሊዘኛ ተማሪዎችን በተመለከተ
የተማሪውን ፍላጎቶች እንዴት
እንደሚያሟሉ እና የፌደራል እና የ
DC ሕግን እንዴት እንደሚተገብሩ
በትምህርት አመቱ የመጀመሪያዎቹ
ሁለት ሳምንታት ለቤተሰቦቻቸው
መግለጽን ያካትታል።
yyትምህርት ቤቶች በመማር ሂደቱ ላይ
ወላጆች እና ተማሪዎች ሙሉ ተሳትፎ
እንዲኖራቸው የሚያስችል ቴክኖሎጂ
ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣሉ።

yyትምህርት ቤቶች ለትምህርት አመቱ
ለማቀድ ወላጆች ቀደም ብለው
ግብዓት እንዲሰጡ ይጋብዛሉ እና
የመጨረሻውን እቅድ ለቤተሰቦች
በንቃት ያጋራሉ፣ እነሱ በትምህርት
አመቱ ሙሉውን ጊዜ ቤተሰቦች
ግብረመልስ እንዲሰጡ ያለማቋረጥ
ይጠይቃሉ።
yyትምህርት ቤቶች ስለተማሪው
እድገት እና ያሉትን የጣልቃገብነት
እርምጃዎችን እና ድጋፎችን
በተመለከተ በመደበኛነት መረጃ
ያጋራሉ።
yyትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች መረጃ
እንዲኖራቸው እና በመደበኛነት
ግብአታቸውን እንዲሰጡ የሚጋብዝ
የመገናኛ እቅድ ያዘጋጃሉ።
yyትምህርት ቤቶች ወላጆች
በተማሪዎቻቸው ትምህርት ላይ
እንዲሳተፉ ለመርዳት ስልጠናዎችን
እና ድጋፎችን ይሰጣል።
yyበተቻለ መጠን፣ ትምህርት ቤቶች
ወላጆችን የሚያገኙት ሊረዱት
በሚችሉት ቋንቋ እና ስርዓት ነው።

ቀጣይነት ስላለው መሪ መርሆች እዚህ የበለጠ ያንብቡ።

