
    
  

                 
               

      
 
             
 

      
           

          
        

       
   

      
 

    
                
                
                  
                     

               
        

  
 

          
             

               
     

 
            

                 
        

               
         

 
 

          
 

         
 

 
 

 
 

 

  

AMHARIC 

ውድ የFCPS ቤተሰቦች፡ 

በትምህርት ዓመቱ በሙሉ ከተማሪዎ አስተማሪዎ ጋር በቋሚነት በመጣመር በቤት ውስጥ የሚካሄድ ትምህርትን በመደገፍ ረገድ 
አጋር ይሆናሉ ፡፡ ይህ ታይቶ የማይታወቅ የትምህርት ቤት መዘጋት የእርሶን በቀጣይነት መሳተፍ ተማሪዎች በተዋቀረ ሰአት 
ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኗል። 

መጀመሪያ እባክዎን ልጆችዎ በትምህርታቸው በቀጣይነት እንዲደገፉ ለማገዝ የሚከተሉትን ምክረሃሳቦች ከግምት ውስጥ ያስገቡ፡፡ 

• በተደጋጋሚ የሚሰሩ እና የሚጠበቁ ውጤቶችን አዘጋጁ። 
• እንደ ቲቪ እና ተንቀሳቃሽ ስልክ የመሳሰሉትን የመመልከቻ እና የማይመለከቱበትን ጊዜ ወስኑ። 
• ተማሪዎች የአእምሮ እረፍት በመውሰድ በሚያጠኑበት ወቅት በቋሚነት መቀሳቀስ አለባቸው። 
• ልጆችዎ ምን እየተማሩ እንደሆነ ይወያዩ እና ጥያቄዎችን ይጠይቁ። 
• ፀጥ የሚልበት እና ሃሳብ የሚንሸራሸርበት ጊዜ መድቡ። 
• ልጆችዎ እንደሚጨነቁ ያስቡ። 
• በFCPS የሚቀርቡትን የመማሪያ መገልገያዎች በቀጣይነት ተቀበሉ። 

በFCPS 24-7 Learning Continuity of Learning መሰልጠኛ (http://fcps.blackboard.com በኩል የሚገኝ 
በቀጣይነት የትምህርት መጠቀሚያዎችን አዘጋጅቷል። እነዚህ መጠቀሚያዎች በየክፍል ደረጃ ው የተደራጁ ሲሆን አነስተኛ ዝግጅት እና 
አቅርቦቶች ይጠይቃሉ ፡፡ እያንዳንዱ ጣቢያ ለተለያዩ የይዘት መስኮች በራስ አካሄድ ፣ደረጃ ያልወጣላቸው ፣የመማሪያ ሀሳቦችን የያዙ 
ማህደሮች አሉት። እንደ ዲጂታል ዜግነት ፣ Get2Green እና እንዲሁም የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ባሉ አርእስቶች ላይ ትኩረት 
የሚያደርጉ በርካታ የድጋፍ አገናግን መረቦች አሉ፡፡ የክፍሉ ማስተማሪያ መሪ ተማሪዎች ንባብ ፣ ጽሑፍ ፣ ሂሳብ ፣ ሳይንስ ፣ ማህበራዊ 
ተማሪዎች ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ስነጥበብን ጨምሮ የተለያዩ ትምህርቶችን በአንድ ቀን በመማር ከ2-5 - 3 ሰዓታት 
እንዲያሳልፉ ይመክራሉ ፡፡ ስለ FCPS 24-7 Learning https://youtu.be/Pzly26oPcUM የበለጠ ለማወቅ ይህንን 
ቪዲዮ ይመልከቱ። 

በተጨማሪም FCPS በኬብል ጣቢያዎቻችን በኩል የማስተማሪያ ፕሮግራሞችን በማሰራጨት በመስመር ላይ በ 
www.fcps.edu/tv በቀጥታ ይለቀቃል ፡፡ በሚቀጥሉት 2 ሳምንቶች ውስጥ አዲስ የመማሪያ ቪዲዮዎች ይታከላሉ ፡፡ የቻናል 21 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራምን ፣ ቻናል 25 የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራምን ያካተተ ሲሆን ቻናል 99 ደግሞ የሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራምን ያካትታል ፡፡ 

የ FCPS 24-7 ትምህርት ማግኘት ካልቻሉ በ Student Information System (SIS) የወላጆች የመግቢያ ቁጥር ለማግኘት 
በኢሜይል የተላከሎትን የማስነሻ ኮድ በመጠቀም እና ምዝገባዎን በ SIS ድረ ገጽ ላይ በመሙላት ግንኙነት መመስረት ይችላሉ ፡፡ 
የማስነሻ ቁልፉን ካልደረሶት እባክዎን በ complete this online form to request assistance from your child's 
school. ይህን ቅጽ ይሙሉ፡፡ የርሶን የመግቢያ ስም እና መለያ ቁጥር በ Student Information System (SIS) እና በ 
FCPS 24/7 ትምህርት ተጠቃሚ የወላጅ እይታ ተመሳሳይ ይሆናል ፡፡ 

በዚህ ትምህርት ቤት በሚዘጋበት ወቅት በቤት ውስጥ ትምህርትን ስለረዱ እናመሰግናለን። 

Mary በዚህ እትም ላይ ለሰጡት ድጋፍ በጣም አደንቃለሁ ፡፡ 

Karin Williams 
Director, Operations 
571-423-4299 

LS-ISD-Continuity of Learning Parent Letter 

http://fcps.blackboard.com/
https://youtu.be/Pzly26oPcUM
https://itweb.fcps.edu/ParentView/index.cfm
https://itweb.fcps.edu/ParentView/index.cfm
www.fcps.edu/tv



