
           
 
 

  
  

              
          

 
          

             
          

 
             

              
               

         

              
            

         
 

             
            

         

 
      

 
 

     
 

            
  

 
              

            
 

                
           

          
  

 
             

             
             
      

  
 

 

  

 

AMHARIC 

[Subject:] ከFCPS የበላይ ተቆጣጣሪ ስለ የርቀት ትምህርት ዕቅድ የቀረበ መልእክት 

ውድ የFCPS በተሰቦች፦ 

አገረ ገዥው ሁሉም የቨርጂኒያ ትምህርት ቤቶች እስከ የትምህርት ዓመቱ መገባደጃ ድረስ እንዲዘጉ ባዘዙት መሠረት 
በት/ቤት ቦርዱ ድጋፍ FCPS የርቀት ትምህርት በአፕሪል 14ቀን ለመጀመር አቅዶአል፡፡ 

ወደ 16,000 መምህራንን የሚያሳትፉ 189,000 ተማሪዎችን የሚደረስ የርቀት ትምህርት እቅድን ማዘጋጀት በጣም 
ፈታኝ ነው፡፡ የርቀት ትምህርት በዕለት ተዕለት በአካል ተገኝተን የማስተማር መርሃግብራችንን ምክንያታዊ በሆነ መንገድ 
መተካት እንደማይችል እናውቃለን። እናም መደበኛ የትምህርት ሂደቱን ለመተካት አንሞክርም፡፡ 

የርቀት ትምህርት እቅዳችን ለተማሪዎች ጤንነታቸውን እና ደህንነታቸውን ታሳቢ እያደረገ ለእድገታቸው ተገቢ በሆነ መንገድ 
ትምህርት መስጠቱን ይቀጥላል። ዕቅዱ የወረቀት ላይ ትምህርት ጥቅሎች/እሽጎችን ፣ የተንቀሳቃሽ ምስል ስርጭቶችን ፣ 
ለመማሪያ የሚያገለግሉ የቤት ስራዎች ፣ በጥቁር ሰሌዳ ላይ የተለጠፉ መልመጃዎች እና በተናጠል ወይንም በትብብር እና 
በታቀዱ የድህረ ገጽ ውይይቶችን ማካሄድ ያካትታል። 

የትምህርት አገልግሎት ቡድናችን ስለ ሰራተኛ ስልጠና እና የመልሶ ማስጀመር እቅዱን ለማሳወቅ ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤቶች ርእሰ መምህራንድ ጋር ባለፈው ሳምንት ስብሰባ አካሂዷል። የርቀት ትምህርት ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ 
መምህራን ሰኞ ማርች 30 ቀን አካባቢ ወደ ሥራ ይመለሳሉ ፡፡ 

እባክዎ ይህ እቅድ የተፈጠረው የተወሰኑ ሰራተኞቻችን እና ቤተሰቦቻችን በርቀት ትምህርት ሂደት ውስጥ በመሳተፍ 
ተግዳሮቶች ሊያጋጥሟቸው እንደሚችል ግንዛቤ በመውሰድ ነው። ስለዚህ ሁላችንም የተማሪዎችን ብልጫ ያለው 
ፍላጎታቸውን ለማሟላት አብረን እንስራ። 

የርቀት ትምህርት ዕቅድ እንዴት እንደሚሠራ እነሆ፡ 

የሁለተኛ ደረጃ የርቀት ትምህርት ዕቅድ 

• ተማሪዎች በሁሉም ትምህርቶች በመምህር-በሚመራ ፣ በመምህር-ድጋፍ እና ገለልተኛ የትምህርት ሂደት ውስጥ 
ይሳተፋሉ። 

• በማርች 30 ቀን ባለው ሳምንት ውስጥ መምህራን ተማሪዎችን እንደገና ለመገናኘት ፣ ከመዘጋቱ በፊት 
ለተማሯቸው ፅንሰ-ሀሳቦች ማስታወሻ ለመስጠት እና ከአፕሪል 14ቀን ጀምሮ ለሚማሩት ክፍሎች ይዘጋጃሉ ፡፡ 

• FCPS የድህረ ገጽ ትምህርት ማርች 30ቀን ሥራውን ይጀምራል፡፡ በዚህ ጊዜ በራስ-እየተመሩ እስከ ማርች 19 
ቀን 2020 ድረስ በበጋ ወቅት በክፍለ ጊዜ 1 ወይም በክፍለ ጊዜ 2 በEconomics እና Personal 
Finance ትምህርት የተመዘገቡ ተማሪዎች በተጨማሪ በቨርጂኒያ ድህረ ገጽ በኩል ትምህርቱን የመጀመር 
ይችላሉ። 

• በቤት ውስጥ በይነመረብ የማግኘት ዕድል ለሌላቸው ተማሪዎች ላፕቶፖች እና የተወሰኑ የ Mifi መሣሪያዎች 
ወይም ሽቦ አልባ መገናኛዎች ለማሰራጨት ዕቅዶች ተደርገዋል ፡፡ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦችን በቀጠሮ ለመውሰድ 
እንዲችሉ በቀጥታ በመገናኘት ላይ ናቸው። በቤት ውስጥ በይነመረብ የሌላቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎች Mifi መሣሪያዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 
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የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የርቀት ትምህርት ዕቅድ 

• ተማሪዎች በአስተማሪ በሚመራ ፣ በመምህር የሚደገፍ እና በግል የሚተገበር ትምህርት ውስጥ ይሳተፋሉ። 

• የመማሪያ ጥቅሎች/እሽጎች በአራቱ ዋና ክፍሎች ሥነ ጥበብ ፣ ሒሳብ ፣ ሳይንስ እና ማህበራዊ ጥናቶች ለሚማሩ 
ተማሪዎች በሙሉ በፖስታ ይሰራጫል። የቋንቋ ፡፡ ስርጭቱ ማርች 30ቀን ይጀምራል ፡፡ 

• የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ከሚያዚያ 14 ቀን የሳምንት መጀመሪያ ጀምሮ በአስተማሪ በሚመራ ትምህርት 
ሆኖ በአራቱ ዋና ክፍሎች በዓለም ቋንቋዎች (HS credit) ጨምሮ ይሳተፋሉ፡፡ ውጤታማ አስተማሪዎች 
የመማር እንቅስቃሴዎችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ይለጥፋሉ ፡፡ 

• በዚህ ሳምንት እና በሚቀጥለው ሳምንት በቤት ውስጥ ላፕቶፕ ለሌላቸው ተማሪዎች ማሰራጨት ለመደጎም ዕቅዶች 
በመጠናቀቅ ላይ ናቸው። ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦችን በቀጠሮ ለመውሰድ እንዲችሉ በቀጥታ ያገኟቸዋል። 

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የርቀት ትምህርት ዕቅድ 

• ተማሪዎች በአስተማሪ በሚመራ በግል የሚተገበር ትምህርት ውስጥ ይሳተፋሉ። 

• እንዲሁም አስተማሪዎች የሚገቡበት ፣ ለመስመር ላይ ውይይቶች ፣ ለስልክ ጥሪዎች እና ኢሜይሎች ከተማሪዎች 
የሚከነውኑበት ጊዜ አለ ፡፡ 

• የመማሪያ ጥቅሎች/እሽጎች ከዚህ ሳምንት መጀመሪያ ጀምሮለ ሁሉም የPK-6 ተማሪዎች በፖስታ ይሰራጫል። 

• ርዕሰ መምህራን ለወላጆች የታተመ የትምህርት መርሐ ግብር ይልካሉ ፡፡ 

• ማርች 30ቀን የሳምንቱ መጀመሪያ ጀምሮ የንባብ እና የሂሳብ ይዘት ያላቸው መማሪያዎች FCPS Cable 
Channel 21 (በአከባቢዎ ዝርዝርዎን ያረጋግጡ ወይም በመስመር ላይ ይለቀቃሉ) እንዲገኙ ይደረጋል፡፡ 

• የአስተማሪ-ተማሪ የመስመር ላይ/በይነመረብ ግንኙነቶች ይበረታታሉ ፡፡ 

• ውጤታማ አስተማሪዎች የመማር እንቅስቃሴዎችን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ይለጥፋሉ ፡፡ 

ለልዩ ትምህርት ግብዓቶች 

Individualized Education Programs እና 504 እቅዶችን ጨምሮ ሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁሶች እና 
እንቅስቃሴዎች ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ የ FCPS ሰራተኞች የርቀት ትምህርት ቁሳቁሶችን ለማዘጋጀት ጠንክረው 
እየሠሩ ናቸው ፡፡ 

ብዙ ከአካለ ጉዳት ጋር የተዛመዱ ማስተካከያዎች እና አገልግሎቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ በድህረ ገጽ ላይ ሊቀርቡ 
ይችላሉ ፡፡ ይህ ለምሳሌ ለቤት ስራዎች የሚሰጠውን የጊዜ ማራዘሚያ ፣ የቤት ስራዎች ማስተካከያ፣ ትክክለኛውን ምስል 
የሚያሳይ የንቀሳቃሽ ምስል ወይም ተተኪ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ፣ ተደራሽ የማንበብ ቁሳቁሶች እና ብዙ የንግግር 
ወይም የቋንቋ አገልግሎቶች በተንቀሳቃሽ ምስል ስብሰባ አማካኝነት ሊያካትቱ ይችላሉ ፡፡ የልዩ ትምህርት ጽ / ቤት/Office 
of Special Education Instruction ተማሪዎች በቤት ውስጥ ተመቻችተው እንዲማሩ የሚቻላቸውን ስልት እና 

https://www.fcps.edu/tv
https://www.fcps.edu/tv
https://www.fcps.edu/tv
https://www.fcps.edu/tv


        
   

          
   

            
       

   

           
             

     
          

              
            
         

           
           
              

     

    

        

     
              

            
           

    
             
          

                
      

         

     
   

      
             
    

መረጃዎችን የሚያካትት የFCPS Continuity of Learning / ቀጣይነት ያለው የመማሪያ ድህረገጽ ላይ 
የተለጠፈ/የተቀመጠ ነው ፡፡ 

ቀጣይነት ያለው ትምህርት/Continuity of Learning በተጨማሪ በጥቁር ሰሌዳ ላይ እንዲሁም በFCPS ድህረ ገጽ 
ላይ ይለጠፋሉ: -Https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance 
በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት FCPS ለሁሉም ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ተጨማሪ የድህረ ገጽ 
ላይ መድረኮችን እየገመገመ ይገኛል ፡፡ 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ተደራሽ መረጃዎችን ለመፍጠር የESOL አገልግሎቶች ቢሮ የትምህርት ይዘት 
ቡድን ጋር በትብብር እየሰራ ይገኛል ፡፡ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች (ELs) በክፍል ደረጃ ትምህርት እና 
እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲሁም በተመሳሳይ በEnglish Language Development 
(ELD)/በእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ እንቅስቃሴዎች የትምህርት ይዘት ግንዛቤን እና የተመራቂ ቁመና 
አስተዋጽኦ ላይ ይሳተፋሉ ፡፡ የተማሪዎች እንግሊዝኛን በየቀኑ ማንበብ ፣ መጻፍ ፣ መናገር እና ማዳመጥ 
አስፈላጊ ነው ፡፡ FCPS የELD መረጃዎች/መጠቀሙያዎች ተለያዩ የንባብ ፣ የጽሑፍ ፣ የማዳመጥ እና 
የንግግር እንቅስቃሴዎችን የሚያካትት እንቅስቃሴዎችን እየፈጠረ ነው። 

የእንግሊዝኛ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ከESOL አስተማሪዎች እና በት/ቤት የወላጅ ጉዳይ አስፈጣሚዎች 
ድጋፍ ያገኛሉ። በተጨማሪም FCPS ከእንግሊዝኛ ውጭ ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ ቤተሰቦች የወላጅ የመረጃ 
ስልክ መስመር ይሰጣል። የስልክ ምላሽ ሰጪዎች ለጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ እንዲሁም ቤተሰቦችን በመረጃ 
ጋር ያገናኛሉ። 

የወላጅ መረጃ የስልክ መስመር 

አማርኛ:= በስልክ ቁትር 571-423-4957 ይደውሉ ። 

3 ኛ ሩብ አመት አዳዲስ መረጃዎች 
የሶስተኛው ሩብ አመት የትምህርት ደረጃ መስጫ መጽሐፍ አልተዘጋም። ሦስተኛውን ሩብ የትምህርት አመት ከመዘጋታችን 
በፊት ተማሪዎች የተሰጡትን ሁሉንም ስራዎች ለማጠናቀቅ እድል እንዲያገኙ ለማድረግ እየሰራን ነው፡፡ ለተማሪዎቻችን 
የቤት ስራዎችን ማስረከብ መቻላቸውን እርግጠኛ ለመሆን የተለያዩ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን። 

የርቀት ትምህርት የጊዜ ሰሌዳ 
የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍል (VDOE) ላለፉት ሁለት ሳምንታት ምንም ዓይነት አዲስ ትምህርት እንዳይሰጥ ለት/ቤቶች 
መመሪያን ሰጥቷል፡፡ በዚህ ምክንያት FCPS ትምህርትን ለመቀጠል የሚረዳ የወላጅ መረጃዎችን/መጠቀሚያዎችን 
በፍጥነት አዘጋጅቷል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጥቁር ሰሌዳ ፣ በ FCPS ድረ ገጻችን እና እንዲሁም በኬብል 
ቻናሎቻችን ላይ የሚገኘውን መርሃግብር ተጠቅመውበታል። 

የርቀት ትምህርት ለመጀመር ትኩረት መስጠት ከሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች መካከል ፡ 

• ለሁሉም ተማሪዎቻችን የቀረበ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት 
• የተማሪዎቻችን የተለያዩ የትምህርት ፍላጎቶች 
• የትግበራ ታማኝነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ተገቢ የአስተማሪ ስልጠና 
• ተማሪዎች በአንድ ጊዜ በሚለው በጤና ክፍሉ መመሪያ መሠረት ለ15,000 ለመካከለኛ ደረጃ እና ለአንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች የላፕቶፕ ስርጭት። 

Https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance


          
 

             
            

 
            

            
                

       

           

  
  

    

• በየሳምንቱ 125,000 የትምህርት ጥቅሎችን/እሽጎችን ማተም እና በፌርፋክስ ካውንቲ ዙሪያ ላሉ መኖሪያ ቤቶች 
በፖስታ መላክ። 

ይህ የርቀት ትምህርት እቅድ የFCPS ሰራተኞች ከቤት ሆነው እየሰሩ በተጨማሪም የሚወዷቸውን በመንከባከብ እና 
የራሳቸውን ጤና እና ደህንነት በማረጋገጥ መካከል ያለውን ፈታኝ ሁኔተታ እንረዳለን። 

በማጠቃለል 
ከጥቂት ሳምንቶች በፊት ባላሰብንበት መንገድ ተፈታታኝ ሁኔታ ገጥሞናል። ለተማሪዎችዎ ትርጉም ያለው የትምህርት 
ተሞክሮዎችን ለመፍጠር አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች በማስተካከል እና በመማር ላይ የሚያደርጉ ባለሞያ አስተማሪዎቻችን 
ናቸው፡፡ ስለ እገዛዎ እና ተእግስቶ አመሰኛለሁ። ይህንን የርቀት ትምህርት ተልእኮ ስንጀምር ትምህርት ቤታችን እና 
አስተማሪዎቻችን ከእርስዎ ጋር ይገናኛሉ። 

ይህ ያልተለመደ ፈተና እያጋጥመን እያለ አንዳችን ሌላውን ማበረታታትና መደገፋችሁን ቀጥሉ ፡፡ 

ከልብ:-
Scott. Brabrand, Ed.D 
Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት 


