
 

 

    

 

   

               
               
               

   

              
            
          

                

   

             

     

       

    
  

     

        
                
         
             

   

        
         

           

    

               
             
          

             
  

              
                

     

 

 

AMHARIC 

(Dr. Brabrand Message for April 13) 

[Subject:] በበላይ ተቆጣጣሪው የተጻፈ መልእክት 

ውድ የFCPS የቤተሰቦች፡ 

በዚህ አስቸጋሪ ወቅት እርስዎ እና የሚወዷቸው ሰዎች ጤናማ እንደሆናችሁ እና አዎንታዊ አመለካከት እንዳላቸው ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ 
ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች በመስተጓጎሉ እና ስለ መጪው ጊዜ እርግጠኛ አለመሆናችን በፀደይ እረፍትን ብዙዎቻችን በጣም የተለየ 
ስሜት እንዲሰማን አድርጓል። ሆኖም በየትኛውም ጊዜ እና ቦታ ብንሆንም በቻልነው መጠን ደስተኛ መሆን አስፈላጊነትን 
ያስታውሰናል። 

ተማሪዎች ነገ የርቀት ትምህርት ሲጀምሩ ልክ በአካል ተገኝቶ እንደሚማሩት አይነት ሊሆን አይችልም። ለተማሪዎች እና 
ለአስተማሪዎቻችን ይህ ትልቅ ለውጥ እንደሚሆን እናውቃለን። ሆኖም ከፍተኛውን ጥረት እንዲያደርጉ እንድምንረዳቸው እያረጋገጥን 
በFCPS ውስጥ ሁላችንም ተማሪዎቻችንን በአዲሱ የትምህርት መንገድ ለማሳተፍ በመቻላችን ተደስተናል ፡፡ 

የርቀት ትምህርት ጉዞአችንን ከመጀመርዎ በፊት እባክዎን የሚከተሉትን ስለ FCPS የርቀት ትምህርት እቅድ እና አሰጣጥ ይመልከቱ። 

የርቀት ትምህርት ዕቅድ 

ነገ ከኤፕሪል 14 ቀን ጀምሮ መምህራን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ከተማሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። 

• Blackboard Collaborate Ultra (ማገናኛ ከአስተማሪ ለተማሪ ይሰጣል) ፡፡ 

• Google Meet ተማሪዎች ለብቻ ስብሰባ የሚያደርጉበት ። 

• ሳምንታዊ የመማር ጥቅሎች/እሽግፕች። ከFCPS’s Instructional Services Department ለቅድመK-8 
ተማሪዎች/ቤተሰቦች ይላካሉ። 

• ኢሜይ እና የስልክ ጥሪ። 

ተማሪዎች በመደበኛነት በ @ fcpsschools.net የሚያበቃውን የ FCPS ጂሜይል አድራሻቸውን ማየት 
አለባቸው። አስተማሪዎች በሳምንቱ ሁሉ ለተማሪዎች በሙሉ የቢሮ ሰዓቶችን ይይዛሉ። እነዚያ የቢሮ ሰዓቶች ለእርስዎ እና ወይም 
ለተማሪዎ ቀድሞውኑ መጋራት አለባቸው፡፡ እባክዎ በሚመችዎ ጊዜ review the Distance Learning Plan ይመልከቱ። 
ምናልባት ቤተሰቦችን ወደ ርቀት ትምህርት በሚሸጋገሩበት ወቅት ለማገዝ የሚረዳ ስልት በ visit our new Learning at 
Home webpage ይጎብኙ። 

FCPS Blackboard 24-7 Learning መምህራን ለተማሪዎች እና ለወላጆች መልእክቶችን የሚለጥፉበት ነው፡፡ 
Blackboard እና Google Classroom ሁለት ተቀባይነት ያላቸው የFCPS የዲጂታል መድረኮች ናቸው። ተማሪዎች 
የተንቀሳቃሽ ምስል ስብሰባዎችን በማድረግ ፣ በመተባበር የቤት ስራዎችን ማጠናቀቅ ይችላሉ፡፡ 

የትምህርት ውጤት አሰጣጥ መመሪያዎች 

• ሦስተኛው ሩብ የትምህርት አመት እስከማርች 13ቀን ድረስ ክፍት ስለሆነ ተማሪው የተመደበለትን ወይም ያቀደውን ሥራ 
ለማጠናቀቅ ክፍት ነው፡፡ ተማሪዎች የሦስተኛ ሩብ ክፍል ውጤታቸውን እንዲያሻሽሉ የሚረዳቸውን የጎደለ ወይም 
ያልተጠናቀቀ ሥራዎቻቸውን ለማጠናቀቅ እንዲችሉ እስከ ሚያዝያ 24 ድረስ ጊዜ ይኖራቸዋል ፡፡ 

• በቨርጂኒያ የትምህርት ዲፓርትመንት (VDOE) ምክር መሠረት ከማርች 13 ቀን በኋላ የተመደበ የትኛውም የተማሪ ሥራ 
አይመዘገብም ፡፡ 

• ለ4 ኛ ሩብ አመት ተማሪዎች የትምህርት ስራዎች ይመደባሉ ። በዚህ ስራ መምህራን ለተማሪዎች ግብረመልስ ይሰጣሉ፡ 
፡ በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉም የሁለተኛ ደረጃ እና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ለ 4 ኛ ሩብ አመት "No Mark" 
የሚል ይደርሳቸዋል፡፡ 

LS-DCCO-Dr-Brabrand Message-April 13-your language-Amharic 
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FCPS የተማሪዎችን ግምገማ እና ዳሰሳዎችን ለማድረግ ለተቀረው የትምህርት አመት ከፍተኛ የሆነ አማራጮች እንዲኖሩ ያደርጋል። 
ስለዚህም በFCPS የትምህርት ውጤት አስጣት መሰረት በአመቱ ሁሉ ላሉት ትምህርቶች ያላቸውን ግንዛቤ ወይም ትምህርታቸውን 
አጥርተው በማወቃቸው ምክኛት በ4 ኛ ሩብ ዓመት የሚሰሩ የቤት ስራዎች አጠቃላይ የትምህርት አመቱን ውጤት ላይ አዎንታዊ 
ተጽእኖ ሊያደርግ ይችላል። በሌላ አገላለጽ በርቀት ትምህርት የሚከናወነው ማንኛውም የተጠናቀቀ ሥራ ተማሪውን በመጨረሻው 
ለሚገኘው ተትምህርት ደረጃ አስተዋፅ ማድረግ ይጠቅማል ፡፡ በ 4 ኛው ሩብ የትምህርት አመት የተማሪ የትምህርት ውጤት 
አይታይም/“No Mark” ። የትምህርት ደረጃው ብቻ ነው የሚታየው። 

በቴክኖሎጂ ተደራሽነት አለመኖር እና በተማሪ በቴክኖሎጂ ተጠቅመው ስራዎቻቸውን የማቅረብ አቅም ውስኑነት ምክንያቶች የ4 ኛ 
ሩብ አመት የትምህርት ውጤቶች አይሰጡም። የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች በመምህራን የተመራ እና በተናጠል በሚማሩ የትምህርት 
ሂደት ውስጥ ይሳተፋሉ። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ለPK-8  ተማሪዎች የመማሪያ ጥቅሎች/እሽጎች ስርጭት በማርች 30 ቀን 
ይጀምራል ፡፡ የንባብ እና የሂሳብ ይዘትም በ FCPS ኬብል ቻናል 21 ላይ ይገኛል፡፡ 

ወደዚህ የርቀት ትምህርት ሞዴል በምንሸጋገርበት ጊዜ በተማሪዎቻችን ማህበራዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ላይ ትኩረት እናደርጋለን፡፡ 
በድጋሚ እባክዎን ድጋፍ ለማግኘት የልጅዎን ትምህርት ቤት አማካሪዎች ለመገናኘት አያመንቱ ፡፡ 

በማጠቃለል 

እንደነገርኳችሁ እነዚህ የምንኖርበት ልዩ ጊዜዎች ናቸው፡፡ ተማሪ ፣ ወላጅ ወይም አስተማሪ መሆን - እና አንዳንዶቻችሁ በዚህ በዓለም 
ዙሪያ በተፈጠረው እንደ COVID-19 ያሉ በዓለም አቀፍ የጤና ድንገተኛ ሁኔታ የለምታጫወቱት ሚና ከዚህ በፊት አይተነው 
የማንውቀው ነው። ይህ አስጨናቂ እና ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። 

FCPS የፈጠራ አስተሳሰብን ፣ የመተሳሰብ ባህልን እና የግል ግንኙነቶችን ለማሻሻል የሚያስችል እንዲሆን የመማር ማስተማር 
ሁኔታዎችን በመፍጠር ቆርጦ እየሰራ መሆኑን ያስታውሱ። የት/ቤታችን ህንፃዎች ሊዘጉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁላችን ውስጥ የመማር 
ፍቅር እንደሚያድግ እርግጠኛ ነኝ። 

ደህንነታችሁን ጠብቁ ፣ጤናማ ሁኑ እና በሚቀጥሉት ቀናት እናንተን ለመደገፍ እየሰራን እንደሆነ እወቁ። 

ከልብ:-

Scott Brabrand የበላይ ተቆጣጣሪ 

Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤቶች 




