
   
 

   
 

  
 

              
              

                  
           

 
                

                 
               

    

                 
                

      
 

              
              
       

 
               

              
                 

              
     

 
               
            

             
          

 
             
            

       
 

            
              
   

 
               

               
              

            

 

 

AMHARIC 

[Subject:]  ለ2020ዓ.ም. የ FCPS ተመራቂዎች 

ኤፕሪል 1 ቀን 2020ዓ.ም. 

ውድ የ2020ዓ.ም. ተመራቂዎች፡-

ስለ እናንተ እና በአገረ ግዛቱ ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ምክንያት በ2020ዓ.ም. ተመራቂዎች ላይ ያስከተለውን ተጽእኖ አብዝቼ 
ሳስብ ነበር። እንደሚታውቁት አገረ ገዥው ሁሉንም የቨርጂኒያ ትምህርት ቤቶችን ለተቀረው የትምህርት ዘመን ዘግቷል። እንዲሁም 
በቅርብ ጊዜ ውስጥ እስከ ጁን 10ቀን ድረስ በሥራ ላይ የሚውል በቤት የመቀመጥ አዋጅ አውጥቷል። ማናችንም ብንሆን ይህን ሁኔታ 
በመመረቂያ ዓመታችሁ የመጨረሻ ወራት ይሆናል ብለን መገመት አልቻልንም። 

እናንተ ፣ ቤተሰቦቻችሁ እና ጓደኞቻችሁ የትምህርት እና የትምህርት ቤትዎ የቀለም ትምህርት እና የሞያትምህርት ማሳረጊያ የተለያዩ 
ዝግጅቶች ለመታደም እያሰባችሁ እንደነበር እናውቃለን። ፕሮም ፣ የዓመት መጽሐፍ ፊርማ ፣ የመናፈሻ ጉዞ ፣ ባርበኪሶች እና ብዙ 
ተጨማሪ ጊዜያት ለተመራቂዎች ውድ ክስተቶች ናቸው። በጤና ቀውስ ምክንያት እነዚህ ዝግጅቶች ሲሰረዙ የትምህርት ቤታችን ቦርድ 
እና እኔ ሃዘናችሁን እንካፈላለን። 

የአገረ ገዢው ትእዛዝ ካልተሻሻለ በስተቀር በአሁኑ ጊዜ መርሐግብር የተያዘለት የምረቃ ሥነ ሥርዓቶች ላይም ተጽዕኖ ይኖረዋል ፡፡ 
ወደ ጁን እየቀረብን ስንመጣ የማህበራዊ መራራቅ እና በብዛት የመሰብሰብ ህጎችን በሚመለከት እየተከታተልን ምን አይነት የምረቃ 
ዝግጅቶች አማራጮች እንደሚኖሩ እናያለን። 

ለሚቀጥለው አስደሳች የህይወትዎ ምዕራፍ ስዘጋጁ ሁሉም የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሃላፊዎቻችን በዓመቱ መጨረሻ ላይ 
እውቅና ለመስጠት እና በአሉን ለማክበር ቁርጠኛ መሆናቸውን እንድታውቁ እፈልጋለሁ። አስፈላጊ ከሆነ የፈጠራ መንገዶችን ተጠቅመን 
በርቀት የምረቃ ሥነ-ሥርዓትን ለማክበር ቆርጠናል። 

በጥሩ ሁኔታ ላይ ከሆናችሁ እና ለመመረቅ የሚያስፈልጋችሁን ትምህርቶች በሙሉ ካለፋችሁ ትምህርት ቤት ከመዘጋቱ በፊት 
በ2020ዓ.ም. ክፍል ላሉት ሁሉ ተመራቂዎች በሰዓቱ እንደሚመረቁ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። የአገረ ግዛቱ ዋና ተቆጣጣሪ በምረቃ 
መስፈርቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ አማራጮች እንዲኖሩ ያደርጋል። ይህ የፀደይ ወቅት የSOL ፈተናዎች እና የሞያው ክፍሉ የምስክር 
ወረቀት ፈተናዎች አለመኖር የተማሪ ምረቃ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የማያሳድር መሆኑን ይጨምራል። በኤፕሪል 14 የርቀት ትምህርት 
እየተጀመረ እያለ የበለጠ መረጃ ይሰጣል። 

ሁሉንም የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች ባታልፉም እንኳን በዚህ ጁን ወር ለመመረቅ ገና ጊዜ እንዳላችሁ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። በርቀት 
ትምህርት አማካኝነት ትምህርቱን ለማጠናቀቅ እንድትችሉ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ መሟላቱን አስተማሪዎች ያረጋግጣሉ ፡፡ 
የሶስተኛውን ሩብ ትምህርት ለመጨረስ ምን እንደሚያስፈልግ እና የአራተኛው ሩብ ትምህርት ወቅት ተሳትፎዎች በመጨረሻ 
ውጤታችሁ ላይ ምን ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አስተማሪዎችዎ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣሉ። 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታችሁን ካጠናቀቅችሁ በኋላ ያለውን እቅዶቻችሁን በማፅደቅ ላይ እንደሆናችሁ እናውቃለን፡፡ ይህንን ሽግግር 
ለማድረግ የሚያግዙ መረጃዎችን እና እድሎችን ለእናንተ ማቅረባችንን እንቀጥላለን፡፡ እባካችሁን ድጋፍ ሲያስፈልጋችሁ አስተማሪዎችን 
፣ የት/ቤት አማካሪዎችን እና አስተዳዳሪዎችን ማግኘታችሁን ቀጥሉ። 

እባክዎ የርቀት ትምህርት በይፋ በሚጀምርበት ጊዜ ስለሚከተሏቸው ልዩ መርሃግብሮች የ FCPS ኢሜልዎን ፣ FCPS 24-7 
የመማርያ / ጥቁር ሰሌዳ እና ሌሎች ከት/ቤታችሁ የሚመጡ መረጃዎችን መከታተል ቀጥሉ። በዓመቱ ጠንክሮ ለመጨረስ በቀለም 
ትምህርት ተሳትፎ አድርጉ። 

በዚህ ድንገተኛ ለውጥ እና በህይወት መስተጓጎል ምክንያት የተለያዩ ስሜቶች ሊሰማችሁ ይችላል። ስሜቶቻችሁ ወደ አለመረጋጋት ፣ 
ጭንቀት ወይም ሀዘን ተለውጠው ሊሆን እንደሚችል እረዳለሁ። ወደ እናንተ እንዲደርስ የምፈልገው በጣም አስፈላጊው መልእክት ይህ 
ነው - እኛ በ FCPS የምንገኝ ሁላችንም ድጋፍ እንዲሰማችሁ እንፈልጋለን። በትምህርት ቤት ውስጥ የምታውቋቸው የታመኑ 
አዋቂዎች የሚችሉትን ትምህርታዊ እና ማህበራዊ-ስሜታዊ ድጋፎችን ሊሰጡአችሁ ይችላሉ። የሚያናግራችሁ ሰው ከፈለጋችሁ፣ 

LS-DCCO-Dr-Brabrand Message for the FCPS Class of 2020-Amharic 



             
                  

 
            

               
      

 
 

   

 

ስለክፍል ልጆች ወይም ጓደኛችሁ የምትጨነቁ ከሆነ እባክካችሁ ለአስተማሪዎችዎ፣ ለት/ቤት አማካሪዎችዎ እና ሌሎች በትምህርት 
ቤትዎ ያሉ ሌሎች አዋቂዎችን ድጋፍ ለማግኘት አነጋግሩ ፡፡ ሁላችንም እዚህ ውስጥ አንድ ላይ ነን ፡፡ 

የ2020ዓ.ም. ተመራቂዎች- ተሞክሮአችሁ ተቋርጧል ነገር ግን የመጨረሻው ምእራፍ ገና አልተፃፈም። ይህ የመጨረሻው ምዕራፍ 
ድምጻችሁን እና ታሪካችሁን እንዲያከብር ሁሉም አስተማሪዎቻችሁ እና ሰራተኞች ከእናንተ ጋር ለመስራት ቆርጠዋል ፡፡ ይህን 
የመጨረሻ ምዕራፍ አንድ ላይ እንፃፍ ፡፡ 

ከልብ:-

Dr. Brabrand ዋና ሃላፊ 


