
 

  
  

 
 
 

 
      

 
 

    
 

            
            

                  
                

              
    

    
    

 
  
                 

 
 
                     
                   

 
                  

                 
                 

  
     

                 
                 
        

 
  

                
                

   
 

               
 

 
 
 

 
         

  
 

         

 

  

*.J FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INS PIRE • THRIVE 

AMHARIC 

Department of Special Services 
Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031 

ዓርብ ጁን 12 ቀን 2020 ዓ.ም. 

ውድ ቤተሰብ ወይም አሳዳጊ:-

በግል የሚወሰድ የትምህርት መርሃግብር/individualized education program (IEP) ቡድን በተወሰነው መሠረት ልጅዎ በዚህ የበጋ ወቅት በተራዘመ 
የትምህርት ዓመት/Extended School Year (ESY) የሚሰጥ ትምህርትን መሠረት ያደረገ መርሃግብር ለመከታተል ተመዝግቧል/ባለች፡፡ በዚህ የበጋ ወራት 
በ ESY ክፍል-ተኮር አገልግሎቶች በርቀት በይነመረብ አማካኝነት ከሰኞ ጁን 29ቀን ጀምሮ እስከ አርብ ጁላይ 24ቀን ቀን 2020ዓ.ም. ድረስ ለሚያጠናቅቁ 
ተማሪዎች ይሰጣል። ትምህርቱ በርቀት ትምህርት ሞዴል ይሰጣል ። ይህም ተማሪዎች በበይነመረቡ በአንድላይ የመማሪያ ቁሳቁሶችን ያገኛሉ። እንዲሁም 
እሽጎች/ጥቅሎች ወደቤት ይላክላቸዋል። ከዚህ በታች ያለው መረጃ የልጅዎ ወቅታዊ የESY ምዝገባ መሠረት ነው፡፡ 

የESY መገኛ መረጃ ፡

ESY የበይነመረብ መገኛ: 
ESY አስተዳደር : 

መጎብኛ 

የበይነመረብ መጎብኛ በልጅዎ የESY መገኛ ይካሄዳል። ስለ የበይነመረብ መጎብኛ ከESY አስተዳደር የበለጠ መረጃ ይቀበላሉ። 

መማሪያ: 
አገልግሎት ከሰኞ ከስከ ሃሙስ ባሉት ጊዜያት ከ 9 a.m. እስከ 12 p.m. ሰአት ድረስ ይሰጣል ። ከሰኞ እስከ ሐሙስ በየቀኑ ከ9 ሰአት እስከ 9:30a.m. ድረስ 
በእለታዊ አማራጭ የቡድን በማስገንዘቢያ ፣ በግንኙነት መፍጠርን ፣ በአጠቃላይ ክህሎቶች እና ማስገባት ዙሪያ ስብሰባ ያካሄዳል። 

የተማሪው/ዋ የተለየ/የተመሳሰለ ትምህርቶች ከጠዋቱ 9:30 a.m. እስከ 12 p.m. ሰአት ባለው ጊዜ ውስጥ በትንሽ ቡድን ሆነው ያከናወናሉ። የ ESY 
መምህራን ከጁን 24 እስከ ሰኔ 26 ድረስ ያለውን የልጅዎን የትምህርት መርሃግብር የጊዜ ሰሌዳ በሚመለከት ያነጋግርዎታል፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ ትምህርት በ ESY 
IEP አላማዎች ላይ ያተኮረ ይሆናል። ተማሪዎች በሳምንቱ ሁሉ በተመሳሳይ ጊዜ በሚከናወኑ የትምህርት ቁሳቁሶች የመጠቀም አማራጮች ይኖራቸዋል። 

የተማሪዎች መብት እና ግዴታ (ከK-12 ክፍል): 
የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች (SR&R) ሰነድ ተስማሚ የመማሪያ አካባቢ እንዲኖራቸው የሚያስችለውን እና ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ 
የሚጠበቅባቸውን የተማሪ ባህሪያት የያዘ ነው። በአሁኑ የ2019-20 የትምህርት ዓመት SR&R በ ESY ወቅት ተፈጻሚ እንደሆነ ይቆያል። የSR&R ሰነድ በ 
FCPS የህዝብ ድረ ገጽ ላይ መመልከት ይችላሉ፡- https://www.fcps.edu/srr/ . 

ተጨማሪ መረጃ: 

• ስለ ልጅዎን በ ESY ተሳትፎ ጥያቄ ካሎት እባክዎ የልጅዎን ጉዳይ ተከታታይ ባለሞያ ያነጋግሩ።
• ልጅዎ የESY አገልግሎት ተጠቃሚ እንዳይሆን/እንዳትሆን ከወሰኑ እባክዎ በስልክ ቁጥር 571-423-4190 ወይም በ ኢሜይል አድራሻ

saweaver1@fcps.edu ይላኩ።

ስለ ESY አገልግሎት የበለጠ መረጃ በ Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት ድረ ገጽ https://www.fcps.edu/esy ይገኛል. 

ከልብ:-

Ellen Agosta 
የመርሃግብሩ ሃላፊ ፣ የዳሰሳ እና የበጋ ወራት አገልግሎት 

EA/saw 

LS-Special Education-ESY parent Letter 2020 

የደብዳቤው ትርጉም በ : https://www.f።cps.edu/esy ይገኛል 
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http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/vietnamese/index.shtml



