
 

  

                 
                

              
          

             
            

              
               

            

         
              

     

             
       

              
          

             
             

              

          
              

              
         

               
               

       

           
     

            
               

  

         
              
              

             
       

ሜይ 7፣ 2020 

ውድ የኦ.ኤስ.ኤስ ወላጆች/ሞግዚቶች፦ 

በዚህ አስቸጋሪ ወቅት እርስዎ እና ቤተሰብዎ ደህንነትዎ የተጠበቀ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ደብዳቤ ለእርስዎ ለመጻፍ ያነሳሳኝ ነገር የተማሪ 
አገልግሎቶች ጽሕፈት ቤት ልጅዎን በዚህ ጊዜ እንዴት እንደሚያገለግል እና እርስዎን እንደሚደግፍ ወቅታዊ መረጃ እንዲያገኙ ነው። 

የተራዘመ የትምህርት ዓመት፡ የተማሪ አገልግሎቶች አመራር ቡድን በአሁኑ ወቅት ከከተማ እና ከሕዝብ ጤና መመሪያዎች ጋር በሚስማማ 
መልኩ የበጋ ትምህርት ዕቅዶች ላይ እየሠራ ነው። በቅርቡ ተጨማሪ መረጃዎችን እናቀርባለን። 

የመጀመሪያ ልጅነት፡ በፌዴራል እና በከተማ የትምህርት ዲፓርትመንቶች መመሪያ መሠረት ካምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከቅድመ 
ጣልቃ ገብነት አቅራቢዎች ጋር በመሆን አገልግሎቱን ለማቅረብ እና የህፃናትን ሽግግር ለመደገፍ ይቀጥላል። 

የርቀት ትምህርት ተሞክሮ፡ ከማሳቹሴትስ የቅድመ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ክፍል በአዲሱ መመሪያ መሠረት ካምብሪጅ የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች ለሚቀጥለው ክፍል ወይም ኮርስ ለተማሪ ስኬት አስፈላጊ የሆኑትን የይዘት መስፈርቶች በማስተማር ላይ ያተኩራሉ። 
የተማሪ አገልግሎቶች ጽ / ቤት ከሚያስፈልጉት የመማር መመዘኛዎች ጋር በወቅታዊ የ IEP ግቦች ላይ ቀጣይ ትኩረትን ያደርጋል። 

የተማሪ የርቀት ትምህርት ዕቅዶች፡ ሳምንታዊ የርቀት ትምህርት እቅድ ለወላጆች/ሞግዚቶች የልጆቻቸው አገልግሎቶች መቼ እና እንዴት 
እንደሚሰጡ የጊዜ ሰሌዳ ይሰጣል። ከማሳቹሴትስ የቅድመ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ መመሪያ መሠረት ተማሪው የርቀት 
አገልግሎቶችን ለመቀበል IEP መለወጥ እንደሌለበት ይገልፃል። ዕቅዱ የሚከተሉትን ያካትታል: 

 የትምህርታዊይዘትን እና የቤት ስራ ፓኬጆችን እና በፕሮጄክት ላይ የተመሠረተ የመማር ዕድሎችን፣ ልጅዎ ከሚያስፈልጉት ግብአቶች 
ጋር የሚያጠቃልል ለነፃ ትምህርት የሚያስፈልጉ ድጋፎች እና ምንጮች። 

 በጠቅላላው ቡድን እና በትንሽ ቡድን ቅንጅቶች ወይም በተናጠል በርቀት ሊላኩ የሚችሉ ትምህርት እና አገልግሎቶች። በኦንላይን 
ላይ ፕሮግራሞችን፣ ቴሌቪዥንን ወይም ስልክን በመጠቀም ትምህርት እና አገልግሎቶች ሊሰጡ ይችላሉ። 

IEP አገልግሎቶች፡ የማሳቹሴትስ የቅድመ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መመሪያ እንደሚገልፀው በርቀት ላሉ ተማሪዎች በርከት ያሉ 
ግብአቶች እና ድጋፎችን በመላክ ውጤታማ የሆኑ ልዩ የትምህርት ዕድሎች እና ተዛማጅ አገልግሎቶች በብቃት እንዲሻሻሉ ሊደረጉ ይችላሉ። 
በዚህ ጊዜ ታይቶ በማያውቅ ብሄራዊ የአደጋ ጊዜ ውስጥ FAPE እንዴት እንደሚቀርብ መወሰን የተለየ መሆን ሊያስፈልገው ይችላል። 

IEP ስብሰባዎች፡ የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች በተቻለ መጠን ለርቀት (ለቪዲዮ እና/ወይም ለድምጽ ኮንፈረንስ) ስብሰባዎች 
ሁሉንም ቤተሰቦች ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። ሁሉም ቤተሰቦች ከዚህ አማራጭ ጋር ምቾት እንዲሰማቸው ፣ እንደአስፈላጊነቱ አስቀድሞ 
ሪፖርቶችን እንዲቀበሉ ፣ እና በስልክ ወይም በኮምፒዩተር ለመሳተፍ አስፈላጊ መሣሪያዎች እንዳላቸው ለማረጋገጥ እንሰራለን። የልጅዎ 
የቡድን ሊቀመንበር ይህንን ስብሰባ መርሃ-ግብር ለማስያዝ ከፈለገ ከእርስዎ ጋር ይገናኛል። 

ተጨማሪ የወላጅ ግብአቶች፡ ከልጅዎ ጋር በቤት ውስጥ አብረው በሚሰሩበት ጊዜ እርስዎን ለማገዝ በቋሚነት የመስመር ላይ ስልጠና 
ለማዳበር ከቡድናችን ጋር አብረን እየሰራን ነው። ምንም የጥቆማ አስተያየቶች ካሉዎት እባክዎ የ SEPAC የቤተሰብ አገናኝ፣ ዙሌካ 
ኩዊን-ፖስቴልን በ zqueen-postell@cpsd.us ያግኙ። ተጨማሪ መረጃ በቅርቡ ይሰጣል። 

እድገት፡ (From Dr. Salim’s ሜይ 6 ርቀት ትምህርት እና ድጋፍ ዕቅድ ማሻሻያ ለቤተሰቦች) የስቴቱ መመሪያ ሁሉም ተማሪዎች ወደ 
ቀጣዩ ክፍል እንዲገቡ ይበረታታሉ። በ CPS፣ ከመዘጋቱ በፊት ከቤተሰብ/ወላጅ

 ጋር ስለእገዳ ተነስቶ ውይይቶች ካልተደረጉ በስተቀር ሁሉም የ JK-8 ተማሪዎች ወደሚቀጥለው ክፍል ደረጃ እንዲያድጉ ይደረጋል። CRLS / 
HSEP የተማሪ እድገት በሁለቱም ክፍለ ትምህርቶች በማለፍ እና ተማሪው በትምህርት ዓመቱ በሙሉ ያገኘውን ውጤት / ክሬዲት / ብዛት 
በማለፍ ላይ የተመሠረተ ነው። 

የአመቱ መጨረሻ እና የምረቃ ሥነ ሥርዓቶች፡ (From Dr. Salim’s ሜይ 6 ርቀት ትምህርት እና ድጋፍ ዕቅድ ማሻሻያ ለቤተሰቦች) 
የህዝባዊ የጤና መመሪያዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ ሁሉም የዓመቱ መጨረሻ ክብረ በዓላት በኮምፒዩተር በተደገፈ መልኩ ይከናወናሉ። 
የት/ቤት ቡድኖች እነዚህን አስፈላጊ ክስተቶች ለማክበር በእቅዶች ላይ ጠንክረው እየሰሩ ናቸው። ተጨማሪ መረጃ በቅርቡ ይሰጣል። 

MCAS: ከኤፕሪል 10 ጀምሮ ኮሚሽነር ራይሊ ከ 3-10 ክፍሎች ላሉት ተማሪዎች የዚህ የፀደይ መደበኛ የክፍል-ደረጃ የ MCAS 
የመደበኛ አስተዳደር ፈተናዎች ሰርዘዋል። ይህ የ MCAS-Alt ስረዛን ያካትታል። 
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OSS አስራ አንድ ወር ፕሮግራሞች፡ በ 11ኛው ወር ፕሮግራማችን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከርቀት ትምህርት ማግኘታቸውን ይቀጥላሉ። 
የልጅዎ ጉዳይ አስተዳዳሪ ስለ ሳምንታዊው የርቀት ትምህርት እቅድ መመሪያዎችን እና አገልግሎቶችን ማቅረቡን በተመለከተ መረጃ 
ለመስጠት ይጠቀማል። 

በዚህ ጊዜ ውስጥ ስላልተቋረጠው አጋርነትዎ እናመሰግናለን። ለክረምቱ እና በልግ እያቀድን ለተማሪዎች የበለፀገ እና የተሳትፎ የትምህርት 
ተሞክሮዎችን ለማቅረብ በልዩ ትምህርት የወላጅ አማካሪ ኮሚቴ (SEPAC) እና ከህብረተሰቡ ጋር ለመስራት በጉጉት እንጠብቃለን። ጥያቄ ካለዎት 
ወይም ስለዚህ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የልጅዎ ጉዳይ አስተዳዳሪን ያናግሩ ወይም በ cps@cpsd.us ያናግሩን። 

ከመልካም ምኞት ጋር፣ 

Alexis Morgan 

ረዳት ተቆጣጣሪ፣ የተማሪ አገልግሎቶች ጽሕፈት ቤት 
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