
የተከበሩ የ OSS 
ቤተሰቦች፣  

ማናችንም ከስድስት ወር በፊት ልንገምተው በማንችለው መንገድ ይህንን አዲስ የትምህርት ዓመት እየጀምርነው ነው። 
በሁሉም ተግዳሮቶችና የሎጂስቲክስ ለውጦች፣ በአንድነት ጠንካራ እየሆንን ነው። ዘንድሮ ታይቶ በማይታመን የእድገት፣ 
የፈጠራ ችሎታ እና በመማር ማስተማር ፈጠራዎች ይቀረፃል ብለን እናምናለን። ለእርስዎ ያለን ቁርጠኝነት እኛ ራሳችን 
በማንኛውም አካባቢ (በርቀትም ሆነ በአካል) የምንገኝበት ሁኔታም ቢኖርም፣ ሁኔታዎ ምንም ይሁን ምን እንዲበለፅጉ 
ልጆችዎን በማስተማርና በመደገፍ አጋርነታችንን መቀጠል ነው።  

ለአዲሱ የትምህርት ዓመት እንደመጀመሪያ እርምጃ፣ የልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ የሚከተሉትን ማድረግ ይችሉ ዘንድ 
ከእርስዎ ጋር በቨርቹዋል የሚገናኙበት ጊዜ ለማመቻቸት ወደ እርስዎ ይመጣል፡  

● በፀደይ እና በበጋ ወራት ከርቀት ትምህርት ጋር የልጅዎን ተሞክሮ ያጋሩ ዘንድ።  

● በረቂቅ የርቀት ትምህርት ዕቅዱ ላይ ግብዓት ያቀርቡ ዘንድ።  

● በርቀት የመማሪያ አከባቢው የተነሳ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች በተለየ መንገድ የሚቀርቡ ከሆነና እንዴት 
እንደሆነ ሙሉ በሙሉ ይረዱ ዘንድ።  

በሚቀጥሉት ሳምንታት ምን እንደሚጠብቁ ተጨማሪ ዝርዝሮች ከዚህ በታች ተካተዋል፡  

የቤተሰብ ኮንፈራንሶች  

ሴፕቴም. 2-9: በቨርቹዋል ለመገናኘት ጊዜ እንዲያዘጋጁ የልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ኢሜይል 
ይልክልዎታል።  

ሴፕቴም. 10-15: ወላጆች/ተንከባካቢዎች ከልጃቸው የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ጋር በቨርቹዋል (Google Meet ወይም 
Zoom) ይገናኛሉ። አስፈላጊ ከሆነ የጽሑፍ ሰነዶች ትርጉሞች እና አስተርጓሚዎች እንዲገኙ ይደረጋል።  

ሴፕቴም. 16-18: ለሁሉም ተማሪዎች የርቀት ትምህርት የመጀመሪያ ቀን። ይህም በትምህርት ቤቱ በተዘጋጀ ልዩ 
መርሃግብር ለግማሽ ቀን ይሆናል። (አባክዎ ያስታውሱ፡ የቤተሰብ ኮንፈራንሶች አሁንም በዚህ ጊዜ ሊዘጋጁ ይችላሉ)።  

ሴፕቴም. 18: ወላጆች/ተንከባካቢዎች የልጃቸውን የርቀት ትምህርት እቅድ የመጨረሻ ረቂቅ ይቀበላሉ።  

ሴፕቴም. 21: የሙሉ ቀን የርቀት ትምህርት እና ልዩ አገልግሎቶች ይጀምራል።  

ከቤተሰብ ስብሰባዎች በኋላ፣ የጽሑፍ ማሳወቂያ ይደርስዎታል። ለርቀት ትምህርት ዕቅዶች ትግበራ የወላጅ ፈቃድ 
አያስፈልግም። የጽሑፍ ማሳወቂያ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡  

● በስብሰባው ላይ ወላጅ/ተንከባካቢው ስላካፈሉት አጠቃላይ መግለጫ።  

● በተማሪው የርቀት ትምህርት እቅድ ውስጥ ምን እንደተካተተ ወይም እንዳልተካተተ ለማየት ፈልገው 
በቨርችዋል ስብሰባ ወቅት ያጋሩት። እንዲህ ካልሆነ፣ የጉዳዩ ሥራ አስኪያጅ ይህ የሆነበት ምክንያት ያቀርባል።  
● የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች እንዴት እንደሚሰጡ የሚመለከቱ ማናቸውም ልዩነቶች ልዩ አገልግሎቶች 



እንዴት፣ የት እና መቼ እንደሚሰጡ የሚያካትት ሲሆን በልዩ ሁኔታ የሚሰጡት አገልግሎቶች የሚጀምሩበትን ጊዜ 
የሚያንፀባርቅ ይሆናል።  

ከዲስትሪክት ውጭ  

ከዲስትሪክቱ ውጭ በቀን ወይም በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ የተመዘገበ ልጅ ካለዎት፣ በሚከተለው ላይ ለመወያየት 
የልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅም (ከላይ ያለውን ተመሳሳይ የጊዜ መስመር በመጠቀም) ያነጋግርዎታል፡  

● በበጋ ወራት ከርቀት ትምህርት ጋር የልጅዎን ተሞክሮ።  

● የተማሪውን የመኸር ፍላጎቶች አስቀድሞ ማወቅ።  
● የቀን/አዳሪ ትምህርት ቤት ከልጅዎ IEP የተለየ ከሆነ አገልግሎቶችን እንዴት እንደሚያቀርብ መረጃ።  

● ልጅዎ እንዴት እንደ ሆነ ለማወቅ ሳምንታዊ የክትትል ጊዜ መወሰን።  

ልብ ሊባል የሚገባው ቁልፍ 
መረጃ፡  

● በአካል ብቁ የሚሆኑ ተማሪዎች: የልጅዎ የርቀት የመማር ማስተማር ቡድን የልጅዎ በአካል የማስተማር ቡድን 
ላይሆን ይችላል። ይህ የሆነበት በማይመቹ ሁኔታዎች በአካል በመገኘት መሥራት በማይችሉ ሠራተኞች ምክንያት 
ነው። ለምሳሌ፡- ልጅዎ ከሴፕቴምበር 21 እስከ ኦክቶበር 9 ድረስ ከልዩ አስተማሪ እና በንግግር ቋንቋ የበሽታ 
አምጪዎችን ተመራማሪ ባለሙያ አገልግሎቶችን ይቀበላል። በኦክቶበር 13 ላይ፣ ልጅዎ ለ-በአካል ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ 
እሱ/እሷ ከሌላ ልዩ አስተማሪ እና በንግግር ቋንቋ የበሽታ አምጪዎችን ተመራማሪ ባለሙያ አገልግሎቶችን ሊያገኙ 
ይችላሉ።  

እስከ 9/10 ድረስ ከልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ምንም ካልሰሙ፣ እባክዎ Desiree Campbell ን በሚከተለው 
ኢሜይል ይላኩ decampbell@cpsd.us። እናመሰግናለን።  

በአጋርነት፣  

Alexis Morgan 
(አሌክሲስ 
ሞርጋን)  


