
ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን 

ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

የተከበሩ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች 

በተለዋጭ የመማር ሞዴላችን ላይ ማስተካከያ ለማድረግ እና ከትምህርት ቤት ርቀትን ለማቃለል ስንሰራ ላለፉት 

በርካታ ቀናት በትዕግስት እናመሰግናለን ፡፡ 

ከፍተኛ ጥርጣሬ ባለበት በዚህ ወቅት የእኛ ተቀዳሚ ጉዳይ የተማሪዎቻችን እና የቤተሰቦቻችን ጤና እና ደህንነት ነው። 

በእዚያ ቁርጠኝነት ላይ በመመርኮዝ ዕቅዱ ለተማሪዎች የምንጠይቀውን በትክክል ሆን ብሎ ይገድባል እንዲሁም 

ከአስተማሪዎች የመማር እና የግንኙነቶች ልዩ መርሃግብሮችን ያወጣል። መማር ይቀጥላል ፡፡ እስከተወጣንበት ጊዜ 

ድረስ አማራጭ የማስተማሪያ ዘዴዎች እንደነበሩ ይቆያል ፡፡ ከባህላዊው የማስተማሪያ ዘዴዎች የተለየ ነው ፣ እናም 

ተማሪዎችን መማር እንዲቀጥሉ ለማገዝ ቆርጠናል ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ የተማሪን የወደፊት ግፊቶች አሉታዊ ተጽዕኖ 

ማሳደር እንደሌለባቸው እናምናለን። ዕቅዳችን ያንን እምነት ያንፀባርቃል ፡፡ ትምህርት በግምገማ ፣ በማጠናከሪያ እና 

በማበልፀግ ላይ ያተኩራል ፡፡ 

እቅዳችንን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ በድረ-ገፃችን ላይ አክለናል-www.cpsk12.org/COVID19 ፡፡ ለቤተሰቦች እና 

ለተማሪዎች የተጠየቁ ጥያቄዎችም እንዲሁ ይገኛሉ። 

ከዚህ በታች ረቡዕ ሚያዝያ 8 ቀን ሚያዚያ 8 የሚጀምረው የእቅዱ መሠረታዊ ገጽታዎች ዝርዝር ነው-ዛሬ እና ነገ 

በመስመር ላይ ሊገኙ የሚችሉ ስራዎችን ለማጣራት እና የተማሪዎች አካዳሚካዊ ሁኔታን ለመለየት በመምህራን እና 

በስርአተ-ትምህርት አስተባባሪዎች ዛሬ እና ነገ ይጠቀማል።የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ተጨማሪ የወረቀት ትምህርት ፓኬጆች እየተዘጋጁ ሲሆን ወደ ቤት ይላካሉ ፡፡ 

የ 5 ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ iPads ያላቸው ፣ ወደ ወረቀት ጥቅሎች ይሸጋገራሉ። ለተጨማሪ ትምህርት እና ለሀብቶች 

ተደራሽነታቸው አሁንም አይፎቻቸውን መጠቀም ይችላሉ። 

ተማሪዎች ተለዋጭ የትምህርት ቀናትን እንዲጠቀሙ ይበረታታሉ። ለምሳሌ ፣ አንድ ቀን ሂሳብ እና ቀጣዩን 

በማንበብ። 

ለተማሪዎች ተጨማሪ ድጋፍ ከፈለጉ መምህራን በየቀኑ የቢሮ ሰዓቶችን ይይዛሉ ፡፡ 

አስተማሪዎች ግብረ መልስ ይሰጣሉ ፣ ግን ክፍሎች አይመደቡም። 

ከመምህራን እና ከት / ቤቶች ብዙ መገናኛዎች መርሃግብሮችን ይከተላሉ- 

ሰኞ-ከክፍል አስተማሪው ኢሜሎች 

ማክሰኞ-የልዩ አስተማሪዎች / አማካሪዎች / የቤት-ትምህርት ቤት አስተባባሪዎች ኢሜይሎች 

ረቡዕ-ከክፍል አስተማሪው ኢሜሎች 

ሐሙስ-ከህንፃው ዋና / ትምህርት ቤት ዝመናዎች 

አርብ: - ከክፍል አስተማሪው ኢሜሎችየመካከለኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 



በትምህርት አመቱ መጨረሻ ድረስ ለሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ዕድሎች የሚቀርቡ ሲሆን የአስተማሪን 

መስተጋብር እና ግብረመልስንም ያካተቱ ናቸው ፡፡ 

ትምህርት በኮርስ / በትምህርቱ መስክ መደበኛ ይሆናል ፡፡ 

እያንዳንዱ የትምርት ዓይነት ለሳምንቱ ቀናት ለመመደብ እና ተዛማጅ የጅምላ ግንኙነቶች ይመደባል ፡፡ 

ሰኞ-ሒሳብ ፣ ጥሩ ሥነ-ጥበባት እና የእንግሊዝኛ ተማሪዎች 

ማክሰኞ-የቋንቋ ሥነ-ጥበባት ፣ ፒኤች / ጤና ፣ ባለተሰጥif ትምህርት እና ኤቪአይዲ 

ረቡዕ-ሳይንስ ፣ ተግባራዊ ሥነ ጥበባት ፣ የሙያ ማእከል እና የልዩ ትምህርት ዲስትሪክት ክፍሎች 

ሐሙስ-ማህበራዊ ጥናቶች ፣ የአለም ቋንቋዎች ፣ እና የልዩ ትምህርት-ነክ ያልሆኑ የይዘት አከባቢዎች (ለስኬት 

ችሎታዎች ፣ የኤሲ ላብራቶሪ ፣ ሃብት ፣ የሥራ ማገጃ ፣ የስራ ፍለጋ ለስራዎ ሲያመለክቱ) 

አርብ: አስደሳች ቀን ፣ የክበብ ቀን (ክለቦች ፣ አትሌቲክስ እና እንቅስቃሴዎች የሚገባባቸው ጊዜ) 

መምህራን ለተማሪዎች መደበኛ የሥራ ሰዓት መያዛቸውን ይቀጥላሉ ፡፡ 

ለፀደይ ሴሚስተር 2020 የትኛውም የደብዳቤ ውጤት አይመዘገብም ፡፡ በአንድ ኮርስ ውስጥ የተማሪ አፈፃፀም P 

(pass) ወይም IC (ምልክትን) በመጠቀም ሪፖርት ይደረጋል ፡፡ 

ለፒ ወይም ለ (IC) መወሰኛዎች በማርች 10 ፣ 2020 በተዘገበ ጊዜያዊ ጊዜያዊ እድገት (IPR) ላይ በመመርኮዝ 

ይከናወናል ፡፡ የ 60% ወይም ከዛ በላይ IPR ውጤት P ነው ፣ ካልሆነ ግን ፣ IC ነው ፡፡ የትኛውም ምልክት በተማሪ 

GPA ላይ ምንም ዓይነት ተጽዕኖ አይኖረውም። (AP እና ባለሁለት ዱቤ እባክዎን ከዚህ በታች ተጨማሪ መረጃ 

ይገምግሙ ፡፡) 

አንድ ተማሪ ከኤፕሪል 1, 2020 በፊት ኮርሱን ካላለፈ ፣ በአስተማሪው እና በትምህርት ቤቱ ድጋፍ ፣ ተማሪው 

የማለፍ ደረጃ ላይ ለመድረስ ቀሪ ሴሚስተር አለው / አላት።የላቀ ምደባ (ኤ.ፒ.) እና ባለሁለት ዱቤ 

 የ AP እና ባለሁለት ዱቤ ኮርሶች የኮሌጅ ትምህርትን ማጠናቀቂያ እና የ AP ፈተና ማጠናቀቂያ ትምህርት እስከ 

ዓመቱ መጨረሻ ድረስ ይሰጣሉ። 

በመጸው እና / ወይም በፀደይ ሰሚስተር ሁለት ባለሁለት ክሬዲት አማራጭ የኮሌጅ ዱቤ ለማግኘት ለተመዘገቡ 

ተማሪዎች 

ለሲ.ሲ ሁለተኛ ሴሚስተር ምልክት የ P ወይም No ክሬዲት (NC) ይሆናል። 

የደብዳቤ ክፍል የኮሌጅ ክሬዲት ለማግኘት አስፈላጊ የሆነውን ሥራ ማጠናቀቅን የሚያካትት የመጀመሪያውን 

የሰሜስተር ደረጃን እና ሁለተኛ ሴሜስተር “ደረጃን” በመጠቀም ለኮሌጅ ለመዘገብ ተወስኗል ፡፡ 

ለሴሚስተር ሁለት ባለሁለት ክሬዲት ኮርሶች የኮሌጅ ዱቤ ለማግኘት ለተመዘገቡ ተማሪዎች 

ለሲ.ሲ. ሁለተኛ ሴሚስተር ምልክት P ወይም NC ይሆናል። 

የደብዳቤ ደረጃ ከመዘጋቱ በፊት በሴሜስተር ውስጥ በተከናወነው ሥራ ላይ በመመርኮዝ ለኮሌጅ ወይም 

ለዩኒቨርሲቲ ለመዘገብ ተወስኖ የኮሌጅ ዱቤ ለማግኘት አስፈላጊ የሆነውን የማጠናቀሪያ ሥራ ማካተት አለበት ፡፡ 



ስለ ትምህርት ዕቅዶች ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት የተማሪዎ ትምህርት ቤት እና አስተማሪ (ዎች) ይገኛሉ። 

በተጨማሪም ፣ እባክዎን በድረ ገፃችን ላይ በ www.cpsk12.org/COVID19 ላይ ያቀረብናቸውን መረጃዎች እና 

መረጃዎች ይመልከቱ ፡፡ 

ከእኛ ጋር ድንቅ አጋሮች ስለሆኑ እናመሰግናለን። ከእኛ ልጆች ጋር አብሮ በመሥራቱ እናመሰግናለን ስለዚህ ልጆች 

ለመማር እድሎች ሁሉ አሁንም አላቸው ፡፡ ከምንም በላይ ፣ የቤተሰባችንን ጤና እና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት 

አጋርነታችን ስለሆኑ እናመሰግናለን ፡፡ 



ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን 

ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

 

 

አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ተለዋጭ ትምህርት ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ተማሪዎቻችን ወደ ትምህርት ቤት ይመለሳሉ ብለው የሚጠብቁት መቼ ነው? 

CPS የአካባቢ እና የስቴት ገደቦችን መከተሉን ይቀጥላል እናም እንደ አስፈላጊነቱ ወቅታዊ ያደርግልዎታል 

በዚህ ርዕስ ላይ መረጃ ይገኛል ፡፡ 

ከት / ቤት / ከአስተማሪችን ጋር ከቤተሰቤ ጋር ለመግባባት ምን መጠበቅ እችላለሁ? 

የልጅዎ መምህር በብዙ መንገዶች ቤተሰቦችን ያገኛል ፣ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ፣ 

በስልክ እና / ወይም በኢሜይል ፡፡ የዚህ የግንኙነት ግብ ዓላማ ልጅዎ እና የእናንተን ማረጋገጥ ነው 

ቤተሰብ ፣ ከ CPS እና ከት / ቤቱ ጋር እንደተገናኙ መሰማትዎን ይቀጥሉ። በዚህ መንገድ ሁላችንም ደህና እንደሆኑ 

እናውቃለን 

እና ደህና! ከመማሪያ ክፍልዎ መምህር ደጋግመው ይሰማሉ ፡፡ ከልዩ ባለሙያ ይሰማሉ 

መረጃ ከያዙ ማክሰኞ ማክሰኞ ላይ አስተማሪዎች (አርት ፣ ሙዚቃ ፣ ፒ. ፣ የትምህርት ቤት አማካሪ ፣ ወዘተ) 

ያጋሩ በየሳምንቱ ሐሙስ የሕንፃዎ ርዕሰ ጉዳይ ዝመናዎችን ይልካል ፡፡ 

የሚቀጥለውን የትምህርት ፓኬጆችን ወደ የመጀመሪያ ደረጃ ልጄ እንዲላክ የምችለው እንዴት ነው? 

ከቅድመ -5 -5 ኛ ክፍሎች ያሉ ሁሉም መምህራን / ህንፃዎች ፣ የመማሪያ ፓኬጆችን እንደ ዋናው ቅፅበት ይጠቀማሉ 

መመሪያ። ከተማሪዎች ጋር በመደበኛ ፍተሻ አማካይነት ፣ አስተማሪዎች ህንፃቸውን ያሳውቃሉ 

ለሚቀጥለው የትምህርት ፓኬት ዝግጁ የሆኑ የእነዚያ ተማሪዎች አስተዳዳሪ እና እነዚያ ፓኬጆች 

በቀጥታ ወደ ቤትዎ ይላካል። 

የመጀመሪያ ደረጃ ልጄን ትምህርት ከእዚያ እሽጎች በላይ ለመደገፍ ምን አማራጮች አሉኝ 

ወደ ቤተሰቦች ይላካሉ? 

ከሁሉም በላይ ፣ በዚህ ወቅት መምህራኖቻችን ከቤተሰቦች ጋር እንዲገናኙ እንፈልጋለን ፡፡ ይሆናሉ 

ለማቅረብ ፣ ለፓኬት ሥራ መመሪያ ፣ እና ተማሪዎችን ለማቆየት ተስማሚ ፊት 

ተገናኝቷል። እንዲሁም በ COVID-19 ላይ የማበልፀጊያ ሀሳቦችን የማግኘት እንቅስቃሴዎችን ማግኘት ይችላሉ 



ድርጣቢያ: www.cpsk12.org/COVID19. 

የ 5 ኛ ክፍል ተማሪዬስ? ወደ መመሪያ ፓኬጆች ይዛወራል? 

አዎ. ሁሉም አስተማሪዎች ለትምህርቶች ወደ ፓኬጆች እንዲንቀሳቀሱ እንጠይቃለን። እነዚህ ፓኬጆች የተመሰረቱ 

ናቸው 

ሚዙሪ የመማር መመዘኛዎች ላይ በመመስረት መደበኛነት እና ቀጣይነት ያለው መገኘቱን ያረጋግጣል 

ለሁሉም የ CPS ቤተሰቦች መማር። 

የ 5 ኛ ክፍል ተማሪዬ / አይፓድዋለች / አላት ፡፡ እሱ / እሷ ለመማር እንዴት ሊጠቀሙበት ይችላሉ? 

ልጅዎ ለሂሳብ ግምገማ ፣ ለ ‹ST› ሂሳብ እና ለሌላ የመስመር ላይ ንባብ (ኮምፒተርን) እንዲጠቀም ልጅዎን ይበረታታል 

ሀብቶች የመማር ዕድሎችን አበልፀጉ ፡፡ ወደ Schoology አዲስ ትምህርት አይታከልም። 

ስለ ሚዙሪ ትምህርት ደረጃዎች ልጄ በአሁኑ ጊዜ እየጎደለ ነው? 

የ CPS የሥርዓተ ትምህርት አስተባባሪዎች የ ሚዙሪ ትምህርት መስፈርቶችን ዝርዝር ያወጣል 

በእያንዳንዱ የትምህርት መስክ አመለጠ ፡፡ እነዚህ መመዘኛዎች ከሚማሩባቸው መመዘኛዎች ጋር ይዋሃዳሉ 

የሚቀጥለው ውድቀት ልጄ በዞን ስብሰባዎች መሳተፍ ይፈልጋል ፣ ግን የእኛ ቤተሰብ መሳሪያ የለውም ፣ ነው 

ለተቸገሩ ቤተሰቦች መሳሪያዎችን የማግኘት እቅድ አለ? 

እንደ አለመታደል ሆኖ በዚህ ጊዜ እኛ ብዙ መሳሪያዎችን ከቤተሰቦች ለማውጣት የሚያስችል መንገድ የለንም ፡፡ እኛ 

ብዙ ቤተሰቦቻችን የሚያገ theቸውን ገደቦች ተረድተዋል። እባክዎ ልብ ይበሉ ፣ ብዙ አሉ 

በዚህ ችግር ጊዜ ነፃ የበይነመረብ አገልግሎት የሚሰጡ ኩባንያዎች። መረጃ በ ላይ ይገኛል 

COVID-19 ድርጣቢያ (www.cpsk12.org/COVID19) እና የህንፃዎ ሃላፊ ሊረዳዎት ይችላል። 

የሚከተለው የልጅዎ መምህር እርስዎን ወይም ልጅዎን የማይጠይቃቸው ዝርዝር ነገሮች ናቸው ፣ 

በአሁኑ ግዜ: 

አስተማሪዎች በአሁኑ ጊዜ የማያደርጉት ነገር የለም 

ወላጆች የተጠናቀቁ ሥራቸውን እንዲጠናቀቁ መጠበቅ። ለማረጋገጥ መምህራን በመደበኛነት ምርመራ ያደርጋሉ 

ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ፓኬቱን ማጠናቀቅ ይችላሉ። 

በቤት ውስጥ መከተል ያለበት መርሃግብር መፍጠር ፡፡ 

የማጉላት ስብሰባዎችን በመፈለግ ላይ። አስተማሪዎች እነዚህን ይይዛሉ ፣ ግን ተማሪዎች አይጠየቁም 

ተገኝ 

ደረጃ አሰጣጥ 



ቤተሰቤ ከግራብ-እና-ጎር ውጭ ምግብን ይፈልጋል። እንዴት ነው እገዛን ማግኘት የምችለው? 

የሚገኙ ሀብቶችን ዝርዝር ለማግኘት ከ COVID-19 ድርጣቢያ በ www.cpsk12.org/COVID19 ላይ ይመልከቱ። 

ልጄ የተጨነቀ እና / ወይም የተጫነ ይመስላል። ቤተሰቤ የአእምሮ ጤንነት ድጋፍ ከፈለጉ ፣ እንዴት? 

እርዳታ አገኛለሁን? 

የምክር መርጃዎች ዝርዝር በ CPS COVID-19 ድርጣቢያ ላይ ይገኛል። ቤተሰቦችም እንዲሁ ማድረግ ይችላሉ 

የምክርውን ምንጭ መመሪያ በቀጥታ እዚህ ይድረሱ: 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html። 



ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን 

ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

 

 

የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት 

ተለዋጭ ትምህርት ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ተማሪዎቻችን ወደ ትምህርት ቤት ይመለሳሉ ብለው የሚጠብቁት መቼ ነው? 

የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ሲ.ኤስ.ፒ.) የህብረተሰቡ ክስተት የትእዛዝ መዋቅር አባል ነው። 

የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የአከባቢ እና የስቴት መመሪያዎችን እና ገደቦችን መከተሉን ይቀጥላል። እናደርጋለን 

በዚህ ርዕስ ላይ አግባብነት ያለው መረጃ ስለሚገኝ ቤተሰቦች እንዲዘምኑ ያድርጉ። 

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክሬዲትስስ ስለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮርሶችስ? 

እነዚህ ትምህርቶች እንደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተመሳሳይ ዕቅድ ይጠቀማሉ ፡፡ እነዚህ ትምህርቶች በተመሳሳይ 

ይስተናገዳሉ 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ኮርሶች ሕክምና ይደረጋሉ ፡፡ 

የልጄ ትምህርቶች ስላልተጠናቀቁ በመጪው ዓመት ጉዳቶች ይሆናሉ 

ትምህርቶች? 

የፀደይ 2020 ትምህርቶች ላይ የተደረጉትን ለውጦች ለማንፀባረቅ (CPS) የ2020-2021 ሥርዓተ-ትምህርት ያቅዳል 

አይ 

ተማሪው በጠፋ ይዘት ምክንያት አደጋ ላይ መሆን አለበት ፡፡ 

የ P ምልክት እንዴት እንደሚወሰን? 

“መጋዝን” እ.ኤ.አ. ማርች 10 ፣ 2020 ፣ አይፒአር ላይ “ፒ” ከ 60% ወይም ከዛ በላይ ጋር እኩል ይሆናል። 

በማርች 10 IPR ዘገባ እና በማርች 13 መካከል የተማሪው ውጤት ማርክር ካለ 

ከ 60% በላይ ከፍ ብሎ ወይም ወደ ታች ቢሆን ኖሮ አስተማሪው ውሳኔውን ሊያደርግ ይችላል ፡፡ ከሆነ 

የተማሪው ክፍል እስከ ማርች 31 ድረስ ፣ ከተዘጋበት ጊዜ በኋላ የተማሪው ክፍል ከ 60% በላይ ከፍ ብሏል 

ውሳኔ P ይሆናል። 

ማርች 31 ከመመረቁ በፊት ምጣኔ (ፓ) ያልሆኑ ተማሪዎች ፣ ሴሚስተር ቀሪ ይሆናል 

ተማሪው P. ላይ እንዲደርስ ለመርዳት ያገለገሉ ይህ የሚከናወነው ስራውን በማጠናቀቅ በኩል ሊሆን ይችላል 

በአስተማሪው የማንሳት ፖሊሲዎች የሚፈቀድ ከሆነ ፣ በማስተማር እና ግምገማ በመሳተፍ ፣ እና 



ከመጋቢት 10 IPR በፊት የቀረቡትን እና የተገመገሙትን ፅንሰ ሀሳቦች ችሎታ ያሳያል። እነዚህ 

ግምገማዎች በአስተማሪው ሊወሰኑ እና ሊያካትቱ ይችላሉ ፣ ግን በመስመር ላይ ብቻ የተወሰኑ አይደሉም 

ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ፣ የቃል ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ፣ ጽሑፎች ወይም ሌላ የመማር ማስረጃ። 

የደብዳቤ ክፍሎች መወገድ ያሳስበኛል። ይህንን እንዴት እናረጋግጣለን? 

በመለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያሉ ክፍሎች ማግኘት ለሪፖርቶች ዓላማ ብቻ ነው ፡፡ የለም 

ከመካከለኛ ተማሪ ውጤቶች ወይም ከ GPA ጋር የተሳሰረ መረጃ ማሰር። ሪፖርት ማድረጉ አስፈላጊ ቢሆንም ፣ 

በሲ.ሲ.ሲ. ፣ በሲቪል መንግስታችን እና በሀገራችን ያለው የትምህርት ስርዓት ድንገተኛ ለውጥ በ 

የኮርኔቫቫይረስ ወረርሽኝ ሪፖርት ለማድረግ ፍትሃዊ ዕድሎችን የሚፈጥር ሁኔታን ፈጥሯል 

እነዚያ ደረጃዎች አይቻልም ፡፡ 

ልጄ በመስመር ላይ ትምህርቱ ውስጥ ቢመዘገብስ? 

የመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት እቅድ በመስመር ላይ ኮርሶች ላይ ይሠራል እና ተመሳሳይ ህጎችም ይተገበራሉ። የተራዘመ 

በመስመር ላይ ትምህርቶች መማር መማርን እና ኮርሱን ማጠናቀቅን ያካትታል። በመስመር ላይ 

ከመጋቢት 10 ጋር የሚገጥም ተማሪው የሚጠብቀውን ነገር ያስተላልፋል 

ቁርጥራጭ ቀን። 

ስለ ክቡር ጥቅልስ? 

ለ2015-2020 ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ 3 ኛ እና 4 ኛ ሩብ የክብር ጥቅልል አይኖርም የትምህርት ዘመን. 

ወደ ትምህርት ቤት ስንመለስ ምን ይሆናል? 

የትምህርት አመት ከማለቁ በፊት ወደ ት / ቤት መመለስ ከቻልን የወቅቱ የትምህርት ውጤት አሰጣጥ ዕቅድ 

በቦታው እንዳለ ይቆያል። ከመደበኛ የትምህርት ቀን ጋር እንዲጣጣም የትምህርት ዕቅዱን እናስተካክላለን። 

ከልጄ ጋር ከት / ቤት / ከአስተማሪ ግንኙነት ምን መጠበቅ እችላለሁ? 

ለሁሉም ኮርሶች መምህራን ለማስተማር በሳምንት አንድ ቀን ይኖራቸዋል ፡፡ በየቀኑ የተመደበ የይዘት መስኮች 

ናቸው 

o ሰኞ-ሒሳብ ፣ ጥሩ ሥነ-ጥበባት ፣ እና የእንግሊዘኛ ተማሪዎች 

o ማክሰኞ ማክሰኞ የቋንቋ ሥነ-ጥበባት ፣ PE / ጤና ፣ ተሰጥኦ እና ኤቪአይዲ 

o ረቡዕ-ሳይንስ ፣ ተግባራዊ ሥነ ጥበባት ፣ የሙያ ማእከል እና የልዩ ትምህርት ዲስትሪክት 

የመማሪያ ክፍሎች 

ሐሙስ-ማህበራዊ ጥናቶች ፣ የዓለም ቋንቋዎች እና የልዩ ትምህርት nonre 



የይዘት አከባቢዎች 

አርብ: አስደሳች የደስታ ክበብ ቀን (ክለቦች ፣ አትሌቲክስ እና እንቅስቃሴዎች የሚሳተፉበት) ጊዜ ፤ 

ይህ አያስፈልግም!) 

በተመደቡ ቀናት ላይ ስለ ኮርሱ ይዘት ግንኙነቶች እንዲኖርዎት መጠበቅ ይችላሉ ፣ እና 

የሚጠበቁ ናቸው። አጉላ ስብሰባዎች ፣ ጉግል ሃንግአውቶች ፣ ወዘተ ... ለእውነተኛ ትምህርት ጥቅም ላይ ሊውሉ 

ይችላሉ 

እና ግንኙነት። ለማንኛውም ለተሰጠ ኮርስ “ጠፍቷል” ቀናት ፣ መምህራን በግል መወሰን ይችላሉ 

ከተማሪዎች እና ከቤተሰቦች ጋር መገናኘት ፡፡ አስተማሪዎች እንዲሁም ለተማሪ በየቀኑ የእለት ተእለት ሰዓቶችን 

ይይዛሉ 

ድጋፍ። 

የ P ስያሜ ካገኙ በኋላ በኮርሱ ውስጥ የማይሳተፉ ተማሪዎችስ? 

ለሁሉም የመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት ተማሪዎች ተሠርተው እንዲቆዩ ይጠበቃል እና በጣም ይበረታታል 

ትምህርታቸውን እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ ያጠናቅቃሉ ፡፡ አስተማሪዎች ግንኙነቶችን እንዲጠብቁ እንፈልጋለን 

ከተማሪዎች ጋር መገናኘት እና ግንኙነቶችን ማመቻቸት ፡፡ እሱ ተስፋችን ቢሆንም እና 

ለተማሪዎች እንዲሳተፉ ማበረታቻ ፣ ለእነዚያ እንዲህ ዓይነት የቅጣት እርምጃ የለም 

ላለመረጥ ይምረጡ። 

ቤተሰቦቼ ከግራብ እና ጎድ ባሻገር ምግብ ማግኘት ከፈለጉ ፣ እንዴት እገዛን አገኛለሁ? 

የግብዓት ዝርዝር በ CPS COVID-19 ድርጣቢያ ላይ ይገኛል: www.cpsk12.org/COVID-19. 

ልጄ የተጨነቀ እና / ወይም የተጫነ ይመስላል። ቤተሰቤ የአእምሮ ጤንነት ድጋፍ ከፈለጉ ፣ እንዴት? 

እርዳታ አገኛለሁን? 

የምክር መርጃዎች ዝርዝር በ CPS COVID-19 ድርጣቢያ ላይ ይገኛል። ቤተሰቦችም እንዲሁ ማድረግ ይችላሉ 

የምክርውን ምንጭ መመሪያ በቀጥታ እዚህ ይድረሱ: 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html። 

በዚህ ጊዜ የልጄን ትምህርት ለመደገፍ ሌላ ምን ማድረግ እችላለሁ? 

በ CPS COVID-19 ላይ የቀረቡ የማበልፀጊያ እንቅስቃሴዎች ለቤተሰቦች የመስመር ላይ ምንጮች አሉ 

ድርጣቢያ: www.cpsk12.org/COVID-19. 



ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም 

ተተርጉሟል። እባክዎን ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

  

  

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ተለዋጭ ትምህርት ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ተማሪዎቻችን ወደ ትምህርት ቤት ይመለሳሉ ብለው የሚጠብቁት መቼ ነው? 

የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ሲ.ኤስ.ፒ.) የህብረተሰቡ ክስተት የትእዛዝ መዋቅር አባል ነው። 

የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የአከባቢ እና የስቴት መመሪያዎችን እና ገደቦችን መከተሉን 

ይቀጥላል። እናደርጋለን 

በዚህ ርዕስ ላይ አግባብነት ያለው መረጃ ስለሚገኝ ቤተሰቦች እንዲዘምኑ ያድርጉ። 

አንድ ተማሪ ያለምንም ቅጣት ትምህርቱን መተው ቢፈልግስ? 

ይህ ዕቅድ ተማሪዎች ኮርሶችን የማቋረጥ አስፈላጊነትን ያስወግዳል ፡፡ አንድ ተማሪ ትተህ ለመሄድ 

መምረጥ ካለበት 

እንደ ኤን.ኬ ምልክት ፣ ውጤቱ ያለምንም ቅጣትን ከመጣል ጋር ተመሳሳይ ነው። 

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክሬዲትስስ ስለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮርሶችስ? 

ይህ ዕቅድ በመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት የሁለተኛ ደረጃ ደረጃ ትምህርቶችን ይመለከታል። 

የልጄ ትምህርቶች ስላልተጠናቀቁ በመጪው ዓመት ውስጥ ኪሳራ ይሆናሉ? 

ትምህርቶች? 

የፀደይ 2020 ትምህርቶች ላይ የተደረጉትን ለውጦች ለማንፀባረቅ (CPS) የ2020-2021 ሥርዓተ-ትምህርት 

ያቅዳል። አይ 

ተማሪው በጠፋ ይዘት ምክንያት አደጋ ላይ መሆን አለበት ፡፡ 

የ P ምልክት እንዴት እንደሚወሰን? 

“መጋዝን” እ.ኤ.አ. ማርች 10 ፣ 2020 ፣ አይፒአር ላይ “ፒ” ከ 60% ወይም ከዛ በላይ ጋር እኩል ይሆናል። 

በማርች 10 IPR ዘገባ እና በማርች 13 መካከል የተማሪው ውጤት መካከል ማስረጃ ካለ 

ከ 60% በላይ ከፍ ወይም ዝቅ ቢል ኖሮ መምህሩ ውሳኔውን ሊያደርግ ይችላል ፡፡ ከሆነ 

የተማሪው ክፍል እስከ ማርች 31 ድረስ ከተዘጋ በኋላ የተማሪው ክፍል ከ 60% በላይ ከፍ ብሏል 

ውሳኔ P ይሆናል። 

ማርች 31 ከመመረቁ በፊት ምጣኔ (ፓ) ያልሆኑ ተማሪዎች ፣ ሴሚስተር ቀሪ ይሆናል 

ተማሪው P. ላይ እንዲደርስ ለመርዳት ያገለገሉ ይህ የሚከናወነው ስራውን በማጠናቀቅ በኩል ሊሆን 

ይችላል 

በአስተማሪው የማንሳት ፖሊሲዎች የሚፈቀድ ከሆነ ፣ በዳግም ማስተማር እና መገምገም ፣ እና 

ከመጋቢት 10 IPR በፊት የቀረቡትን እና የተገመገሙትን ፅንሰ ሀሳቦች ችሎታ ያሳያል። እነዚህ 

ግምገማዎች በአስተማሪው ሊወሰኑ እና ሊያካትቱ ይችላሉ ፣ ግን በመስመር ላይ ብቻ የተወሰኑ አይደሉም 

ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ፣ የቃል ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ፣ ጽሑፎች ወይም ሌላ የመማር ማስረጃ። 

ስለ ፕቶቶ ክሬዲት መልሶ ማግኛ ትምህርቶችስ? 

ተማሪዎች ፕላቶቻቸውን ከቤት ውስጥ ማግኘት የሚችሉ ሲሆን 50% ይዘቱን በ 60% ወይም በ 60 

መሙላት አለባቸው 



ክሬዲት ለማግኘት በጣም የላቀ ችሎታ። የተማሪው የፕላቶ አስተማሪ ወይም ሌላ የትምህርት ቤት 

ባለሥልጣን 

ትምህርቱን ማጠናቀቅ ለማመቻቸት ከእነሱ ጋር ይገናኛል ፡፡ 

የደብዳቤ ክፍሎች መወገድ ያሳስበኛል። ለተማሪዎቻችን ይህንን እንዴት እናረጋግጣለን እና 

ይህ ለኮሌጅ ምዝገባ ፣ ወዘተ ውድድር ውድድር ላይ ችግር ውስጥ አያስከትላቸውም? 

የክፍል ደረጃ መድረስ እና ለማቆየት ወይም ለማሻሻል እድሉን እናውቃለን 

ድምር ውጤት እምብዛም የማይጠቅሙትን ብቻ ሳይሆን ለብዙ ምክንያቶች ጠቃሚ ነው 

የከፍተኛ ትምህርት ምዝገባ ፣ ስኮላርሽፕ ፣ ክብር እና ሽልማቶች። ድንገተኛ ለውጥ ለ 

በኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ፣ በስቴታችን እና በሕዝባችን ምክንያት የትምህርት ስርዓት 

ወረርሽኙ የበሽታው መሻሻል ወይም ዕድሎች ተመጣጣኝ ዕድሎችን የሚፈጥሩበትን ሁኔታ ፈጥረዋል 

የ GPA እድገትን ማካሄድ አይቻልም ፡፡ በግልጽ እንደሚታየው በየደረጃው ያሉ ተቋማት 

አገር ናቸው ክፍል ሪፖርት ለማስወገድ በተመለከተ ተመሳሳይ ውሳኔዎችን. ሲፒኤስ ከፍተኛ 

የት / ቤት ተማሪዎች ወደፊት በሚራመዱ የመጫወቻ ሜዳ ላይ ይሆናሉ ፡፡ የኤን.ሲ.ኤን.ኤ ፣ አይቪ ሊግ 

ኮሌጆች 

እና ዩኒቨርሲቲዎች ፣ የሚዙሪ ዩኒቨርሲቲ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሌሎች ተቋማት ከእነዚህ መካከል ናቸው 

ለ COVID- ምላሽ መሠረት መስፈርቶችን እየተከታተሉ እና እንደሚያስተካክሉ የተናገሩ 

19 ቀውስ ፡፡ 

ልጄ በመስመር ላይ ትምህርቱ ውስጥ ቢመዘገብስ? 

የ 2 ኛ ደረጃ ት / ቤት እቅድ በመስመር ላይ ኮርሶች ላይ ይሠራል እና ተመሳሳይ ህጎች 

ይተገበራሉ። የተራዘመው ትምህርት 

የመስመር ላይ ትምህርቶች ትምህርቱን ለመቀጠል እና ሊሆኑ የሚችሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በመስመር ላይ 

ከመጋቢት 10 ጋር የሚገጥም ተማሪው የሚጠብቀውን ነገር ያስተላልፋል 

ቁርጥራጭ ቀን። 

ተማሪው በየትኛውም ኮርስ ውስጥ ከገባ በኋላ ለኮርስ ተሳትፎ ተሳትፎ የሚጠብቀው ምንድን ነው? 

አንዳንድ ተማሪዎች ለኮርሱ ዱቤ ያገኙና ከዚያ እንደማይሳተፉ ይወስናሉ ፡፡ አንዳንድ 

መሳተፉን ይቀጥላል። ተማሪዎች በትጋት ሲሳተፉ መቆየቱ የእኛ ተስፋ እና ማበረታቻ ነው 

ከአስተማሪዎቻቸው እና ከት / ቤታቸው እስከ ሴሚስተሩ መጨረሻ ድረስ ፣ ግን የሚያስቀጣ እርምጃ የለም 

የማይመርጡት 

ወደ ትምህርት ቤት ስንመለስ ምን ይሆናል? 

እኛ ከሆነ ይችላሉ , በትምህርት አመቱ መጨረሻ በፊት ትምህርት ቤት በአሁኑ አሰጣጥ ዕቅድ መመለስ 

በቦታው እንዳለ ይቆያል። ከመደበኛ የትምህርት ቀን ጋር እንዲጣጣም የትምህርት ዕቅዱን እናስተካክላለን። 

ከልጄ ጋር ከት / ቤት / ከአስተማሪ ግንኙነት ምን መጠበቅ እችላለሁ? 

ለሁሉም ኮርሶች መምህራን ለማስተማር በሳምንት አንድ ቀን ይኖራቸዋል ፡፡ በየቀኑ የተመደበ የይዘት 

መስኮች 

ናቸው 

o ሰኞ-ሒሳብ ፣ ጥሩ ሥነ-ጥበባት ፣ እና የእንግሊዝኛ ተማሪዎች 

o ማክሰኞ ማክሰኞ የቋንቋ ሥነ-ጥበባት ፣ PE / ጤና ፣ ተሰጥኦ እና ኤቪአይዲ 

o ረቡዕ-ሳይንስ ፣ ተግባራዊ ሥነ ጥበባት ፣ የሙያ ማዕከል እና የልዩ ትምህርት ዲስትሪክት 

የመማሪያ ክፍሎች 



o ማህበራዊ ሳይንስ, የዓለም ቋንቋዎች, እና ልዩ ትምህርት ያልሆኑ-ኮር: ሐሙስ 

የይዘት አከባቢዎች 

o አርብ: መዝናናት ቀን ክለብ ቀን (አንድ ጊዜ ክለቦች, አትሌቲክስ, እና እንቅስቃሴዎች ይችላሉ 

ጊዜ ተመዝግቦ ; 

ይህ አያስፈልግም!) 

በተመደቡባቸው ቀናት ለተማሪዎች እና ምናልባትም ለቤተሰቦች ግንኙነቶች እንደሚኖሩ መጠበቅ ይችላሉ 

ስለ ትምህርቱ ይዘት እና የሚጠበቁ ነገሮች። አጉላ ስብሰባዎች ፣ ጉግል ሃንግአውቶች ፣ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ 

የእውነተኛ ጊዜ መመሪያ እና ግንኙነት ጥቅም ላይ የዋለ። ለተሰጠ ማንኛውም ኮርስ “ጠፍቷል” ቀናት 

መምህራን ማድረግ ይችላሉ 

ከተማሪዎች እና ከቤተሰቦች ጋር በግል ግላዊ ግንኙነት እንዲኖርዎት ያስፈልጋል ፡፡ አስተማሪዎችም በየቀኑ 

ይይዛሉ 

ለተማሪ ድጋፍ የቢሮ ሰዓቶች። 

ልጄ ሴሚስተር / ሴሜተርን ካጠናቀቀ እና በአንድ ኮርስ ውስጥ NC ካለው ፣ የብድር ማገገም ይኖረዋል 

በ 2020 የበጋ ትምህርት ቤት ዕድል? 

በ 2020 የበጋ ወቅት የብድር ማገገም ለማቅረብ ያለንን ዓላማ ቢሆንም ፣ ዘዴው 

ኮርስ ማድረስ እና መርሃ ግብሩ አልተወሰነም። 

ቤተሰቦቼ ከግራብ እና ጎድ ባሻገር ምግብ ማግኘት ከፈለጉ ፣ እንዴት እገዛን አገኛለሁ? 

የግብዓት ዝርዝር በ CPS COVID-19 ድርጣቢያ ላይ ይገኛል: www.cpsk12.org/COVID-19 . 

ልጄ የተጨነቀ እና / ወይም የተጫነ ይመስላል። ቤተሰቤ የአእምሮ ጤንነት ድጋፍ ከፈለጉ ፣ እንዴት? 

እርዳታ አገኛለሁን? 

የምክር መርጃዎች ዝርዝር በ CPS COVID-19 ድርጣቢያ ላይ ይገኛል። ቤተሰቦችም እንዲሁ ማድረግ 

ይችላሉ 

የምክርውን ምንጭ መመሪያ በቀጥታ እዚህ ይድረሱ: 

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html ። 
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