
ትምህርት ቤቶች ተመልሰው ሲከፈቱ 

የሚካሄዱ የMPS የማዳመጫ ክፍለ ጊዜዎች 

ሐምሌ 28፣ 30 እና 31፣ 2020 ዓ.ም  

maldenps.org/reopening 



የተሰጡን ነገሮች:  

● አዋጭነታቸው ምንም ይሁን ምን በDESE ሶስት እቅዶች እንድናዘጋጅ የተሰጡን መመሪያዎች:  
○ አንድ ሙሉ በሙሉ የገጽ ለገጽ መመሪያ አሰጣጥ ከደህንነት መስፈርቶች ጋር 
○ አንድ ሙሉ በሙሉ የርቀት ትምህርት  
○ አንድ የገጽ ለገጽ እና የርቀት ትምህርትን ያጣመረ የትምህርት አሰጣጥ 

● የተሻሻሉ የደህንነት መስፈርቶች: 
○ በበሽታው በመያዝ እድሎች ምክንያት እራስን ኳራንታይን የማድረግ መስፈርቶች 
○ ‹‹ለቅርብ ግንኙነት/ንክኪ›› የ10 ደቂቃዎች የአተነፋፈስ መለካት የ6 ጫማ ርቀትን መጠበቅ  
○ በግዛት ወይም ከተማ እንደሚቀርብ ያልተወሰነ የCOVID ምርመራ   
○ ስለ COVID ሁኔታ በተመለከተ ከDESE የተሰጡ መመሪያዎች በድረገጻችን ላይ ተጭኗል 



የማልደን ቤተሰቦች የት እንደሚማሩ :  

● የወላጅ/ቤተሰብ የዳሰሳ ጥናት ከሀምሌ - ሀምሌ 20 ተካሂዷል  

● ከማህበረሰቡ 3,615 ምላሾች ተሰብስበዋል   

● ከቅድመ አፀደ ህጻናት-11ኛ ክፍል ደረጃ በክፍል ደረጃ በአማካኝ 400 ምላሾች ተገኝተዋል 

● ከ7ቱ ትምህርት ቤቶች ከእያንዳንዳቸው ጥሩ የናሙና ብዛት ተገኝቷል 

● ሙሉ ውጤቶቹ በmaldenps.org/reopening ላይ ተጭነዋል 



ከአፀደ ህጻናት-8ኛ ክፍል 

ላሉት የMPS ተማሪዎች:  

(3061 ምላሾች) 

ጥ3: በመስከረም ወር ለሚጀምረው መጪው የትምህርት አመት ምርጫዎ ምንድን ነው? 

 

30% 

9% 

27% 

34% 



ጥ3: በመስከረም ወር ለሚጀምረው መጪው የትምህርት አመት ምርጫዎ ምንድን ነው? 

ከ9-12ኛ ክፍል ላሉት 

የMPS ተማሪዎች:  

(2450 ምላሾች)  

32% 

13% 

31% 24% 



ጥ5፡ በመስከረም ወር የገጽ ለገጽ ትምህርት መልሶ መሰጠቱን የሚቀጥል ከሆነ ስለ ልጅዎ አካላዊ ጤንነት ምን ያክል 

ያስባሉ? 

(3615 ምላሾች) 

44% 

20% 

18% 
11% 

7% 



ጥ6፡ በመስከረም ወር የገጽ ለገጽ ትምህርት መልሶ መሰጠቱን የሚቀጥል ከሆነ የልጅዎ ወደ ትምህርት ቤት ህንጻዎች 

መመለስ ምን ያክል ምቾት ይፈጥርልዎታል? 
(3615 ምላሾች) 

40% 

19% 

21% 12% 

8% 



እስከ አሁን ድረስ ያወቅነው ነገር :  
● በአሁኑ ወቅት ለትምህርት ቤት መልሶ መከፈት ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ እና የደህንነት መስፈርቶች አዋጭ 

መሆናቸውን ለመወሰን በህያንዳንዱ ህንጻዎች ውስጥ የደህንነት ፍተሻ/ማረጋገጫ እየተካሄደ ነው፡፡  
● MPS የDESEን የጤናና ደህንነት መስፈርቶች የሚከተሉትን በማድረግ ያጠናክራል፡  

○ በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ የ6 ጫማ ማህበራዊ ርቀትን (ከ3 ጫማ በተቃራኒው) በማስጠበቅ  
○ ከአጸደ ህጻናት-12ኛ ክፍል ያሉ ሁሉም ተማሪዎች የፊት ጭምብሎች የሚለብሱባቸውን ሁኔታዎች በማጤን (በአሁኑ ወቅት የግዛቱ 

ግዴታ ከ2-12ኛ ክፍል ተማሪዎች ነው)  

● ለPPE (የግል መከላከያ መሳሪያዎች) ቅድመ ትእዛዝ መስጠትና ለህንጻዎች አስፈላጊ አጋጆችን ማስቀመጥ 
● እያንዳንዱን ተማሪ ለቴክኖሎጂ ተደራሽ በማድረግ የትምህርት አመቱን ለመጀመር የ1-1 Chromebooks 

መጠቀም  
● የምግብ አገልግሎት በዲስትሪክቱና በእያንዳንዱ ቤተሰብ የሚመረጠው ሞዴል ምንም ይሁን ምን አሁንም 

ለተማሪዎች ይቀርባል (ቁርስ እና ምሳ) 



ከሁኔታዎቹ በስተጀርባ…. 
የሥርአተ ትምህርት ሥራ  
 ትምህርቱ በመላው ዲስትሪክቱ እና በክፍል ደረጃ የተሻለ ወጥነት እንዲኖረው ለማረጋገጥ 100 

መምህራን የትምህርቱን ይዘቶችና ቅደም ተከተሎች ለማሻሻል/ለማጣመር እየሰሩ ነው፡፡ ስራው 
በአብዛኛው በእርዳታ የገንዘብ ድጋፍ ይደገፋል፡፡  

 ዶ/ር ዳርኒሳ አማንቴ-ጃክሰን/Dr. Darnisa Amante-Jackson የእኩልነት 
መነጽሮችን ለማረጋገጥ በስራው ላይ በአማካሪነት እየሰራች ሲሆን እስከ አሁን ከመምህራኑ ጋር 
አንድ ጊዜ ተገናኝታለች፡፡  

 ዳይሬክተሮች መምህራንን ተማሪዎችን ባሉበት ቦታ እንዲያገኙ እና ለየትኛውም የግል 
ፍላጎቶቻቸው መፍትሄ እንዲሰጡ ለማስቻል ተማሪዎች ሲመለሱ የሚመዘኑባቸውን ዘዴዎች 
እያጠኑ ነው፡፡ 

 

  



ከሁኔታዎቹ በስተጀርባ…. 
ለአስተማሪዎች ድጋፍ መስጫ ሙያዊ ትምህርት 
 የEureka ስልጠና (ከ3-5ኛ ክፍል) የቨርቹዋል ትምህርቶችን እና የተሟሉ የኦንላይን መማሪያ 

መጻህፍትን የሚይዝ ፈጣን የኦንላይን ክፍል አለው፤ መምህራን በሰኔ ወር በስልጠናው ላይ 
ተሳትፈዋል፡፡ በአዲሱ አመትም ተጨማሪ እናቀርባለን … 

 የቴክኖሎጂ ስልጠና - በነሀሴ ወር አጋማሽ; በቁጥር ባልተገደቡ ወንበሮች የሚሰጡ አራት ክፍለ 
ጊዜዎች 

 Better Lesson በነሀሴ ወር ለሚሰጠው የቨርቹዋል ሙያዊ ስልጠና 180 “ወንበሮች” 
ያቀርባል፡፡ ወቅታዊ እና ወቅትን ያልተከተሉ ትምህርቶችን በሚይዙ ክፍለ ጊዜዎች የሚሰጡ ዘጠኝ 
ርዕሰ ጉዳዮችን ያጠቃልላል፡፡ ትርጉም ያላቸው ተግባሮች፡ ተማሪዎችን በትምህርት ተሞክሮዎች፣ 
ግንኙነትና ግብረ መልስ ላይ ማሳተፍ፡ በተማሪዎችና መምህራን መካከል የመስጠትና መቀበል 
የሁለቲዮሽ መስመር መፍጠር ፡፡ 

  



ከሁኔታዎቹ በስተጀርባ…. 
ልዩ ትምህርት እና የማህበራዊ-ስነ ልቡናዊ ደህንነት 
 የልዩ ትምህርት አስተዳደር ሁሉንም IEPs ያላቸውን ተማሪዎች በቀጥታ አግኝቶ በማነጋገር 

ለእያንዳንዱ የልዩ ትምህርት ተማሪና ቤተሰቡ የግል ትምህርት እቅድ ይዘጋጃል  
 ዲስትሪክቱ ሁሉም ሰው ግንኙነቱ እንዳልተቋረጠ፣ ድጋፍ እየተሰጠው እንደሆነ፣ ተሳታፊ 

እንደተደረገ እና ደህንነቱ እንደተጠበቀ እንዲያስብ ለማድረግ ለሁሉም ተማሪዎች የማህበራዊ 
ስነ ልቡናዊ ደህንነት ድጋፍ የሚደረጉባቸውን መንገዶች እያጠና ነው፡፡  

 



ሊያዋጡ የሚችሉ ሞዴሎች: 
● ሙሉ በሙሉ ገጽ ለገጽ:  

○ የደህንነት መስፈርቶችን ‹‹በከፍተኛ ፍላጎቶች›› ምድብ ስር ከማይመደቡ ተማሪዎች - (የልዩ ትምህርት ከፍተኛ ፍላጎቶች 
ያሏቸው፣ የ ELL ተማሪዎች (ደረጃ 1)፣ መኖሪያ ቤት አልባ፣ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች)  አንጻር በማየት አዋጭ 
አይደለም፡፡  

● ሙሉ በሙሉ በርቀት:  
○ ለየትኛውም/ሁሉም ፍላጎቱ ላላቸው ቤተሰቦች የሚቀርብ የቨርቹዋል ትምህርት ተሞክሮ  
○ ለቤተሰቦች ወቅትን የተከተሉና ወቅትን ያልተከተሉ ትምህርቶችን የሚያካትት የእቅድ ዝግጅት  

● ጥምር/ቅልቅል:  
○ የተወሰነ የገጽ ለገጽ ትምህርት ለሚመርጡ ቤተሰቦች ሊቀርብ የሚችል አማራጭ፡፡ ተማሪዎች በአነስተኛ ቡድኖች 

ይከፋፈሉ እና የገጽ ለገጽና የኦንላይን ትምህርት ተግባሮችን ይሰራሉ፡፡  
○ በአሁኑ ወቅት አርብ አርብ በ11am ለጥልቅ ጽዳት እና የመምህራን ትብብር ተማሪዎች የሚበተኑ ሆኖ አማራጭ ሳምንታዊ 

የገጽ ለገጽ/ሳምንታዊ የርቀት ትምህርት እቅድ ለማዘጋጀት እየታሰበ ነው  



ቀጣይ የጊዜ ሰሌዳ:  

● ሶስት የወላጅ/ቤተሰብ/ማህበረሰብ መድረኮች: 7/28, 7/30, 7/31 
● ረቂቅ እቅዶች ይለቀቃሉ: ነገ (ረቡዕ በ7/29) በ maldenps.org/reopening 

ይለቀቃሉ 
● እቅዶቹን ለማጽደቅ የሚካሄድ የትምህርት ቤት ኮሚቴ ስብሰባ:  

○ ጊዜያዊ 8/6, 6pm ሰዐት 

 



አሁን የእናንተን ሀሳብ መስማት በእጅጉ እንፈልጋለን! 

● ለመሳተፍ እባክዎ “raise hand”ን ይጫኑ (ስልክ ላይ ከሆኑ *9ን ይደውሉ) 
● የቻልነውን ያክል ብዙ የማህበረሰብ አባላትን ለማስተናገድ እንድንችል እባክዎ 

አስተያየቶችዎን ከ2-3 ደቂቃዎች ለማጠናቀቅ ይሞክሩ  
● ተሳታፊዎች በፊደል ቅደም ተከተል ስለተዘረዘሩ እባክዎ የተነሱ እጆችን ዞረን እስክናይ 

ይታገሱ  
● የጥያቄ/መልስ (Q/A) ክፍለ ጊዜ በቦታው ላይ ይካሄዳል፤ ሆኖም ቁጥጥር አይደረግበትም 

- ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች (FAQ) በነገው እለት ይጫናሉ 


