ስለ ተርም 3 ደረጃ አሰጣጥ፣ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ) ̶
ለተማሪዎች እና ቤተሰቦች
ጥ: በDCPS፣ በተርም 3 የርቀት ትምህርት ያለው ዕቅድ ምንድነው?
መ: በኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምክንያት የተከሰተን የትምህርት ቤት መዘጋቶችን አስከትሎ የማስተማርና መማር ሂደቱን
ባስተጓጎለበት ወቅት፣ ተማሪዎች በትምህርት መርሃ ግብሮች ላይ የመሳተፍ እድል እንዲያገኙ ለማድረግ DCPS ይተጋል። የDCPS
በቤት ውስጥ መማር ዕቅድ፣ ተማሪዎች ሁለቱንም፣ ̶ የኦንላይን እና የታተሙ የመማሪያ እንቅስቃሴዎችን/ቁሳቁሶችን እንዲያገኙ
በማድረግ፣ ተማሪዎች በአካል በትምህርት ቤት መገኘት በማይችሉበት ጊዜ፣ የተማሪውን ቀዳሚ የሆነውን የስርዓተ ትምህርት መማር
ተሞክሮው እንዲሰፋ ያደርጋል።
ጥ: ተርም 3 መቼ ነው የሚያልቀው?
መ: ተርም 3፣ አርብ ሚያዝያ 16 (April 24) ቀን የሚያልቅ ሆኖ፤ ለሠራተኞች የመዝገብ ማስገቢያ ቀን በመሆን ስለሚያገለግል
በዚያን ዕለት ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም። ተርም 4፣ ሰኞ፣ ሚያዝያ 19 (April 27) ቀን፣ ተማሪዎች በአካል ወደትምህርት ቤት
በሚመለሱበት ቀን ይጀመራል። አዲስና የተሻሻለው የቀን መቁጠሪያ ካላንደር እዚህ ይገኛል።
ጥ: የተርም 3 የርቀት ትምህርት ስራዎቻቸውን ተማሪዎች ወደ አስተማሪዎቻቸው እንዴት ያስገባሉ?
መ: ስራዎችን ለማስገባት የሚጠበቅባቸውን ሁኔታዎች ለማመቻቸት እንዲረዳ፣ እንደ ኢሜል፣ የተለየ መድረክን (platform)
በመጠቀም መጫን (uploading)፣ በአድራሻ ደብዳቤን በመላክ፣ በማስገቢያ ቦታዎች መጥቶ ማስገባት ̶ ወዘተ... ጨምሮ፤
አስተማሪዎች፣ ከተማሪዎች እና ቤተሰቦች ጋር ይሠራሉ። ተማሪዎች በተጨማሪም፣ እስከ አርብ፣ ሚያዝያ 23 (May 1) ድረስ ሁሉንም
የተርም 3 ስራዎች በአካል (ሰኞ፣ ሚያዝያ 19 (April 27) ወደ ትምህርት ቤት በመመለሻ ጊዜ) ድረስ የማስገባት ጊዜ አላቸው።
ጥ: የተርም 3 የርቀት ትምህርት ስራ እንዴት ነው ደረጃ የሚሰጣቸው?
መ: በዚህ በቤት ውስጥ መማሪያ ጊዜ፣ አብዛኛዎቹ የትምህርት መርሃ ግብሮቻችን በኦንላይን በሚሰጡበት ጊዜ፣ ተማሪዎች የተለያየ
ደረጃ ያለው፣ ለመማሪያ የሚሆን የቴክኖሎጂ እና የመስሪያ ቦታዎች (workspaces) የማግኘት አቅም ችግር እንዳላቸው —
አብዛኞቹ ከቁጥጥራቸው ውጪ በሆነ ሁኔታ እንደሆነ እናውቃለን። ስለሆነም፣ አስተማሪዎች የተማሪዎችን ስራ፣ ደረጃ የሚሰጡት፣
የተሰጣቸውን የቤት ስራዎች ማግኘት ባለመቻላቸው ወይም ባለማጠናቀቃቸው ቅጣት ሳይጥሉባቸው ይሆናል። አስተማሪዎች ብዙ
የተለያዩ እድሎችን ለተማሪዎች በመስጠት፣ የበላይነት ያለው ችሎታ እና ተሳትፎን በማሳየት፣ እና በርቀት ትምህርት የሚሰጡ
ማንኛውንም ስራዎች አጠናቆ ማስገባት፣ የተማሪውን በስርዓተ ትምህርት ለሚኖረው እድገት ብቸኛ የሆነ ጥቅም ፈጣሪ ይሆናል።
የመጀመሪያ ደረጃ (ከPreK- 5ተኛ ክፍል)
ተማሪዎች በቤት ውስጥ የመማሪያ ጊዜ ውስጥ የሚሳተፉባቸው የቤት ስራዎች እና እንቅስቃሴዎች፣ የተማሪውን የተርም 3 ደረጃዎች
ለማሻሻል ጥቅም ላይ ይውላሉ። የርቀት ትምህርት ስራቸውን ያላጠናቀቁ ተማሪዎች ቅጣት የማይሰጣቸው ሲሆን፣ በመጋቢት 4 ቀን
(March 13) አግኝተውት የነበረውን ደረጃ ያገኛሉ።
ሁለተኛ ደረጃ (ከ6ተኛ- 12ተኛ ክፍል)
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች፣ በርቀት ትምህርት የቤት ስራዎችን በማጠናቀቃቸው፣ በአጠቃላይ እንደ ተጨማሪ ክሬዲት (credit)
ይቆጠርላቸዋል። አስተማሪዎች ቀድሞ ደረጃ የተሰጣቸውን ስራዎቻቸውን፣ እንደ አዲስ ክንውን በመውሰድ እንዲያሻሽሉ፣ ለተማሪዎች
ዕድል ይሰጧቸዋል። በዚህ በቤት ውስጥ መማር ወቅት የተሰጡ ሁሉንም ስራዎች፣ የተማሪውን የተርም 3 ነጥብ ላይ ማሻሻያ
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እንዲያገኝ ብቻ ይረዳዋል። በዚህ ምናባዊ ትምህርት አሰጣጥ ወቅት፣ ተማሪው የተሰጠውን ስራዎች ማጠናቀቅ ካልቻለ፣ የተርም 3
ደረጃቸው የሚሰጠው ከመዘጋቱ በፊት ባገኘው ነጥብ ላይ በመመርኮዝ ይሆናል።

Q: ይህ የርቀት ትምህርት ወቅት፣ በምን ዓይነት ሁኔታ ወደኮሌጅ ገቢ ተማሪዎች ላይ ተፅዕኖ ያሳድርባቸዋል?
መ: በአጠቃላይ ለመናገር፣ ኮሌጆች እና ዩኒቨርስቲዎች ተማሪዎቻቸውን የሚገመግሙት በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (እና
የትምህርት ቤት ዲስትሪክት) ባለው ተሞክሮአቸው ነው። እንደ DCPS ያሉ ዲስትሪክቶች፣ በCOVID-19 በተፈጠረ መዘጋት
ምክንያት፣ የተማሪዎችን ደረጃ እንዴት እንደሚሰጡ ውሳኔዎችን የሚያደርጉ ሲሆን፣ ኮሌጆች ደግሞ፣ በአብዛኛው ተለዋዋጭነት
የሚታይባቸው ቢሆኑም፣ ግን በደረጃ አሰጣጥ ላይ ወጥነት ያለው አሰራር (ማለትም፣ ማለፍ/መውደቅ፣ የፊደል (letter) ደረጃዎች)
እና ምን ዓይነት የመማሪያ አማራጮች ለተማሪዎች ቀርበው እንደነበረ ሊያውቁ ይገባል። በተጨማሪም፣ ብዙ ኮሌጆች እና
ዩኒቨርስቲዎች የመቀበያ ጊዜ ማብቂያ ቀናቸውን ማራዘማቸውን አሳውቀዋል። የትምህርት ቤቶች ዝርዝር እዚህ ማግኘት ይቻላል።
ጥ: ለተርም 4 ያለው ዕቅድ ምንድነው?
መ: ተርም 4 ከሰኞ፣ ሚያዝያ 19 (April 27) እስከ አርብ፣ ሰኔ 12 (June 19) የመስጠት የጊዜ ሰሌዳ ተይዞለታል። በዚህ ጊዜ፣
የትምህርት አሰጣጡ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚካሄድ እና ሁሉም የድሮው የደረጃ አሰጣጥ ልምዶች በስራ ላይ ይውላሉ።
ጥ: ሰኞ ሚያዝያ 19 (April 27) ተማሪዎች ወደትምህርት ቤት በአካል መመለስ ሳይችሉ ቢቀሩ ምን ይሆናል?
መ: DCPS በአሁኑ ጊዜ በአካል ወደትምህርት ቤት ከመምጣት፣ ዝግ የሆነበት ጊዜ ከሚያዝያ 19 (April 27) በላይ ሊራዘም
የሚችልበት ሁኔታ ቢከሰት ዕቅድ በማውጣት እና ተጨማሪ መረጃዎችን እንዳገኘን፣ ቤተሰቦችን የምናሳውቅ ይሆናል።
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