
www.dcps.dc.gov
ጥያቄ አልዎት በሚከተለው አድራሻ ያነጋግሩን 

(202) 719-6613 ወይም ofpe.info@dc.gov. 
1200 የመ ጀመሪያ ጎዳና NE, ዋሽንግተን፣ዲሲ 20002

/dcpublicschools @dcpublicschools @dcpublicschools

ወላጅ የትምህርትሥርዓት መምሪያ

   

ክፍል 6



“እያንዳንዱወላጅስለልጃቸውየትምህርትውጤትበጥልቀትእንደሚያስቡእናውቃለን።ከቤ
ተሰቦችጋርበቅርበትየምንሰራውምለዚሁነው፤ምክንያቱምየእነርሱተሳትፎለልጆቻችንእናለ

ትምህርትቤቶቻችንበጣምአስፈላጊእንደሆነእናውቃለን”
- ፕሬዘዳንትካያሔንዴርሰን

የወላጆችየትምህርትሥርዓትመምሪያንእንዴትይጠቀማሉ፡

በዚህ መ ምሪያ ልጅዎትን በቤት ለመ ርዳት የሚ ያስፈልግዎትን መ ሳሪያዎችን ይሰጥዎታል።በዚህ 
መ ጽሔት ው ስጥ፣ልጅዎት በትም ህርቱን ወይም በትም ህርቷ ግብ ላይ እንዲደር ስለመ ርዳት 
በDCPS የትም ህርት ሥ ርዓት ላይ መ ሠረት ያደረገን ስልቶች ያገኛሉ።ልጅዎት በትም ህርት ቤት ም 
ን እየተማ ሪ እንደሆነ እና እርስዎም በቤት ውስጥ በተጨ ማ ሪ እንዴት መ ማሪ እንደሚ ችሉ የተሻለ 
ግንዛቤ ይኖሮታል።

በተጨ ማ ሪም ፣ ይህ መ ም ሪያ ዋና ዋና ለሆኑ የቤት ሥራዎቻችን በቤት ውስጥ ተግባራዊ ለማ 
ድረግ ግልጽ የሆነስልቶችን ይሰጣል።ዋና ዋና የቤት ሥራዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣በእያንዳንዱ 
የጥናት ክፍለ ጊዜ ሁሉ የዲሲ የሕዝብ ትም ህርት ቤቶች ተማሪዎች የሚ ሳተፉበት በግዛቱ በሙ ሉ 
ጥልቀት ያለው እንቅስቃሴዎች የሚ ቀርቡበት ናቸው ።ልጅዎት የሚ ገጥመ ውን ከጉርሻ እና እግረ 
መ ንገድዎት በቤት እንዲረዱት የሚ ያግዛትዎችን ሀሳቦችን የያዘ አራት የዋና ዋና የቤት ሥራዎችን 
ናሙ ና አቅርበንሎታል።

ስለዋና ዋናዎቹ ለበለጠ መረጃ bit.ly/DCPSCornerstonesVid የሚ ለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ

ምንማ ድረግ ይችላሉ፡

የልጅዎንአስተማሪ የሚ ጠ ይቋቸው ጥያቄዎች፡

ከልጅ ዎት ጋር ይነጋገሩ፡

በልጅ ዎ ት የትም ህርት ችሎ ታ ላይ በጣ ም አስፈላጊ የሆነሚ ና ይጫ ወ ታ ሉ ።በቤት ው ስጥ ትም ህርትን 
ለማ ገዝ ሊያደርጉት የሚ ችሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው፡

 ► ትም ህርት የስኬት መ ሰረት መ ሆኑን ልጅዎት ይወቅ።
 ► ልጅዎ በ6ኛ ክፍል ው ስጥ ም ን ለመ ማ ር እንደሚ ጠ ብ ቅ ይወቁ።
 ► ልጅዎት ከፍተኛ የሆነየአጭ ር ጊዜ እና የረጅ ም ጊዜ የትም ህርት ግቦች እንዲኖረው ይርዱት።
 ► የቤት ሥራው ን ለመ ጨ ረስ በቂ የሆነጊዜ እናቦታ ይስጧ ቸው።
 ► በት ም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን እየተከሰተ እንደሆነ ከልጅ ዎት ጋር ይነጋገሩ እንዲ ሁ ም በቋሚ ነት መ 

ሻሻሎ ቹ ን ይከታ ተሉ።
 ► ለጅዎ ይናገሩ።
 ► የልጅዎትን ጥንካሬዎች ከልጅዎት አስተማ ሪ ጋር ይጋሩት።

ስለትም ህርቱ መ ሻሻል ከልጅዎ አስተማ ሪ ጋር በም ነጋገሩበት ጊዜ፣ሊጠይቁ የሚ ፈልጉ ጥቅት ጥያቄዎች 
እነዚህ ናቸው፡

 ► የትም ህርት ግቦች ም ንናቸው? የትም ህርት ግቦችን የሚ ያማ ላ የተማ ሪን ሥራ ለም ሳሌ ያህል 
ሊያሳዩንይችላሉ?

 ► የልጄንሥራ እንደ ም ሳሌ ማ የት እችላለሁ? ይህን የትም ህርት ግቦች መ ምታት የሚ ቻለው ወይም የማ 
ይቻለው እንዴት ነው?

 ► ልጄ ከፍሉ ደረጃ እኩል ወይስ በላይ ነው፤ ተጨ ማ ሪ መ ረጃ የቀረበለት ም ድ ነው? ቤት ም ን መ ስራት 
እላለሁ?

 ► በቤት ጥቅም ላይ መ ዋል የሚ ችለው ም ንም ን የክፍል ልም ም ዶች አሉዋችሁ?
 ► ልጄን በየቀኑ ስለትም ህርትቤታችሁ ም ንዓይነት ጥያቄዎችን መ ጠየቅ እችላለሁ?

መ ልካም ው ይይቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ው ስጥ ፍላጎቶች እንዳሉን እንዲያዩ ይረዳቸዋል ለውይይት 
መ ጀመ ሪያ ለመ ጠየቅ የሚ ፈልጓቸው ጥቅት ነገሮች እነዚህ ናቸው፡

 ► በቀን ው ስጥ በጣ ም ጥ ሩ ጊዜ ነው የም ትለው ን ንገረኝ።
 ► ዛሬ መ ስራት የሚ ገባህ የነበረው ከባድ ነገር ም ንነበር?
 ► ዛሬ የተማ ርከውን ነገር ሊታሳየኝ ትችላለህ?
 ► ትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን ም ን መ ጻሕፍትን አነበብ ክ? የም ትወደውን ገጸባህሪ ግለጽልኝ? ያንን 

ገጸባህሪ የወደድከው ለም ንድን ነው?
 ► በትም ህርት ቤት በበለጠ ማ ድረግ አለብኝ ብለህ የምታስበው ነገር ም ንድንነው? ► ከምታደርጋቸው 

ነገሮች መ ቀነስ አለብኝ ብለህየምታስበው ነገር ም ንድን ነው? ለም ን?
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የእንግሊዝኛቋንቋጽሑፍ ሒ ሳብ

ኦገስት –  
ኦክቶበር

ተማ ሪዎች የተለያዩ ንባቦችየ”የዕድገት” 
ርእስ እንዴት እንደሚ ፈልጉ ያወዳድሩ 

እናያቃሪናሉ።

መ ረጃን መ ሠረት ያደረጉ ጽሑ ፎች ስለማ 
ይቀረብ የልጅነት ጊዜን ማ ጣት ቅልቅል ስሜ 
ቶችን በማ ብራራት ላይ ትኩረት ያደርጋል።

ተማሪዎች ክፍልፋዮችን በክፍልፋዮች 
ማ ካፈልን፣እና የቃላት መ ልመ ጃዎችን 

ክፍልፋዮችን ለክፍልፋዮች መ ካፈልን አካቶ መ 
ስራትንይማ ራሉ።ተማሪዎች ከሙ ሉ ቁጥሮች 
እና ከዴሲማሎች ጋርበትክክል ማ ስላትን ይማ 
ራሉ።ተማ ሪዎች ክፍልፋዮችን በክፍልፋዮችን 

ማ ካፈልን ይማ ራሉ።

ኦክቶበር – 

ዴሴምቤር

ተማ ሪዎች ከተለያዩ ም ንጮ ች 
ጀግኖችን፣አፈታሪኮችን እና አባባሎችን በጊዜ 

ለመ ማ ር ይሄዳሉ።

መ ረጃን መ ሠረት ያደረጉ ጽሑ ፎች 
በአፈታሪክ፣አባባሎች ወይም ተረቶች ጥናት 

ው ስጥ የቀረቡትን የታሪክ ክፍሎችን የያዘው ን 
ትረካዎችን መ ቅረጽ ላይ ትኩረት ያደርጋል።

ተማ ሪዎች በሁለት መ ጠ ኖች መ ካከል ያለው 
ን ግንኙነት ለመ ግለጽ የሬሾ ቋንቋን መ ጠ ቀም 

ይማራሉ።

ዴሴምቤር - 

ፌብሩዋሪ

ተማሪዎች ልበወለድ እና መረጃ ላይ የተመ 
ሰረተውን የስደተኛ ታሪኮችን ያነቡ እና ብዙ 
ሰዎችን ወደ አሜ ሪካ እንዲመ ጡ የሚ መ 

ራቸውን ኃይሎችን ይመ ረምራሉ።

መ ረጃን መ ሠ ረት ያደረጉ ጽሑ ፎች 
ስለስደተኞች መ መ ሪያ መ ሟ ገት ላይ 

ትኩረት ያደረጋል።

ተማ ሪዎች ሁሉንም የቁጥር ክፍሎች አካቶ 
ገለጻዎችን መ ጻፍ እና መ ገም ገም ይማራሉ።

ፌብሩዋሪ – 

ኤፕሪል

ተማ ሪዎች ልበወለድ እና መ ረጃ ላይ የተመ 
ሰረተው ን የስደተኛ ታሪኮችን ያነቡ

እና ብዙ ሰዎችን ወደ አሜ ሪካ እንዲመ ጡ 
የሚ መራቸውን ኃይሎችን ይመረምራሉ።

መ ረጃን መ ሠረት ያደረጉ ጽሑ ፎች 
ስለስደተኞች መ መ ሪያ መ ሟ ገት ላይ 

ትኩረት ያደረጋል።

ተማሪዎች የዓለም ንእው ነታ እናየሒሳብ መ 
ልመ ጃዎችን የስፋት፣ የአከባቢ ስፋትን እናመ 

ጠንን ጨ ም ሮ መ ስራትን ይማ ራሉ።

አፕሪል –  

ጁን

ተማሪዎች ሰዎች እና ገጸባሕርያት እንዴት 
እንደሚ ገጥማ ቸው እና እክሎችን እንደሚ 

ያል ፉ በመ መ ርመ ር የመ በረታታን ግንዛቤ 
ያስረዳል።

መ ረጃን መ ሠረት ያደረገ ጽሑፍ ስለአስቸጋር 
ሁኔታዎች ሙ ግትን ማ ቅረብ ላይ ትኩረት 

ያደርጋል።

ተማሪዎች የቁጥር መ ረጃዎችን ማ 
ጠቃለል፣መግለጽ እና ማ ሳየትን ይማ ራሉ።

  የስድስተኛ ክፍል ተማሪዬ ምን እየተማ ረ ነው

 

ልጆች በግኝቶቻቸው መ ካከል ያለውን ተመ ሳሳይነ 
ት እና ልዩነቶችን ለማ ወቅ መ ረጃን ይገንዘቡ እና 

ይተረጉማሉ።ተማሪዎች ጥናታቸውን በመሬት 
ፕላነት እናበሶላር ሲስተም ታሪክ ላይ ትኩረት 

ያደርጋል።

ተማ ሪዎች በም ስራቃዊ እና በም ዕራባዊ ሕመ 
ስፈር ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ትላልቅ ክልሎችን መ 

ለየት እናመ ግለጽ ይችላሉ።

ልጆች ስለሙ ቀት መ ተላለፊ፣ውቅያኖስ እና የአየር 
ጠ ባይ ለው ጥ ግንዛቤያቸው ን ያሳድጋሉ።

ተማ ሪዎች በስደት የተፈጠረው የሕዝብ ቅርጽን መ 
መ ርመ ር እና በአከባቢ፣በአየር ጠ ባይ፣እና በሰዎች 
ማ ኅበራት መ ካከል ያለው ን ግንኙነት ይተነትናሉ።

ልጆች እንዴት ውስብስብ መ ግባባቶች በአየር ጠ 
ባይ ላይ ለው ጦችን እንደሚ ያመ ጡ ለመ ግለጽ መ 

ረጃዎችን ይሰበስባሉ።

ተማ ሪዎች ከክልሉ መ ልክዓ ም ድር ጋር (ደቡባዊ 
ኤስያ፣ም ስራቃዊ ኤስያ፣እናአው ሮፓን) እንደመ 

ያያዙ መ ጠ ን ከተሜ ነትን እና የከተ መ ኔት መ ነሻ 
እና ያስከተለው ው ጤ ቶችን ይገነዘባሉ።

ልጆች የተፈጥሮ ሀብቶችን እና በምድር ሥርዓቶች 
ላይ የሰውን ልጆች ተጽእኖን ይገነዘባሉ።

ተማሪዎች የም ስራቅ ኤስያን እና አው ሮፓን 
ክልላዊ ጥናት ው ስጥ ይሳተፉ እና የከተማ መ 

ስፋፋትን፣ትራንስፖርትን እና የሕዝቡን የመ ሰረተ 
ልማ ቶችን ተጽእኖ ይመረምራሉ።

ልጆች ወደፊት የሚ መ ጡ ትን አስደንጋጭ 
ክስተቶችን ለመ ተንበይ በተፈጥሮ አደጋዎች ላይ 

መረጃን ይገነዘቡ እና ይተረጉማሉ።

ተማሪዎች የአፍሪካን ክልል ማ ጥናት ላይ 
ያሳተፋሉ።የመ ጀመ ሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ 

መረጃዎችን በመ ጠ ቀም በመ ልክዓ ም ድርእና 
በበዓል፣ሃይማ ኖት፣እና የኢኮኖሚ ውን ሥርዓቶች 

መ ካከል ያለውን ግንኙነትን ያጠናሉ።
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ሳይንስ የማ ኅበረሰብ ጥናቶች



ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች ሙ ሉ ቁጥርን የማ ካፈል ግንዛቤያቸው ን ያሰፉ እና ለክፍልፋዮች 
ም ማ ካፈልን ተግባራዊ ያደርጋሉ።ተማ ሪዎች የክፍልፋዮችን ማ ካፈልን ከሙ ሉ ቁጥር ማ ካፈል ጋር 
ያለውን ግንኙነት ለመ ረዳት ተከታታይነት ያለውን ሥራዎች ው ስጥ ይሳተፋሉ፤የክፍልፋዮቹን ክፍሎችንለማ 
ግኘት፣እና ለመ ስራት እና የክፍልፋዮች ማ ካፈ ል ተገቢ የሆነበትን የእው ነታ ዓለም ዐው ድን ለመ ፍጠ ር 
የሚ ታዩ የክፍልፋይ ሞ ዴሎችን ይጠ ቀማ ሉ።

የሒ ሳብ የማ ዕዘን ድንጋይ

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

በዚህየማዕዘንድንጋይውስጥ፣ተማሪዎችማደግማለትምንማለትእንደሆነጥናታቸንይቀጥላሉ።በቅርበትበማንበብ
በማደግላይየተለያዩአመለካከቶችንያወዳድሩእናያቃሪናሉአስራአንድእናአስርመሙላትበቢሊይኮሊንስየተጻፈመ
ጽሐፍትከአዋቂሰዎችጋርቃለመጠይቅንያዘጋጁና የግልሀሳባቸውንያሟላሉ።ተማሪዎችበዕድገትላይየተለያዩአመለ
ካከቶችንየሚገልጽጥናታዊጽሑፍይጽፋሉ።

ዕድ ሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎች፡
 ► ልጅዎት ለእርዳታ ስጠይቅዎት፣አቅጣጫ አሳዩት፣መ ልሶችን ግን አትስጡ ት። ልጅዎትን በሚ ረዱበት 

ጊዜ፣የሚ መ ሩ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፣ማለትም “ከየት ነው የም ትጀምረው?”፣ያንለ ማ ግኘት ም ንማ 
ደረግ አለብ ህ?፣ወይም “መ ልሱን እንዴት እንዳገኘት ጽፈህ ልታሳየኝ ትችላለህ?”

 ► ልጅዎት እያንዳንዱን ጥያቄ ድም ጹን አውጥቶ በዝግታ እና በጥንቃቄ ያንብብ ፤ከዚያም ጥያቄውን መ 
ስማት እና ም ን እንደተጠየቀ ማ ሰብ ይችላል ወይም ትችላለች።ይህም ልጅዎት ጥያቄውን እንዲሠራ እና 
ጥያቄ መ ላሽ በሆኑስልቶች ጋር እንዲመ ጣ ይረዳዋል።

 ► ልጅዎት እያነበባቸው ላላው መ ፍሐፍት እናታሪክ “ቢሆን” የሚሉ ጥያቄዎችን ጠይቋቸው ።ደራሲው 
የተወሰን የሀሳቡን አንጓ ቢቀይር ኖር ምን ይሆን ነበር? በግለታሪክ ው ስጥ ያሉት ገጸባሕርያት በቁልፍ 
ሰዓት ላይ የተለየ ውሳኔ ቢወስኑ ም ን ይሆን ነበር? በተለያዩ ገጸባሕርያት ድርጊት በስተጀርባ ያለውን 
አነሳሽነት በኩል ልጅዎት እንዲያስብ የሚ ያደርጉትን ጥያቄዎችን ይጠይቁ።

 ► ትም ህርት ቤትዎ EngradePro የሚ ባል አዲስ ዲጂታል የክፍል መ ጽሐፍ እንዳለው ያውቃሉ? 
EngradePro በትክክለኛ ጊዜወ ላጆች የተማሪ ግስጋሴን እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል።የልጅዎን ው ጤ 
ቶች፣የተሰጡ ሥራዎች ማ የት እናወደ መ ም ህሩ በቀጥታ መልእክቶችን መ ላክ ይችላሉ።ተጨ ማ ሪ 
መ ረጃ ለማ ግኘት፣እና የእርስዎን የተጠ ቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል ለማ ግኘት ፣እባክዎ የእርስዎን ልጅ 
ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።
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የእንግልዝኛ ቋንቋ ጽሑ ፎች የማ ዕዘን 
ድንጋይ

 ► ልጅዎት ሥራውን እንዲያሳይ የግድ ይበሉት።ሥራዎችን መ ጻፍ ው ስብስብ የሆኑ ጥያቄዎችንለመ 
ስራት፣እናሥ ርዓትን በተከተለ መ ልኩ በትንንሹ እና በየደረጃው ለመ በታተን ይረዳሃል።ይህ በቴስት 
ላይ የሚ ገኙነ ጥቦችን እና ው ጤ ትን ሊያሻሽልየሚ ችለውን፣በግደለሽነት የተሰራ ስህተት ቆርጦ 
ያወጣል።ጥያቄዎችን ለመ ስራት ደረጃ በደረጃ መ ጻፍ መ ቻል ልጅዎት እንዲረዳው እገዛን ሊጨ ም 
ር ይችላል። “ይህን ጥያቄ ለመ ስራት ያልዎትን መ ንገዶች አሳየኝ” ወይም “ይህን ጥያቄ ለመ መ ለስ 
የወሰድካቸውን እያንዳንዱን ደረጃ አብራራልኝ?” በማ ለት ልጅዎትን ይጠይቁ።

 ► የጋብሪኤል ፔሬዝን አስር ሞላ የሚ ለውን ስዕል በዚህ ድኅረገጽ ላይ www.youtube.com/
watch?v=VGa_DcNekTw ከልጅዎት ጋር ይመ ልከቱ።ቢሊይኮሊንስ አስር ስለመ ሙ ላት ስለሚ 
ያስበው ነገር ም ን ታስባለህ?” ወይም “ጋብሪኤል ፔሬዝ የቢሊይኮሊንስን ግጥም ለማ ሳየት ይህን ቪዲዮ 
እንዴት ተጠ ቀመ ች?” ብላችሁ ልጃችሁን ጠ ይቁ።



ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ ፡

 ► ልጅዎትን ትክክለኛውን የቃላት አነባበብ እና በቴሌቪዥን እና በሬዲዮ መ ርኃግብር ላይ በልጅዎት 
ተቀባይ ቋንቋ የሚ ቀርበውን የተለመ ዱ ቃላቶችን እና ሀረጎችን እንዲያዳም ጥ አበረታቱት።

 ► ልጅዎት ዲጂታል የድም ጽ መ ቅጃን ለልም ም ድ እንዲጠቀም አበረታቱት።ተማ ሪዎች በድም ጽ ማ ዳመ 
ጯ ራ ሳቸውን ማ ዳ መ ጥ የሚ ያስደስታቸው ሲሆን በቀላሉ ጠቃሚ ልም ምዶችን ይፈጥራሉ።ለም 
ሳሌ፣ተማ ሪው በእንግሊዝኛ የቃላት ዝርዝሮችን፣ከእያንዳንዱ ቃል በኋላ በማ ቆም፣የባዕድ ቋንቋ ትርጉም 
ን ከመ ቅረቡ በፊት ይጽፋል።የድምጽፋይሉንበሚያጫውቱበትጊዜ፣ተማ ሪው ለእያንዳንዱ የእንግሊዝኛ 
ቃል የው ጪ ቋንቋ ትርጉም ን ይሰጥና ልጅዎትን ተጨ ማ ሪ ልም ም ድ እንዲያደርግ የሚ ረዳውን 
ተቀድቶ ከመ መ ለሱ በፊት ራሱን ወይም ራሷን ትሰማ ለች።

በዚህየማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች በራሳቸው የማ ኅበረሰብ ሚ ዲያዎች የግል ታሪካቸውን በተቀባይ 
ቋንቋ (ስፓንሽ፣ፈረንሳይኛ፣ላቲን ወይም በማ ንዳሪን ቻይና) በኩል ራሳቸው ን ያቀርባሉ። እያንዳንዱ ተማሪ 
ስለራሱ መሠረታዊ የሆኑ መረጃዎችን እንደስም፣ ዕድሜ፣ የትውልድ ቀን፣አገር፣ መኖሪያ ቦታ፣ የሚወዱት 
እንቅስቃሴ፣ ስብዕናቸውን እና የሚመስሉትን ይሰጣሉ።በእያንዳንዱ ክፍል መጨረሻ ላይ፣ተማሪዎች 
ያለስም እና የግለታሪክ ፎቶ መረጃን በማንበብ እርስ በርሳቸው ግምት የሚሰጡበትን የክፍል ውስጥ ጫወታ 
ይፈጥራሉ።

የዓለም ቋንቋዎች የማ ዕዘን ድንጋይ

8

 ► ልጅዎት ጠንካራ የሆነ የእገዛ ሥርዓትን እንዲገነባ እና እንዲያጠ ናክር ለመ ርዳት ከትም ህርት ቤት ው 
ጪ ከጓደኞቹ ጋር ማ ኅበራዊ ሕይወትን እንዲለማ መ ድ ዕድሎችንያመቻቹለት።በጎረቤትያሉትንወላጆች
፣የአከባቢው ማ ኅበረሰብ ማ ዕከላትን በትም ህርት ቤት እንቅስቃሴ፣እናመ ንፈሳዊ ማ ኅበረሰባችሁንመ 
ድረስ ሞ ክሩ።ልጅዎት ብ ዙውን ጊዜ ድኅንነቱ በተጠ በቀ አከባቢ የማ ኅበራዊ ሕይወት ክህሎቶችን 
ከተለማ መ ደ፣የተሻለ ይሆናል።ጓደኞች ያላቸው ልጆች አመ ጽ ው ስጥ የመ ሳተፍ ተጠ ቂነታቸው 
በጣ ም አናሳ ሲሆን --፣ልጅዎት አመ ጸኛ ከሆነ፣ይህን አሉታዊ ተጽእኖ በቀላሉ እንዲመ ጣ በት ያገዙት 
ጓደኞቹ ሊሆን ይችላል።

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች ሰዎች ይህንባህርይ ለም ን እንደሚ መ ርጡ ም ክንያቶችን በማ 
ጥናት በኃይል ስለመ ጠ ቀም እና ስለአመ ጽ ጥልቅ ግንዛቤ ያገኛሉ።ይህንዕውቀት በትም ህርት ቤታቸው እና 
በማ ኅበረሰባቸው ው ስጥ ያለውን ጉዳዮችን ለመ ፍታት ተግባራዊ ያደርጋሉ።

የሰው ነት እንቅስቃሴ/ አርት የማ ዕዘንድንጋይ

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎች፡
 ► “ባነበብከው ንባብ ው ስጥ ዋናው ሀሳብ ም ን ነበር?” “በጣ ም አስፈላጊ የሆነ ልታስታው ሳቸው የም 

ትፈልጋቸው ነገሮች ምንድ ናቸው?” የሚ ሉትን ጥያቄዎች በመ ጠ የቅ ልጅዎ ት መ ረጃዎችን እንዴት ማ 
ስኬድ እንዳለበት እንዲያውቅ ይርዱት።አስፈላጊ የሆኑትን መ ረጃዎች እንዴት መ ለየት እና በነርሱ ላይ 
ትኩረት ማ ድረግ እንደምቻል መ ማ ር በልጅዎት የሕይወት ዘመ ን ሁሉ በጣም አስፈላጊ የሆነ ክህሎት 
ይሆናል። ልጅዎት የሚ ያነባቸው የተሰጡ ት የንባብ መ ጽሐፍት መ ጠን በጨ መ ረ ቁጥር፣ልጅዎት 
ሁሉንም የተማ ራቸውን/ የተማ ረቻቸውን በአንድ ላይ ለማ ያያዝ እነዚህን ስልቶች ማ ሳደግ ይጠ 
በቅበታል።

 ► ልጅዎ ለማ ጥ ናት ጸጥታ ያለው እና በደንብ ብርሃን ያለው ቦታ እንዳለው ያረጋግጡ ።የተከፈተ 
ቴሌቪዥን እና ሌሎች የሚ ረብሹ ነገሮችን ያስወግዱ።

 ► ልጅዎት እንዲጽፉ ያበረታቱት።ማ ስታወሻ ወይም ስለሀሳቦቻቸው ወይም ስለሚ ወዱት ሰው፣ቦታ 
ወይም ነገር ሊጽፉበት የዕለት ገጠመ ኝ መ መ ዝገቢያ ይስጣቸው ።
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ኦገስት –  
ኦክቶበር

ኦክቶበር –  
ዲ ሴምበር

ዲሴምበር – 
ፌብሩዋሪ

ፌብሩዋሪ –  
አፕሪል

አፕሪል –  
ጁን

በእያንዳንዱ ቀን ምን ያህል ጊዜ በንባብ 
እንደሚ ያሳልፉ ለመ ጻፍ የንባብ ማ 

ስታወሻ ይያዙ።ከእያንዳንዱ ታሪክ ውስጥ 
እርስ ዎ የሚ ወ ዱትን  ገጸባሕርያትን ይመ 
ዝግቡ እና በታሪኩ ው ስጥ  ገጸባሕርይው 
እርስዎ የሚ ያደንቁትን ብቃት ያሳየበትን 

ቦታ ይለዩ።

ወረቀቱበሚጠስቀለልበትጊዜካልተነ
ባበረየመጠቅለያወረቀትለተለያዩየ3 

አቅጣጫዕቃዎችንምን 
ሊመስልእንደምችልአስቡ።

ተማሪዎን ካደጉበት የሕይወት 
ተሞክሮአቸው ለመ ማ ር በማ ኅበረሰቡ 
ውስጥ ያሉትን ሽማግሌ የሆኑ ሰዎችን 
ቃለ መጠይቅ እንዲያደርጉላቸው  መ 

ጠ የቅን ታሳብያ ድርጉ።ተማሪዎቿ ቃላ 
መጠይቅ ካደረጉላቸው ሰዎች ሕይወት 

ጋር የራሳቸውን ሕይወት እንዲያወዳድሩ 
እና እንዲያቃሪኑ ጠይቋቸው ።

ፌብሩዋሪየልብጤናወርነው! ለልብዎ 
ጤ ናነት ገመ ድ መ ዝለል ይለማ መ ዱ! 

ልብዎትምንያህልበጥንካሬእየ
ሠራእንደሆነለማየት

በፊትእናበኋላየልብምትዎን
ይመርመሩ።የበለጠለማወቅ bit.ly/ 
DCPSPulse የሚለውንይጎብኙ።

  ከስድስተኛ ክፍል ተማ ሪዬ ጋር እንቅስቃሴ ለመ ለማ መ ድ
ሁ

ሌ
በየ

ቀኑ
ለ2

0 
ደቂ

ቃ
ያክ

ል
በጋ

ራ
አን

ብ
ቡ

።

ግዢበሚያደርጉበትጊዜዋጋዎቹንያስሉ 
ተማሪዎችውንመጠየቅየሚገባዎትነገር 

“እነዚህዕቃዎችበአንድላይ ስንትያ 
ወጣሉ? መልስስንት መ ውሰድአለብኝ? 
ዋጋ ውንለሙ ሉ ቁጥሮችን ቢናካፍል 
እያንዳንዱ ሰው ምንያህል ሊከፍል 

ይችላል”?

በዚህክልልውስጥስላሉት 2 
አገሮችመረጃንለመሰበሰብ (በተለይ
ምስለሃይማኖት፣የሚነገሩቋንቋዎች
፣የአሁንጊዜየሕዝብብዛትን) የCIA 

የዓለምየእውነታመጽሐፍንበ(bit.ly/
DCPSCIA) ይጠቀሙ።

በእያንዳንዱቀንበሚ ዲያላይ 
(በጋዜጦች፣በቴሌቪዝን፣በማኅበራዊ  ሚ 

ዲያ፣ ወዘተ) ካሉት መረጃ ጋር እንዲጠመቁ 
ተማሪዎችን ጠይቁ።የሚታየውመረጃንለማ
ሳየትጥሩመንገድስለመሆኑ፣መረጃውየሚያሳ
የው፣መረጃውንእንዴትእነሚያጠቃልልወይ

ምየመረጃውንቅርጽመግለጹተወያዩ።

ናሽናል ዙንይ ጎብኙ! የሚ ወዱትን 
የእንሰሳት ም ልከታዎችን (እንደ  ቀለም ፣ 
ቅርጽ፣ እና መ ጠን) ይቅረጹ።የእርስዎን 

ምልከታዎችን  በተቻለ መጠን 
ይጠብቁት። ለምሳሌ፦ “አንበሳ ብራውን 

ቀለም ያለው  እናጠንካራ ነው።”

በየዕለት ተዕለት ኑሮ ቅርጾችን ይለዩ 
እና ቅርጾችን እንዴት ወደ አራት ማ 

ዕዘን እና ሦስት ማ ዕዘን እንደሚ 
ለውጥ ተወያዩ።

የክረምት/ሳመርእቅዶችንምንድና 
ቸው?በክረምቱ/ሳመር 

ላይእየተማረእንዲያሳልፍለማድረግ 
በአንድላይመስራትየምትችሉትንአም 

ስትየአእምሮማነቃቂያእን 
ቅስቃሴዎችንያካሂዱ።

ወደ  ናሽናል ጆኦግ ራ ፍ  ዌ ብ  ሳይት 
የግ ድ  ይሂዱ ና ስለካርታዎ ች ያለን 

ግንዛቤ  በም ን መንገድ  ዓለምን እንዴ 
ት እንደምን መ  ለከታ ት  ተጽእኖ 

እንደሚ ያደርግ ያንብቡ።ድኅረገጹም 
(maps. nationalgeographic.

com/ maps)

ወደአገርአቀፉአዳራሽጉዞለማድረግ 
ዕቅድ ያድርጉ።የአንዱን ታሪክ 
ሀውልቶች ወይም መታሰቢያ 

ይፈልጉ።ሀው ልት ማለት ምንማለት 
እንደሆነተወያዩ

የአሜሪካን ታሪክ የያዘውን ናሽናል 
ሙ ዚዬም ን ይጎብኙ።እግዚብሽኖቹን 
በሚያዩበት ጊዜ፣ልጅዎት ገለጻዎቹን 

እንዲያነብ እና የተገለጹት ሰዎች 
አስቸጋር ሁኔታዎችን እንዴት እንደሚ 

ያሸንፉ እንዲገልጹ ይጠይቁት።

የመግባባትየናዕናልሕንጻሙዚዬም 
“ለአደጋጊዜዲዛየን” ማሳያንይጎብኙእናመኃ
ንዲሶችእናአርኪቴክቶችሳይንሳውይመረጃን
እናአደጋየማይነካውንመዋቅርለመገንባትየግ
ንባታመርሖችንእንዴትእንደሚጠቀሙለማ
ወቅ (bit.ly/ DCPSNationalBuilding) 

የተባለውንድኅረገጽይግብኙ

በሚንቀሳቀሱትነገሮችላይ፣በዥዋዥዌላ
ይሆኖወደፊትእናወደኋላመንቀሳስቀስ፣
ኳስንወደኋላእናወደፊትመንከባለል፣ወ
ይም በአየሁ- አይሁት ላይ ወደላይመ 

ውጣት እናመ ውረድ በመሳሰሉት 
ቅርጾችን ለማየትእናለመ ተንበይ ፓሪክ 

ይጎብኙ።

የቤተሰብ 
የባጀትጊዜንይፍጠሩ።ከሳምንት በኋ
ላ፣የባጀትጊዜንይመልከቱ።በመጀ

መሪያውሳምንትላይያዩትንመሠረት 
በማደረግ በሚ ቀረው   ወር ውስጥ 
ምንሊሆንእንደሚችልምንትንበያ መ 

ስጠት ትችላላችሁ?

ሲወጡ  እና ሲገቡ (በተለይም የቀይ 
ቆዳ ቀለም ደጋፊዎች የካው ቦይስ 

ዳጋፍዎች 5 ለ3 ናቸው ) ሰዎችን እና 
ዕቃዎችን ለመግለጽ የሬሾ ቋንቋን 

ይጠቀሙ  ።

ልጅዎትን የተሻለ ግዢ እንዲያውቅ 
የተለያየ   - (ለምሳሌ 21.7 

ኦዝየፍራፍሬኩክስ ሳጥን በ$3.84  
መግዛት  12.2 ኦዝ የፍራፍሬኩክስ 
ሳጥን በ$2.75 የተሻለ ግዢ ነው? 

ለምን?

“የመጀመሪያየሰውስደትን” 
የሚያሳየውንካርታ 

(bit.ly/1EWxW2Il) ላይያረጋግጡእና
የቀደመውንሰውየስደትቅርጽንይሳሉ።ም
ንየተለየየአከባቢያውተግዳሮቶች ገጥሟ 

ቸዋል?

ልጅዎት በጫ ወታ ውስጥ በመ 
ሳተፍ፣አእም ሮን በሚ ያነሳሳ
ቀስቃሽ ነገሮች በኩል መ ልመ 

ጃዎችን ለመ ስራት  ዝግጁ እንዲሆኑ 
ያድርጉት። http://kids.niehs.
nih.gov/ games/riddles/

በbit.ly/TypingFun ድኅረገጽላይበኮ
ምፕውተርየመጻፍክህሎቶትንበጫወታጌ
ሞችእናእንቅስቃሴዎችያፋጥኑ።ሁሉንም

ጫወታዎችበሙሉማሸነፍይችላሉ?!

የቤተሰብዎየዘርሀረግለመሳል
ከተማሪዎጋርይስሩ።ምንያህል
ወኋላመሄድእንደምትችልእይ! 

የቻላችሁንትሥዕሎችለ
መሰብሰብሞክሩ።

ተማሪዎችበሚታየውቅርጻቅርጾችእንዲ
ቀጥሉእናበ43ኛውቅርጽላይስንትነገሮች
መሆንእንደሚሆንማግኘትእንዲችሉጠ
ይቋቸው።በየትኛውየቅርጹደረጃላይስን
ትነገሮችእንደሚሆኑለማወቅጥያቄዎችን
መፍጠርይችሉእንደሆነይመልከቱ።ይህ
ንድኅረገጽይመልከቱ: http:// www.

visualpatterns.org/

የኬኒልዎርትህፓሪክንእናየአኳቲክየአት
ክልትቦታንይጎብኙ።በሳምንቱመጨረሻ/
እሁድበ10 a.m እንቁራርቶችንለማየት 

ወደኵሬጉዞያድርጉ። 
የበለጠለማወቅ nps.gov/keaq 

የሚለውንድኅረገጽይጎብኙ።

በአፈታሪክ እና በአባባል 
ገጸባሕርያቶች ላይ የተመ ሰረተው 

ን ፊልም ይመልከቱ። ገጸባሕርያቶቹ 
መጽሐፍት ከተገለጹት በላይ 

በፊልም ውስጥ እንዴት በተለየሁኔታ 
እንደተገለጹ እንዲያብራሩ ልጅዎችን 

ይጠይቁ።


