የቨርችዋል ፕለስ+ (ርቀት ትምህርት)
ሞዴል

የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. በፎል ወቅት (በመስከረም) የቨርችዋል ፕለስ+ ሞዴል አሰራር በስራ እንዲውል
ሃሳብ አቅርቦል።
ከወራት ዝርዝር የእቅድ ዝግጅት፣ ምርምርና የማህበረሰብ ተሳትፎ ሂደት በመቀጠል ዶ/ር
ግሪጎሪ ሲ. ሐትቺንግስ (Gregory C. Hutchings, Jr) ለ2020-21 የትምህርት ዓመት ይህ ሞዴል
አሰራር ከሁሉም የተሻለ አዋጪነት ያለው ሞዴል እንደሆነ ሃሳብ አቅርበዋል።
ይህ አሰራር ሞዴል የእኛ ተማሪዋችን፣ ሰራተኞችና ቤተሰቦችን ደህንነት ቅድሚያ የሰጠ ነው።
ከዚህ በተጨማሪ የቀረበው ሃሳብ አዋጪነት ያለው ሞዴል በወረርሽኙ ምክንያት በአገልግሎት
አቅርቦት ላይ የተፈጠሩ ግዙፍ ማነቆዋች የሆኑ ነገሮችን ያገናዘበና ከሰራተኞች፣ ከተማሪዋችና
ቤተሰቦች አስተያየት ያካተተ እና ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ፍትሃዊነት ለሁሉም 2025 የስትራቴጂክ
እቅድ ጋር የተጣጣመ መሆኑን ታይቶል። በዚህ አሰራር ጥራት ያለው፣ ህይወት ያለው ፣
ለሁሉም ፍትሃዊነትን ያረጋገጠ የትምህርት ፕሮግራም ማቅረብ እንደምንችል በእርግጠኝነት
እንተማመናለን።
እባክዎን ይገንዘቡ በአሁኑ ደረጃ የቀረበው ምን መልክ እንዳለው አጠቃላይ አመላካች ሃሳብ
ነው። የእኛ ቡድን አጠቃላይ የመልሶ መክፈት እቅድ ዝግጅትን ዝርዝር መረጃዋችን
በተመለከተ በትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ አርብ፣ ኦገስት 7፣ 2020 ቀርቦል።

የቨርችዋል ፕለስ+ (ርቀት ትምህርት) ምንድን ነው?
የቨርችዋል ፕለስ+ ሞዴል በቨርችዋል (ርቀት ትምህርት) ክፍል ውስጥ ማስተማርና መማር
የሚካሄድበት ሲሆን ለተማሪዋች፣ ሰራተኞች እና ቤተሰቦች የሚሰጠውን አዲስ የትምህርት
ይዘት የሚቀበሉበት፣ ከአስተማሪና ሰራተኞች ጋር ግንኙነቱን የሚመሰርቱበትና ከትምህርት ቤት
ማህበረሰብ ጋር ግንኙነቱን የሚቀጥሉበት ነው። የእኛ ፐለስ+ “PLUS+” የሚያካትተው
ነገሮች፤
ፐለስ+ “PLUS+” የሚያካትተው፤
የተጠናከረ እና የተቀናጀ ማህበራዊ፣ የስሜት እና የአካዳሚ ትምህርት ድጋፎች፣
የልጆች ጥበቃ አማራጮች ከኮሚዮኒቲ አጋዦች ጋር በመተባበር፣
ቀጣይ የሆነ የምግብ ማከፋፈል፣
የተጠናከረ የቴክኒዋሎጂ ድጋፍ፣
ለተጨማሪ መረጃ ፤
The Board Memo on the Continuity of Learning 4.0
The Continuity of Learning 4.0 School Board Presentation - August 7,
2020
ሁኔታው አመቺ መሆኑ ሲረጋገጥ የትምህርት አስተዳደሩ በት/ቤት በአካል በመገኘት ትምህርት
ለማካሄድ እንዲቻል ለሚያደርገው ቀጣይ ስራዋች ዝግጅት የቨርችዋል ፕለስ+ (ርቀት
ትምህርት) ሞዴል ጠንካራ መሰረት ይሆናል ብሎ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ያምናል።
በቨርችዋል ፕለስ+ (ርቀት ትምህርት) ሞዴል ላይ በመመስረት አገልግሎት እንዴት ማስፋት

እንደሚቻል በየጊዜው ግምገማ እናደርጋለን።
ስለሚኖረው ድጋፍ ዝርዝር መረጃ እንዲሁም ወደ ሴፕቴምበር 8 የትምህርት መጀመሪያ ቀን
ስንቃረብ በቨርችዋል ፕለስ+ (ርቀት ትምህርት) ሞዴል ላይ የተመሰረተ ተጨማሪ ድጋፎችን
በተመለከተ መረጃዋችን ለማግኘት ይጠባበቁ ።
The Superintendent's Brief to the Alexandria City School Board from
July 31, 2020
Virtual PLUS+ News Release
Highlights of Virtual PLUS+

