ከPreK-5 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ - ከPREK-8 ትምህርት ቤት ውስጥ፣ በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ (SYNCHRONOUS)
የርቀት (VIRTUAL) የትምህርት አሰጣጥ
በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ የርቀት (virtual) የትምህርት አሰጣጥ፣ የቀጥታ-ስርጭት (live) የትምህርት አሰጣጥን ከአስተማሪዎች ጋር
በማስተባበር-የሚሰጥ፤ እንዲሁም ለግል-ለብቻ የሚሰራ ስራን ማከናወኛ ጊዜ ይኖረዋል። እነዚህ፤ አጠቃላይ የሆኑ የጊዜ-ሰሌዳዎች - እንደሆኑ
እባካችሁን አስታውሱ፤ ይህም በየግል የትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራሙ ሁኔታ ላይ መሠረት አድርጎ መስተካከል ሊደረግበት
ይችላል። አስተማሪዎች፤ እንደ-አስፈላጊነቱ - ለተወሰኑ ሁኔታዎችን ማመቻቻ-እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ የጊዜ-ሰሌዳዎችን ያቀርባሉ።
•

•

•
•
•

ዋናውን (master) የጊዜ-ሰሌዳ - በአጠቃላይ-ሁኔታ የሚተካ-ሁኔታ ይፈጠራል ብለን አንገምትም፤ ነገር ግን ከpre-K - 2ኛ
ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን በሁለት -እስከ ሦስት ሰዓታት ለማሳተፍ፤ እና ከ3-5ተኛ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን ደግሞ
ከአራት -እስከ አምስት ሰዓታት በመደበኛ-መንገድ በሚሰጥ (synchronous) ዋና የይዘት የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ - እንደ
ማንበብና መፃፍ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ/ኅብረ ትምህርት (Social Studies) እና ‘Encore’፤ ያሉትን ጨምሮ፣ ለመስጠት ግብ አለን።
ቀሪው-ጊዜ፤ በየግል-በራሳቸው ሆነው - በፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት የሚሰጡበት፣ የቤት/የክፍል ስራዎችን
(assignments) የሚሰሩበት፣ በምርጫቸው እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉበት እና በይዘታቸው-በልዩነት የቀረቡ አፖች
(apps)ን ያካትታል።
በትምህርት ቤት ሠራተኞች በሚሰጠው የክፍል-ውስጥ የሁሉም-በቡድን ትምህርት ላይ እንዲሁም በማንኛውም በአነስተኛቡድን የሚሰጥ የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ፤ ተማሪዎች መገኘት ያስፈልጋቸዋል።
የቢሮ-ሰዓታት (Office hours)፣ በአስተማሪው - እንደየአስፈላጊነቱ የሚዘጋጅ ነው።
ከጉዳተኝነት ጋር የሚገኙ ተማሪዎች (students with disabilities) የሚሰጥ አገልግሎቶች፤ ከተቀረፀላቸው የ‘IEP’
መስፈርቶች ጋር ተጓዳኝ-በመሆን፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ ይሟላላቸዋል። በተጨማሪም፤ የእንግሊዘኛ ቋንቋን
የሚማሩ (English Learner) ተማሪዎች ቀጥተኛ-የሆኑ አገልግሎቶችን፤ በ‘EL’ አስተማሪዎች አማካኝነት በአጠቃላይ
የትምህርት የመማሪያ ክፍል ውስጥ ወይም በ‘English language development block’ ውስጥ፤ በርቀት
(virtual) አቀማመጥ የሚሰጥ ይሆናል።

ከ6-8 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ - ከPREK-8 ትምህርት ቤት ውስጥ፣ በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ (SYNCHRONOUS) የርቀት
(VIRTUAL) የትምህርት አሰጣጥ
በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ የርቀት (virtual) የትምህርት አሰጣጥ፣ የቀጥታ-ስርጭት (live) የትምህርት አሰጣጥን ከአስተማሪዎች ጋር
አዋህዶ-የሚሰጥ፤ እንዲሁም ለግል-ለብቻ የሚሰራ ስራን ማከናወኛ ጊዜ ይኖረዋል። እነዚህ አጠቃላይ የሆኑ የጊዜ-ሰሌዳዎች እንደሆኑ
እባካችሁን አስታውሱ፤ ይህም በየግል የትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራሙ ሁኔታ ላይ መሠረት አድርጎ መስተካከል
ሊደረግበት ይችላል። አስተማሪዎች፤ እንደ-አስፈላጊነቱ - ለተወሰኑ ሁኔታዎችን ማመቻቻ-እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ የጊዜ-ሰሌዳዎችን
ያቀርባሉ።
•

•
•
•
•

በትምህርት-አሰጣጡ ብሎክ (instructional block) ወቅት ያለው የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል፤ የ25 ደቂቃዎችን
በመደበኛ-መንገድ የሚካሄድ (synchronous) ሁሉምን-ሙሉ ቡድን (whole-group) የትምህርት አሰጣጥ ከአስተማሪ ጋር አካትቶ-የያዘ ነው።
ከሁሉም-ሙሉ ቡድን (whole-group) የትምህርት አሰጣጡ በኋላ፣ ተማሪዎች ወደ መደበኛ-ባልሆነ መንገድ የሚሰጥ
(asynchronous) - በየግል የራሳቸውን ስራ ለቀሪው ክፍለ-ጊዜ ወደሚሰሩበት ይሸጋገራሉ።
እያንዳንዱ ትምህርት ቤት፤ ዕለታዊ የደወል (bell) የጊዜ-ሰሌዳቸውን ይከተላሉ።
በመደበኛ-በሆነ መንገድ ለሚሰጥ (synchronous) የትምህርት አሰጣጥ ማግኛ የተዘጋጀውን የዙም ማገናኛ (zoom link)
እና ከእያንዳንዱ አስተማሪ ጋር የቢሮ ሰዓታት (office hours)ን በክሌቨር (Canvas) ገጽ ላይ ተማሪዎች ማግኘት ይችላሉ።
ከጉዳተኝነት ጋር የሚገኙ ተማሪዎች (students with disabilities) የሚሰጥ አገልግሎቶች፤ ከተቀረፀላቸው የ‘IEP’
መስፈርቶች ጋር ተጓዳኝ-በመሆን፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ ይሟላላቸዋል። በተጨማሪም፤ የእንግሊዘኛ ቋንቋን
የሚማሩ (English Learner) ተማሪዎች ቀጥተኛ-የሆኑ አገልግሎቶችን፤ በ‘EL’ አስተማሪዎች አማካኝነት በአጠቃላይ
የትምህርት የመማሪያ ክፍል ውስጥ ወይም በ‘English language development course’ ውስጥ፤ በርቀት
(virtual) አቀማመጥ የሚሰጥ ይሆናል።

