ልዩነትን ማክበርና ህብራዊነትን ማድመቅ
እንደ ማህበረሰብ ፣ስለ እያንዳንዳችን ልዩ ገጽታ ላይ መቻቻል በተመለከተ መስራታችንን እንቀጥላለን ፡፡ ሰዎችን በዘር፣
ብሄር ፣ ሀይማኖቶችን፣ መጠንን፣ ችሉታን፣ ዕድሜን፣ ጾታንና ጾታዊ ተዛማጅ ነገሮችን ማክበር የግድ ነው፡፡አሌክሳንደሪያ
ከተማ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ኤሲፒኤስ) የትምህርት ቤት ማህበረሰቡ ሁሉንም ተማሪዎች እንዲያካትት ጥረት
ያደርጋል፡፡ለዚህም ተግባር ወላጆች ድጋፋችሁን መስጠት ይችላሉ፡፡ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ልጆችን ልዩነትን ማክበርና
ህብራዊነትን ማድመቅ በተመለከተ ጠቃሚ ፍንጮች ናቸው፡፡

ባህላዊና የዘር ህብራዊነትን ማክበር

1. ከልጅዎችዎ ጋር የተለያዩ ባህላዊ ክዋኔዎችን ይከታተሉ፡፡
2. ከርስዎ ሀረግ ውጭ የሆኑ ባህሎችን የሚያሳዩ መጽሀፍትን ከልጅዎችዎ ጋር ሆነው ያንብቡ፤
 ቫዮሌት በ ታኒያ ዱፔሪይ ስቴህክ
 ሌት አስ ቶክ አባውት ሬስ በጁሊስ ሌስተር
 ሁኤቨር ዩ አር በ ሌስሊ ስታብ
3. ከልጅዎ ጋር ባህላዊ ሙዚየም ይጎብኙ፤
 ዩናይትድ ስቴትስ ሆልካስት ሚሞሪያል ሙዚየም
 አሌክሳንደሪያ ብላክ ሂስቶሪ ሙዚየም
 ስሚዝሶኒያን ናሽናል ሙዚየም ኦፍ አፍሪካን አሜሪካን ሂስቶሪ ኤንድ ካልቸር
 ዶተርስ ፈ ዘ አሜሪካን ሪቮሊሽን ሙዚየም
 ሲሚዝሶኒያን ሂርሽሆርን ሙዚየም ኤንድ ስካልፕቸር ጋርደን
 ሲሚዝሶኒያን ናሽናል ሙዚየም ኦፍ አሜሪካን ኢንዲያን
 ሲሚዝሶኒያን ፊሪር ኤንድ ሳክለር ሙዚየም
4. ከልጅዎ ጋር ስለ ልዩ ልዩ ባህሎች ያውሩ፡፡ያለምንም ጣልቃ ገብነት ስለ ዘር ወይም አድሎአዊ ወይም የተዛቡ አስተያየቶችን አይፍቀዱላቸው፡፡ ልጆችን
ከልጅነታቸው ጀምሮ ማናቸውንም በስም መጥራት ጎጂ ወይም ስህተት መሆኑን እንዲገነዘቡ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡
5. ልጆችን ስለ ራሳቸው ባህላዊ ቅርስ ያስተምሩዋቸው፡፡ በጥናት ከልጅዎ ጋር የራስዎን ቤተሰብ ግንድ ያዳብሩ፡፡

የዕድገት ህብራዊነትን ማክበር
1. የሁሉንም ግለሰቦች ግላዊ ጥንካሬ ከልጆዎችዎ ጋር ይወያዩ፡፡
2. ባለ ልዩ ፍላጎት ህጻናት በትምህርት ቤት ማህበረሰብ ውስጥና በመማሪያ ክፍል ውስጥ ያልተገለሉ ከመሰላቸው በትምህርት ቤት ውስጥ የተሻለ ውጤት
እንደሚያመጡ ለልጆዎችዎ ይግለጹላቸው፡፡
3. ልጆዎችዎን በትምህርት ቤትም ሆነ በማህበረሰቡ ውስጥ ከባለ ልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ጋር እንዲሰሩ ያበረታቱዋቸው፡፡
4. ስለ አካል ጉዳተኞች የሚያስተምሩ መጽሀፍትን ከልጆችዎ ጋር ያንብቡ፤
 ዘ ጀንክ ያርድ ወንደርሰ በ ፓትራኪያ ፖላኮ
 ኪፕ ዩር ኢር ኦን ዘ ቦል በጀንቪቤ ፔትሪሎ
 ሊስንግ ፎር ክሪክትስ በ ዴቪድ ጊፋልዲ

ስርዐተ ጾታ ህብራዊነትን ማክበር
1. ከህጻናት ጋር ሲያወሩ ጾታ ነክ ወሬዎችን ያስወግዱ፡፡
2. ልጆችን ሴትንና ወንድን ባህላዊ መንገድን ባላንፀባረቀ መልኩ የሚያሳይ መጽሀፍት፤ አሻንጉሊት፤ የቲሌቪዥን መርሀ
ግብርና ሙዚቃ ያለማምዱዋቸው፡፡
3. ከልጆችዎ ስለ ስርአተ ጾታ እኩልነትና ስለ ተመሳሳይ ጾታ ወላጆች የሚያስተምር መጽሀፍት ያንብቡ፤
 ዌን ካያላ ወዝ ኬል በ አሚይ ፋብሪካንት
 ኪንግ ኤንድ ኪንግ በ ሊንዳ ደ ሃን ኤንድ ስተርን ኒጅላንድ
 ኤንድ ታንጎ ሜክስ ስሪ በጁስቲን ኤንድ ፒተር ፓርኔል
4. ሌሎች ሰዎችን ክብርና ማንነት ለመስጠት የግለሰቦችን የአኗኗር ዘይቤ ማወቅ እንደማያስፈልግ ይንገሩዋቸው፡፡ ልጆች
ለሌሎች ሰዎች ክብርና መቻቻልን የሚያዳብሩት ቤት ባዩትና በተማሩት ነው፡፡

ኢኮኖሚያዊ ህብራዊነትን ማክበር

1. የገቢ ደረጃ የችሎታ መጠን ወይም የታመቀ አቅምን ማሳያ እንዳልሆነ ልጆችን ያስተምሩ፡፡

2. ከተለያየ የገቢ ደረጃ ካላቸው ቤተሰቦች ጋር የህብረተሰብ ስራዎች ውስጥ መሳተፍ፡፡
3. በቤት አልባ መጠለያ ከልጅዎ ጋር በጎ ፈቃደኛ መሆን፡፡

ህብራዊነትን ማቀፍ የሚቻለውና የሚሳካው የሁሉንም ተማሪዎች ልዩነቶች ዋጋ በመስጠት ነው፡፡ኤሲፒኤስ ሁሉንም ተማሪዎች በርህራሄና በእንክብካቤ
ማለትም ተቀባይነትንና አድናቆትን በሚፈጥር መልኩ ይከታተላል፡፡ ባህላዊ ብቃትን በተመለከተ ይሀንን ድረ ገጽ ይጎብኙ፤
http://www.acps.k12.va.us/equity/.

