የተማሪዋች ድጋፍ ሠጪ ቡድን(
ቡድን( ኤስ ኤስ ቲ)
የልጅዎ ትምህርት ቤት እርስዎ ማን እንደሆኑ ማወቅ ይፈልጋል!
* መምህርና አስተዳደሩን ይወቁ.
* “የተማሪ ደጋፊ ቡድኑን” ይወቁ
ከትምህርት ቤቱ መምህር ባሻገር በትምህርት ቤት ውስጥ ወላጆች ለልጆቻቸው የትምህርት ስኬት ሲሉ የሚያርጉትን ጥረት
የሚደገፉና የሚሳተፉ ባለሙያዎች አሉ፡፡ በሁሉም ደረጃ ያለው የመጀመሪያ ደረጃውም፤መለስተኛውም ሆነ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች
“የተማሪ ደጋፊ ቡድን” አላቸው፡፡ ስለዚህ ቡድን ሁኔታና እርስዎን ወይም ቤተሰብዎን ሊረዱበት የሚችለውን መንገድ ከዚህ በታች
ይመልከቱ፡፡

የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር
ርዕሰ መምህሩ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ዋና አስተዳዳሪ ሲሆን እናም የትምህርት ቤቱን ፖሊሲና ደንቦች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉ
የሚመራው ወደ እሱ ነው፡፡ ክልጅዎ ትምህርት ጋር በተያያዘ በመምህሩ ወይም በደጋፊ ቡድኑ መመለስ የማይቻል ከሆነ ወደ ርዕሰ
መምህሩ ይወሰዳል፡፡ከርዕሰ መምህሩ ጋር ቀጠሮ ለመያዝ የትምህርት ቤት አስተዳደር ረዳት ይደውሉ፡፡ በስብሰባው ላይ አስተርጓሚ
ያስፈልግዎት ከሆነ ለትምህርት ቤት ረዳት አስተዳደር ያሳውቁ፡፡
የልጄ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር: ___________________________________________________________________________________________________________

የትምህርት ቤት ካውንሰለር
በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ ካውንስለር ለሁሉም ተማሪዎች ምክር ይሠጣሉ፡፡ትምህርቱ የሚያተኩረው በገጸ ባሀሪ
ትምህርት በተጨማሪም በማህበራዊ ክህሎት፤ በጥናት ዘዴና በቀጣይ ትምህርት ላይ ነው፡፡ በመለስተኛና በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት የትምህርት ቤት ካውንሰለሮች እነዚህን ስራዎች ይቀጥላሉ እናም ተማሪዎች ክፍሎችን እንዲመርጡ ይህም ሁኔታ
የወደፊት የቀልም ትምህርት ዕጣፈንታቸውን እንዲያቅዱ ያስችላቸዋል፡፡
የልጄ ትምህርት ቤት ካውንሰለር _______________________________________________________________________________________________________________

የትምህርት ቤት የስነ ልቡና ባለሙያ
የትምህርት ቤቱ የስነ ልቡና ባለሙያ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞችን ወላጆችን/አሳዳጊዎችንና የማህበረሰብ ድጋፍ ሠጪዎችን ግንዛቤን
ባህራይዊ ማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነትንና በደጋፊ ቡድኑ ስር ያሉ ተማሪዎች አማራጭ ትምህርታዊ ፍላጎቶችን ያማክራል፡፡
የልጄ የትምህርት ቤት ስነልቡና ባለሙያ ______________________________________________________________________________________________________

የትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ
የትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ በቤት በትምህርት ቤትና በማህበረሰብ አገናኝ ድልድይ ነው፡፡ የትምህርት ቤቱን ወይም
የማህበረሰቡን ሀብት ከፈለጋችሁ ማለትም የቤተሰብ ግንኙነት ወይም ለልጅው የባህሪ ድጋፍ ተምህርት ቤት ለመገናኘት ከፈለጋችሁ
የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛን ያግኙ፡፡
የልጄ ትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ _______________________________________________________________________________________________________

የትምህርት ቤት ነርሰ
የትምህርት ቤቱ ነርስ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶችን ለተማሪዎችና ለሰራተኞች ያቀርባል፡፡ስለ ልጅዎ ጤና ሁኔታ ጉዳዮች ካላችሁ
ከትምህርት ቤቱ ነረስ ጋር መወያየት ትችላላችሁ፡፡
የልጄ ትምህርት ቤት ነርሰ: _____________________________________________________________________________________________________________________

የወላጅ ጉዳይ አስፈጻሚ
የወላጅ ጉዳይ አስፈጸሚዎች በተለያዩ መንገዶች ያግዝዎታል፡፡ ወላጆች ለልጆች ትምህርት በሚያደርጉት ጥረት ላይ ይሳተፋሉ ድጋፍ
ይሰጣሉ፡፡
የኔ ልጅ ትምህርት ቤት የወላጅ ጉዳይ አስፈጻሚ: _____________________________________________________________________________________________
የኔ ትምህርት ቤት ዋና ቢሮ ቴሌፎን ቁጥር: ___________________________________________________________________________________________________
****ልጅዎ ከትምህርት ቤት ሲቀር የቀረበትን ማስታወሻ አያይዘው የትምህርት ቤቱን ዋና ቢሮ ያግኙ*****
ተጨማሪ ጥያቄዎች ካላችሁ ወይም እርዳታ ከፈለጋችሁ እባከባከዎን የቤተሰብና የማህበረሰብ ትስስር (ኤፍ ኤሲኢ) ማዕከልን በዚህ ቁጥር ያግኙን 703-824-6865.

