
የርቀት ትምህርት መመሪያ ለወላጆች/አሳዳጊዎች 

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች የDPS የርቀት ትምህርት ዕቅድን ሊተገብር ባለበት ወቅት ወላጆችና አሳዳጊዎች 

በልጆቻቸው ትምህርት ውስጥ አዲስ ሚና እንዲኖራቸው እየተጠየቁ እንደሆነ ተገንዝበናል። ይህ ሚናችሁ ቀላል 

እንዲሆን የተማሪዎችን የርቀት ትምህርት ለማገዝ የሚጠቅሟችሁ አንዳንድ ስልቶችን የያዘ መመሪያን 

አዘጋጅተንልዎታል።  
 

ጠቃሚ ምክሮች ለወላጆች/አሳዳጊዎች 
 

በቤትዎ ውስጥ ልጆችዎ ያለመረበሽ ሊሠሩበት 

የሚችሉበት እና እርስዎም ለመቆጣጠር 

የሚያመችዎ ቦታ ያዘጋጁ። ያ ቦታም እንደ ወረቀት፣ 
እርሳስ እና የስዕል መቀቢያ እርሳሶች (ክራዮንስ) ያሉ 

መሣሪያዎች ያሉት መሆኑን ያረጋግጡ። 

ወጥ የሆኑ የየዕለት ተግባራት እና ግቦችን 

ለተማሪው ያብጁ። 

የትምህርት ተሞክሮን በተመለከተ ከልጅዎ ጋር 

በየዕለቱ ተነጋገሩ እና ጥያቄዎች እንዳሏቸው ወይም 

ከመምህራቸው እርዳታ ይፈልጉ እንደሆነ ያረጋግጡ። 

ከልጅዎ መምህር እና አስተዳድር የሚመጡ 

መልእክቶችን (ኢሜል፣ የት/ቤት ሜሴንጀር፣ 
ወዘተ) ይከታተሉ። 

 
 

ጥያቄዎች ሲኖርዎት ማንን ያነጋግራሉ? 
ጥያቄዎች የሚጠይቁት ሰው 

የትምህርት የቤት ሥራ፣ ተግባሮች፣ ውጤቶች እና ግብረ መልሶች ኢንስትራክተር/አስተማሪ 

የግላዊ ወይም ማኅበራዊ-ስሜታዊ ችግር ካውንስለር/ሶሻል ወርከር 

ከትምህርት ጋር የተገናኙ ወይም ስለ ት/ቤት ማኅበረሰብ ሊኖሩዎ 
የሚችሉ ሌሎች ጥያቄዎች 

ርዕሰ መምህር ወይም የት/ቤት አስተዳዳሪ 

ቴክኖሎጂ-ነክ ችግር ወይም ጉዳይ 
ወደ DPS የቴክኖሎጂ ድጋፍ ቀጥታ መስመር፦ 
720.423.3163 (በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽኛ) 
ይደውሉ 

የማኅበረሰብ ተሳትፎ እና ድጋፍ ፕሮግራሞች 
የቤተሰብ እና ማኅበረሰብ ድጋፍ ቀጥታ 
መስመር፦ 
720-423-3054 

ልጅዎ እያገኘ ስላለው የቋንቋ ድጋፎች ወይም አገልግሎቶች የELA ድጋፍ ቀጥታ መስመር፦ 720.423.2040 

 



 

በቴክኖሎጂ ዙሪያ ጠቃሚ ምክሮች  
 ወደ DPS ጉግል ለመግባት (Google Login)፦ ልጅዎ በጉግል ክሮም አሳሹ ላይ  https://mail.google.com/ ን 

በመተየብ ወደ DPS ጉግል መለያ ይገባል። ድር ጣቢያው ላይ ከደረሰ በኋላ የመገልገያ ስሙን እና የይለፍ 

ቃሉን እንዲያስገባ ይጠየቃል። 

 የመገልገያ ስም = የተማሪው መታወቂያ ቁጥር 

 የይለፍ ቃል = 8 አኃዝ የልደት ቀንና ዓም (mmddyyyy) ተማሪው ቀይሮት እስካልሆነ ድረስ ተማሪዎ 

የይለፍ ቃልን እንደገና ማቀናበር ከፈለገ ወደ 720.423.3163 ይደውሉ። 
 

    ቴክኖሎጂ የለዎትም?  
 እዚህ የተወሰኑ ሌሎች አማራጮች አሉ፦  

 በእጅ ስልክ አማካኝነት የንባብ ማቴሪያሎችን እና ቪዲዮዎችን ተመልከቱና ከዚያም አሳይመንቶቹን 

ወረቀት ላይ ሥሩ። 

 ልጆችዎ አሳይመንቶችን በቀጥታ ከወረቀት ላይ መሥራት ይችሉ ዘንድ አትሙላቸው (ፕሪንት 

አድርጉላቸው)። 
 

የቋንቋ እና የተደራሽነት መሣሪያዎች 
 

ጉግል አንባቢና ጸሐፊ፦ አንባቢና ጸሐፊ (Read&Write) ሠነዶችን፣ ድረ ገጾችን ለመፍጠር እና የጉግል                                    

 ሠነዶችን በብዙ ቋንቋዎች ተደራሽ ለማድረግ ይረዳል። የጽሑፍ እና የስዕል ሙዳዬ-ቃላትን፣ 
 ተርጓሚዎችን፣ ከጽሑፍ ወደ ንግግር ቃያሪን፣ ከንግግር ወደ ጽሑፍ ቀያሪን እና አቅላይ ወይም 

 አጠቃላይ ጽሑፍ ባሕሪዎችን ያካትታል።   

 አጀማመር/እንዴት እንደሚደረግ መመሪያዎች   

 ለእያንዳንዱ ጉግል አንባቢና ጸሐፊ መሣሪያ ይህንፈጣን የማጣቀሻ መመሪያ ይመልከቱ። 
          

 ከዚህ በታች ያሉትን መመሪያዎችን እና ቅንጭበ-ገጾችን (ስክሪንሾቶችን) 

ይመልከቱ። 

በURL አሞሌ ውስጥ ይህን አዶ (አይከን) ያድርጉና ጠቅ ያድርጉበት፦

 
 

  

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

 
የጉግል አንባቢና ጻፊ መተግበሪያ አሞሌ ከሠነድዎ አናት ላይ ይታያል። ከዚያም 

የቋንቋ እና ተደራሽነት መሣሪያዎችን መጠቀም መጀመር ትችላላችሁ (ቅንጭበ-

ገጹን ተመልከቱ)። 

                                                    
 

 
 
 

ጉግል ተርጓሚ፡- ማንኛውንም የጉግል ሠነድ ጽሑፎችን ወደ ብዙ ቋንቋዎች ለመተርጎም ጉግል ተርጓሚን ተጠቀሙ። 

በሁለቱም ቋንቋዎች ማጣቀስ እንዲችሉ የሠነዱን ቅጅ ይፈጥርልዎታል።  
 

 በመተግበሪያ አሞሌዎ (ቱልባር) ውስጥ “መሣሪያዎች”ን በመምረጥ ጉግል ተርጓሚን እና  

ከዚያም “ሠነድን ተርጉም”ን ይድረሱ። 
 
 

 


