
የርቀት ትምህርት 
ዕቅድ

ለDPS ት/ቤቶች የድንገተኛ ጊዜ መዘጋቶች



ዶ/ር ኬሪ ኦልሰን /Dr. Carrie Olson/ 
የዲስትሪክት 3 ቦርድ ፕሬዚዳንት

ጀኒፈር ቤከን /Jennifer Bacon/ 
የዲስትሪክት 4 ምክትል ፕሬዚዳንት

አንጌላ ኮቢያን /Angela Cobián/ 
የዲስትሪክት 2 ግምጃ ቤት

ቴይ አንደርሰን /Tay Anderson/ 
አጠቃላይ ጸሐፊ

ስኮት ቦልደርማን /Scott Baldermann/ 
ዲስትሪክት 1 

ሬቨ ብራድሌይ ላውርቪክ /Rev. Bradley 
Laurvick/ 
ዲስትሪክት 5

ባርባራ ኦብሪየን /Barbara O’Brien/ 
የአጠቃላይ

ሱዛና ኮርዶቫ /Susana Cordova/ 
ዋና ተቆጣጣሪ 

ታማራ አሲቬዶ /Tamara Acevedo/ 
የአካዳሚክስ ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ

ማይክ ራሚሪዝ /Mike Ramirez/ 
የት/ቤቶች ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች 
የትምህርት ቤት ቦርድ

ዋና ተቆጣጣሪ እና 
ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ

እያንዳንዱ ተማሪያችን  
ስኬታማ ይሆናል— በአጋጣሚ ሳይሆን በሥራ። 
ተማሪዎቻችን ለኮሌጅና ለሥራ ዝግጁ ሆነው 

ይመረቃሉ። ምክንያቱም ት/ቤቶቻችን ለሁሉም 
በተለይም ነጭ ላልሆኑ ተማሪዎቻችን ልህቀትን 
የሚፈጥሩ አስደሳች ቦታዎች ናቸው። ልጆቻችን 

ከመምህራን፣ ከድጋፍ ሰጪዎች እና ከአመራሮች ትርጉም 
ያለው ጥረትና ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ተማሪዎች፣ 
ቤተሰቦች እና ሠራተኞችማኅበረሰባችን ስኬታማ 

መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል የተነቃቃ የት/ቤት 
ባሕሎችን ለመዘርጋት በጋራ ይሠራሉ።

ተልዕኮ
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የርቀት ትምህርት ዕቅድ አጠቃላይ መግለጫ   4

የርቀት ትምህርት ዕቅድ   5

የርቀት ትምህርትን መደገፍ

አማራጭ 1፦ በዲስትሪክቱ የቀረቡ የመማር-ማስተምር  
ማቴሪያሎች ከመምህር ድጋፎች ጋር   6

አማራጭ 2፦ በመምህር የሚመራ ስብጥር (ሃይብሪድ)  
መማር-ማስተማር ሂደት   7

አማራጭ 3፦ በመምህር የሚመራ ሙሉ ዲጂታዊ  
የመማር-ማስተማር ሂደት   8

ለርቀት ትምህርት ምርጥ ተሞክሮዎች   9

ለዐበይት የትምህርት ዓይነቶች የዲጂታዊ ግብዓቶች   10

የርቀት ትምህርትን መደገፍ ውስጥ የሚኖሩ ሚናዎች   11

ለሁሉም ተማሪዎችን መዳረሻን መስጠት 

የመሣሪያ እደላ   13

የቴክኖሎጅ መዳረሻ ለማይኖርበት ጊዜ እቅድ   14 

የተማሪዎች መረጃ ግላዊነት (ዴታ ፕራይቬሲ)   15 

የወላጆች እና የቤተሰቦች የማረጋገጫ ዝርዝር (ቼክሊስት)   16

ለማኅበረሰቡ ግንኙነትን ማስጠበቅ 

የኢንተርኔት መዳረሻ   17

አባሪ

በመስመር-ላይ የማስተማሪያ ግብዓቶች  18

በርቀት ትምህርቱ ዙሪያ የቤት ውስጥ ድጋፍ ዳሰሳ ጥናት   19

ናሙና የጊዜ ሠሌዳ ዝርዝር   20

ማውጫ

ይዘቱ በፓልም ቢች ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት የመማር ማስተማር ቀጣይነት ድጋፍ እቅድ ላይ የተመሠረተ እና ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ጥቅም ተብሎ የተሻሻለ ነው።

https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/Covid19/ICSP%20-%20Print%20Version%20Final.pdf


ለመቀጠል ለCOVID-19 ዓለም አቀፋዊ ቀውሱ ምላሽ ከመስጠት አንጻር የት/ቤቶቻችን ሕንፃዎች በተዘጉበት ወቅት ተማሪዎቻችን ትምህርታቸውን መቀጠል ይችሉ ዘንድ 

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ይህን የርቀት ትምህርት ዕቅድ አዘጋጅቷል። ይህ ዕቅድ ሁሉም የዴንቨር ተማሪዎች ትምህርት በተሳካ ሁኔታ መቀጠሉን ለማረጋገጥ DPS 

እያደረገውን ጥረት ሁሉ ይወክላል።

ይህ ዕቅድ በሚከተሉት መርሆች ላይ የተመሠረተ ነው፦ (1) ቀጣይ መማር-ማስተማርን መደገፍ፣ (2) ለሁሉም ተማሪዎችን መዳረሻን መስጠት፣ እና (3) የማኅበረሰብ 

ግንኙነትን ማስጠበቅ።

ት/ቤቶች በተዘጉባቸው ጊዜዎች በሙሉ የDPS መምህራን ለተማሪዎቻቸው ቀድሞውኑ በመማሪያ ክፍል ውስጥ 

ለማስተማር በተዘረጋው የትምህርት ሂደት ላይ በመመሥረት የተነደፈ ትምህርትን ያቀርቡላቸዋል። ይህን 

የሚያደርጉት በዚህ ዕቅድ ውስጥ በተጠቀሱት ሦስት የርቀት ትምህርት አማራጮች አንደኛውን በመጠቀም ይሆናል፦ 

ከቻርተር ት/ቤቶቻችን ጋር በቅርበት እየሠራን ነን። እናም የቻርተር ት/ቤቶች የርቀት ትምህርት ዕቅዶችን የሚገነቡት ከተመሳሳይ አማራጮች ነው። የቻርተር ት/ቤቶች 

በዲስትሪክት የሚቀርቡትን የማስተማሪያ ማቴሪያሎችንም የማግኘት ሙሉ መዳረሻ ይኖራቸዋል። በዚህ ሁላችንም በጋራ አለን።

የርቀት ትምህርት ዕቅድ አጠቃላይ መግለጫ

ወላጆች እና ቤተሰቦች DPS 
ስለየCOVID-19 የጤና 

ቀውስ ስለሚሰጠው ምላሽ 
ተጨማሪ ለማወቅ እዚህ 

ማግኘት ይችላሉ፦ 
www.dpsk12.org/

coronavirus

በዲስትሪክቱ የቀረቡ የመማር-ማስተምር ማቴሪያሎች ከመምህር ድጋፎች ጋር1

በመምህር የሚመራ ስብጥር (ሃይብሪድ) የመማር-ማስተማር ሂደት2

በመምህር የሚመራ ሙሉ ዲጂታዊ የመማር-ማስተማር ሂደት3

4

http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


የርቀት ትምህርት ዕቅድ
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በሚከተሉት ሁኔታ የልጆችን እድገት ማስቀጠልን በመደገፍ የርቀት ትምህርቱን ያሳልጠዋል፦

 ቀጣይ መማር-ማስተማርን 
መደገፍ

ለሁሉም ተማሪዎች  
መዳረሻን መስጠት

የለማኅበረሰቡ ግንኙነትን 
ማስጠበቅ

በድንገተኛ ሁኔታ ምክንያት ት/ቤቶች 

በተዘጉበት ጊዜ አካዳሚክ እድገትን 

ለማስቀጠል ዲስትሪክቱ መማር-ማስተማርን 

በተለያዩ ዲጂታዊ እና ኢ-ዲጂታዊ በሆኑ 

ማቴሪያሎች እና የመማር-ማስተማር 

እንቅስቃሴዎችን መደገፉን ይቀጥላል።

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ከኬጂ እስከ 

12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች በሙሉ 

መሣሪያን እና ኢንተርኔትን ለማቅረብ 

ቁርጠኛ ነው። ይህን ግብ ለማሳካት 

ከማኅበረሰብ አጋሮች ጋር በቅርበት 

እየሠራን እንገኛለን።

ት/ቤቶች በተዘጉበት ሰዓት ተጨማሪ 

የኢንተርኔት መዳረሻ እና/ወይም የተሻሻለ 

ባንድዊድዝ በማኅበረሰባችን ውስጥ 

ላሉ ተማሪዎች ለማቅረብ ዲስትሪክቱ 

ከአካባቢያችን የኢንተርኔት አገልግሎት 

ሰጪዎች ጋር ትብብሮችን አመቻችቷል። 
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አማራጭ 1

በዲስትሪክቱ የቀረቡ የመማር-ማስተምር ማቴሪያሎች ከመምህር 
ድጋፎች ጋር

• ተማሪዎች በተናጥል እንዲያገኟቸው ዲጂታዊ የመማር-ማስተማር ማቴሪያሎችን 

ዲስትሪክቱ ያቀርባል።

• ተማሪዎች በዲስትሪክቱ የቀረቡ ዲጂታዊ የመማር-ማስተማር ማቴሪያሎችን 

(ለምሳሌ፣ የዲስትሪክት ትምህርቶች፣ Edgenuity) በቀጥታ ማግኘት ይችላሉ።

• መምህራን የመስመር-ላይ የቢሮ ሰዓት እና/ወይም የስልክ ግብረ-መልስ 

ለተማሪዎች ይሰጣሉ።

የሚመከሩ ት/ቤቶች ወይም መምህራን

የመማር-ማስተማር ሂደትን የርቀት በሆነ ሁኔታ ለማካሄድ አነስ ያለ 
ብቃት ያላቸው ት/ቤቶች እና መምህራን።

የርቀት ትምህርትን መደገፍ

የርቀት ትምህርት አማራጮች
1



የርቀት ትምህርት አማራጮች

7

አማራጭ 2

በመምህር የሚመራ ስብጥር (ሃይብሪድ) የመማር-ማስተማር ሂደት

• በማንኛውም ጊዜ ሊደረግ የሚችል የመማር-ማስተማር ሞዴል - አንዴ መምህራን ግብዓቶችን 

ካቀረቡላቸው በኋላ ልጆች ትምህርታቸውን በተናጥልና በራሳቸው ፍጥነት መማር የሚችሉበት ነው።

• ተማሪዎች በተናጥል ሠርተው የሚመልሷቸው (እንደ ቪዲዮ፣ ከዲስትሪክት ወይም ከሌሎች ተጨማሪ 

ማቴሪያሎች አሳይመንቶች ያሉ) ማቴሪያሎችን አዘጋጅተው በኢንተርኔት (በዲጂታዊ መንገድ) 

ያቀርባሉ።

• የተማሪዎች ኮሚውኒኬሽን በGoogle Classroom፣ ሌሎች ዲጂታዊ መድረኮች፣ እና/ወይም በስልክ።

የርቀት ትምህርትን መደገፍ
2

የሚመከሩ ት/ቤቶች ወይም መምህራን

የመማር-ማስተማር ሂደትን የርቀት በሆነ ሁኔታ ለማካሄድ መጠነኛ 
ብቃት ያላቸው ት/ቤቶች እና መምህራን።
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አማራጭ 3

በመምህር የሚመራ ሙሉ ዲጂታዊ የመማር-ማስተማር ሂደት

• ሙሉ ዲጂታዊ የመማር-ማስተማር ሂደት። 

• መምህራን ካቆሙበት እና ተማሪዎች እሠሩ ካሉት ላይ በመንተራስ የትምህርቱን ቅደም ተከተል 

ይነድፋሉ።

• በSchoology እና/ወይም Google Classroom ውስጥ ያሉ ግብዓቶች (ለምሳሌ፣ ቪዲዮዎች፣ የቀጥታ 

መማር-ማስተማሮች)።

• የተማሪዎች ኮሚውኒኬሽን በGoogle Classroom፣ ሌሎች ዲጂታዊ መድረኮች፣ እና/ወይም በስልክ።

3

የሚመከሩ ት/ቤቶች ወይም መምህራን

የእኔ ቴክ (MyTech) ት/ቤቶች፣ 1:1 ት/ቤቶች፣ እና በኦንላይን 
ኢንቫይሮንመንትብቁ የሆኑ መምህራን 

የርቀት ትምህርት አማራጮች
የርቀት ትምህርትን መደገፍ
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አጠቃላይ መመሪያ

• ተቀዳሚ ግብ፦ ለተማሪዎች በትምህርት ጉዟቸው (ለምሳሌ በመጠንና ቅደም 

ተከተል፣ ELD/TNLI ሞዴሎች) የመቀጠል እድሎችን ይሰጣል። ይህ ለተማሪዎች 

ይዘትን፣ ድጋፍን እና ግብረ-መልስን መስጠትን ይይዛል።

• መዋቅር መዘርጋት፦ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ስለአዲሱ የመማሪያ መንገድ 

መግለጫ በመስጠት እና የሰዎችን መስተጋብር በማስጠበቅ ላይ ያተኮረ መዋቅርን 

በመፍጠር መጀመር።

• ቀጣይ ማሻሻያ፦ ቀጣይ ማሻሻያ ላይ ትኩረት ማድረግን ማስቀጠል። በሂደቱ ውስጥ 

እየተማርን ልምዶች መጎልበት እና መሻሻል አለባቸው።

• መምህራንን መደገፍ፦ የት/ቤት አመራሮች ሁሉም መምህራን የተማሪዎችን ትምህርት 

በቻሉት አቅም ሁሉ ለማሳለጥ የሚያስችሏቸው ግብዓቶች፣ ድጋፎች እና የመሞከርና 

የመለወጥ እድሎች ያሏቸው መሆኑን ለማረጋገጥ መሥራት ይኖርባቸዋል። ድጋፎች 

በሠራተኞቻችን እና ቤተተሰቦቻቸው የአዕምሯዊ እና አካላዊ ጤና ላይ በመመርኮዝ 

የሚጠበቅባቸውን ግብ ማስተካከልን ያካትታሉ።  

• ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን መደገፍ፦ መምህራን የመስመር-ላይ ትምህርት ሁኔታዎች 

በተማሪዎች በሞላ የተለያዩ ሊሆኑ እንደሚችሉ በመረዳት በተማሪዎች ትምህርት 

ውስጥ የሚጠበቁ ግቦችን እና ሂደቶችን በተመለከተ ላላ ያሉ (flexible) መሆን 

ይኖርባቸዋል።

የልዩ ፍላጎት ትምህርት መመሪያ

• ከልዩ ፍላጎት ትምህርት እና የሲቪል መብቶች ጽ/ቤት በተገኘ የፌደራል 

መምሪያ መሠረት አንድ ዲስትሪክት የCOVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ 

ወይም ለማስቆም ብሎ ት/ቤቶችን ከዘጋ እና ለአጠቃላይ ትምህርት 

ተማሪዎች የትምህርት እድሎችን ማቅረቡን ከቀጠለ፣ ት/ቤቶቹ የአካል 

ጉዳቶች ላላቸው ተማሪዎችም ተመሳሳይ እድሎችን በእኩል ሁኔታ 

ማግኘታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ት/ቤቶች የአካል ጉዳት ያለበት 

ተማሪን IEP በተቻለ መጠን መተግበር እንዳለባቸው በዚህ መመሪያ 

ውስጥ ተካቷል። ይህም ማለት የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎችን 

ፍትሃዊ ተደራሽነት ለማረጋገጥ የሚቻለው ሁሉ ሙከራ ተደርጓል 

እንዲሁም ተሠንዷል ማለት ይሆናል። 

• DPS ለፍትሃዊነት እና ለእኩልነት ቁርጠኛ ነው። ይህም አካል ጉዳት 

ያላቸው ተማሪዎች አገልግሎቶችን እና ፕሮግራሞችን ያካትታል። በአገር 

አቀፍና በአካባቢ ደረጃ ያሉ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ዲፓርትመንቶች 

ይህ በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ለሁሉም 

ተማሪዎች እኩል እድልን ለማረጋገጥ የማካካሻ አገልግሎቶች አስፈላጊ 

ሊሆኑ እንደሚሆኑ ይገነዘባሉ። ጤና እና ደህንነት ቁጥር 1 ጉዳይ ነው። 

ተጨማሪ መመሪያን እዚህ ሊያገኙ ይችላሉ።

ለርቀት ትምህርት ምርጥ ተሞክሮዎች
የርቀት ትምህርትን መደገፍ

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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ለዐበይት የትምህርት ዓይነቶች የዲጂታዊ ግብዓቶች
የርቀት ትምህርትን መደገፍ

ከኬጂ-5ኛ 6-8ኛ 9-12ኛ

እንግሊዝኛ ስፓኒሽኛ እንግሊዝኛ ስፓኒሽኛ እንግሊዝኛ ስፓኒሽኛ

በዲስትሪክት- 
የሚደገፉ 

ሥርዓተ-ትምህርቶች

 አይስቴሽን (Istation) ከኬጂ-5ኛ የሊትረሲ እገዛ • •
ሊትረሲ / ቋንቋ ጥበባት*  •*  •*  •*  •*

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማጎልበቻ (ELD) • • •
ሒሳብ • • • • • •
ሳይንስ • • • • •   •**

ሶሻል ስተዲስ • • • •

በዲስትሪክት- 
የተዘጋጁ 

ሥርዓተ-ትምህርቶች

 ሥነ-ጥበብ • • •
ሙዚቃ • • •

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • •

ተጨማሪ  
ማቴሪያሎች

 SORA/OVERDRIVE (ኤ-መጻሕፍት) • • • • • •
PebbleGo • •
ዴታቤዞች • • •
Newsela • • • • • •

የሒሳብ እገዛ • •
*መምህር እና ተማሪ የሚያዩአቸው ማቴሪያሎች በዲጅታል መንገድ የሚገኙ ይሆናሉ። መጽሐፎች/ጽሑፎች አይገኙም።

**በስፓኒሽኛ የሚገኘው ኮርስ የሁለተኛ ደረጃ ባዮሎጂ ብቻ ነው።
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ቤተሰቦች

ቤተሰቦች የሚከተሉትን በማድረግ ለርቀት ትምህርቱ ይዘጋጃሉ፦

 � በቤታቸው ውስጥ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ እና ኢንተርኔት መኖሩን 

ማረጋገጥ (ካስፈለገ በቤት ውስጥ የሚጠቀሙበት የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ 

እና ኢንተርኔት የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ለማመልከት የት/ቤት 

መጠይቁን መሙላት)። 

 � የት/ቤት መዘጋቶችን እና የመማር-ማስተማር ቅጠላ እቅዶችን በተመለከተ 

ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ከዲስትሪክቱ የሚወጡ መረጃዎችን 

እየተከታተሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ። 

 � በርቀት ትምህርቱ ውስጥ የልጆቻቸውን ተሳትፎ ማበረታታት። 

 � በዲስትሪክቱ ድር ጣቢያ ውስጥ ከሚቀርቡት ውስጥ የተገቢውን ክፍል 

ደረጃ መረጃ ማየት፣ መገምገም። 

 � በዲስትሪክቱ ፖርታል እና/ወይም ድር ጣቢያ የሚቀርቡትን የመማር-

ማስተማር ግብዓቶችን ለማግኘት የተማሪዎቻቸውን የመገልገያ ስሞችን እና 

የይለፍ ቃሎችን ማወቃቸውን ማረጋገጥ።

ተማሪዎች

ተማሪዎች የሚከተሉትን በማድረግ ለርቀት ትምህርቱ ይዘጋጃሉ፦

 � በመምህሮቻቸው፣ በት/ቤቱ እና/ወይም በዲስትሪክቱ በሚሰጡት የርቀት 

ትምህርት ተግባራት መሳተፍ። 

 � በዲስትሪክቱ ፖርታል እና/ወይም ድር ጣቢያ የሚቀርቡትን የመማር-ማስተማር 

ግብዓቶችን ለማግኘት የመገልገያ ስሞቻቸውን እና የይለፍ ቃሎቻቸውን 

ማወቃቸውን ማረጋገጥ።

 � ለርቀት ትምህርቱ የሚያመች የመሥሪያ ቦታን ማበጀት እና ጊዜያቸውን 

ለመምራት የሚያስችል “ካሌንደር”ን ማውጣት። 

የርቀት ትምህርትን መደገፍ ውስጥ የሚኖሩ ሚናዎች
የርቀት ትምህርትን መደገፍ

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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አመራሮች

አመራሮች የሚከተሉትን በማድረግ ለርቀት ትምህርቱ ይዘጋጃሉ፦

 � የማኅበራዊ-ስሜታዊ ድጋፍ እና አጠቃላይ አዎንታዊ የርቀት ትምህርት ቤት 

ባሕልን ማቅረብ።

 � መምህራንን የትኛው የርቀት ትምህርት አማራጭ ለእነሱ የበለጠ ጥሩ እንደሆነ 

በመወሰን ረገድ ማገዝ።

 � እንደ Google Classroom እና Google Meet ያሉ መንገዶችን በመጠቀም 

የመማር-ማስተማር ግብዓቶችን እና ማቴሪያሎችን ለማቅረብ እንዲችሉ 

መምህራንን መደገፍ።

 � በዲስትሪክቱ የሚቀርቡ የርቀት ትምህርት ማቴሪያሎችን ማየት፣ መገምገም።

 � የተማሪዎችን ርቀት ትምህርትን ለመደገፍ እንዲችሉ ለማገዝ ከወላጆች ጋር 

ለመገናኘት የቢሮ ሰዓቶችን ማውጣት።

 � በአመራር ሞያ ማበልጸጊያ ትምህርት መሳተፍ እና የርቀት አመራርን ለመደገፍ 

የታሰቡ የርቀት (ቨርቿል) ትምህርት ስብሰባዎችን መከታተል። 

 � ለቤተሰቦች የግንኙነት ሥርዓቶች ተዘርግተው እየተተገበሩ መሆናቸውን 

ማረጋገጥ ለመቻል የት/ቤት መዘጋቶችን እና የርቀት ትምህርት እቅዶችን 

በተመለከተ ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ከዲስትሪክቱ የሚወጡ መረጃዎችን 

እየተከታተሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ።

መምህራን

መምህራን የሚከተሉትን በማድረግ ለርቀት ትምህርቱ ይዘጋጃሉ፦

 � ከመሪዎቻቸው ጋር በመተባበር የትኛው የርቀት ትምህርት አማራጭ የበለጠ 

ጥሩ እንደሆነ መወሰን።

 � እንደ Google Classroom እና Google Meet ያሉ መንገዶችን በመጠቀም 

የመማር-ማስተማር ግብዓቶችን እና ማቴሪያሎችን ማቅረብ።

 � በዲስትሪክቱ የሚቀርቡ የርቀት ትምህርት ማቴሪያሎችን ማየት፣ መገምገም።

 � ከተማሪዎች ጋር ለመገናኘትና ትምህርታቸውን በርቀት ለመደገፍ የቢሮ 

ሰዓቶችን ማውጣት።

 � በቡድን ሞያ ማበልጸጊያ ትምህርት መሳተፍ እና የርቀት ትምህርትን 

ለመደገፍ የታሰቡ የርቀት (ቨርቿል) ትምህርት ስብሰባዎችን መከታተል።

 � የት/ቤት መዘጋቶችን እና የርቀት ትምህርት እቅዶችን በተመለከተ ወቅታዊ 

መረጃዎችን ለማግኘት ከዲስትሪክቱ የሚወጡ መረጃዎችን እየተከታተሉ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ።

የርቀት ትምህርትን መደገፍ ውስጥ የሚኖሩ ሚናዎች
የርቀት ትምህርትን መደገፍ
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የመሣሪያ እደላ
ለሁሉም ተማሪዎችን መዳረሻን መስጠት

ግባችን በተቻለ መጠን ብዙ መሣሪያዎችን ለተማሪዎቻችን የኤሌክትሮኒክ 
መሣሪያዎችን ማደል ነው።

የመሣሪያ እደላ

• የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች እና የኢንተርኔት ተደራሽነት በቤታቸው 

መኖር አለመኖሩን ለመወሰን ሁሉም ወላጆች/ቤተሰቦች የዳሰሳ 

ጥናት/መጠይቅ ይደርሳቸዋል። 

• እስከ ማርች 24 እኩለ-ቀን ድረስ የሚሞላ የዳሰሳ ጥናት/መጠይቅ 

• የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከት/ቤትዎ መረጃ ይላክልዎታል።

• እደላው ከማርች 25 - 27 በት/ቤት ግቢዎች ይካሄዳል።

• ት/ቤት ወደ መደበኛው ሥራቸው ተመልሰው በሚከፈቱ ጊዜ የኤሌክትሮኒክ 

መሣሪያዎቹ መመለስ አለባቸው።

የወላጅ ዳሰሳ ጥናት
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የቴክኖሎጅ መዳረሻ ለማይኖርበት ጊዜ እቅድ
ለሁሉም ተማሪዎች መዳረሻን መስጠት

ከትምህርት አመራር ሥርዓቶቹ ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ በሚበላሽ(ሹ)በት ጊዜ… 

አንድ ተማሪ ቴክኖሎጂ ካላገኘ… 

ከኤፕሪል 7 ጀምሮ ሁሉም አማራጭ 1/በዲስትሪክት የሚቀርቡ ማቴሪያሎች በDPS የርቀት ትምህርት ድር ጣቢያ አማካኝነት ተደራሽ ይሆናሉ። 

ተማሪዎች በLMS (የትምህርት አመራር ሥርዓት) ውስጥ ማለፍ ሳይኖርባቸው በዚህ ጣቢያ አማካኝነት የየዕለት ትምህርቶችን መድረስ ይችላሉ። 

በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቢሆን አንድ ተማሪ ወደ DPS የጉግል መለያው መግባትና ትምህርቶችን በተናጥል ወይም በራሱ መማር ያስፈልገዋል። ይህ 

የወላጅ መመሪያ ወደ ተማሪ የጉግል መለያ እንዴት መግባት እንደሚቻል መረጃ አለው። በዚህ ሁኔታ መምህራን ከLMS (ማለትም ከGoogle Voice፣ 

የስልክ ጥሪዎች፣ ወዘተ) ውጭ ከተማሪዎች ጋር መገናኘታቸውን መቀጠል ይኖርባቸዋል። 

ሁሉም ተማሪዎች ቴክኖሎጂ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ እየሠራን ብንሆንም ይህ የሁሉም ተማሪዎች እውነታ እንደማይሆን ተገንዝበናል። የወላጅ 

መመሪያችን አንድ ተማሪ እጅ ስልክ ካገኘ እንዴት ሊጠቀምበት እንደሚችል እና በ“notebook” ውስጥ ሊጽፍ እንደሚችል መረጃን ያካተተ መሆኑን 

ያስታውሱ እባክዎ። የእጅ ስልክ የማይገኝ ከሆነ እና የትኛው ተማሪ እንደሆነ ከለየን በኋላ የዋና ትምህርቶች (ሒሳብ፣ ንባብና ጽሑፍ (ሊትረሲ) እና 

እንግሊዝኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ) ፓኬቶችን ወደ ቤት በፖስታ እንልካለን።

እንዲሁም የርቀት ትምህርት ተሞክሮን ለተማሪዎች ለማሳደግ PBSም በትምህርት መስኮቹ በሞላ ከDPS የትምህርት ልክና ቅደም-ተከተል ጋር 

የሚመጣጠን ፕሮግራምን በማቅረብ ላይ መሆኑን ልብ ይበሉ።

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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ለተማሪዎች እና ለማኅበረሰቡ 

ተሞክሮውን ቀላል ለማድረግ 

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ትኩረቱን 

በትምህርታዊ ቴክኖሎጂ መሣሪያዎች 

ላይ አነጣጥሯል። ለሚከተሉት 

መሣሪያዎች የመረጃ ግላዊነት (ዴታ 

ፕራይቬሲ) ስምምነት አለን፦

Schoology

Texthelp (Read/Write, 
Equatio, WriQ)

PearDeck

Newsela

Google Platform

Seesaw (የወላጅ ፈቃድ 
ያስፈልጋል)

የተማሪዎች መረጃ ግላዊነት (ዴታ ፕራይቬሲ) 
ለሁሉም ተማሪዎች መዳረሻን መስጠት

በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች የተማሪዎቻችን እና የሠራተኞቻችን መረጃ ግላዊነትን 
በጥብቅ እንይዛለን። በDPS በሞላ በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ 
መሣሪያዎችን ማኅበረሰባችን መድረስ ይችል ዘንድ የትምህርታዊ ቴክኖሎጂ ዝርዝርን 
አዘጋጅተን ተግብረናል። በተጨማሪም፣ በDPS ውስጥ የቴክኖሎጂ መሣሪያዎችን 
በምንገዛበት ጊዜ በርቀት ትምህርት ሁኔታ ውስጥ የተማሪዎቻችን መረጃዎች ደህንነት 
ለመጠበቅ ሻጪው የመረጃ ግላዊነት ስምምነት እንዲፈርም እናደርገዋለን። 

ATMን በatm.dpsk12.org ማግኘት ይችላሉ።

• የዲስትሪክት አጠቃቀም ሪፖርት ላይ ጠቅ ያድርጉ።

• በት/ቤት ዝርዝር ስር ልጅዎ የሚማርበትን ት/ቤት ይምረጡ። ቀጥል ላይ ጠቅ ያድርጉ።

• ት/ቤትዎ መማር-ማስተማርን በክፍል ውስጥ ለመደገፍ የሚጠቀምባቸውን መሣሪያዎች እና 

ግብዓቶች ዝርዝርን በሦስት ክፍሎች (ታቦች) ተከፋፍለው ያያሉ።

• የወላጅ ስምምነት ለሚጠይቁት ግብዓቶች የእርስዎን ስምምነት ለማግኘት ት/ቤትዎ ቀደም 

ሲል አግኝቶዎታል (ጠይቆዎታል)።

• የወላጅ ስምምነትን የማይጠይቁ ግብዓቶች በDPS ዘንድ የመረጃ ማጋራት ስምምነት 

ተቀምጦላቸዋል።

http://atm.dpsk12.org
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የወላጆች እና የቤተሰቦች የማረጋገጫ 
ዝርዝር (ቼክሊስት)

የቴክኖሎጂ ዳሰሳ ጥናት መጠይቁን ይሙሉ

 � የሚመለከትዎ ከሆነ፣ ከማርች 25-27 በኤሌክትሮኒክ መሣሪያ እደላ ውስጥ ይሳተፉ

በሚከተሉት ግቦች ዙሪያ ከት/ቤትዎ ጋር አብረው ይሥሩ፦

 � ኤሌክትሮኒክ መሣሪያ

 � የቤት ኢንተርኔት (አማራጮችን የሚቀጥለው ገጽ ላይ ይመልከቱ)

 � የርቀት ትምህርት ዕቅድ እና ያሉ ግብዓቶች

 � ከልጅዎ መምህር ጋር መረጃ መገናኘት

ወደ ወላጅ ፖርታል መግባት፦ 

 � የDPS ወላጆች የወላጅ ፖርታሉን በDPS መነሻ ገጽ አማካኝነት ግርጌ ላይ የቤተሰቦች 

እና ተማሪዎች ክፍል ጋ የሚገኘውን የወላጅ/ተማሪ ፖርታል አገናኝን ጠቅ በማድረግ 

መድረስ ይችላሉ።  

 � መለያን ለመፍጠር ከፈለጉ “መለያን ፍጠር” ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

 � ማስታወሻ፦ መለያን መፍጠር ለመቻል የልጅዎ የምሳ ቁጥር/መታወቂያ ቁጥር 

ያስፈልግዎታል።

ለሁሉም ተማሪዎችን መዳረሻን መስጠት

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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ኮምካስት መሠረታዊ ኢንተርኔት /COMCAST INTERNET ESSENTIALS/ 
ሁለት ወር ነፃ ኢንተርኔት

• ኮምካስት ለአዲስ መሠረታዊ ኢንተርኔት /Internet Essentials/ ደንበኞቹ የሁለት ወር ነፃ ኢንተርኔት አገልግሎትን አቅርቧል።

ጣቢያውን 
ይጎብኙ

ጣቢያውን 
ይጎብኙ

ጣቢያውን 
ይጎብኙ

የኤክስፊኒቲ ነፃ ዋይፋይ
የነፃ ዋይፋይ ለሁሉም

• የኤክስፊኒቲ ዋይፋይ ሆትስፖቶች የኤክስፊኒቲ ደንበኞች ያልሆኑትንም ጨምሮ ለሚፈልጋቸው ሁሉ በአገሪቱ በሞላ 

በነፃ ይገኛሉ። ሆትስፖቱ ከተገኘ በኋላ ተጠቃሚው የ“xfinitywifi” አውታር ስምን ካሉት የሆትስፖቶች ዝርዝር ውስጥ 

መምረጥና መጠቀም መጀመር ይኖርበታል።

የDPS COVID-19ግብረ መልስ
• ለወቅታዊ ግብዓቶች የDPS COVID-19 ድር ጣቢያን ይመልከቱ።

የኢንተርኔት መዳረሻ 
ለማኅበረሰቡ ግንኙነትን ማስጠበቅ 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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በመስመር-ላይ የማስተማሪያ ግብዓቶች
አባሪ

መመሪያውን ይመልከቱግብዓቶችን

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
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በርቀት ትምህርቱ ዙሪያ የቤት ውስጥ ድጋፍ ዳሰሳ ጥናት
በቤተሰብዎ ውስጥ ላለ 
ለእያንዳንዱ ተማሪ አንድ 
መጠይቅ ይሙሉ።

አባሪ

እንግሊዝኛ

አረብኛ

ስፓኒሽኛ

ቬትናምኛ

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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ከኬጂ-5ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች

 የትምህርት ይዘት መስክ
ቢያንስ በቀን  

ደቂቃ መማር-ማስተማር

ሥነ-ጥበብ 20 ደቂቃዎች 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማጎልበቻ (ELD) 20 ደቂቃዎች

ንባብ እና ጽሑፍ (ሊትረሲ) 50 ደቂቃዎች

ሒሳብ 50 ደቂቃዎች

ሙዚቃ 20 ደቂቃዎች

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት 20 ደቂቃዎች

ሳይንስ 30 ደቂቃዎች

ሶሻል ስተዲስ 30 ደቂቃዎች

ከ6-12ኛ ላሉ ተማሪዎች

ሁሉም የ6-12ኛ ክፍል ተማሪዎች መደበኛ ትምህርቶቻቸውን 
ልክ በት/ቤቶቻቸው እንደሚማሩ አድርገው መቀጠል 
አለባቸው። ት/ቤቶች በገጽ-ለ-ገጽ ይካሄድ የነበረውን 

የትምህርት አሰጣጥ መንገድ እያስጠበቁ በርቀት ትምህርት 
ውስጥ ተሳትፎውን የተሻለ የሚሆንበትን መንገድ ለመወሰን 

ከባልደረቦቻቸው እና ቤተሰቦች ጋር የሚሠሩ ይሆናሉ።

ናሙና የጊዜ ሠሌዳ ዝርዝር
አባሪ


