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ሰኔ 28፡ 2021 ዓ.ም
ውድ የ 8ኛ ክፍል ቤተሰቦች/ተንከባካቢዎች፦
ይህ መልእክት የእርስዎ እና የቤተሰብዎ የአካል እና የስሜት ጤንነት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚያገኘው ተስፋ እናደርጋለን።
እርስዎ እና ልጅዎ(ልጆችዎ) የ 8ኛ ክፍል ዓመት በመጨረስ ወደ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጉዞ በመጠባበቅ ላይ እንደመሆናቸው መጠን፡ በዚህ
ጊዜ ከ የካምብሪጅ ሪንጅ እና የላቲን ትምህርት ቤት (Cambridge Rindge and Latin School) (CRLS) የሂሳብ ክፍል ጋር ለማስተዋወቅ
እንዲሁም እዚህ ላይ የሚቀርቡ የሂሳብ ትምህርት ፕሮግራሞችን በተመለከተ መረጃ ለመስጠት እንፈልጋለን። የሂሳብ ትምህርት ክፍል፡ የትምህርት
ቤቱን ተልዕኮ እንዲሁም የሂሳብ ክፍልን ራዕይ ለማስከበር እና በትምህርቶች፣ ካሪክለሞች፣ እና ሥርዓተ-ትምህርቶች ዙሪያ ውሳኔዎቻችንን
ለማሳወቅ ይጥራል።
የሂሳብ ክፍል ራዕይ፦
ተመጣጣኝ የሂሳብ ትርጉም እንዲኖራቸው ሁሉንም ተማሪዎች የሚያሳትፍ ሚዛናዊ የሂሳብ ማህበረሰቦችን ይፈጥራል፣ ለሁሉም ተማሪዎች ፈታኝ
የሆነ ሥርዓተ-ትምህርት እንዲያገኙ ያደርጋል፣ እንዲሁም በሂሳብ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ውስጥ ተማሪዎች ትርጉም ባለው ሁኔታ እንዲሳተፉ
ያበረታታል። (ብሔራዊ የሂሳብ መምህራን ምክር ቤት)
ሁላችንም እንደምናውቀው ዘንድሮ በፖሊሲዎች፣ በአሠራር ሂደቶች፣ እና በመገናኛዎች ላይ ማስተካከል የሚያስፈልጋቸው ያልተጠበቁ ፈተናዎች
ያጋጠሙ ሲሆን፡ ይህም የትምህርት ክልሎች ለፍትሃዊ አሰራሮች እና ተደራሽነት ያላቸውን ቁርጠኝነት በመጠበቅ ትምህርት ቤቶች ምን
እንደሚመስሉ እንደገና እንድናስበው እና እንደገና እንድናስኬድ አድርጎናል። የ CPS ጸረ-ዘረኝነት ዲስትሪክት የመሆን አጠቃላይ ዓላማ ለመደገፍ፡ የ
CRLS የሂሳብ ክፍል የሚከተሉት ጥያቄዎችን በመጠየቅ ከአንድ የተወሰነ የ CRLS የሂሳብ ኮርስ ለመውጣት የእያንዳንዱን ተማሪ ዝግጁነት
ለመገምገም አጠቃላይ አቀራረብን ይወስዳል፦
ሀ. በዚህ ዓመት በ CPS በኩል የቀረበው የ 8ኛ ክፍል → የካምብሪጅ አልጀብራ (አጠቃላይ የአልጀብራ ሞጁሎች) ፕሮግራም ውስጥ አስፈላጊ
ሞጁሎችን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ።
ወይም
ለ. ተማሪው እንዲያጠናቅቀው የጠየቀውን የክፍል ይዘት የሚሸፍን አግባብነት ያለው የክረምት ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁ
ማረጋገጫ።
ወይም
ሐ. ምክር መስጠት (ከዚህ በታች ያሉትን አማራጮች ይመልከቱ)
● የአስተማሪ ምክር መስጠት - ቀደም ሲል በነበረው የእውቀት ደረጃ፣ ያስመዘገበው ነጥብ፣ እና ያደረገው ጥረት ላይ በመመርኮዝ
ተማሪው የተወሰነ የሂሳብ ክፍልን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ ይችላል ብለው የሚያምኑበትን የሚያመለክት የተማሪው ባለፈው
ዓመት የሂሳብ መምህር የተሰጠ አስተያየት ወይም ምክር።
● የክረምት ፕሮግራም ምክር - በተማሪው የተወሰደ ቅድመ ሁኔታ የኮርስ ይዘትን የሚሸፍን ከአንድ የክረምት ፕሮግራም
አስተማሪ የተሰጠ ምክር።
● በቤተሰብ የሚሰጥ ምክር - የተማሪው ቤተሰቦች ከተሰጣቸው በሂሳብ ትምህርታቸው ደረጃ መሰረት እንዲሰጥ የጠየቁ ሲሆን
የተማሪውን ዝግጅት በመደበኛ ደረጃ CRLS የሂሳብ ትምህርት ቅደም ተከተል እና ለቀጣይ ደረጃ ዝግጁነት ያረጋግጣሉ።
● በእራሳቸው የሚሰጥ ምክር - ተማሪዎቹ እራሳቸውን ወክለው የሚሰጡት ምክር ሲሆን፡ ግምገማው የቀረበውን የሂሳብ
ትምህርት መሰረት እንዲያደርግ በመጠየቅ፡ በመደበኛ የ CRLS የሂሳብ ኮርስ ቅደም ተከተል ራስን ማዘጋጀት እና
ለሚቀጥለው ደረጃ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።
እንዲሁም
1. የሚደግፍ ሰነድ(ቶች)/ማስረጃ (የ “ሐ” ን ምርጫ ለመደገፍ ከሚከተሉት ውስጥ 1)
● ካለፈው ዓመት የሂሳብ ክፍል የተቀበለው የመጨረሻ ወይም ተከታታይ የነጥብ ሪፖርት

● ከክረምት ፕሮግራም የሂሳብ ክፍል የተቀበለው የመጨረሻ ወይም ተከታታይ የነጥብ ሪፖርት
● በአስተያየት ላይ መሰረት ያደረገ ከአዋቂ የቤተሰብ አባል እና/ወይም ከአዋቂ አማካሪ የተሰጠ የተማሪ ዝግጅት ገለጻ
● የ “ቅድመ” እና “ድህረ” ምዘናን በማነጻጸር ከኦንላይን ኮርስ የተሰጠ የማሻሻል/የእድገት ሪፖርት
● የማስታወሻ ጽሑፎች በፖርትፎሊዮ እና የራስ-ዝግጅትን የሚያሳይ የግለሰቦች ጥረት
ይህንን ጥያቄ ለመጀመር፡ እባክዎን
● ወደ CPS አካውንትዎ ይግቡ
● ይህንን ቅጽ ይሙሉ
● የሚልኩትን የኢመይል ቅጂ እንዲቀበል የሂሳብ ትምህርቱን ዲን ሲዮባን ሙሊጋን (Siobahn Mulligan) በማካተት፡ የሪፈራሉ እና ደጋፊ
ሰነዶች በሙሉ ለተማሪዎ የአመራር አማካሪ ይላኩለት
ዲኑ፣ የአመራር አማካሪው፣ ወይም የሂሳብ አስተማሪው ጥያቄውን እና ደጋፊ ሰነዶቹን ከመረመሩ በኋላ ለተጨማሪ መረጃ ተማሪውን ወይም
ቤተሰቡን ሊያነጋግሩ ይችላሉ። በመልቀቂያ ቦታው ለመቀመጥ ዝግጁ ሆነው የተገኙ ተማሪዎች በኢሜል፣ በስልክ ወይም በቀጥታ የጊዜ ሰሌዳ ለውጥ
እንዲያውቁ ይደረጋል።
እባክዎን የተቀመጡት ሁሉም ተማሪዎች “በሙከራ ጊዜ” ውስጥ እንደሚሆኑ እና፡ ይህም አስተማሪዎቹ ስኬታማ እንዲሆኑ ለተማሪዎቹ ይህ ምደባ
ትክክለኛ መሆኑን እና አለመሆኑን እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል።
እናመሰንናለን፡ እንዲሁም ልጅዎ በ CRLS ቆይታቸው የተሳካ የሂሳብ ትምህርት ጊዜ እንዲሆንለት በተስፋ እንጠብቃለን።

በታላቅ ከበሬታ፡
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