
የ OSS ዝመናዎች - 9/18/2020  

ውድ የ OSS ወላጆች/ተንከባካቢዎች፡  

በመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት እርስዎ እና ለጅዎ በጥሩ ሁኔታ እንደነበሩ ተስፋ እናደርጋለን! እኛ ለሁሉም ልዩ 

አስተማሪዎች፣ ለሙያ ፕሮፌሽናሎች፣ ለትምህርት ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያዎች ማህበራዊ ሰራተኞች፣ ተዛማጅ 

አገልግሎት ሰጭዎች፣ ባህሪ እና አጋዥ ቴክኖሎጂ ባለሞያዎች እና መሪ መምህራን/ማካተት ልዩ ባለሙያተኞች በጣም 

አመስጋኝ ነን፣ እነዚህ ሁሉ የመጨረሻውን ሳምንት ለተማሪዎች የማይረሳ ያደረጉ ናቸው።  

ከዚህ በታች የዚህን ሳምንት ዋና አርዕስቶች እንዲሁም ካለፈው ሳምንት የ OSS የከተማ አዳራሽ ስብሰባ የነበሩ 

ጥያቄዎችን እና መልሶችን ያገኛሉ።  

ዝመናዎች  

የ OSS የቤተሰብ ስብሰባዎች + የርቀት ትምህርት እቅዶች  

በአሳዛኝ ሁኔታዎች ምክንያት፣ የ OSS የቤተሰብ ስብሰባዎች ከሴፕቴምበር 18፣ 2020 በኋላ ወዳሉው ቀን ይራዘማሉ። 

ወላጆች/ተንከባካቢዎች  በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ከትምህርት ሰዓት በፊት፣ በትምህርት ሰዓት ወይም በኋላ ላይ 

ስብሰባ ሊታቀድላቸው ይችላል። ለመዘግየቱ ይቅርታ እንጠይቃለን። ሰራተኞቻችን የስብሰባዎችን ቀጠሮ ለማስያዝ እና 

ከወላጆች/ተንከባካቢዎች ስለ ልጃቸው እና የርቀት ትምህርት እቅዶችን በተመለከተ የሚሰጠውን አስተያየት ለመሰብሰብ 

በተቻለ ፍጥነት እየሰሩ ነው።  

በአካል-በመገኘት ለሚሰጡ አገልግሎቶች ዝመና የሚውል የደህንነት መመሪያ፡  

በዚህ ሳምንት የህዝብ ጤና ባለሙያዎች ቡድን፣ የ OSS አስተማሪዎች እና ወላጆች የመግቢያ እና የማስወጫ 

አገልግሎቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማቅረብ እንዴት እንደሚቻል ተወያይቷል እና ጭምብል ማድረግ ወይም 

ማህበራዊ ርቀትን መከተል የማይችሉ ተማሪዎች እድላቸውን እንደገና ተመልክተዋል። ቀጣይ ሳምንት፣ ግምገማዎችን 

በማስተዳደር እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ባህሪያትን ማስተዳደርን እንመለከታለን። በሚቀጥለው ንዑስ-ኮሚቴ 

ስብሰባችን ረቡዕ መስከረም 30 ቀን 2020 ላይ ቀጥታ ዝመና እናቀርባለን።  

በአካል ብቁነት  

በአሁኑ ወቅት ከ 4-12 ኛ ክፍል ውስጥ IEP ያላቸው እና በከፍተኛ ደረጃ በልዩ ፕሮግራሞች ውስጥ የሌሉ ተማሪዎች 
የትኞቹ አገልግሎቶች በአካል ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ የ IEP ቡድኖች ከወላጆች/ተንከባካቢዎች ጋር በመሰብሰብ 

ላይ ናቸው። የትምህርት ክፍሉ አንዳንድ የተወሰኑ መመዘኛዎች አዘጋጅቷል። አንዳንድ መመዘኛዎች የሚከተሉትን 

ያካትታሉ: አንድ ተማሪ በጣም በተለየ ክፍል ውስጥ ከሆነ፣ ተማሪው በጭራሽ የርቀት አገልግሎቶችን የማያገኝ ከሆነ፣ 

ተማሪው በአሳዳጊ እንክብካቤ ውስጥ ከሆነ፣ ተማሪው የ ELL (የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት) አገልግሎቶችን ከተቀበለ፣ 
እና የመዋለ ሕፃናት ተማሪዎች። ውስብስብ እና ልዩ ፍላጎቶች ያላቸው ተማሪዎች እንደየጉዳዩ በእያንዳንዱ ጉዳይ 

ከቡድኖች ጋር ውይይት ይደረግባቸዋል። ከሌሎች መመዘኛዎች መካከል ቡድኖች የልጁን ጉዳተኝነት እና የአገልግሎቶች 

ተደራሽነት ሁኔታ ይመለከታሉ። በ ተማሪው ላይ አጠቃላይ እይታ ይሆናል እናም በዚያ መንገድ እኛ በየትኛውም ልዩ የ 

DESE ምድብ ውስጥ የማይገቡትን እነዚህን ተማሪዎች ማስተናገድ እንችላለን። በልዩ ጅምር ውስጥ 
እስከ 3 ኛ ክፍል ያሉ እና በግልፅ የተለዩ ተማሪዎች ያለ የ IEP ቡድን ስብሰባ በአካል-በመገኘት ለሚሰጡ አገልግሎቶች ብቁ 

ናቸው።  

በአካል አስተማሪዎች/አቅራቢዎች  

እባክዎ ያስታውሱ: ተማሪዎች በርቀት ትምህርት መመሪያ ወቅት ተመሳሳይ የሆነ ልዩ አስተማሪ ወይም ተዛማጅ 

አገልግሎት ሰጭ ላይኖራቸው ይችላል ። ወላጆች/ተንከባካቢዎች በአካል በመገኘት ከመጀመራቸው በፊት አዲስ 
የልጆቻቸው አገልግሎት ሰጪዎች ማን እንደሆኑ የሚመለከት መረጃን ይቀበላሉ።  

ከዲስትሪክት ውጪ ትራንስፖርት (አስታዋሽ)  



የተማሪ አገልግሎቶች ጽሕፈት ቤት መጓጓዣን ከማዘጋጀቱ በፊት ከቤተሰብም ሆነ ከትምህርት ቤቱ  መስማት አለበት። 

ከዲስትሪክት ውጭ አገናኝ ከሆኑ፣ እባክዎ ለወላጆችዎ ይህንን አገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ የተማሪ አገልግሎቶች 

ባለሙያችን ለሆነችው Janet በ j snedeker@cpsd.usኢሜይልመላክ እንዳለባቸው ይንገርዋቸው። መጓጓዣ 

ለማስጀመር ይህ ቢያንስ ሶስት ቀናትን ይፈጃል።  

የ Chromebook መሣሪያ/ሆትስፖት (አስታዋሽ)  

● የልጅዎ chromebook በትክክል የማይሠራ ከሆነ እባክዎ በ helpdesk@cpsd.usኢሜይል 

ይላኩ።  

Child ልጅዎ chromebook ወይም hotspot የሚፈልግ ከሆነ፣ እባክዎ የልጅዎን የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ 

ያሳውቁ። ሁሉም የመሣሪያዎች ጥያቄዎች በቤተሰብ አገናኞች ትምህርት ቤት አስተዳደር ውስጥ ያልፋሉ  

የ 9/10 የ OSS የከተማ አዳራሽ ስብሰባ (ጥያቄዎች እና መልሶች)  

ጥያቄዎቹን በ 8 ምድቦች አደራጅተናል፡ ልዩ ጅምር፣ በግንባር-የሚሰጡ አገልግሎቶች፣ የትምህርት ቤት የቀን መቁጠሪያ፣ የ 

IEP አገልግሎቶች፣ ተደራሽነት፣ የርቀት ትምህርት ዕቅዶች፣ ቴክኖሎጂ እና ልዩ-ልዩ። ጥያቄዎቹን በ 8 ምድቦች 

አደራጅተናቸዋል፥ ልዩ ጅምር፣ በግንባር የሚሰጡ አገልግሎቶች፣ በትምህርት ቤት የቀን መቁጠሪያ፣ የ IEP አገልግሎቶች፣ 

መዳረሻ፣ የርቀት ትምህርት ዕቅዶች፣ ቴክኖሎጂ እና ልዩ-ልዩ  እባክዎ ሙሉውን ጥያቄ እና መልስ  በድረ-ገፃችን የትምህርት 
ዓመት 2020-2021 ዝመናዎች ክፍል  ውስጥ ይመልከቱ።  

እንደተለመደው፣ ለማንኛውም ተጨማሪ ጥያቄዎች እባክዎ ወደ ዋናው ቢሮአችን በ 617-349-6500 ይደውሉ። 

ለቀጣይ ድጋፍዎ እና ትብብርዎ እናመሰግናለን! 


