
   

   

              

                  
                 

               
             

 

  

     

                  
                 

                    
                

            
              

              
               

                    
        

            
           

   

            
   

      
       

             
 

            
             

           

መጋቢት 18፡ 2022 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 ስርዓተ-ትምህርት እንዲያገኙ ያደርጋል፣ እንዲሁም በሂሳብ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ውስጥ ተማሪዎች ትርጉም ባለው ሁኔታ 
እንዲሳተፉ ያበረታታል። (ብሔራዊ የሂሳብ መምህራን ምክር ቤት) 

የ CRLS የሂሳብ ተማሪ ለመዳሰስ የሚወስናቸው ብዙ መንገዶች አሉ፣ ሁሉም የጋራ በሆነ መንገድ ይጀምራሉ። አልጀብራ 1 ለሁሉም የልጅዎ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሂሳብ ክፍሎች መሰረት ነው። በዚህ ምክንያት፡ ተማሪዎች በጣም ጥሩ የሆነ የአልጄብራ 1 ችሎታ እንዲኖራቸው 
እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በታሪክ ከታየ፡ በ CRLS 70% የሚሆኑት አዲስ የ 9ኛ ክፍል ተማሪዎች አልጀብራ 1 ን የሚወስዱበት አንዱ ምክንያት 
ነው። አልጄብራ 1 በሙሉ የኮሌጅ መሰናዶ ዓመት (College Preparatory) እና በሙሉ የሴሚስተሩ ጊዜ በላቀ የትምህርት ደረጃዎች (Honors) 
ይሰጣል። 

ሁላችንም እንደምናውቀው፡ ባለፉት ሁለት ዓመታት በፖሊሲዎች፣ በአሰራር 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 እንድናስብበት እና እንደገና አዲስ ንድፍ እንድናዘጋጅ አድርጎናል። ከነዚህ አመታት በፊት፡ ተማሪዎች የአልጀብራ 
1 የክህሎት ምዘና ፈተና በመውሰድ ከአልጀብራ 1 መውጣት ይችሉ ነበር። በእያንዳንዱ ተማሪ ማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነት ላይ ሆን ተብሎ 
በማተኮር የ CPS ን የጋራ ግብ ጸረ-ዘረኝነትን ለመደገፍ፣ በዚህ አመት የ CRLS የሂሳብ ክፍል ተማሪዎን በ CRLS ከአልጀብራ 1 ኮርስ ትምህርት 
ውጭ ለማድረግ ያለውን ዝግጁነት ለመገምገም ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ይጠይቃል፡-

ሀ. በዚህ ዓመት በ CPS በኩል የቀረበው የ 8ኛ ክፍል → የካምብሪጅ አልጀብራ (አጠቃላይ የአልጀብራ ሞጁሎች) ፕሮግራም 
ውስጥ አስፈላጊ ሞጁሎችን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ። (የሚመከር) *ተማሪዎች ከተፈለገ ወደ አልጀብራ 1 የክብር ደረጃ ለመግባት 
ይህንን ፕሮግራም መጠቀም ይችላሉ። 

ወይም 

ለ. ተማሪው እንዲያጠናቅቀው የጠየቀውን የክፍል ይዘት የሚሸፍን አግባብነት ያለው የአልጀብራ 1 የክረምት ፕሮግራም 
በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁ ማረጋገጫ። 

ወይም 

ሐ. ምክር (ከደጋፊ ማስረጃ ጋር - ከታች ይመልከቱ) 
● የተሰጠ ምክር - ከተማሪው የ8ኛ ክፍል መመሪያ አማካሪ 
● የበጋ ፕሮግራም የተሰጠ ምክር - ከክረምት ፕሮግራም አስተማሪ የተሰጠ አስተያየት፣ በተማሪው የተወሰደ የአልጀብራ 1 ኮርስ 
ይዘትን የሚሸፍን። 
● በቤተሰብ የሚሰጥ ምክር - ከተማሪው ቤተሰቦች ተማሪው ከአልጀብራ 1 ለመውጣት በተመለከተ የተሰጠ ምክር መሰረት የጠየቁ 

ሲሆን የተማሪውን ዝግጅት በመደበኛ ደረጃ የ CRLS የሂሳብ ትምህርት ቅደም ተከተል የተማሪው ለቀጣይ ደረጃ ዝግጁነት 
ያረጋግጣሉ። 

● በእራሳቸው የሚሰጥ ምክር - ተማሪዎቹ እራሳቸውን ወክለው የሚሰጡት ምክር ሲሆን፡ ግምገማው የቀረበውን የሂሳብ 



            
       

          
         

         

               
                    

   
          

   
  

     
            

      

 

               
     

            

 
   

   
      

     

  

ትምህርት መሰረት እንዲያደርግ በመጠየቅ፡ ተማሪዎች ራሳቸውን ከ CRLS የአልጀብራ 1 ኮርስ ለመውጣት የሚያደርጉት 
ራስን የማዘጋጀት እና ለሚቀጥለው ደረጃ ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጣቸው ያሳያል። 

እንዲሁም 

1. የሚደግፍ ሰነድ(ቶች)/ማስረጃ (የ “ሐ” ን ምርጫ ለመደገፍ ከሚከተሉት ውስጥ 1) 
● ከ CPS የካምብሪጅ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ሌላ የክረምት ፕሮግራም የተቀበሉት የመጨረሻ ነጥብ የሚያሳይ 

ሪፖርት 
● የ “ቅድመ” እና “ድህረ” ምዘናን በማነጻጸር ከኦንላይን ኮርስ የተሰጠ የማሻሻል/የእድገት ሪፖርት 

ለ SY22-23፡ ከአልጀብራ I ለመውጣት ዝግጁ የሆኑ ተማሪዎች በክብር አልጀብራ 2 ይመዘገባሉ፣ በመቀጠልም በክብር ጂኦሜትሪ ይመዘገባሉ። 
አልጀብራ I ን መውሰድ የሚፈልጉ ተማሪዎች በኮሌጅ መሰናዶ አልጀብራ I እና በክብር አልጀብራ I ክፍሎች መካከል ምርጫ ይኖራቸዋል። 

ይህንን ጥያቄ ለመጀመር፡ እባክዎን 
● ሁሉንም ሪፈራሎች እና ደጋፊ ሰነዶች ለተማሪዎ የ8ኛ ክፍል መመሪያ አማካሪ በኢሜል ይላኩ። 
● የትምህርት አመቱ ካለቀ በኋላ፡ እባክዎ 

○ ይህንን ቅጽ ይሙሉ። 
● ወደ CPS አካውንትዎ መግባት አለብዎት 
● የCPS ተማሪዎች ያልሆኑ ለ CRLS የመመሪያ አስተባባሪ ሊን ዊልያምስ (lwilliams@cpsd.us) ከአሁኑ ትምህርት ቤታቸው ክፍል 

ሊቀመንበር ሪፈራል ጋር አያይዘው በኢሜይል መላክ አለባቸው። 

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፡ 
ሲዮባን ሙሊጋን (Siobah� Mulliga�) 

ሲዮባን ሙሊጋን (Siobahn Mulligan) 
የሂሳብ ትምህርት አስተባባሪ የካሪክሎም እና ፕሮግራም ዲን 
የካምብሪጅ ሪንጅ እና ላቲን ትምህርት ቤት 
smulligan@cpsd.us 
617. 349. 6650 
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