
ንስድራ-ቤት ዝምልከቱ ብቐጻሊ ዝቐርቡ ሕቶታት 

ፈተና ACCESS/ኣክሰስ ንተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝ 
 
 

● እንታይ፦ ን ዓርቢ ዕለት 15 ከምኡ`ውን ዓርቢ ዕለት 22መምህርኩም ኣገዳሲ ገምጋም ከካይድ እዩ 
● ብኸመይ፦ 

○ ተማሃሮ GK/ጂ.ከይ. ፦ ንደቅኹም ንዓኹም ኣብ እተመደበ ግዜ (ብዛዕባ`ዚ ንመምህርኩም ሕተቱ) ናብ 
ቤት-ትምህርቲ ኣምጽእዎም። ጸኒሕኩም ድሕሪ 30 ደቒቕ ውሰድዎም 

○ ተማሃሮ G1-2፦ ንደቅኹም ሰዓት 8፡00ቅ.ቀ. ኣምጺእኩም ሰዓት 11፡30ቅ.ቀ. ውሰድዎም 
○ ተማሃሮ G3-5፦ ንደቅኹም ሰዓት 12፡30ድ.ቀ. ኣምጺእኩም ሰዓት 3፡45ድ.ቀ. ውሰድዎም 
○ ብኣካል ዝካየድ ኣገልግሎት ምስትምሃር፡ ክንክን ህጻናት ይኹን ናይ Zoom/ዙም ትምህርቲ የልቦን 

● ስለምንታይ፦ ACCESS ተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝወስድዎ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዝሰላሰል ኣዝዩ ኣገዳሲ ፈተና እዩ፦ 
○ ACCESS ንተማሃሮ ኣብ መዳይ ምንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምዝራብን ምስማዕን ብኸመይ ክንሕግዞም ከምዘለና 

ንኽንፈልጥ ይሕግዘና 
○ ACCESS፡ ተማሃራይካ ናይ ELD ትምህርቲ ዝከታተል ምዃኑን ዘይምዃኑን፡ ከምኡ`ውን ብዛዕባ ተማሃራይካ 

ከም ተማሃራይ ቋንቋ እንግሊዝ መጠን ዝረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍላጥ ሓጋዚ እዩ 
○ ACCESS ኣብ መዳይ ምወላን ገምጋም ቤት-ትምህርትን ጽልዋ ኣለዎ 

  

ብቐጻሊ ዝቐርቡ ሕቶታት 
1. ስለምንታይ እዩ – እዚ ገምጋም እዚ ዝካየደለይ ዘሎ?  
መምህርኩም ነዚ ገምጋም እዚ ዘካይደሉ ዘሎ ምኽንያት፡ ተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝ ስለዝዀንኩም እዩ። እዚ ገምጋም እዚ 
ብደረጃ ፈደራላዊ ምምሕዳር ግዴታዊ ኰይኑ፡ መምህርኩም ክሳብ ክንደይ ይምዕብል ከምዘሎን ንኽንድግፎ እንታይ ክንገብር 
ከምዘለናን ሓጋዚ እዩ። ውላድኩም ኣብ ፕሮግራም ምዕባለ ቋንቋ እንግሊዝ (ELD) ዝሳተፍ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ 
ምግምጋም ጽልዋ ኣለዎ፤ ማለት መምህራን ብቛንቋ እንግሊዝ ናይ ምንባብ/ምጽሓፍ/ምዝራብ/ምስማዕ ልምምድ ዘካይዱ 
ምዃኖምን ዘይምዃኖምን።  
ደቅኹም ኣብ ቤት-ትምህርቲ ብቛንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ እኳ እንተዀኑ፡ ኣብ ቤት እውን ዝዛረቡ ክዀኑ ተኽእሎ እኳ እንተ`ሎ፡ 
ACCESS ነቲ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክዕወቱሉ ዘለዎም ደረጃ ኣካደምያዊ እንግሊዝኛ ንምዕቃን ይሕግዘና እዩ። ብዛዕባ ደረጃ 
ብቕዓት ደቅኹም ዝመጸ ተወሳኺ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ ብኽብረትኩም ንመምህርኩም ሕተቱ! 
  
2. እንታይ ክማላእ እዩ ዘለኒ? ንተማሃራየይ ብኸመይ ከዳልዎ ኣለኒ?  
ብኽብረትኩም ባትሪኡ ምሉእ-ብሙሉእ ዝመልአ Chromebook፡ ቻርጀር፡ መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን፡ ከምኡ`ውን ምቹእነት 
ዘለዎ ክዳን (ድቪዛ ክትወድዩ ኣየድልየኩምን እዩ)። ብኽብረትኩም ፈተና ንኽትወስዱ ቅድሚ ምምጻእኩም ምሳሕ ወይ ቍርሲ 
ብልዑ፤ ምኽንያቱ መግቢ ኣይከነአንግደኩምን ኢና። ምናልባሽ ኣቐዲምኩም እንተወዳእኩም ምእንቲ ክትጥቀሙሉ፡ ኣብ ትሕቲ 
ሰድያኹም እተቐምጥዎ መጽሓፍ ተማልኡ። 
ደቅኩም ፈተና ACCESS ንምውሳድ ኢሎም ከጽንዑ ኣየድልዮምን እዩ። ደቅኹም ብዙሕ ደቂሶም ንፈተና ከምዝዳለዉ ግበሩ! 
  
3. ብኸመይ መገዲ እዩ – ነፍሲወከፍ ሰብ ውሑስ ኰይኑ ክጸንሕ? 
ኵላቶም ናብ ህንጻ ዝኣትዉ መምህራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን፡ ብሕጋጋት ድሕነት RMP/ኣር.ም.ፒ. ክቕየዱ ክግደዱ እዮም። 
ኣብ መዓልቲ ፈተና፡ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን እዩ፦ 
 
 

● 1. መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን፦ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን ሕጂ እውን ሓደ ካብ`ቶም ውሕስነትና እነረጋግጸሎም፡ 
ውጽኢታውነት ዘለዎም ኣገባባት ምክልኻል እዩ። ኵላቶም ሰባት፡ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ RMP/ኣር.ም.ፒ. ኣብ ዝህልዉሉ 
እዋን፡ ብሕክምናዊ መገዲ ዝተኸልከሉ ክሳብ ዘይኰኑ፡ መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን ክጥቀሙ ክግደዱ እዮም። 

 
 

● 2. ንኡስ-ጕጅለ ኣብ እዋን ፈተና፦ ኣብ`ታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ እትጸንሕ ጕጅለ ብቝጽሪ ኣባላታ ዝነኣሰት 
እያ ክትከውን። ከም`ዚ ምግባርና፡ ነቶም ኣብ ሞንጎ ኣባላት ኮምና ክህልዉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ርክባት ኣብ 
ምንካይ ዝዓለመ እዩ። መምህር ካብ 15 ተማሃሮ ንታሕቲ ዝቝጽሮም ኣባላት ንዘለውዋ ጕጅለ እዩ ከፈትን። 

 
 



● 3. እተቐየሩ ልሙዳት ንጥፈታት ቤት-ትምህርቲ፦ ኣብ ውሽጢ ህንጻ ዝሰላሰሉ ልሙዳት ንጥፈታት ፍልይ ዝበሉ ክዀኑ 
እዮም፤ ማለት እንተላይ ኣገባብ ኣተኣታትዋ፡ ኣጠቓቕማ ዓይኒ-ምድሪ፡ ከምኡ`ውን ምክፋል/ምውህሃብ ነገራት። 
ኵላቶም መምህራንን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ሕጊ ማሕበራዊ ምፍንታት ከኽብሩን፡ ዝዀነ ይኹን ነገር ኣይኪወሃሃቡን 
እዮም። 

 
 

● 4. መመያዊ መርመራ ናይ ምልክታት ሕማም፦ ኵላቶም ናብ ውሽጢ ቀጽሪ RMP/ኣር.ም.ፒ. ዝኣትዉ ሰባት፡ 
ምልክታት ናይ ኮቪድ ከይህልውዎም ክምርመሩ እዮም። ዝዀነ ይኹን ልዕሊ 100.4 ዝመጠኑ ኣካላዊ ሙቐት ዘለዎ ሰብ 
ናብ ውሽጢ ቀጽሪ ናይ RMP/ኣር.ም.ፒ. ክኣቱ ኣይክፍቀደሉን እዩ። 

 
 

● 5. ንበጻሕቲ ዝምልከቱ፡ ጥቡቕ ቍጽጽር ዘተግብሩ ፖሊሲታት፦ ካብ ሰራሕተኛታት ወጻኢ፡ ዝዀነ ይኹን ክንዲ-ሰብ 
ዝኣኸለ ውልቀ-ሰብ ካብ`ቲ ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ህንጻ ኣብያተ-ጽሕፈት ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣብ ዝዀነ ይኹን 
እዋን 1 ወይ 2 በጻሕቲ ጥራይ ከምዝህልዉ ንምግባር ዝሕግዙ ናይ ውሕስነት ስጉምትታት ክውሰዱ እዮም። 

 
 

● 6. ኣገባባት ውሸባ፦ ተማሃራ ወይ ኣባል ዝዀነ ሰራሕተኛ ምስዝሓምም፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብ ቤቱ 
ንኽምለስ ሓገዝ ክግበረሉ እዩ። 

  
ብኽብረትኩም ምልክታት ኮቪድ-19 ንዘለውዎ ድዩስ ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ብመርመራ ምስ ዝተረጋገጸ ሰብ ንእተራኸበ 
መምህርኩም ናብ`ዚ ኣይተምጽኡ። እዞም ምልክታት ሕማም፡ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱን ካልኦትን እዮም፦  
  

ኣካላዊ ረስኒ (100.4 ዲግሪ ፋረንሃይት) ወይ ዝዀነ ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምልክታት ሕማም፦ ገብገብ ምባል፡ 
ሳዓል፡ ሕጽረት/ጸገም ትንፋስ፡ ኣካላዊ ድኻም፡ ቃንዛ ወይ ቅርጥማት ጭዋዳ/ኣካላት፡ ቃንዛ ርእሲ፡ ሓድሽ ተርእዮ 
ምጥፋእ ናይ ስምዒት ምሽታት ወይ ምስትምቓር መግቢ፡ ውሽጣዊ ቍስሊ ጐረሮ፡ ምስጋድ ልፋጭ ወይ ጸረርታ ኣብ 
ኣፍንጫ፡ ጽልኣት ወይ ተምላስ፡ ተቕማጥ። 

  
መምህርኩም ክሳተፍ ዘይክእል እንተዀይኑ፡ ናብ ቤት-ትምህርቲ ብምድዋል ሓብሩ። 
  
4. ውላደይ ኣብ`ዚ ገምጋም እዚ ክሳተፍ ድልየት የብለይን። ዘለዉኒ ኣማራጺታት እንታይ ይመስሉ? 
ብመገዲ እዚ ብደረጃ ፈደራላዊ ምምሕዳር ግዴታዊ ዝዀነ መርመራ እዚ ኣቢልና ብዛዕባ መምህርኩም ዝጥቀመሉ ኣገባብ 
ምስትምሃር ኣገዳሲ ሓበሬታ ንእክብ፤ ነፍሲወከፍ ሰብ ተሳታፊ ንክኸውን ድማ ነተባብዕ። እዚ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ውላድኩም 
ኣብ`ዚ ፈተና እዚ ንኸይሳተፍ ኣሉታዊ ምርጫ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣሉታዊ ምርጫ ክትወስዱ ከምዘለኩም ርግጸኛታት 
እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም ንመምህርኩም ኣፍልጥዎ ወይ መልሰ-ግብርኹም ክከታተል ምእንቲ ንኽእል ናብ 
ቤት-ትምህርትኹም ደውሉ። 
  
5. ውላደይ እዚ ገምጋም እዚ ክካየደሉ ድልየት ኣለኒ፤ ይኹን`ምበር፡ ኣማራጺ መጓዓዝያ ብሰንኪ ዘይምህላዉ ክሳተፍ ዝከኣል 
ኣይኰነን። መምህረይ ኣብ ፍሉይ እዋን ክመጽእ ይኽእል ዶ? 
ካብ ሰሙን ናይ 25 ጥሪ ዝጅምሩ፡ ነቶም ትምህርቲ ዝሓለፎም መተካእታ ዝዀኑ መደባት ትምህርቲ ክህልዉ እዮም። 
ውላድኩም መተካእታዊ ክፍለ-ግዜ ትምህርቲ ዘድልዮ እንተዀይኑ፡ ብኽብረትኩም ንመምህርኩም ብዛዕባ`ዚ ኣፍልጥዎ እሞ 
ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ንኽትምዝገቡ ዝተሓጋገዘኩም ሰብ ክህሉ እዩ።  




