ቀን
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ሙሉ ስም
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ የመንገድ አድራሻ
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ የመኖሪያ ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ ቁጥር

ውድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ
የእርስዎ ተማሪ/ልጅ፣ በትምህርቱ/በትምህርቷ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት እንዲያስችል የሚያደርገውን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ
እንዲያዳብር/እንድታዳብር፣ በአሁኑ ወቅት በተከታዮቹ ፕሮግራሞች እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ ወይም እንዲመዘገብ/እንድትመዘገብ ተጠቁሟል፤
 የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ፕሮግራም
 እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL) በሚል ፕሮግራም ሥር
እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚማሩ ተማሪዎችን የሚያገለግል እያንዳንዱ የትምህርት ቀበሌ፣ የተማሪዎቹን ችሎታ ለመወሰን፣ ከስቴት ስቴት የእንግሊዘኛ
ቋንቋ ተማሪዎችን የችሎታና አነጋገር መመዘኛ የሆነውን Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State for
English Language Learners® (ACCESS for ELLs) የሚባለውን ፈተና ይሰጣቸዋል። ከዚህ ፈተና የሚገኙት ውጤቶች፣ ቀበሌአችን፣ በመላው
ስቴት እንደ ግብ የተያዘውን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ መስፈርት ያሟላል ወይ ለሚለው ጥያቄ፣ አጥጋቢ መልስ ሊሰጡን ይችላል።
በ2001 የተላለፈው No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB) ማለትም “ማንም ልጅ ኋላ መቅረት የለበትም” የተባለው ሕግ፣ በየዓመቱ
በሚያዘጋጀው (AMAO) (አማኦ) በተባለው “ዓመታዊ የቅልጥፍና ግብ መለኪያ” መመዘኛ መሠረት የትምህርት ቤት ቀበሌዎች የእንግሊዘኛ ቋንቋ
ተማሪዎቻችው የሚያደርጉትን መሻሻል እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል። በዚህም መሠረት “ማንኛውም ልጅ ኋላ መቅረት የለበትም” የተባለው ሕግ፣
ያወጣቸው ሦስት መመሪያዎች ወይም አማኦዎች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው።




አማኦ 1፡ መሻሻል -- የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች፣ እንግሊዘኛቸውን ሲያሻሽሉ የትምህርት ቤቱም ቀበሌ በዚያው መጠን
በፐርሰንቴጅ ያድጋል
ኦማኦ 2፡ ችሎታ -- የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች፣ በእንግሊዘኛቸው ብቃት ሲያሳዩ የትምህርት ቤቱም ቀበሌ በፐርሰንቴጅ ያድጋል
ኦማኦ 3፡ በቂ የሆነ ዓመታዊ መሻሻል (AYP) ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች በስቴቱ የሚሰጠውን የሂሳብ ነክ ትምህርትን፣ የማንበብ
ምርምርን እና ከትምህርት ቤት የሚመረቁ የተማሪዎች መጠንን በተመለከተ የታቀደውን የስኬት ኢላማ ማሟላት

በዚህ ዓመት፣ የቀበሌው ስም
ታቅዷል።
 የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች የመሻሻል ደረጃ ትልማቸው

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ለሚማር ተማሪ የሚያደረገውን አገልግሎት እንዲያሻሽል

% ቢሆንም፣ እነሱ የደረሱበት ደረጃ ግን

% ነው

 የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች የችሎታ ደርጃ ትልማቸው
% ቢሆንም እነሱ የደረሱበት ደረጃ ግን
% ነው
 ቀበሌው፣ ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ከዚህ ቀጥሎ በተዘረዘሩት ፕሮግራሞች ምንም የተለመው ፕሮግራም አልነበረም
 የሂሳብ ትምህርትን በተመለከተ በሚነሶታ አጠቃላይ ግምገማ (MCA) መሳተፍ
 ማንበብን አስመልክቶ በሚነሶታ አጠቃላይ ግምገማ (MCA) መሳተፍ
 ስለ ሂሳብ ትምህርት ብቁነት በሚነሶታ አጠቃላይ ግምገማ (MCA) መሳተፍ
 ስለ ማንበብ ችሎታ ብቁነት በሚነሶታ አጠቃላይ ግምገማ (MCA) መሳተፍ
 በክፍለ ትምህርት ጊዜ ስለ መገኘት
 ተማሪዎች፣ ለመመረቅ የሚወስድባቸው ጊዜ
የትምህርቱ ቀበሌ የአማኦውን መስፈርቶች ለምን እንዳላሟላ ተጨማሪ መረጃዎችን ወይም ምክንያቶችን በዝርዝር ያቅርቡ

ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች የምንሰጠውን የአገልግሎት ፕሮግራም ለማሻሻል ይረዳን ዘንድ .... (ይህን በተመለከተ ትምህርት ቤቱ ምን በመስራት ላይ
እንዳለ እንዲሁም ቀበሌው እንዴት በመርዳት ላይ እንዳለ ይግለጹ)።

እርስዎም በበኩልዎ እኛ በምናደርገው ጥረት ሊያግዙን ይችላሉ ...... (ወላጆች፣ ትምህርት ቤቱ በግል እንዲታወቅ ያደረገውን የትምህርት አሰጣጡን ይዘት
በተመለከተ የበኩላቸውን አስተያየት በመግለጽ ሊሳተፉ ይችላሉ)።

እንደነዚህ ያሉ እርምጃዎች ከተወሰዱ፣ በመላው የትምህርት ቀበሌ የሚገኙትን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ውጤት፣ በይበልጥ ያዳብራሉ
ብለን እንገምታለን፡፤

በእንግሊዘኛ ቋንቋ ለመሻሻል ተማሪዎ/ልጅዎ የሚያደርገውን/የምታደርገውን የወደፊት ጉዞ በይበልጥ ለማወቅ፣ ወይም እርስዎ ራስዎ በልጅዎ
ትምህርት ቤት አንዳንድ ፕሮግራም ለመሳተፍ ቢፈልጉ፣ ከዚህ በታች የሰፈረውን ስምና ስልክ መጠቀም ይችላሉ፤
የሚገናኙት ስም እና የስልክ ቁጥር

ከማክበር ሰላምታ ጋር፣

የቀበሌው ባለሥልጣን ስም፣ ማዕረጉ

