ፓወር ስኩል
ለወላጅ/ለተማሪ

ጠቅላላ መረጃ
ፓወር ስኩልን ቀጥሎ በተሰጠው በቼሪ ክሪክ የተማሪ መረጃ

ተጋብዛችኋል

ማግኛ ሥርዓቶች መገናኛ በሆነው ድረ ገጽ በቀላሉ ማግኘት

ለ

ይቻላል ፡ ‘http://sis.ccsd.k12.co.us’
ወይም፣

የቼር

ክሪክ

ትምህርት

ፓወር ስኩል

ዲስትሪክት

ድረ

ገጽ

የሆነውን (www.ccsd.k12.co.us) ይመልከቱ እና የፓወር
ስኩል መሲብ (አገናኝ) የሆነው ላይ ይጫኑ። ከዚያም ወደ
ፓወር ስኩል ማግኛ ይመራሉ።
የልጅዎ ትምህርት ቤት የራስዎን ‘ዩሰር ኔም’ እና ‘ፓስወርድ’

የተማሪ መረጃ ማግኛ ሥርዓት

ይሰጠዎታል። የራስዎን የፓወር ስኩል መረጃ ሲያገኙ፣ ከፓወር
ስኩል አገናኝ ድረ ገጽ ላይ የሚከተሉትን ያድርጉ፡

ፓወር ስኩል ወቅታዊ መረጃን

1. የወላጅ/የተማሪ የሚለውን ይጫኑ
2.

ከተዘረዘሩት ትምህርት ቤቶች (ሜኑ) ውስጥ የልጅዎን

ይሰጣል-በኢንቴርኔት
በማንኛውም ጊዜ፣ በማንኛውም
ቦታ መረጃን ማግኘት ይቻላል!

ትምህርት ቤት ይምረጡ።

3. በላይኛው ሳጥን ውስጥ የራስዎን ዩሰር ኔም ያስገቡ
4. በስረኛው ሳጥን ውስጥ የራስዎን ፓስወርድ ያስገቡ
5. ይህንን ቦታ ይጫኑ

የእንቴርኔት መስፈርቶች
‘Internet Explorer’ 7.0-8.0
‘Firefox’ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ
‘Safari’ 3.0 ወይም ከዚያ በላይ

ስለ ፓወር ስኩል ጥያቄዎች ካለዎት ወይም ድረ ገጹን ለመጠቀም
ከተቸገሩ፣ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።

“ በአሁኑ ዘመን በተማሪዎች እና በአስተማሪዎች መሃል እያደገ

የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት
የተማሪ መረጃ አገልግሎቶችና ሥርዓቶች ክፍል አድራሻ

ያለው ግንኙነት በተማሪ የትምህርት ክንውን ላይ በአዲስ
መንገድ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። በመማሪያ ክፍል ውስጥ ሆነ
ከመማሪያ ክፍል ውጪ፣ የጊዜ ሠሌዳዎች፣ የነጥቦች፣ የቤት ሥራ፣
እና የትምህርት ክትትል መረጃዎችን በኮምፒዩተር መከታተል
ለወላጆች

እና

ለአስተማሪዎች

የተማሪን

መሻሻል

ለመከታተል ያመቻል” – Pearson Education, Inc.

በቀላሉ

Educational Services Center
4700 So. Yosemite Street
Greenwood Village, CO 80111

ፓወር ስኩል ምንድነው?
የፓወር ስኩል ቁልፍ ነጥቦች

ፓወር ስኩል ከ ‘Pearson Education, Inc.’
የሚባል የሆነ እና በድረ ገጽ የታገዘ የተማሪ መረጃ
ማግኛ

ሥርዓት

አማካይነት

ነው።

ለትምህርት

ለአስተማሪዎች፣

ይህም

በእንቴርኔት

ቤት

አስተዳደሮች፣

ለወላጆች

እና

ለተማሪዎች

ወቅታዊና ተጨባጭ መረጃን ይሰጣል።
ወላጆች

ለአስተዳዳሪዎች፣ የፓወር ስኩል አገልግሎቶች፡

ከፓወር ስኩል ድረ ገጽ በኢንቴርኔት

በመታገዝ

የተሰጣቸውን

‘ዩሰር

አስተዳዳሪዎች

ኔም’

እና

‘ፓስወርድ’ን በመጠቀም የልጃቸውን የትምህርት
ክትትል እና የነጥብ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

- የትምህርት የጊዜ ሠሌዳን ለማውጣት
- ሪፖርትን ለማዘጋጀት
- መስፈርቶችን ለማውጣት
- ለክፍለ ጊዛት (ለስቴት) ሪፖርት ለማቅረብ
- የተማሪ ትራንስክሪፕቶች እና ካርዶችን ለማዘጋጀት

በተጨማሪም የትምህርት ቤት ማስታወቂያ፣ ነጻ

- ደብዳቤዎችን ለማዘጋጀት

መረጃን ማየት ይችላሉ፤ የአስተማሪ መልዕክቶችን

- ለሕይወት ታሪክ መረጃዎች

(ማስታወሻዎችን)

- ዋና የጊዜ ሠሌዳን ለማዘጋጀት

እና

አስተያየቶችንም

ማየት

ወላጆች
በፓወር ስኩል፣ ወላጆች የሚከተሉትን ተግባራት
በኢንቴርኔት እገዛ አማካይነት ሊፈጽሙ ይችላሉ:
- ለወቅታዊ እና ተጨባጭ የተማሪ የሥራ ክንውን መረጃ
- ከአስተማሪዎች ጋር ለመገናኘት

- የቤት ሥራዎችን እና የትምህርት ክትትልን መቆጣጠር

ይችላሉ።
ፓወር ስኩል የትምህርት ክትትል እና ነጥቦችን
ጨምሮ ጥብቅ የሆነ የተማሪን መረጃ ‘128-bit
encryption’ በሚባል ማግኘት ይቻላል።
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች በዋናው ‘mainframe
system’ በሚባል የመረጃ ማግኛ ሥርዓት ምትክ ፓወር
ስኩልን በ 2003 ዓ.ም. ሥራ ላይ አዋለ።
ፓወር ስኩል

የአስተዳዳረዊ ሂደቶችን በማቃለል፣ አስተማሪዎች ብዙ
ጊዜያቸውን ተማሪዎቻቸውን በማስተማር ላይ እንዲያውሉ
ይረዳል። ፓወር ስኩል የአስተማሪን የሥራ ጫና ይቀንሳል፡

በሁሉም የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች

ውስጥ ሥራ ላይ እየዋለ ነው።

አስተማሪዎች

የትምህርት ክትትል፣

- የትምህርት ክትትልን በኮምፒዩተር ለመካታተል ይርዳል
- የተያያዙ (የተዋሃዱ) ነጥቦችን ለማስፈር ይረዳል

የተማሪ ነጥቦች፣ የአገልግሎቶች ክፍያ እና የትምህርት

- በፍጥነት የተማሪን ነጥብ ለማየት ይረዳል

የጊዜ

- የቤት/የመስክ ሥራዎችን በኮምፒዩተር ለመስጠት ይረዳል

ሠሌዳን

ጨምሮ

ለሁሉም

የተማሪ

መረጃ

አገልግሎቶች መለስተኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት

- ከወላጆች እና ከተማሪዎች ጋር የተማሪን የትምህርት ሂደት

ቤቶች ፓወር ስኩልን ይጠቀማሉ። የመጀመሪያ ደረጃ

ሁኔታን በተመለከተ በተቀላጠፈ መንገድ መረጃን

ትምህርት

ለመለዋወጥ ይረዳል።

ቤቶች

ፓወር

ስኩልን

የሚጠቀሙት

የትምህርት ክትትልን ለማየት እና የተማሪ የምሳ ሕሳብ
ለመቆጣጠር፣ እንደዚሁም ለተማሪ የነጥብ ካርዶች

መስፈርቶችን ለማስገባት ነው።

ተማሪዎች
ተማሪዎች የራሳቸውን የትምህርት ሁኔታ የሚገልጽ
የቤት/የመስክ የትምህርት ሥራ እና የግል መሻሻል መረጃ
ሲያዩ፣ ስለ ራሳቸው የትምህርት ስኬታማነት የበለጠ
ኃላፊነት ሊሰማቸው ይችላል።
በፓወር ስኩል፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን ሊያገኙ ይችላሉ፡
- ነጥባቸውን፣ እና

- በኮምፒዩተር የቤት/የመስክ የትምህርት ሥራዎች

