ወሊጆች ስሇሌጆቻቸው የትምህርት
ወይም የስነምግባር ሁኔታ
የሚያሳስባቸው ከሆነ ምን ምን ነገሮችን
ሉያዯርጉ ይችሊለ?

የቼሪ ክሪክ የትምህርት ድስትሪክት የሁለንም ተማሪዎች
የትምህርት ውጤት ሇማሻሻሌ “RtII” የሚባሌ የጣሌቃ ገብ
ድጋፍና ውጤት ሂዯትን ይከተሊሌ።
•

 የሌጅዎን የትምህርት ወይም የስነ ምግባር ሁኔታ ጉዳይ

የጣሌቃ ገብ የትምህርት ድጋፍና ውጤት ማጠቃሇያ

“RtII ’’ የሚባሌ የችግር
መፍታት ሂዯት

ሇሌጅዎ አስተማሪ ወይም አማካሪ ያሳውቁና በትምህርት
ቤቱ “መዯበኛ እገዛ’’ እንዳሇ ይጠይቁ። ካሌሆነ፣ የትምህርት
ቤቱን ችግር ፈቺ ቡድን ያነጋግሩ።

ሇቼሪ ክሪክ ቤተሰቦችና ማህበረሰብ በሙለ

 የሌጅዎን ጠንካራና ዯካማ ጎኖችን በተማሇከተ መረጃ
ያሰባስቡ። የሌጅዎን ሁኔታ በተመሇከተ ማቅረብ
የሚትችለት ማንኛውም መረጃ፣ ሇምሳላ የችልታው/ዋ
ዯረጃ፣ ስሇትምህርት ቤት ያሇው/ያሊት አስተሳሰብ፣ የፈተና
ውጤቶች፣ የቀድሞ ትምህርት ቤቱ/ቷ ሁኔታ፣ ወይም
ከጓዯኞቹ/ቿ ጋር ያሇው/ያሊት ቀረበታና የመሳሰለት
መረጃዎች ሉጠቅሙ ይችሊለ።

 የሌጅዎን ጠንካራ ጎኖችና ፍሊጎቶች በተመሇከተ
ከሚመሇከታቸው የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር ያሇውን
ሁኔታ ሇማሻሻሌና ችግሮችን ሇመፍታት በጊዜው ይወያዩ።

 የሌጅዎን የትምህርትና የጠቅሊሊ እድገት ሁኔታ
ሇመከታተሌና ሇሌጅዎ የመረጡት እገዛ ውጤታማ መሆኑን
ሇማረጋገጥ ከትምህርት ቤትዎ ጋር አብረው ይስሩ።

 ማስታወሻ፤

ሇሌጁ/ጇ አስፈሊጊው “Response to
Intervention (RtI)” የሚባሌ የጣሌቃ ገብ እገዛ
እየተዯረገሇት/እየተዯረገሊት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ወይም
የሌጁ/ጇ ጠቅሊሊ መረጃ ቀጣይ ድጋፍ
እንዯሚያስፈሌገው/እንዯሚያስፈሌጋት የሚያመሊክት
ከሆነና “Special education” የሚባሌ የሌዩ
ትምህርት ድጋፍ ሇማግኘት መስፈርቱን
የሚያሟሊ/የሚታሟሊ ከሆነ የሌዩ ትምህርት ድጋፍ መስጠት
ሁኔታ ውሳኔ ሊይ ይዯረሳሌ። በዚያን ጊዜ ሇሌዩ ትምህርት
ድጋፉ መስጠት ውሳኔ የእርስዎ ፈቃድ ያስፈሌጋሌ።

*“Problem-Solving Teams” የሚባለ ችግር
ፈቺ ቡድኖች በሌጅዎ ትምህርት ቤት ላሊ ስም ሉኖራቸው
ይችሊለ፣ ሇምሳላ ” FLEX” ወይም “CARE” ቡድን
ሉሆን ይችሊሌ።

የኮልራዶ ፖሉሲ መግሇጫ
“Response to Intervention (RtI)” የሚባሌ የጣሌቃ ገብ
እገዛ ውጤት፤ የአፈጻጸም መመሪያ (የኮልራዶ ትምህርት ቢሮ፣ 2008)
የትምህርት ቤት ችግር ፈቺ ቡድን፣ የተማሪን ፍሊጎት ባገናዘበ ሁኔታ፣
የተገኘውን የተማሪ የትምህርትና ጠቅሊሊ የተማሪ ክንውን መረጃ ዓይነትና
የተዯረገውን የጣሌቃ ገብ እገዛ ሁኔታ እንዯሚወስን የመሊክታሌ። የጣሌቃ
ገብ እገዛ ዓይነትና መጠን በተወሰኑ ሁኔታዎች ሊይ ይሞረኮዛለ፣ የተማሪው/ዋን
ዕድሜ/የክፍሌ ዯረጃ ጨምሮ፣ ሇሌጁ/ጇ እየተዯረገ ያሇው የችልታ እገዛ፣
እንዯዚሁም የትምህርት ክንውን ክፍተት አስፈሊጊነት ሉሆኑ ይችሊለ።
የተገኘው የተማሪው/ዋ የትምህርት ክንውን መረጃዎች ዓይነትና ብዛትም
ይሇያያለ። የጣሌቃ ገብ ድጋፉ መጠን እየጨመረ ሲሄድ፣ የድጋፉ ውጤት
ክትትሌ ብዛትም አብሮ መጨመር አሇበት። የግሌ ግምገማ የተማሪው/ዋን
የትምህርትና የጣሌቃ ገብ ድጋፎች የማሟሊት ጥረት ውስጥ አስፈሊጊ ተግባር
ነው።
ተማሪ “RtI/Problem-Solving” የሚባለ በጣሌቃ ገብ

ውጤት/ችግር ፈቺ ቡድን አማካይነት የድጋፍ አገሌግልት
የሚሰጠው/የሚሰጣት ከሆነ፣ ትምህርት ቤቱ ጉዳዩን አስመሌክቶ ሇወሊጆች
የሚከተለትን የማሳወቅ ኃሊፊነት አሇበት፤

ሇተማሪው/ዋ የሚዯረግ ጣሌቃ ገብ ድጋፍ (የተማሪው/ዋን የትምህርት
አቀባበሌ ሇማሻሻሌ የሚጠቀሙት የማስተማር ዘዴዎች)፣ በተጨማሪም

ከተማሪው/ዋ የሚጠብቁት የትምህርትና ላሊ የመረጃ ዓይነቶች ናቸው።
ከኮልራዶ የትምህርት ቢሮ የተወሰዯ፣ 2008

የትምህርት ቤትዎ ተወካይ
______________________________

ስም
______________________________
የስሌክ ቁጥር
______________________________

ኢሜሌ

ሇሌጄ የሚዯረጉ ጣሌቃ ገብ የትምህርት/የስነ ምግባር
ድጋፎች
1) ________________________
2)_________________________

•
“RtI” በሚባሌ የተማሪ ጣሌቃ ገብ የትምህርት ድጋፍ ዋና ቢሮ
የተዘጋጀ መጽሔት
ሇ Dr. Eleanor Harrison የሊቀ ምስጋናን እናቀርባሇን
ኢሜሌ፤
rticentral@cherrycreekschools.org
የስሌክ ቁጥር፤ 720-554-4544

3)_________________________
2010 የተሻሻሇ

የጣሌቃ ገብ/የትምህርት ድጋፍ ውጤት “RtII” ጠቃሚ ቃሊት

የሌጆቻቸው ጉዳይ ሇችግር ፈቺ ቡድን
እንዲወያዩበት ሲተሊሇፍ ወሊጆች ከቡድኑ
ምን ምን ነገሮችን ሉጠብቁ ይችሊለ?

በተማሪ መረጃ ሊይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ፤ ሇተማሪ ስኬት
የማቀድ ሂዯት (የትምህርትና የስነ-ምግባር) የተማሪ መረጃን
በማሰባሰብና መረጃውን በተመሇከተ በመወያየት ይካሄዳሌ።
የሌዩ ትኩረት ግምገማ፤ የተማሪው/ዋን የትምህርት እና/ወይም
የስነ ምግባር ሁኔታ በተመሇከተ ሇተወሰኑ ጥያቄዎች ምሊሽ
ሇመስጠት የተዘጋጀ አጭር የምርመራ ወይም መዯበኛ ያሌሆነ
ግምገማ ነው።

ከውይይቱ በፊት



ያሇዎትን ጉዳይ ሇመወያየትና ሇስብሰባ
ሇመቀጣጠር የሌጅዎ አስተማሪ
ይዯውሌሌዎታሌ/ትዯውሌሌዎታሇች።
ሇእቅዳችን እንዲረዳን መረጃ ሞሌተው
እንዲመሌሱሌን መጠይቅ እንሌክሊችኋሇን።

በውይይቱ ጊዜ



በስብሰባው ሊይ ከ 4-10 የሚዯርሱ ጉዳዩ
የሚመሇከታቸው የሥራ ባሌዯረቦች ሉሳተፉ
ይችሊለ።
ስብሰባው በሌጅዎ የትምህርት ውጤት ማሻሻሌ
ሊይ ያተኮራሌ (ሌጅዎ የሚያውቃቸውንና መስራት
የሚችሊቸው ነገሮች ያጠቃሌሊሌ)።

ሉገኙ የሚችለ ውጤቶች

ሁለም ተማሪዎች ሇቀጣይ ስብሰባዎች ቀጠሮ
ይሰጣቸዋሌ (ብዙ ጊዜ ከ6-10 ሳምንታት ውስጥ)



የተወሰኑ ተማሪዎች ግባቸውን ዯርሰው
ከመጀመሪያ ጣሌቃ ገብ የትምህርት/የስነ ምግባር
ድጋፍ ካገኙ በኃሊ ከሂዯቱ ይወጣለ።



የተወሰኑ ተማሪዎች ጣሌቃ ገብ ድጋፉን
በቀጣይነት ሲያገኙ፣ ሇላልች ዯግሞ አዲስ
ዓይነት ጣሌቃ ገብ ድጋፍ ይሞከራሌ።



የተወሰኑ ተማሪዎች የ “ሌዩ ትምህርት” ድጋፍ
እንዲያገኙ ሉወሰን ይችሊሌ።*



ሇላልች ሇተወሰኑ ተማሪዎች ዯግሞ “ክፍሌ
504” የሚባሌ አገሌግልት ሉሰጣቸው ይችሊሌ።

* ሇ “ሌዩ ትምህርት” መስፈርት ውሳኔ መስጠት
የወሊጅ ፈቃድ ያስፈሌጋሌ።

የትምህርትና የጣሌቃ ገብ ድጋፍ/የችግር ፈች ሂዯት ውጤት ከቼሪ
ክሪክ ትምህርት ቤቶች የመማር-ማስተማር ሂዯት ጋር ይስማማሌ

ጣሌቃ ገብቶ መርዳት፤ የተወሰነ ችልታን ያሇመና የተማሪ
ሁሇገብ እድገትን ሇማፋጠን የተዘጋጀ ማስተማር ነው።
(የተወሰኑ ጣሌቃ ገብ ድጋፎች ቀዯም ብሇው የተዘጋጁና መዯበኛ
ጣሌቃ ገብ ድጋፍ የሆኑ ሲሆን፣ ላልች የተወሰኑ ጣሌቃ ገብ
ድጋፎች ዯግሞ በችግር መፍታት ሂዯት ውስጥ ባሇው ሁኔታ ሊይ
በመመሰረት የሚዘጋጁ ናቸው)።
ክፍሌ1፤ ሁለንም ተማሪዎች የሚዯግፍ ሁለ አቀፋዊና
የተሇያዩ ዘዴዎች።

 አቅድ (Plan)፤ ቡድኑ ከትምህርት ቤትና ከቤት ያሰባሰበውን
መረጃ በመተንተን የተማሪው/ዋን ጠንካራ ጎንና ምን ምን
ድጋፎች እንዯሚያስፈሌጋት/እንዯሚያስፈሌገው ይሇያሌ-- ውስን
የትኩረት ጉዳዮችን መሇየት፣ ግሌጽና ሉሇካ የሚችሌ የግብ
ረቂቅ/እቅድ ማውጣት፣ እንዯዚሁም ግቡን ሇማሳካትና የግቡን
ሂዯትና መሻሻሌ ሇመቆጣጠር የተሇያዩ አማራጮችን ማሰሊሰሌ።

 አስተምር (Teach)፤ ቡድኑ እቅድን በማውጣት ሥራ ሊይ
ያውሊሌ፣ የተማር የትምህርት/የስነ ምግባር መሻሻሌን ዘወተር
በተከታታይነት ይቆጣጠራሌ፣ በተጨማሪም ሇክሇሳና ሇቀጣይ
እርምጃ መራጃን ይሰበስባሌ።

 ተቆጣጠር (Monitor)፤

የተዯረገው የትምህርት/የስነ ምግባር
ጣሌቃ ገብ ድጋፍ በተመሇከተ የተማሪው/ዋን ምሊሽ (ውጤት)
እና የተዯረገውን ጣሌቃ ገብ ድጋፍ ውጤታማነት ሇመገምገም
ቡድኑ እንዯገና ይገናኛሌ።

 አስተካክሌ (Adjust)፤

ተማሪው/ዋ የተቀመጠውን ግብ ጋር
መድረሱን/መድረሷን ወይም ከዚያም በሊይ ማከናወኑ/ኗን
ሇመገምገም፣ እንዯዚሁም የተማሪው/ዋ በፕሮግራሙ የመቀጠሌ
ወይም ያሇመቀጠሌ፣ የፕሮግራም ሇውጥ የማድረግ፣ ወይም
ፕሮግራሙን የመጨረስ ሁኔታ ጨምሮ የ “ቀጣይ እርምጃ”
ውሳኔን ሇመውሰድ ዓሊማ ቡድኑ የተሰበሰበውን የተማሪ መረጃ
ይጠቀማሌ።

ክፍሌ 2፤ የተሇያዩ ችግር ያሊቸውን ተማሪዎች መርዳት
ያሇሙ የማሟያ ጣሌቃ ገብ ድጋፎች።
ክፍሌ 3፤ በክፍሌ 1ና 2 አስፈሊጊውን ምሊሽ (ውጤት) ሊሊሳዩ
ተማሪዎች በየግሌ የሚዯረግ መጠነ-ሰፊ የጣሌቃ ገብ ድጋፍ።
የቤተሰብና የትምህርት ቤት መተባበር ፤ ሇተማሪዎች የመፍትሄ
ሃሳቦችን በጋራ ሇማፈሊሇግ የተማሪ ወሊጆችና የትምህርት ቤት
ሰራተኞች ሃሳቦችን በመሇዋወጥ፣ በስምምነትና በመተባበር
አብረው ይሰራለ፤ በጣሌቃ ገብ ድጋፍ ውስጥ የተማሪ መረጃ
የማሰባሰብና ውሳኔ የመስጠት ሂዯት ውስጥ ወሊጆች ይሳተፋለ።
ችግር ፈቺ ቡድን፤ ተባባሪ ቡድንን፣ ወሊጆችን፣ የትምህርት
ባሇሙያዎችንና ሌዩ ባሇሙያዎችን ጨምሮ፣ የተወሰኑ ድጋፍ
የሚፈሌጉ ተማሪዎችን ውጤት ሇማሻሻሌ የጣሌቃ ገብና
የትምህርት ድጋፍ/ችግር ፈች ሂዯትን የሚያከናውን ቡድን ነው።
የሇውጥ (የመሻሻሌ) ቁጥጥር፤ አስፈሊጊ የትምህርተ-ነክ
ውሳኔዎችን ሇማድረግ የሚረዳ ሂዯታዊ የተማሪ መሻሻሌ መረጃን
መሰብሰብና መተንተን ነው።
የጣሌቃ ገብና የትምህርት ድጋፍ፤ ከፍተኛ የትምህርት ጥራት
መስጠት ፣ በትምህርታቸው ወዯ ኋሊ ሇቀሩ ተማሪዎች የሚሰጥ
ተጨማሪ ጣሌቃ ገብ ድጋፍና የሇውጥ (የመሻሻሌ) ቁጥጥር፣
እንዯዚሁም ጥናትና ምርምርን መሰረት ያዯረጉ የማስተማር
ሥራዎች ናቸው። ይህ የቁጥጥር መረጃ ተማሪዎች ተገቢ (በቂ)
ትምህርት እያገኙ መሆናቸውን ሇመወሰንና አስፈሊጊ የትምህርተነክ ውሳኔዎችን ሇማድረግ የሚረዳ ነው።

