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የVillage East የኪንደርጋርተን ማብራሪያ አጀንዳ

1. ከኪንደረጋርተን ቡድን የእንኳን ደህና መጡ መልእክት!
2. የኪንደርጋርተን እሴቶች
3. ልጅዎን በቤት ውስጥ ለኪንደርጋርተን ማዘጋጀት
4. ለመጀመሪያው የትምህርት ቀን እቅድ ማውጣት
5. የCOVID-19 ሂደቶች
6. በዓመቱ ውስጥ ልጅዎ በጽሑፍ ትምህርት ምን ይማራል
7. ልጅዎ በአመቱ ዉስጥ በምንባብ ትምህርት ምን ይማራል

8. የዓመቱ ግምገማ ጅምር
9. መጓጓዣ ፣ ምሳ እና የአቴንዳንስ መረጃ



ከርእሰ መምህራችን እና ከረዳት ርእሰ መምህራችን ጋር ይተዋዋቁ

Mrs. Robinson                            Mrs. Owens

http://drive.google.com/file/d/1lisGRs3JQfSlq4nM38YSzPmfMflnfav_/view
http://drive.google.com/file/d/144mymkygSxYhdILtvBo1BhE0BAzNNMuV/view


ከኪንደርጋርተን መምህራኖች ቡድን ጋር ይተዋዋቁ

Mrs. Meagher           Ms. Hoisington                 Ms. Rickart

http://drive.google.com/file/d/1-5AwbU8tqf3P-P4uexu19psh6xmCOvS1/view
http://drive.google.com/file/d/14E1nZVwG1YzwMFBlNjCFBumccxDMiDcW/view


ከኪንደርጋርተን መምህራኖች ቡድን ጋር ይተዋዋቁ

Mr. Hernandez                                        Mrs. Gaines

http://drive.google.com/file/d/1CkkYnxxXDiBgNUBWEJcXVGolyShctB71/view
http://drive.google.com/file/d/1x7IwN21uCMbS4bvG-H-wHtGQkPuPGdjw/view


ከኪንደርጋርተን መምህራኖች ቡድን ጋር ይተዋዋቁ

Mrs. Buchheit                                  Ms. Hawley

http://www.youtube.com/watch?v=Rpamm30JHaI
http://drive.google.com/file/d/1_U82F7rRZJVT2oRqURlN24x13dMrZp6z/view


የኪንደርጋርተን እሴቶች

የትምህርት ቤት እሴቶች
● ግድ ይለናል

● ተባባሪ ነን

● ሐቀኝነትን እነከብራለን

● ሰዎችን አክባሪ ነን

● ሀላፊነት ይሰማናል

● በኪንደርጋርተን ውስጥ አስደሳች

ጊዜ ይኖረናል!

እኛ ኪንደርጋርተን ነን



በኪንደርጋርተን መንገድ ላይ

እራስን መንከበካብ
● ኮት መልበስ እና ማዉለቅ

● የራሴን ጫማዎቼን ማድረግ

● የመጸዳጃ ቤትን ያለ እርዳታ የመጠቀም

ችሎታዎች

● እጅን መታጠብ

● የራሴን ፍላጎት መግለጽ መቻል

ማህበራዊ ችሎታ
● ማጋራት

● ነገሮችን ከተጠቀምኳቸው በኋላ መጽዳት

● ጨዋታ ለመጫወት በትብብር መስራት

● በአንድ ጊዜ የምነገረኝን 2  መመሪያዎችን
መከተል ለምሳሌ

○ “እባክህን(ሽ)  ጫማህን(ሽ) 
ፍልግና(ጊ እና ከዚያ

አድረጋቸው(ያቸው)

የአካዳሚክ ችሎታዎች
● ቁጭ ብለው የምተረክላቸዉን ንባብ ማደመጥ

● መቀስን መጠቀም

● እርሳስ / ክራዮን መጠቀም
● እስከ 10 ወይም ከዚያ በላይ መቁጠር

● የመጀመሪያ ስም መፃፍ

● የፊደል ስሞችን እና አንዳንድ ድምጾችን

መለየት



ልጅዎን ማዘጋጀት

ከመጀመሪያውየትምህርት ቀንበፊት…
● ወደትምህርትቤት ወይንምወደትምህርትቤቱ የአውቶቡስማቆሚያ መጓዝንይለማማዱ

● ይህንን የማብራሪያወረቀትያንብቡ እና ልጅዎ ዝግጁለመሆንምን እንደሚያስፈልገው ማሰብይጀምሩ

● ለልጅዎ የመጀመሪያቀን ልብሶችንመምረጥን ይለማመዱ!
● ትምህርትቤትዎከመጀመሩከሳምንትወይምከሁለትሳምንትበፊት ለልጅዎጥሩ የመኝታሰአትልምምድያብጁ

○ ኪንደርጋርተን ረዥምአድካሚቀናት ይሆናሉእንደዝሁምናፒምአይኖርም

● በሁሉምቦርሳዎች ፣ አልባሳት ፣ የውሃጠርሙሶችእና የምሳ ዕቃዎችላይ የልጅዎንስምእና የአስተማሪዎችንስምይጻፉ

● ልጅዎየመጀመሪያእና የአያት ስማቸውን በትክክልሊነግረንእንደሚችልያረጋግጡ

● ልጅዎወደቤትእንዴትእንደሚመጣከአስተማሪውጋርይነጋገሩ

● ስለኪንደርጋርተን መጀመር ያለዎትንደስታያጋሩ! (መጽሐፍ)



የኪንደርጋርተን የመጀመሪያ ቀን!

በመጀመሪያው ቀን…
● ልጅዎን ወደ በር ቁጥር 3 ይዘው

ይምጡ
● ስንብትዎን ፈጣን ፣ ቀላል፤እና አበረታች

ያድርጉት

● እርስዎ ወይም የተለመደው ተንከባካቢ

ትምህርት ቤት ካለቀ በኋላ እዚያው

እንደሚገኙ ያስታውሷቸው

● ወደ ቤት እንዴት እንደሚሄዱ

ማወቃቸውን ያረጋግጡ



የCOVID-19 ሂደቶች

• የመታጠቢያ ቤት ልምዶችን በተመለከተ ከልጅዎ ጋር አብረው ይስሩ

• ወደ መጸዳጃ ቤት መቼ መሄድ እንዳለባቸው ማወቃቸውን ያረጋግጡ

• “መልካም ልደት” የሚለውን ዘፈን በትክክል እየዘመሩ እጆቻቸውን የሚታጠቡበትን
ትክክለኛ መንገድ ያስተምሯቸው

• ጭምብል(ማስኮችን) የምለብሱ አዋቂዎችን እና ልጆችን ሊያዩ እንደሚችሉ ያሳውቋቸው



የኪንደርጋተን የጽሑፍ ናሙና

በአመቱ መጨረሻ

የሚጠበቅባቸው!



የኪንደርጋርተን የንባብ ናሙና

በአመቱ መጨረሻ

የሚጠበቅባቸው!



የአመቱ መጀመሪያ ፈተናዎች(ግምገማዎች)

መምህራን በኦገስት 17 እና 18 ላይ የአመቱን መጀመሪያ የግምገማዎችን መርሃ ግብር ያዘጋጃሉ.፡፤ይህ ከልጅዎ ጋር ለመገናኘት እና
ቀድሞውኑ ምን ዓይነት ችሎታዎች እንዳሉት ለመረዳት እድል ይሰጠናል። ግምገማው 30 ደቂቃ ያህል ብቻ የሚቆይ ይሆናል ፣ ነገር ግን

ልጅዎ ከአስተማሪቸው እና ከመማሪያ ክፍላቸው ጋር ምቾት እንዲሰማው (ማት)ይረዳል።. 

ይህ ለክፍል መምህር አስፈላጊ መረጃዎችን የሚሞሉበት ፣ ለኦንላይን አፖች (classtag, seesaw, class dojo )ለሚባሉት ምዝገባ
ለማካሄድ፣ የትምህርት ቤት አቅርቦቶችን ለማምጣት እና ልጅዎ ወደ ቤት እንዴት እንደሚሄድ እንዲሁም እንዲሁም ማንኛውም አስፈላጊ

መረጃን የማሳወቅ ጊዜ ይሆናል ፡፡

**የልጅዎ አስተማሪም እንዲሁ (classtag, seesaw, class dojo).ላሚባሉት የኦንላይን ላይ አፖች ለመመዝገብ

ይረዱዎታል።ይህ ከልጅዎ መምህር ጋር በኦንላይን እንድገነኙና አዳድስ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲቀበሉ ይረድዎታል



አቴንዳንስ

● ልጅዎ በየቀኑ ትምህርት ቤት መምጣቱ በጣም አስፈላጊ ነው!
● እባክዎን በሰዓቱ ይገኙ! 

○ ልጅዎ ቁርስ ለመብላት እቅድ ካለው ከጠዋቱ በ7:45 መምጣት አለብዎት
○ ከ8:00 ሰአት ቦሃላ ባያረፍዱ ይመረጣል !

● በየቀኑ ለልጅዎ ስኬት አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን እንማራለን!



መጓጓዣ

● ድስትርክቱ የልጅዎን የአውቶቡስ ቁጥር እና የአውቶቡስ ማቆሚያ መረጃን ልነግርዎት

በሠመር ወቅት ያነጋግርዎታል

○ አድራሻዎ / ኢሜይልዎ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጡ

የመጓጓዣ ስልክ ቁጥር እና የእሜይል አድራሻ:

720-554-4664
transinfo@cherrycreekschools.org

mailto:transinfo@cherrycreekschools.org


የምሳ መረጃ

● ከዚህ በታች ያለውን ድረገጽ በመጎብኘት …
○ የምሳ ሜኑን ይመልከቱ

○ በልጅዎ የምሳ አካዉንት ላይ ገንዘብ ይጨምሩ

○ ለነፃ እና ለቅናሽ ምሳ ያመልክቱ

http://ccsdcafe.org

http://ccsdcafe.org


ከእርስዎ ጋር ለመገናኘት በጣም

ጓግተናል!

ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን ለትምህርት ቤቱ በዝህ ስልክ 720-747-2000 
ይደዉሉልን !


