
ዝተከበርኹም ናይ ስሎቫይ ተምሓሮን ስድራታትን  

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ህንፃታትና ብሓይብሪድ ሞዴል ውሽጢ ስራሕቶም ምክዋን እንዳቀጸሉ እዮም፡፡ኮይኑ ግና 
ናይ ቢጫ ዞባ/ክልል ምፍላጥን ኣብ ውሽጢ ኣዲ ዘሎ ናይ ኮቪድ 19 ጉዳያት ምውሳክ ኣብ ግምት ብምእታው ናብ 
ሙሉዕ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ምስግጋር ዘድልየና እንተኮይኑ ዝተወሰነ ናይ መበገሲ መምርሒ ንምቅራብ 
እንደልይ፡፡በይዛኹም እዚ ናይ ቅድመ መዳለዊ መልእክቲ ምኳኑ ፍለጡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ሙሉዕ ናይ ርሕቀት 
ትምህርቲ ንምቅያር ዝወጸ መደብ የለን፡፡ 

እቲ ኣውራጃ ወይከኣ ካብ ህንፃታትና እቲ ሓደ ናብ ሙሉዕ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ንሓፂር እዋን ንኣብነት ንሓደ ወይ 
ክልተ መዓልቲ ብዝሰጋገረሉ እዋን መምህራት በብመዓልትኡ ዝውደኡ ዘይተዋደደ ናይ ትምህርቲ ምንቅስቃሳት 
የዳልው፡፡ይኩን እምበር ዝዕፀወሉ እዋን ካብ ክልተ ማዓልቲ ምስነወሐ እቲ ኣውራጃ ካብ ተምሓሮ ዝፅበዮ ዝክተሉ 
ቀንዲ ሓሳባት ይገልፁ፡ 

• ናይ ተምሓሮ ናይ ማዕልታዊ መርሓግብሪ ክሕለው ኣለዎ ፤ ልክዕ ብኣካል ትምህርቲ ከምዝርከቡ ን ሶኒ ፤ 
ሶሉስ ፤ ሐሙስን ዓርቢን፡፡ረቡዕ ዘይተዋደደ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ከምዝኮነ ይውሰድ፡፡እዚ ማለት 
መምህራት ነንሕድሕድ ተምሓሮ ብናይ ባዕሎም ቅልጣፈ ዝስራሕ ናይ ትምህርቲ ምንቅስቃሳት ፖስት 
ይገብሩ ወይከኣ ይልጥፉ፡፡እቶም መምህራን ብተወሳኪ ናይ ረቡዕ ናይ ርሕቀት ናይ ቢሮ ሰዓት ንተምሓሮ 
ሓገዝ ንምግባር ክመድቡ ወይ ክመርጹ ይክእሉ፡፡ሕጂ ናይ ኮርት ሲ( cohort C) ተምሓሮ እንተኮይንኩም 
ንስኩም እውን ናይ መዓልታዊ ናይ ክፍሊ መርሓግብሪ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መሳርሒ ብዝተገለፀ 
መሰረት ትከታተሉ ፤ ኩሎም ተምሓሮ ኣብ ርሕቀት ትምህርቲ ኣብዝኮንሉ እዋን ኩሎም ተምሓሮ ኣብ ሓደ 
ኮርት ይኮኑ፡፡ኣብ ሞንጎ ኮርት A ፤ Bን Cን ዝኮነ ናይ መርሓግብሪ ኣፈላለያ ኣይህልውን፡፡ 

o እዚ ንኩሎም ኮርስታት ፤ ዝተፈለዩ ፤ ኤአይኤስ(AIS) ፤ ሪሶርስን ካልኦት ዝተተሓሓዙ ግልጋሎታት 
ይውስክ፡፡ 

• መምህራት ብቀጥታ ናይ ጎግል ሚት ነንሕድሕድ ክፍለጊዜ ብምብጋስ የዳልው ወይከኣ ኣብ ኤለመንተሪ/ናይ 
መጀመሪያ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንትከውን ነንሕድሕዱ ናይ መምሓሪ ብሎክ፡፡ ኩሎም ተምሓሮ 
ብዝተዋደደ ናይ ጎግል ሚት ተሳተፍቲ ክኮኑ ይፅበዮም፡፡ልክዕ ኣብ ልሙድ ትምህርቲ ተምሓሮ ንክርከቡ 
ከምዝፅበየሎም ኩሉ ኣብ ርሕቀት ትምህርቲ እውን ምስታፍ ክገብሩ ይፅበይ፡፡ዘይተዋደደን ዝተዋደደን 
ዕድላት ሓዊሱ ኣቴንዳንስ/ምስታፍ ብመምህራት ነንሕድሕዱ ተምሓሮን ነንሕድሕዱ ክፍለጊዜ ወይ ናይ 
መምሓሪ ብሎክ ምክትታል ይግበር፡፡ 

o መምህራት ዝተዋደደ መምርሒታት ነንሕድሕድ ክፍለ ጊዜ ወይ ናይ መምሓሪ ብሎክ ብክንደይ 
ጊዜ ከምዘዳልው ይውስኑ ግን ቀፃልነት ዘለዎ ዝተዋደደ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ነንሕድሕዱ ክፍለ 
ጊዜ ወይ ናይ መምሓሪ ብሎክ ክነብር ይግባእ፡፡ 

• ተምሓሮ ብዝተዋደደ ዕድላት ምስታፍ ክገብሩን ኣሳይመንታት ክውድኡ ይፅበዮም፡፡መምህራት ንዝደንጎየ 
ስራሕ ንምቅባል መምርሒ የውፅኡ ተምሓሮ ምስ ስራሖም ሓቢሮም ክከዱን ዝተከማቸወ ዝደንጎየ ስራሕ 
ልክዕ ናይ መመዘኒ ክፍለ ጊዜ ካብ ምውዳኡ ቀደም ከየርክቡ ወይ ከየእትው ይፅበዮም፡፡ 

• ካብቲ ኣውራጃ ወፃኢ ዘሎ BOCES ፕሮግራም እትወስዱ ተምሓሮ እንተኮይንኩም ብ BOCES ዝቀረበን 
ዝተወሓበኹምን መምርሒ ትክተሉ፡፡ 

ኣብዚአን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ እዋናት ተምሓሮ ናይ መዓልታዊ መርሓግብሪ ምክትታሎም ፤ ምስታፍ ምግባር 
ምቅፃልን ዝድለይ ስራሕ ምውዳእ ኣድላይ እዩ፡፡በይዛኹም ንመምህርኩም ፤መማክርቲ ወይካኣ ኣመሓዳደርቲ ዝኾነ 
ሕቶ እንተሓልይኹም ንምብፃሕን ንምሕታትን ናፅነት ይሰማዓኹም፡፡ 


