ACES መርሀግብር ስኮላር ስምምነት እና የመግባባት ማረጋገጫ ስምምነት
የ ACES ስኮላር የመጨረሻ ጥቅሞችን ለማወቅ፣ ACES መርሀግብር ላይ ለሚመዘገቡ ሰዎች የሚጠበቅባቸውን ነገር በግል መረዳት እና መስማማት ለአንተ/ለአንቺ (እና
ለወላጅህ/ሽህ/አሳዳጊዎችህ/ችሽ) አስፈላጊ ነገር ነው።
ዝግጅቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣ አውደጥናቶች እና የሚወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ የተማሪዎችን ተሳትፎ መደገፍ ላይ እገዛ ለማድረግ የተለያዩ የመግባቢያ ስትራቴጂዎችን ACES
እንደሚጠቀም አስፈላጊ ነው። የስኮላር/አስልጣኝ ግንኙነቶችን ለማሳደግ የተለያዩ የመግባቢያ ዘዴዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው፣ በዚህም የተነሳ ለመርሀግብሩ ተሞክሮ
አስፈላጊ ነው።
የመግባቢያ ስምምነት
የእኛ የተለያዩ የመግባቢያ ዘዴዎች የሚያካትቱት፣ በእነዚህ ላይ ብቻ አይወሰንም፣ የዩኤስ ደብዳቤ፣ ኢሜይል የስልክ ጥሪዎች፣ የጽሁፍ መልዕክት፣ እና ማህበራዊ ሚዲያ።
ለኮሌጅ እና ለሕይወት የተዘጋጁ ለማድረግ ለተማሪዎቻችን መርሀግብር አወጣጣችንን ለማቅረብ እኛን ማገዝ ላይ በጣም አስፈላጊ በመሆናቸው የተነሳ፣ ከሁለቱም
ወላጆች/አሳዳጊ እና ተማሪው ጋር መግባባት የሚቻልባቸው መንገዶች ስለሆኑ እነዚህን የተለያዩ የመግባቢያ ዘዴዎችን እንድንጠቀም በአክብሮት እንጠይቆታናል።
ይሄንን ቅጽ በመፈረም፣ ከ ACES መርሀግብር ጋር ለሚያያዙ ጉዳዩች ሁለቱንም ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪውን ለማግኘት እነዚህን የተለያዩ የመግባቢያ መንገዶች
እንዲጠቀም ለ ACES መርሀግብር ፈቃድ እየሰጡ ነው።
የ ACES መርሀግብር ከስኮላሮች ምን ይጠብቃል?
ግምት 1፦ የ ACES የበጋ መርሀግብሮች እና አውደጥናቶች ላይ መሳተፍ
o ሞንትጎሞሪ ኮሌጅ ውስጥ እያደገ ለመጣው 11ኛው የበጋ መርሀግብር
o ሼድ ግሮቭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያደገ ለመጣው 12ኛው የበጋ መርሀግብር
o እያደገ ለመጣው የኤምሲ ተማሪዎች የበጋ መርሀግብር (ተግባራዊ የሚሆን ከሆን)
o በመላው የአካዳሚ ዓመት ውስጥ የተማሪዎች ስኬት ወርክሾፕ ማሳለጥ
ግምት 2፦ በክፍል ውስጥ መገኘት እና መሳተፍ
2A. የመርሀግብሩ የጽሁፍሥራ ማጠናቀቅ
o
o

ACES ስኮላሮች የትውውቅ የጽሁፍ ሥራ እና ቅጽ ሞልተው በማጠናቀቅ ለ ACES አካዳሚ አሰልጣኛቸው ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
ሁሉም ACES ተማሪዎች የሞንትጎመሪ ኮሌጅ የምዝገባ ማመልከቻዎችን መሙላት አለባቸው፣ ነገር ግን ሞንትጎመሪ ኮሌጅ ውስጥ እንዲማሩ
አይጠበቅባቸውም።
o የተሳትፎ እንቅስቃሴዎቹ የሚያካትቱት ሁሉንም ከ ACES ጋር የተያያዙ ሰነዶችን ማንበብ። የ ACES መርሀግብር፣ የACES ስኮላሮች ላይ የተማሪዎችን
መብቶች እና ሃላፊነቶች፣ ጨምሮ ሁሉንም የ MCPS ፖሊሲዎች ላይ ይተገበራል።
https://www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/
2B. መግባባት፡ የ ACES መርሀግብር ሁሉም ስኮላሮች በኢሜይል፣ የድምጽ ጥሪ፣ እና በዩኤስ ደብዳቤ በኩል በተላከላቸው መረጃ መሰረት እንደሚያነቡት እና
እርምጃ ይወስዳሉ ብሎ ከግምት ውስጥ ያስገባል።
o

ACES ስኮላሮች ለ ACES መርሀግብር ወይም ከትምህርት ቤት ጋር ለተያያዘ የመግባባት ጉዳዩ በየቀኑ ኢሜላቸውን እና የድምጽ መልዕክታቸውን
ይመለከታሉ።
o ACES ስኮላሮች የገንዘብ ድጋፍ፣ ስኮላርሽፕ፣ እና የኮሌጅ ምዝገባዎች የመሳሰሉ አንዳንድ የመግባቢያ ጉዳዮች ከጊዜ አንፃር አንገብጋቢ እንደሆኑ የመገንዘብ
ሃላፊነት አለባቸው። ስለዚህ፣ ስኮላሮች እባካችሁን ማንኛውም ዓይነት የኢሜይል፣ የደብዳቤ መላኪያ አድራሻ ወይም ስልክ ቁጥሮች ላይ የሚደረግ ለውጥ ለ
ACES አካዳሚ አሰልጣኞች በፍጥነት ሪፖርት ያደርጉ። ከ ACES መርሀግብር አዲስ መልዕክቶች ለመፍቀድ የኢሜይል ገቢ ሳጥኖች እና የቮይስሜል ሳጥኖችን
በተጨማሪ በየጊዜው መጥራት አለባቸው። እንደዚህ ዓይነት ችግሮች ዋነኛ የቢሮ ACES የተላኩ መልዕክቶችን ያለማግኘት ምክንያት አይሆኑም።
ACES ስኮላርስ ግምት #1 እና #2 ለማሟላት የተለያዩ የመግባቢያ/የተሳትፎ ስትራቴጂዎች ይጠቀማሉ ተብሎ ይጠበቃል የሚከተሉትን ለማድረግ ጭምር፦
o
o
o
o
o
o

የግል MCPS ኢሜላቸውን እና ናቪያንስ/የቤተሰብ ግንኙነቶች መለያቸውን በሶስተኛ ዓመት በልግ ላይ እንዲሰራ ማድረግ
ኢሜላቸውን በየቀኑ መመልከት (ስኮላሮች ኢሜላቸውን ከስልካቸው ጋር እንዲያገናኙ ይበረታታሉ)
የናቪያንስ/የቤተሰብ ግንኙነቶችን በሳምንት ቢያንስ 1 አንድ ጊዜ ያህል ማየት
ሁሉም የሚጠበቅባቸውን እንቅስቃሴዎች ላይ መገኘት (ልክ እንደ ጥናት፣ አውደጥናት፣ እና አንድ ለአንድ ስብሰባዎች)
የሆነ እንቅስቃሴ ላይ ለመሳተፍ ያልቻሉ ከሆነ ለ ACES አካዳሚ አሰልጣኝ ማሳወቅ እና በተቻለ ፍጥነት ከ ACES አካዳሚ አሰልጣኝ ያመለጣቸውን ሥራ
ማግኘት አለባቸው
ሁሉንም የሚጠበቅባቸውን ቅጾች በተቀመጠው የማስረከቢያ ቀን ውስጥ ለ ACES አካዳሚ አሰልጣኝ መመለስ አለባቸው

የ ACES ስኮላር ስም፦ ____________________________________ (እባክዎን ይሄንን የተፈረመበት ቅጽ ወደ ACES አካዳሚ አስልጣኝዎ ይላኩ
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ግምት 3፦ የአስተሳሰብ ሁኔታ እና ዝግጁነት
3A. የስኬታማነት አስተሳሰብ፦ የ ACES መርሀግብር ሁሉም ስኮላሮች ለሚወስዱት እርምጃዎች፣ ማነቃቂያ፣ መማር እና ስኬት የግል ሃላፊነት እንዲውስዱ ይጠብቃል።
የአዕምሮ ዝግጅነት ለስኬት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ስለራስዎ የሚያስቡት ነገር—ክህሎቶችዎ እና አቅሞዎ— በ ACES ውስጥ፣ ኮሌጅ ውስጥ፣ የሥራ ስምሪት፣ እና
በሕይወት ውስጥ ያለዎትን የእርስዎን ተሳትፎ ይወስናል።
3B. ዝግጁነት፦ ስኬታማ የ ACES ስኮላር ዝግጁ፣ የተደራጀ፣ እና አወንታዊ አመለካከት ያለው ነው። በ ACES መርሀግብር ውስጥ ስኬታማ መሆን በየቀኑ ተግባር ላይ
የሚውሉ የተሟላ የእርምጃዎች አመለካከት እና ባህሪያቶችን ይፈልጋል እና የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
o ከእርስዎ የግል ምርጥ የአቅም ብቃት ደረጃ ያነሰ ነገር ላለመቀበል መታገል
o ሁሉንም ACES እንቅስቃሴዎች ለመማር በጊዜ መድረስ እና መዘጋጀት
o በሁሉም ACES መርሀግብሮች እና እንቅስቃሴዎች ላይ ሁሉንም የ MCPS የአለባበስ ስርዓቶችን ማክበር
ACES ስኮላርስ ግምት #3 ን ለማሟላት የተለያዩ ማህበራዊ/የግል ክህሎቶችን ይጠቀማሉ ተብሎ ይጠበቃል እንዲሁም የሚከተሉትን ለማድረግ ጭምር፦
o የወደፊት ሕይወትዎን እንዲያስቡበት እና ለማቀድ የሚያስችል ፍላጎት ማግኘት
o ስለራስዎ እርምጃዎች፣ አስተሳሰቦች፣ እና ባህሪያቶች ተጠያቂ መሆን
o እርዳታ በሚያስፈልግዎት ሰዓት ጥያቄዎችን መጠየቅ
o ትምህርትዎ ላይ ቁርጠኝነት ማሳየት
o ሁሉም የመግባባት ሁኔታዎች፣ አቀራረቦች እና አለባበስ ላይ በክብር መገኘት
የ ACES ስኮላሮች ከ ACES አካዳሚ አሰልጣኞች ምን መጠበቅ አለባቸው?
የ ACES አካዳሚ አስልጣኝ፦
o የተለያዩ የትምህርት ቅንጅቶች ላይ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልግዎትን ክህሎቶችን እንዲያገኙ ያሰልጥኖታል? የክህሎቶች ምሳሌዎች የሚያካትቱት፦ የጊዜ
አስተዳደር፣ በክፍል ውስጥ ተሳትፎ ማሳደግ፣ ሰበብ እያበዙ ጊዜ መግደልን መቀነስ፣ እና ለረጅም ጊዜ ግቦች ማቀድ።
o ልክ እንደ ግባት ማገልገል እና ሌሎች የትምህርት ድጋፍ ግብዓቶች ላይ እርስዎን መጠቆም።
o ከእርስዎ ጋር ፊት ለፊት ስብሰባ መጥራት እና በምሳ ሰዓት ላይ ወይም ከትምህርት ሰዓት በኋላ ለስብሰባዎች ወይም ለአውደጥናቶች ይገኛል። ክፍት የሆኑ የቢሮ
ሰዓታት አሉ እና ተጨማሪ የመገናኛ ጊዜ ለማግኘት መርሀግብር ለማስያዝ ኢሜይል ወይም አጭር የጽሁፍ መልዕክት መላክ ይቻላሉ።
o የእርስዎን የትምህርት፣ ኮሌጅ፣ እና የሥራ መስክ ግቦች ለማሳካት የሚያስፈልገውን ራስ መተማመን እና ተነሳሽነት እንዲያዳብሩ ያግዞታል።

የተሳትፎ ፖሊሲ
የ ACES ስኮላሮች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤታቸው ውስጥ በ ACES አካዳሚ አሰልጣኛ የሚሰጣቸውን አብዛኛዎቹን መደበኛ ተግባራት እና ስብሰባዎች ላይ
ይሰተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስኮላሮች በ ACES አካዳሚ አሰልጣኝ በሚወሰነው መሰረት፣ በትምህርት ሰዓት ላይ ባለመገኘት ወይም ተገቢ ያልሆነ ባህሪ በማሳየት የተነሳ
ከተወሰኑ የ ACES ተግባራት እንዲወጡ ሊደረጉ ይችላሉ። ከሚጠበቅባቸው ACES ተግባራት አዘውትረው የማይገኙ እና የሚሰጣቸውን የቃል የጽሁፍ
ማስጠንቀቂያዎች ላይ ምላሽ የማይሰጡ ተማሪዎች፣ በ ACES አካዳሚ አሰልጣኙ ውሳኔ መሰረት ከ ACES መርሀግብር በቋሚነት ሊባረሩ ይችላሉ።
ከ ACES መርሀግብር ለመውጣት የሚፈልጉ ስኮላሮች ከ ACES አካዳሚ አሰልጣኛቸው ጋር መገናኘት እና የ ACES መልቀቂያ ቅጽ መሙላት አለባቸው።
የስኮላር/ወላጅ ስምምነት እና የመግባባት ማረጋገጫ ስምምነት፦
ልክ እንደ ACES መርሀግብር ተሳታፊነት፣ ከላይ የተጠቀሰውን የ ACES ስኮላር የሚጠበቅበት እና የተሳታፊነት ፖሊሲን፣ እንደዚሁም የመግባቢያ ስምምነት መግለጫ
ተረድቼ ተስማምቼአለሁኝ። ልክ እንደ ACES ስኮላር ወላጅ/አሳዳጊ በመሆን፣ ከላይ የተጠቀሰውን የ ACES ስኮላር የሚጠበቅበት እና የተሳታፊነት ፖሊሲን፣ እንደዚሁም
የመግባቢያ ስምምነት መግለጫ ተረድቼ ተስማምቼአለሁኝ።

የ ACES ስኮላር ፊርማ፦ _________________________________ ቀን፦ _________MCPS ID: ______________
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ(ዎች)፦ _________________________________ቀን፦ _________
የቤት ስልክ ቁጥር: _____________________________ የወላጅ ሞባይል ስልክ ቁጥር፦ ________________________________
የወላጅ ኢሜይል፦ __________________________________

የ ACES ስኮላር ስም፦ ____________________________________ (እባክዎን ይሄንን የተፈረመበት ቅጽ ወደ ACES አካዳሚ አስልጣኝዎ ይላኩ
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