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የኢሜል ሥነ ምግባር  

እንደ አስተማሪዎ ላለ አዋቂ ሰው ኢሜል የሚልኩ ከሆነ፣ ልትከተሏቸው የምትችሉ የተወሰኑ መመርያዎች 

እና ቅርፀቶች የሚከተሉት ናቸው: 

1. የ SPS ኢሜይል አድራሻዎ @ seattleschools.org ይጠቀሙ 

2. ግልጽ ቀላል ርዕሰ ጉዳይ(Subject line )ይጠቀሙ 

o የኢሜሉን ይዘት በትንሽ ቃላት ያጠቃልሉ ፡፡ 

3. በሰላምታ ይጀምሩ 

o ጤና ይስጥልኝ ፣ እንደምን አደሩ/እንደምን ዋሉ እና  የሰውየውን የመጨረሻ ስም እና 

መአርግ እንደ  አቶ/ወሮ፣ወይም ዶክተር የመሳሰሉ 

4. መልእክትዎ ግልፅ ይሁን 

o ጽሑፍዎ አጭር እና መልእክት የሚያስተላልፍ መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡ 

5. በኢሜልዎ ላይ ማጠቃለያ ያክሉ 

o ኢሜይልዎን ስላነበቡ በማመስገን እና “Sincerely” ወይም “Best” ከስምዎ ጋር በመፃፍ 

ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። 

o የትምህርትዎን ስም እና ክፍለ ግዜ ያካትቱ ለምሳሌ “Biology Period 3” 

6. ኢሜልዎን ከመላክዎ በፊት ያረጋግጡ (በድጋሚ ማረጋገጥ)  

o ለማለት የፈለጉትን ሁሉ መፃፍዎን ያረጋግጡ። 

o የተለመዱ የሰዋሰዋዊ ፣ የፊደል አጻጻፍ እና የስርዓተነጥብ ስህተቶችን ይመልከቱ። 

ለተሟላ የባለሙያ የኢሜል መመሪያዎች ፣ ብሎጉን ይመልከቱ ፣ “A Comprehensive Guide to Email Etiquette 

for High Schoolers” by Sadhvi Mathur (July 20, 2017) 

 

የኢንተርኔት ጎበዝ ይሁኑ(Be Internet Awesome) 

እንደ የSPS ኢሜል እና Microsoft Teams የመሳሰሉ በኢንተኔት የምትጠቀሟቸው የዲጂታል መሳሪያዎች 

እና ፀጋዎች ሲኖሩ የተወሰኑ ኃላፊነቶች ከነሱ ጋር አብረው ይመጣሉ ። በትምህርትቤት ውስጥ ተግባራዊ 

የሚሆኑ የስነምግባር መመሪያዎች እና ህጎች በመስመር ላይ ከሌሎች ጋር ሲገናኙ እና ሃሳብ ሲቀያይሩ 

በተመሳሳይ መንገድ ተግባራዊ ይሆናል። በተጨማሪም ፣ የመስመር ላይ ደህንነት እና ጥንቃቄ ማድረግ 

ያለብዎት ነገሮች አሉ።  Internet Awesome እንዴት መሆን እንደሚቻል  አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች የያዘ 

ፖስተር እዚህ አለልዎት። 

 

የ SPS ተማሪ የኔትዎክ አጠቃቀም ስምምነት 

በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ የተሰጡትን የስምምነት ቅጾች ያስታውሳሉ ?ምናልባት ላያስታውሱ 

ይችላል። ለማስታወስ ያክል ፣የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ መጠቀም ልዩ መብት ነው እና ሁሉም 

ተማሪዎች የኔትዎርክ መለያዎን ለመጠቀም የኔትዎርክ ህጎችን ማንበብ እና መስማማት አለባቸው። 

https://blog.collegevine.com/a-comprehensive-guide-to-email-etiquette-for-high-schoolers/
https://blog.collegevine.com/a-comprehensive-guide-to-email-etiquette-for-high-schoolers/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_Poster.pdf
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በዲስትሪክቱ ኮምፒተር ወይም ዲስትሪክቱ በሰጠው የኔትወርክ አካውንት ላይ የሚላክ፣ኢሜል 

የሚደረግ፣ወይም የሚታይ ማንኛውንም መረጃ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰራተኞች የማየት መብት 

እንዳላቸው ልብ ይበሉ ። የተማሪ የኢንተርኔት ቅጾች በ SPS ድረገፅ በሚከተለ ኣገናኝ አለልዎት Student 

Internet Forms ። ድህረ ገፁን ወደ ታች ይሸብሉሉ እና ስምምነቱን ለማንበብ በሚመርጡት ቋንቋ ላይ 

ጠቅ ያድርጉ። 

https://www.seattleschools.org/departments/dots/support_training_forms/student_internet_forms
https://www.seattleschools.org/departments/dots/support_training_forms/student_internet_forms

