የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተወካዮች ማመልከቻ
የ K-5 የሒሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የK-5 የሂሳብ ትምህርት ማተርያሎች እየገመገመ ነው።ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣የሲያትል
የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሰራተኞች፣ቤተሰቦች፣እና የማህበረሰብ አባላት የያዘ ገምጋሚ ኮሚቴ ያቋቁማል፡፡ኮሚቴው በመስከረም 2021
ሥራ ይጀምራል፡፡በትምህርት ቦርድ ከፀደቁ፣አዲሶቹ የማስተማሪያ ቁሳቁሶች ከ2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ አገልግሎት ላይ
ይውላሉ፡፡
የK-5 የሒሳብ ትምህርት ማተርያሎች ገምጋሚ ኮሚቴ አባልነት
ገምጋሚው ኮሚቴ በቦርዱ የፀደቀውን የግምገማ ሂደት ይከተላል፡፡ኮሚቴው በመማሪያ ቁሳቁሶቹ ላይ ምክሮችን ለመስጠት ወደ
መግባባት ይደርሳል።ኮሚቴው በሂደቱ ወቅት የተሰበሰበውን ተጨባጭ ማስረጃ በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የቦርድ ፖሊሲ
መሠረት ይጠቀማል።ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣የተለያዩ አመለካከቶች እና ልምዶች ያሏቸው የሲያትል የህዝብ ትምህርት
ቤቶች፣ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የሚወክል የግምገማ ኮሚቴ ለመምረጥ አቅዷል።ኮሚቴው የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች
የሚወክሉ አስተማሪዎች እና አስተዳዳሪዎች፣ወላጆች/አሳዳጊዎች፣የማህበረሰብ አባላት እና የግምገማው ኮሚቴ አስተባባሪዎች
ይገኙበታል፡፡
የተወካይ ሀላፊነቶች
• በታቀዱት ሁሉም ስብሰባዎች መሳተፍ
• ቁሳቁሶችን መገምገም
• ከማህበረሰብዎ ጋር ይነጋገሩ
• ማህበረሰብዎን ይወክሉ
የጊዜያዊ ኮሚቴ የስብሰባ ቀናት
ኮሚቴው ከመስከረም 2021 እስከ መጋቢት 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ ብዙ ጊዜ ይገናኛል፡፡
ደረጃ 1: የመጀመሪያ ግምገማ እና ምርጫ:
• ቅዳሜ፣መስከረም 11፣ከ9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• ሰኞ፣መስከረም 20፣ከ5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• ሰኞ፣ጥቅምት 4፣ከ5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• ቅዳሜ፣ጥቅምት 23፣ከ9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• ሰኞ፣ህዳር 1፣ከ5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• ሰኞ፣ህዳር 8፣ከ5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• ቅዳሜ፣ታህሳስ 4፣2021; ከ9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• እንደአስፈላጊነቱ በገምጋሚው ኮሚቴ ስምምነት የሚወሰኑ ተጨማሪ ቀናት/ጊዜያት
ደረጃ 2: የመጨረሻ ግምገማ እና ምርጫ:
• ቅዳሜ፣መጋቢት 5 እና መጋቢት 12, 2022; 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• እንደአስፈላጊነቱ በገምጋሚው ኮሚቴ ስምምነት የሚወሰኑ ተጨማሪ ቀናት/ጊዜያት
ለበለጠ መረጃ
ስለ የK-5የሂሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ የበለጠ ለመረዳት ድረ-ገጻችን
(https://www.seattleschools.org/academics/curriculum/alignment_and_adoption/curriculum_adoption/2021_math_K5) ይጎብኙ:
የ K-5 የሂሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ ለመሆን እንዴት ማመልከት ይቻላል
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ብዝሃነትን የሚወክሉ እና ለግምገማ የቀረቡትን የማስተማሪያ
ቁሳቁሶች በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤ እና እይታ የሚሰጡ የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባላት ማካተት ይፈልጋል፡፡የኮሚቴው አባላት

የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተወካዮች ማመልከቻ
የ K-5 የሒሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች
በግምገማው ሂደት ሁሉ ክፍት አእምሮ፣የተማሪዎችን የሂሳብ ትምህርት ፍላጎት እና በጥያቄ፣ትርጉም ባለው ውይይት እና በትብብር
ለመሳተፍ ፍላጎት ማምጣት አለባቸው፡፡
እባክዎን የሚከተለውን የማመልከቻ ቅጽ ይሙሉ እና ወደ የሂሳብ ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ፣Elissa Farmer ያስገቡ።ማመልከቻውን
የሚገባበት የመጨረሻ ቀን አርብ፣ሐምሌ 130ነው፡፡
1. የመጀመሪያ እና የአያት ስም:
2. የኢሜል አድራሻ:
3. የቤት ወይም የተንቀሳቃሽ ስልክ:
4. በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ልጆች ካሉዎት እባክዎን መረጃውን ከዚህ በታች ያቅርቡ፡፡
ትምህርት ቤት

የክፍል ደረጃ:

ፕሮግራም:

ትምህርት ቤት

የክፍል ደረጃ:

ፕሮግራም:

ትምህርት ቤት

የክፍል ደረጃ:

ፕሮግራም:

5. እርስዎ የአንድ ተቋም፣የማህበረሰብ ወይም የሙያዊ ድርጅት አባል ከሆኑ እባክዎን የተቋሙን ወይም የድርጅትዎን ስም ያቅርቡ :
6. የተለያዩ አመለካከቶችን ያሏቸው የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የሚወክል ገምገሚ ኮሚቴ ለመፍጠር
፣ እባክዎን በሚመለከትዎት ሁሉ ምልክት ያድርጉ።
 የአሜሪካ ሕንድ ወይም የአላስካ ተወላጅ
 እስያዊ
 ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ
 ሂስፓኒክ / ላቲኖ

 የሃዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ የፓሲፊክ ደሴት
ተወላጅ
 ነጭ
 ሌላ፣እባክዎን ይግለጹ:
 መልስ ላለመስጠት እመርጣለሁ

7. የK-5 የትምሀርት ማተርያሎች ገምጋሚ ኮሚቴ ሁኜ ለማገልገል ከተመረጥኩ፣ የኮሚቴው ዓላማ በዲስትሪክቱ ውስጥ ያሉትን
የሁሉም ተማሪዎች ፍላጎቶች የሚያሟሉ ምርጥ የማስተማሪያ ቁሳቁሶችን መምረጥ እንደሆነ ተረድቻሎህ።እኔ እንደ ተሳታፊ ፣
ሚናየ ግልፅ መሆን እና ለእያንዳንዱ የቁሳቁስ ስብስብ እኩል እና አድልዎ የሌለበት ግምት መስጠት እንደሆነ ተረድቻለሁ (በዚህ
ሳጥን ውስጥ ምልክት ማድረግ ስምምነትዎን ይሳያል)፡፡
8. በገምጋሚው ኮሚቴ አባል ለመሆን ተቀባይነት ማግኘቴ የተገለጹትን ቀናት ሁሉ እንዲሁም ኮሚቴው በጋራ የተስማሙባቸውን
ተጨማሪ ቀናት መገኘት እንደሚያስፈልገኝ ተረድቻለሁ (በዚህ ሳጥን ውስጥ ምልክት ማድረግ ስምምነትዎን ይሳያል)፡፡
ሁሉም ማመልከቻዎች እስከ አርብ፣ሐምሌ 30 ፣2021 ድረስ መግባት አለባቸው።ስለ ፍላጎትዎ እናመሰግናለን!
ማመልከቻዎን ለማጠናቀቅ ይህንን እና የሚከተለውን ገጽ ያጠናቅቁ።
ማመልከቻዎች በሚከተሉት ሊቀርቡ ይችላሉ
•

በየሂሳብ የግምገማ ኮሚቴ ድረ-ገጽ ላይ ያለውን አገናኝ በመጠቀም በመስመር ላይ ቅፁን ማጠናቀቅ

•
•

የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተወካዮች ማመልከቻ
የ K-5 የሒሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች
የተጠናቀቀውን ቅፅ ወደ erfarmer@seattleschools.org ኢሜል ማድረግ።
Seattle Public Schools
ታትሞ በፖስታ ወደ:
Attn: Elissa Farmer MS-32-156
PO Box 34156
Seattle, WA 98124-1165

9. በ K-5 የሒሳብ ማስተማሪያ ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ ውስጥ ለማገልገል ለምን ፈለጉ?

10. ለኮሚቴው ምን የተለየ አመለካከት ይዘው ይመጣሉ?

11. በሂሳብ ትምህርት ፍትሃዊነት ለምን አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ?

12. እባክዎን ያልዎትን ማናቸውንም ተዛማጅ ልምዶች ይግለጹ (ኮሚቴ ውስጥ ማገልገል ፣ መግባባት ላይ መድረስ ፣ ምርቶችን
መገምገም ወይም መከለስ፣ወዘተ)

የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተወካዮች ማመልከቻ
የ K-5 የሒሳብ ትምህርት ቁሳቁሶች ገምጋሚ ኮሚቴ
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች

13. ስለእርስዎ እንድናውቀው የሚፈልጉት ሌላ ነገር አለ?

