
 

 
 
 
 
 

Thomas Jefferson Middle School 
የ IBMYP የማርች የዜና መጽሄት 

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል በህብረት መማር። 
 

የወሩ ስጋትን የማይፈሩ የተማሪ መገለጫዎች  ባህርይ  
            
   ሁሉም ተማሪዎቻችን ስጋትን የማይፈሩ እንዲሆኑና 
አጠራጣሪ ሁኔታዎችን በሀሳበ ሰፊነት እና በጉጉት 
እንዲቀርቡ እንፈልጋለን። ስጋት ያለባቸው ሁኔታዎችን 
አለመፍራት ለፈጠራና ስኬት ወሳኝ ነው። በጣም 
ከተለመዱት ስጋቶች መካከል አንደኛው  ሰዎች 
በተሰበሰቡበት ቦታ ንግግር ማድረግ ነው። ሆኖም ፣የኛ 
ምርጥ - ስጋትን የማይፈሩ -ተማሪዎች ግን አይሸማቀቁም፡ Dolphins-Elena 

Rochard፣ Dragons-Freya Matthison፣ Eagles-Filimon Meaza፣ Gators-
Jake Teter፣ Monarch-Demarco Teixeira፣ Owls-Dylan Tallis፣ Penguins-
Sean Howder፣ Phoenix-Martha Whitney እና Stingrays-Layla Eisenberg። 
ምንጭ፡ pixbay 

የተፃፈ ሥርዓተ-ትምህርት 
 
   የቋንቋ እና ሥነ ጽሑፍ 3ኛ ዓመት፣ በሌላ መልኩ ELA 8 ተብለው  የሚታወቁ 
ተማሪዎቻችን «እንዴት ያለ ድንቅ ዓለም ነው?» የሚባል የዲስቶፒያን የትምህርት 
ክፍልን አጠናቀዋል። . - ተማሪዎች ሁለት የፕሮፓጋንዳ ቴክኒኮችን ተጠቅመው 
ፖለቲካዊ ማስታወቂያዎችን ለመፍጠር የሚረዱ የሚዲያ ክህሎት ትምህርት 
አቀራረቦችን ተጠቅመዋል። ተማሪዎች እንደ The Hunger Games፣ The Giver፣ 
Animal Farm እና Fahrenheit 451 ያሉትን ጨምሮ እንደ ምርጫቸው ሌሎች 
ብዙ አሳታፊ ርዕስ ያላቸው መጽሃፎችን አንብበዋል። ከዚያም ተማሪዎች በዲስቶፒያን 
ማህበረሰብ ባህሪያት ላይ የትንታኔ ጽሑፍ አዘጋጅተዋል። ማህበረሰቦች እንዴት 
ዴሞክራሲን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚገድቡ እና ነጻነትን እንደሚያፍኑ በመፈተሽ 
ጽፈዋል። 

የምዘና ፖሊሲ፡ ኮሚቴ ማቋቋም 
        
የመካከለኛ ዓመቶች መርሃ ግብር ነጥብ አሰጣጥ ፍትሃዊ፣ 
ወጥነት ያለው እና ግልጽ ሂደት እንዲሆን ይጠይቃል። በ 
TJMS ምዘና ሲካሄድ የምንሰራው ብዙ ነገር አለ፡ 
ከአስተማሪዎቻችን ⅔ የሚሆኑት ለተወሰኑ ምዘናዎች የ IB 
ቅድመ ሁኔታን እየተጠቀሙ  ነው። ይሁን እንጂ ለወሳኝ 
እድገት ክፍተት አለ። በ 2020 ፎልወቅት በነበረዉ  

ግምገማችን ላይ፣ ለቤት ስራ ወይም የክፍል ስራ ነጥብ በመስጠት እና ለእያንዳንዱ 
የትምህርት ዓይነትናመመዘኛ በየሩብ ዓመት የመጨረሻ ውጤት ሪፖርት ማድረግ 
ሳይሆን እያንዳንዱ አስተማሪ ለሁሉም የማጠቃለያ ምዘናዎች የ IB መመዘኛዎችን 
እንዲጠቀሙ እንፈልጋለን። በመጨረሻ፣ ልንደርስበት የምንፈልገውም ይህ ነው። ይህን 
ሽግግር ስናደርግ፣ ልናሳልፋቸው የሚገቡ በርካታ ውሳኔዎች አሉ። ይህን ለሁሉም ሰው 
እንዲሰራ እንዴት እናደርጋለን?  የ MYP እና የ APS መመዘኛዎችን እንዴት 
እናጣምራለን? የወርሃዊ ስራን  እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንችላለን? የግምገማ 
ኮሚቴን መቀላቀል ከፈለጉ በዚህ ኢሜይል ያድርጉ፡ Kip Malinosky. ምንጭ፡ 
pixbay 

የሙዚቃ ምዘናዎች 
 
   ከ Ms. 
Tangchittsumran: ከዚህ 
ወር በፊት ስለ ሙዚቃ 
ምዘናዎች በጭራሽ ሰምተው 
የማያውቁ ቢሆን እንኳን ፣ 
እርግጠኛ ነኝ አሁን ላይ 
ሰምተዉታል! በየዓመቱ የሁለተኛ ደረጃ ባንድ፣ ኦርኬስትራ እና የኳየር ፕሮግራሞች 
ለሙዚቀኛ ስብስቦች እንደ "SOL" ምዘና በሆነው "የዲስትሪክቱ ግምገማ" ይካፈላሉ። 
እኛ በዲስትሪክት 12 ውስጥ ነን (በአርሊንግተን እና በፌርፋክስ ካውንቲ የተወሰኑ 
ክፍሎች ውስጥ ካሉ ትምህርት ቤቶች የተመሰረተ ነው። ይህ አካባቢ በግዛቱውስጥ 
ከሚገኙት ከፍተኛ ጥራት ካላቸው የሙዚቃ ፕሮግራሞች የተወሰኑት መኖሪያ ሲሆን 
አስቸጋሪ ከሆኑ ፍላጎቶች ድረስ ተሸክሞ ይኖራል  በተከታታይ ለሁለተኛ ዓመት፣ የ 
TJMS ሲምፎኒክ ባንድ እና የተራቀቀ ኦርኬስትራ በአጠቃላይ ምርጥ ደረጃዎችን 
አግኝተዋል። ፎቶ በ Mr. Malinosky። 

የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት ለውጦች 
 
 የማህበረሰብ ፕሮጀክት ኤግዚቢሽን ደርሷል፣ ሚያዚያ 9 
ነው። ዝግጁ ሆኑም አልሆኑም፣ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን 
የ8ኛ ክፍልን TAs በሚጎበኙበት ጊዜ ለ6ኛ እና 7ኛ ክፍል 
ተማሪዎች የዝግጅት አቀራረብ ያቀርባሉ። የ8ኛ ክፍል 
ተማሪዎች ምርመራ ስላካሄዱበት ማህበረሰብ፣ ስለድርጊት 
እቅዳቸው፣ ስለወሰዷቸው እርምጃዎች እና 
ነጸብራቆቻቸው ሲያቀርቡ የ6ኛ እና 7ኛ ክፍል ተማሪዎች 
በመስመር ላይ የ IB ሩብሪክ ደረጃ ይሰጧቸዋል። በተጨማሪም የ6ኛ እና 7ኛ ክፍል 
መምህራን ልክ የሳይንስ ትእይንት እንደተመዘነው ሙሉ የ IB የፕሮጀክት ሩብሪክ 
በመጠቀም ደረጃ ይሰጧቸዋል። የ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ለሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች 
የሚያነቡባቸው አስደሳች ፕሮጀክቶች ለመጠናቀቅ ተቃርበዋል። ፎቶ በ Mr. 
Malinosky። 

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች 
 
 የቤተሰብ እና የሸማች ሳይንስ ንድፍ ትምህርት 
ክፍሎች በሌላ እውነተኛ፣ ጣፋጭ እና ፈጠራዊ 
ምዘናዎች ተሳታፊ ናቸው፡ የተጠበሰ ቺዝ 
ሳንድዊቾች። ይሁን እንጂ፣ እነዚህ የተለመዱ 
የተጠበሰ ቺዝ ሳንድዊቾች አይደሉም። ተማሪዎች 
የተጠበሰውን እንቁላል እና ባኮን፣ ፖም እና ማካሮኒ 
እና የተጠበሰ ቺዝ ሳንድዊቾችን አዘጋጅተዋል። ልክ 
ባለፈው ሴሚስተር እንደተፈጠሩት ፒዛዎች፣ እነዚህ የተጠበሰ ቺዝ ሳንድዊቾች በጣም 
ተወዳጅ ነበሩ። በትክክል ለማስቀመጥ፣ በ IB ሩብሪክ ላይ ማንም ከ 5 በታች 
አላስቆጠረም፣ እንዳውም የተወሰኑት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። አስተዳዳሪዎች፣ 
አማካሪዎች እና አስተማሪዎች ሁሉ የተማሪዎችን ስራ በመገምገም ላይ አስተዋፅኦ 
አድርገዋል።    

ዓለም አቀፍ-አስተሳሰብ ማርዲ ግራስ /Mardi Gras/  
በዚህ በበጋው ወቅት የ IB ዓለም አቀፍ ስብሰባ በኒው 
ኦርሊንስ ነው፣ እናም የ Jefferson የፈረንሳይኛ 
ትምህርት ክፍሎች የዚያች ከተማን ተወዳጅ የበዓል ቀን 
ማርዲ ግራስን እንድናከብር አድርገዋል። ተማሪዎች 
የማርዲ ግራስ ጭምብሎችን አዘጋጁ፣ ብዙ የተለያዩ 
ቀለማት ያላቸው ጨሌዎችን በመልበስ የማርዲ ግራስ 
ኬኮች ይበሉ ነበር። ከዚያም ተማሪዎች ጭምብላቸውን 
አጥልቀው በአዳራሹ ወደታች ወደ ፊተኛው ቢሮ ትንሽ 

የማርዲ ግራስ ሰልፍ በመስራት ተጉዘዋል። የእኛ የዓለም ቋንቋዎች/የቋንቋ ትምህርት 
ክፍሎች ዓላማቸው ሌላ ቋንቋ መማር ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ሌሎች ባህሎችን 
ማክበርም ነው።  ፎቶ በ Mr. Malinosky። 

መጪ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች 
● ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes በብስክሌቶች ጥገና ላይ 

በበጎ ፈቃድ መካፈል፣ 909 S. Dinwiddie St  
(ሙሉ ዝርዝሩን እዚህ ያግኙ)። 

● ዘወትር ረቡዕ የኮሙኒቲ ፕሮጀክት  በቤተ መፃህፍት ውስጥ የሚሰጥ እገዛ 

● ዘወትር ረቡዕ በ 6:30pm በ AFAC የዶሮ ስጋን በመጠቅለል በበጎ ፈቃድ 
መካፈል፣ 2708 S. Nelson St, (ሙሉ ዝርዝሩን እዚህ ያግኙ)። 

● ዘወትር አርብ ከትምህርት ሰዓታት በኋላ በ TJ የማኅበረሰብ መናፈሻ ላይ 
ይስሩ።  

● የአገልግሎት ትምህርት የቀን መቁጠሪያ እዚህ ይገኛል 

● መጪዎቹን ት/ቤት አቀፍ እንቅስቃሴዎች ይጠባበቁ። 

● የ Culpepper መናፈሻ የተማሪ የፒያኖ ሙዚቃ ኮንሰርት ሚያዝያ 5 እና 
ሚያዝያ 12 የሚሳተፉ የፒያኖ ተጫዋቾችን ይፈልጋሉ።  

 

https://pixabay.com/en/thinker-statue-thoughtfulness-1810929/
mailto:kip.malinosky@apsva.us
https://pixabay.com/en/globe-world-languages-translate-110775/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=tjmsservice%40gmail.com&ctz=America%2FNew_York

