
 
 
 
 
 
 

Thomas Jefferson መካከለኛ ደረጃ 

ት/ቤት 
IB MYP የጃንዋሪ በራሪ ፅሁፍ 

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅና ለማሻሻል  በአንድ ላይ መማር። 
 

የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ አሰላሳይ 
 
የመማር ማስተማር ሂደት ሁሉ ማሰላሰልን 
ያካትታል። ዓለምን እንዲሁም የራሳችንን 
እና የሌሎችን ሀሳቦች እና ተሞክሮዎች 
ጭምር ታሳቢ እናደርጋለን። 
ምርጥ አሰላሳይ ተማሪዎቻችን ለ 
Dolphins - Miia Kreek፣ ለ 
Dragons - Ryan Collins፣ ለ Eagles 
- Grace Olivera፣ ለ Gators - 
Malek Ben Hammouda፣ ለ Monarch - Jawan Sbeitan፣ ለ Owl - 
Unayza Aziz፣ ለ Penguins - Alondra Martinez፣ ለ Phoenix - 
Samantha Levy፣ እና ለ Stingrays - Sam Brown ናቸው። ምንጭ፡ pixbay.com  

ተሻሽሎ የቀረበ፡ የ IB ትምህርት ምንድነው? 
 
አለምአቀፉ የባካሎሬት ድርጅት (IBO)፣ ቁልፍ 
ከሆኑት ሰነዶች በአንደኛው ላይ የተደረገ ማሻሻያን 
አሳትሟል፡ የ IB ትምህርት ምንድነው? በትምህርት 
አማካኝነት የተሻለ ዓለምን በመፍጠር ላይ ያተኩራል። 
ዓለም አቀፋዊ አስተሳሰብን፣ የመማር-ማስተማር 
አቀራረቦችን፣ ግንዛቤያዊ ትምህርት እና የተማሪውን 
መገለጫ አውጥቶ ያሳያል። በእውነቱ ይህ ሰነድ የ IB 
መምህራን፡ በጥያቄ፣ በፅንሰ-ሀሳቦች፣ በዓለም አቀፍ 
አውዶች፣ በትብብር፣ የስኬት እንቅፋቶችን 
በማስወገድና በምዘና በመመራት እንዴት ማስተማር 
እንዳለባቸው ይገልጻል። እዚህ ቦታ ያንብቡት። 

የወላጅ/ማህበረሰብ ምዘና አውደ ጥናት 
 
በጃንዋሪ የወላጅ ውይይት ወቅት ተማሪዎች 
በተሻለ ሁኔታ እንዴት እንደሚማሩ  ግብረመልስ 
ለመምህራን ለመስጠት አንድ የተማሪ ፓናል 
አካሂደናል። ተማሪዎች ውጤት ከመቀበላቸው 
በፊት ትምህርቱን ለመለማመድ ግብረመልስ እና 
ጊዜ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። መስፈርትን 
መሰረት ባደረገ የነጥብ አሰጣጥ ለማከናወን 
የምናስበውም በትክክል ይህንኑ ነው። በቀጥታ ከ 

PTA ስብሰባ በፊት ጃንዋሪ 21 ላይ የወላጅ/የማህበረሰብ አውደ ጥናት አካሂደናል። 
መደበኛ ተከታታይ እና አጠቃላይ ምዘናዎችን እና በመስፈርቶች ላይ በመመርኮዝ 
ነጥቦችን እንዴት መወሰን እንደሚቻል ተወያይተናል። በተጨማሪም፣ በ Synergy 
ውስጥ በመደበኛ ሞድ ParentVue ምን እንደሚመስል ናሙናዎችን ተመልክተናል። 
እንዲሁም በርካታ ጥያቄዎችን መልሰናል፣ እዚህ ላይ ይመልከቱት። ምንጭ፡ 
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20  

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች 
 
የ 2ኛ፣ ዓመት የ 7ኛ ክፍል የሂሳብ መምህራኖቻችን 
አመታዊ የአለም አቀፍ ምግቦች ነጠላ ምጣኔ 
ግምገማ አካሂደዋል። ውጤቶቹ ከሳልቫዶር ፑፑሳስ 
እስከ ኢትዮጵያ እንጀራ ድረስ ያሉ ጣፋጭ ምግቦች 
ነበሩ። ተማሪዎች ከ 4 እስከ 5 ለሚሆኑ ሰዎች 
የታሰቡትን የምግብ አዘገጃጀቶች ከ 10 እስከ 12 
ለሚሆኑ ሰዎች እንዲበቁ አድርጎ መጠናቸውን ከፍ 
ለማድረግ የግንኙነቶች እና ማረጋገጫዎች ፅንሰ-
ሀሳቦችን ተግባራዊ ማድረግ ነበረባቸው። ከበቂ 

በላይ ኩኪዎች፣ ኬክ፣ እና ብራውኒስ በመያዝ በዚህ ዓመት በተለይ በጣፋጭ ምግቦች 
ላይ ከበድ ብለን ነበርን። ይህ መስፈርት Aን በመጠቀም ተገምግሟል፡ ማወቅና 
መረዳት እና መመዘኛ C፡ መግባባት። ምንጭ፡ 
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20  

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት 
 
የማኅበረሰብ ፕሮጀክት ሁለተኛው YJP ዎች  ዝውውራችንን በማጠናቀቅ ላይ ነን።  
እስካሁን ድረስ የተመረጠው በጣም ታዋቂው ርዕሰ እንስሳትን መርዳት ነበር። 
መጠለያዎችን ለመደገፍ የዳቦ ሽያጮችን በማካሄድ እንስሳትን የሚረዱ ተማሪዎች 
አሉን። ሆኖም በአርሊንግተን እንስሳትን መርዳት ተማሪዎቻችን ሊያከናውኑት 
የተነሱበት ብቸኛው ዓላማ አይደለም። ተማሪዎች በዓለም ዙሪያ ሊጠፉ በተቃረቡ 
ዝርያዎች ላይ ከኦራንጉታኖች እስከ ቀይ ፓንዳዎች ድረስ ትኩረት ያደርጋሉ። 
ልጆቻችን እነዚህ እንስሳት ስለሚገጥሟቸው አደጋዎች ያላቸዉን ግንዛቤ በማሳደግ ላይ 
ናቸው። እንዲሁም ትልልቅ የተማሪ ቡድኖች ቤት አልባዎችን በመርዳት እና የአለም 
ሙቀት መጨመርን በመቆጣጠር ላይ እንደገና አተኩረዋል። ሌላኛው የተማሪ ቡድን 
በማጠናከሪያ ትምህርት ላይ ያተኮረ ነው እናም በ Fleet የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ላይ የሚገኙ የተወሰኑ ተማሪዎች አሉን።  

የአገልግሎት ትምህርት 
 

የእኛ 2ተኛ አመት 2 ቋንቋ እና 
ሥነጽሑፋዊ አስተማሪዎች 
ዓመታዊውን ሲቪክ የከተማ 
አዳራሽን ከካውንቲ ቦርድ አባላት 
ክርስቲያን ዶሴ እና ኤሪክ ጉተል ፣ 
የትምህርት ቤት ቦርድ አባላት ሞኒኬ 
ኦውግ እና ባርባራ ካንየን እና 
የኤ.ፒ.ኤስ ዘላቂነት አቀናባሪ ካቲ 
ሊን አደረጉ ፡፡ ተማሪዎች ከዝቅተኛው የደመወዝ ክፍያ እስከ አካባቢ ያሉ ጉዳዮችን 
በተመለከተ ጽፈዋል ፡፡ ተማሪዎች ለአካባቢያችን ባለሥልጣናት የሚያነቃቃ ጥያቄ 
አቅርበው ነበር ፡፡  ምንጭ፡ 
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20  

National Geography Bee (አመታዊ የጂኦግራፊ ውድድር) 
 
የግለሰቦች እና የህብረተሰብ ተማሪዎቻችን ጃንዋሪ 
14 ባዳረጉት ከፍተኛ የ National Geography 
Bee ውድድር ዓለም አቀፍ አስተሳሰብን 
አሳይተዋል። Dr. Nolan በትዊተር ገፃቸው 
“ለሁሉም ተወዳዳሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ!  
ሁሉም አዎንታዊ በሆነ መልኩ ስጋትን የማይፈሩ 

ነበሩ።” ብለዋል እናም  Ms. Jordan ከተመራ 
ሦስት የጥሎ ማለፍ ዙሮች በኋላ Dan Meyer 
አሸናፊ መሆኑ ተገልጿል። ምንጭ፡  
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20  

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

● ዘወትር  ሐሙስ ከትምህርት ሰዓት በኋላ ለ Jefferson የአካባቢ ክበብ 
Mr. Malinoskyን በክፍል ቁጥር 264 ይቀላቀላሉ 

 

https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/What-is-an-IB-Education.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/MYP-Criteria-Based-Grades-Parent-Workshop.pdf
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf

