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Thomas Jefferson Middle School 
IB MYP ዲሴምበር በራሪ ጽሑፍ 

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል በህብረት መማር።  
የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ ዕውቀት ያለው/ያላት 

 
ሁሉም ትምህርት እውቀትን መመርመር 
ያካትታል። በትምህርቶች ሁሉ የሚተገበሩ 
ቁልፍ ፅንሰ ሀሳቦችን እንማራለን። በአገር 
ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠቀሜታ 
ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ እንሳተፋለን። 
ምርጥ ዕውቀት ያላቸው ተማሪዎቻችን 
የሚከተሉት ናቸው፡  ለ Dolphins - Lizi 
Papinashvili፣ ለ Dragons - 
Matthew Abramson፣ ለ Eagles - Mariam McClure-Simonyan፣ ለ 
Gators - Ryan Cohen፣ ለ Monarch - Kennedi Carter፣ ለ Owl - 
Alaina Setzo፣ ለ Penguins - Kimber Shaw፣ ለ Phoenix - Yassir 
Erami፣ እና ለ Stingrays - Charles Scott ናቸው። ምንጭ፡ pixbay.com  

የግል ጥናትና የትምህርት ቤት መሻሻል 
 
የጄፈርሰን IB MYP ግምገማ ራስን 
ማጥናታችንን እንቀጥላለን ፡፡ ለዚህም ጥሩ 
ዜና አለን፡ ተማሪዎቻችን እራሳቸውን 
በበርካታ የ IB MYP አሰራሮች  “የላቅን” 
ወይም “በማሳየት ላይ ያለን” አድርገው 
ይቆጥራሉ። በተለይም ጥናት ከተካሄደባቸው 
525 ተማሪዎች ውስጥ 80.5% የሚሆኑት 
መማር-ማስተማር እንደ አሳሳቢዎች እና 
ጠያቂዎች እንደሚያሳትፋቸው ይስማማሉ 
(በቀኝ በኩል የተመለከተው: ሰማያዊ = 
“የላቀ፣” ቀይ = “በማሳየት ላይ ያለ፣” ብርቱካናማ = “በእድገት ላይ ያለ፣ አረንጓዴ 
=“ብቅ እያለ ያለ”)። መምህራን እና ወላጆች የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄድባቸው ይሆናል። 

በምዘና ላይ የሚሰጥ ስልጠና 
 
የግምገማ ልምዶቻችን ወጥ፣ ግልጽ እና ፍትሃዊ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ መስፈርትን መሰረት 
ባደረገ የነጥብ  አሰጣጥ ወደፊት እየተጓዝን ነው። 
ይህንን ለማድረግ ለሠራተኞች ስልጠና እና 
ለወላጆች የመረጃ መስጫ ክፍለጊዜዎችን 
እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ 5 መምህራን  በ 
Norfolk ወደ MYP የምዘና ስልጠና ገብተዋል፣ 

ሌላኛው በ Vancouver ወደሚሰጥ የምዘና ስልጠና ሄዷል፣ 5 አስተዳዳሪዎች እና 
አስተማሪዎች በ South Carolina ውስጥ ለሥልጠና የተመዘገቡ ሲሆን በ 
Maryland ውስጥ ሁለት ተጨማሪ የሥልጠና ክፍለ ጊዜዎች ጥር ውስጥ ይሰጣሉ። 
ጃንዋሪ 21፣ በ 6pm ላይ በቤተ-መፃህፍቱ ውስጥ የወላጅ ምዘና አውደ ጥናት አለን።  
በሁለተኛው ሴሚስተር ውስጥ ሁሉም መምህራን ማሳያ ደረጃን-መሠረት ያደረገ 
የውጤት ደብተር እንዲኖራቸው ማድረግ ዓላማችን ነው። ምንጭ: 
twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20   

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች 
 
የቋንቋ እና ሥነጽሑፍ 3ኛ ዓመት 
መምህራኖቻችን በቅርቡ በፍልሰት ላይ 
ያለዉን ክፍላቸዉን አጠናቀዋል። የ8ኛ 
ክፍል ተማሪዎቻችን ስለ ፍልሰት አሳማኝ እና 
አስገራሚ ትረካዎችን ጽፈዋል። ተማሪዎች 
ግጥም፣ ግራፊክ ልብ-ወለድ መጻፍ፣ ወይም 
ለፎቶግራፎች ዝርዝር መግለጫ ፅሁፎችን 
መፃፍ ወይም በክፍል ውስጥ ስላነበቧቸው 
እና ስለተነተኗቸው ጽሁፎች ሥነ-ፅሁፋዊ 
ትችቶችን መፃፍ ይችላሉ። ከዚህ በላይ በምስሉ ላይ እንደተመለከተው አንድ ተማሪ 
አንድ ወጣት ቤተሰብ ወደ አሜሪካ ሲፈልስ ስላጋጠመው መጥፎ ጉዞ የሚገልፅ ታሪክ 
የመረጠዉ ነዉ፡፡ ይህ ፕሮጀክት መስፈርት Aን በመጠቀም ተገምግሟል፡ ትንታኔ እና 
መስፈርት C፡ ጽሑፍን በማዘጋጀት ላይ። ፎቶ ከ Ms. Madhi ክፍል። 

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት 
 
የማኅበረሰብ ፕሮጀክት ሁለተኛው YJP ዎች  ዝውውራችንን በማጠናቀቅ ላይ ነን።  
እስካሁን ድረስ የተመረጠው በጣም ታዋቂው ርዕሰ ጉዳይ 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 አንዳንድ ተማሪዎቻችን በ Fleet 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ላይ ናቸው።  

የአገልግሎት ትምህርት 
 
NJHS በኖቬምበር 22 እና በዲሴምበር 14 መካከል 
ዓመታዊ የታሸገ ምግብ ማሰባሰብ አካሂደዋል። 
በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ያሉ ተማሪዎች ለ TA 
መምህራኖቻቸው ገቢ የሚደረጉ የጣሳ ምግቦችን 
ሰብስበዋል።  የምግብ ልገሳዎቹ በ Doorways for 
Women (የቤት ውስጥ ጥቃት መጠለያ) እና 
በአርሊንግተን የምግብ ድጋፍ ማእከል (ለተቸገሩ 
ቤተሰቦች ምግብ) መካከል ተከፋፍለዋል። በ Ms. 
Kramer የሚመሩ አስር ተማሪዎች ሁሉንም 
ልገሳዎች በመሰብሰብ አግዘዋል።  

የክረምት ስብሰባዎች 
 
 የሙዚቃ ሥነ-ጥበባት ተማሪዎቻችን ተከታታይ 
የበዓል ኮንሰርቶችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። 
በዲሴምበር 11 ሁሉም ተማሪዎች የመዘምራን 
ቡድናችን፣ የሙዚቃ ቡድናችን እና የባንድ 
ትርኢቶችን እንዲሰሙ የተስተካከለ መርሃግብር 
ነበረን። በዲሴምበር 17፣ 7pm ላይ ተማሪዎች 
ለማህበረሰቡ ያላቸውን ተሰጥኦ ያሳዩበት የመዘምራን ኮንሰርት ዝግጅት ነበረን።  
ምንጭ: twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20  

መጪ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች 
 

● ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes ብስክሌቶች 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://twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?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
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