Thomas Jefferson Middle School
የ IBMYP የኦክቶበር ዜና መጽሄት
የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህሪ፡ ሀሳበ-ሰፊ
የ IB ተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን
በሁሉም ስምንት የትምህርት ዘርፎች
ውስጥ ስለ ስድስት ዓለም አቀፍ አውዶች
በመማር ሀሳበ-ሰፊ ለመሆን እንጥራለን።
ተማሪዎቻችን በተለያዩ መልመጃዎች እና
የትምህርት ተግባራት አማካኝነት
ይዘቶችን ከተለያዩ እይታዎች አንዲገነዘቡ
እናበረታታለን።
በተማሪ-የተመረጡ ምርጥ ሀሳበ-ሰፊ ተማሪዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡
Dolphins - Ray Briscoe፣ Dragons - Sami Stewart፣ Eagles - Quin
Castelli፣ Gators - Dakota Bannach፣ Monarch - Sarah Eichorn፣
Owl - Berivan Hanish፣ Penguins - Cheyenne Klapper፣ Phoenix Bilguun Zolzaya እና Stingrays - Matthew Abramson።
ምንጭ ፡https://pixabay.com/en/sky-freedom-happiness-relieved-2667455/

የተፃፈ ሥርዓተ-ትምህርት
ባለፈው ወር ቋንቋ እና ሥነ ጽሑፍ (የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት) እና ሂሳብን
አጉልተን አሳይተናል፣ በዚህ ወር ላይ በግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች (ማህበራዊ
ጥናቶች) እና ሳይንሶች ላይ እናተኩራለን። በአንደኛ ዓመት (6ኛ ክፍል) ታሪክ
ተማሪዎች ስለ ቀደምት አሜሪካዊያን ሕንዶች እየተማሩ ነው፣ በሁለተኛ ዓመት (7ኛ
ክፍል) ታሪክ እየሰፋ ስለሚሄደው አገር እና የዜግነት ስሜትን እንማራለን። በሶስተኛ
ዓመት (8ኛ ክፍል) ስለ አካላዊ እና ባሕላዊ ጂኦግራፊ እንማራለን።
በሳይንሶች፣ በአንደኛ ዓመት ውስጥ፣ ተማሪዎቻችን ስለ ስነ-ፈለክ (አስትሮኖሚ)
እየተማሩ ነው፣ በሁለተኛ ዓመት ውስጥ ስለ ሳይንሳዊ መጠይቆች እንማራለን፣
በሶስተኛ ዓመት ውስጥ ቅንጣትን ስለ መለካት እና የሳይንስ ፌስቲቫል ቀንን
ስለመጀመር እንማራለን።
ለእያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት እና ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ክፍሎችን እዚህ
ይመልከቱ።

የ IB ፖሊሲ የቋንቋ ፖሊሲ ግምገማ
የ Jefferson የቋንቋ ፖሊሲያችን ለግምገማ ዝግጁ
ነው። በ Jefferson ከሁሉም የዓለም ክፍሎች የመጡ
ተማሪዎች አሉን። የቋንቋ ፖሊሲያችን ሁሉም
ተማሪዎች ተጨማሪ ቋንቋን እንዲማሩ፣ እንግሊዝኛ
ለመማር የሚያስችላቸውን ድጋፍ እና የአፍ መፍቻ
ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ካልሆነ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው
ለመማር የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣል። በአሜሪካ የምልክት
ቋንቋ፣ በአረብኛ፣ በቻይንኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በላቲን እና በስፓንኛ የቋንቋ መቅሰሚያ
ትምህርቶችን ማቅረብ በመቻላችን እድለኞች ነን። ፖሊሲያችን አሁንም በረቂቅ
ቅርጸት መልክ ነው ያለው (እዚህ ጋር ያንብቡ) እና ሁሉንም አስተያየት እንቀበላለን።
ምንጭ፡ pixabay.com/en/welcome-words-greeting-language-905562/

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች
ባለፈው ወር ተማሪን ማዕከል ባደረገ ትምህርት ላይ ያተኮርን
ሲሆን በዚህ ወር ስለ ትክክለኛ ምዘና እንጽፋለን። የ Ms. Boda
ቤተሰቦች እና የሸማች ሳይንሶች ትምህርት ክፍል በምርጥ ዓለም
አቀፍ ፒዛ ውድድር ውስጥ ተሳትፈዋል። ተማሪዎች የግሪክ፣
የሩሲያ፣ የፈረንሳይ እና የሜክሲኮ ፒዛዎችን አዘጋጅተዋል።
ሁሉም ደረጃዎች የተገመገሙት ለጣፋጭነት በተቀመጡ ተግባር
ተኮር ክፍፍሎች የ IB ቅኝትን በመጠቀም ነበር። ሁሉም ፒዛዎች
ማለት ይቻላል ምርጥ-ደረጃ ላይ የሚል ግብረ መልስን
አግኝተዋል። Dominos እና Papa John’s ብትጠነቀቁ ይሻላል፣ Yellow
Jackets በዓለም አቀፍ ፒዛ የማይቻሉ እየሆኑ ነው! ፎቶ በ Malinosky

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት
የማኅበረሰብ ፕሮጀክቱ አሁን በመካሄድ ላይ
ነው! ገና ካሁኑ 139 የተማሪ ቡድኖች
ለማኅበረሰብ ፍላጎት ምላሽ መስጫ የማኅበረሰብ
ፕሮጀክት እቅዶቻቸውን አስገብተዋል። በጣም
ታዋቂዎቹ ግቦች በቀጥተኛ አገልግሎት ላይ
መሳተፍ እና ስለ ማህበራዊ ምክንያቶች ግንዛቤን
ማስፋት ናቸው።
የማኅበረሰብ ፕሮጀክቱ ግን አንዳንድ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን ብቻ የሚያድን ጭራቅ
አይደለም፣ ነገር ግን ከመማሪያ ክፍል ውስጥ ትምህርት ጋር የተገናኘ ፕሮጀክት ነው።
የታወቁት የትምህርት አይነት አገናኞች ግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች፣ ሳይንሶች እና
ጥበባት ናቸው። እዚህ ላይ ተጨማሪ ይወቁ።

ዓለም አቀፍ ክስተቶች
በዓለም ዙሪያ ያለው የስደተኝነት ቀውስ እየተጠናከረ
ሲሄድ የ Jefferson ተማሪዎች - ስለ ሶስት ወጣት
ስደተኞች፡ አንድ በ1930ዎቹ ከጀርመን፣ አንድ በ1990ዎቹ
ከኩባ እና አንድ በ2015 ከሶርያ - የሚያወራውን የ Alan
Gratz ን ስደተኛ ልቦለድን ሲያነብቡ ነበር። የንባብ
ተሞክሮን ለመደገፍ፣ ቤተ መጻህፍታችን ደራሲው እንዴት
እና ለምን መጽሐፉን ለመጻፍ እንደተነሳ የገለጸበትን አንድ
የድረ-ገጽ ውይይት አስተናግዷል።
ይህ መጽሐፍ በ TJ በጣም ታዋቂ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነበር። በሁለቱም በቋንቋ እና
ሥነ ጽሑፍ እና በግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች ክፍሎች ውስጥም ጥቅም ላይ ውሏል።

Jefferson በማህበረሰቡ ውስጥ
በኦክቶበር 19 በተካሄደው የ Harvest
Festival (የምርት በዓል) ወቅት ተማሪዎች
ለማኅበረሰቡ ዝማሬ እና ዳንስ አቅርበዋል።
ተማሪዎች ዘፈኖችን ከ "Greatest
Showman” እና የኬንያ ጭፈራዎችን
አቅርበዋል።
በተጨማሪም የ Jefferson ሞዴል የ UN ክለብ በ MD በሚገኘው የ HoltonArms ት/ቤት ውስጥ በመጀመሪያ ጉባኤያቸው ላይ ተሳትፏል። ተማሪዎቻችን
ቬንዙዌላ፣ ሲንጋፖር እና ሌሎች በርካታ ሀገራትን ወክለዋል።
ምንጭ፡ https://twitter.com/DJordanAPS/status/1053411664178102272

መጪ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች
●
●
●
●
●
●

በየሳምንቱ ረቡዕ ከኖቬምበር 7 ጀምሮ የማኅበረሰብ ፕሮጀክት ምርመራ
እርዳታ
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)
የምግብ አውቶብሱን ግንኙነት ለማስተካከል Mr. Malinoskyን ያናግሩ
የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፕሮጀክቶች ግብን ኦክቶበር 29
ያጠናቅቃሉ
የአገልግሎት ትምህርት የቀን መቁጠሪያ እዚህ ይገኛል

