Thomas Jefferson Middle School
የ IBMYP የፌብሩዋሪ የዜና መጽሄት

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል አብሮ መማር።
የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህሪ፡ አሳቢ
የተፃፈ ሥርዓተ-ትምህርት
ሁሉም ተማሪዎቻችን አሳቢዎች እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ደራሲ
Dan Willingham "ማህደረ ትውስታ የሃሳብ ዝቃጭ ነው"
ሲሉ ጽፈዋል። ተማሪዎች እንዲማሩ፣ እየተማሩት ስላለው ነገር
በጥልቀት እና ፈጠራን በተሞላ መልኩ ማሰብ አለባቸው።
ተማሪዎች እንደ አሳቢዎች እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችሏቸውን
የመማሪያ እንቅስቃሴዎች እና ግምገማዎች በመደበኛነት
ለመጠቀም እንሞክራለን። በተማሪዎች-የተመረጡ ምርጥ
አሳቢዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡ Dolphins-Nora Mallet፣ Dragons-Nour Ben
Hammouda፣ Eagles-Dhruva Barua፣ Gators-Chris Hunter፣ MonarchDiana Rojas፣ Owls-Frances Shapiro፣ Penguins-Sean Memon፣ PhoenixBronwen Kubiack እና Stingrays-Katherine Velasco። ምንጭ፡ pixbay

በግለሰቦች እና በኅብረተሰቦች፣ የዓለም ጂኦግራፊ ተማሪዎቻችን በግጭት እና
አፈታት ላይ ችግርን መሰረት ያደረገ የ IB ትምህርት ክፍልን በማጠናቀቅ ላይ ናቸው።
ተማሪዎች በዓለም ዙሪያ ያለ አንድ ዓለም አቀፍ ግጭትን በትብብር ይተነትኑና
የመፍትሔ ሃሳብ ያቀርባሉ። ግጭቶችንና ግጭቶች ለምን እንደሚከሰቱ የሚገልጹ
ጭብጦች ላይ የሚያጠነጥኑ ጥያቄዎችን ይከተላሉ። ምርመራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ፣
የጂኦግራፊ ተማሪዎቻችን በጣም ውስብስብ ለሆኑ አንዳንድ የዓለማችን ግጭቶች
(አፍጋኒስታን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ወዘተ) በፖድካስት መልክ ዝርዝር መፍትሄዎችን
ለማቅረብ ወደ ኮሪደሮች አምርተዋል። ተማሪዎቻችን በአንድ ጊዜ አንድ ግጭትን
በማየት የተሻለ ዓለምን እያሰቡ ነው።

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

የምዘና ፖሊሲ፡ አስፈላጊ ስምምነቶች
IB አራት ተፈላጊ ፖሊሲዎች አሉት፡ 1) ትምህርታዊ
ሐቀኝነት፣ 2) ቋንቋ፣ 3) ማካተት እና 4) ምዘና።
የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ በሙሉ በዚህ ዓመት ተከልሰው
ማሻሻያ ተድርጎባቸዋል። የምዘና ፖሊሲውን መመልከት
ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። የመካከለኛ ዓመቶች መርሃ
ግብር ነጥብ አሰጣጥ ፍትሃዊ፣ ወጥነት ያለው እና ግልጽ
ሂደት እንዲሆን ይጠይቃል። ይህ ማለት ነጥቦች በቤት
ስራዎች፣ ፕሮጀክቶች፣ ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ላይ ሳይሆን በተለዩ የትምህርት ዓይነት
መስፈርቶች ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው። በተጨማሪም፣ ምዘና ለተማሪዎች
በመማር ሂደቱ ላይ ለተማሪዎች ግብረ-መልስ የሚሰጡ እንጂ፣ አዳዲስ ጽንሰ-ሐሳቦችን
እና ይዘትን ሲማሩ መቅጣት የለባቸውም። ከእነዚህ ሃሳቦች ጋር አዲስ የምዘና ፖሊሲ
ለመቅረጽ የኮሚቴ አካል መሆን የሚፈልጉ ከሆነ ለ Mr. Malinosky ያሳውቁ።
ምንጭ፡ pixbay

ግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች እና የቋንቋና የስነጽሑፍ ትምህርት ክፍሎች ፌብሩዋሪ 4 ላይ
የሲቪክ ሕዝባዊ ስብሰባ /Civics Town-hall/
አድርገው ነበር። የካውንቲ የቦርድ አባላት፣
Christian Dorsey እና Erik Gutshall፣
እንዲሁም የት/ቤት ቦርድ አባላት Tannia
Talento እና Monique O’Grady ከአዲሱ የ
Amazon ዋና መ/ቤት እስከ ማት Dreambox ድረስ ያሉትን የአከባቢ ጉዳዮችን
ለመወያየት አጠቃላይ የ 7ኛ ክፍልን ተቀላቅለዋል። ተማሪዎቹ የቀደሙትን ወራት
ለአካባቢያቸው ተመራጭ ባለሥልጣናት ደብዳቤ በመጻፍ አሳልፈዋል። እናም የ
Jefferson ተማሪዎች የሰሉና መርማሪ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል። በእርግጥ የት/ቤት
ቦርድ አባላት ከካውንቲ ቦርድ የበለጠ ብዙ ጥያቄዎችን ሰንዝረዋል። የ7ኛ ክፍል
ተማሪዎቻችን እንደ ዜጎች መብቶቻቸውን ለመጠቀም እና ትንሽ ዴሞክራሲን
በተግባር ለማየት ዕድሉን አግኝተዋል። ፎቶ በ Ms. Nolan.

የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት ለውጦች

የድርጊት መርሃ ግብር መቅረጽ

ለኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት የእውነት ቅጽበት በፍጥነት
እየቀረበ ነው። ኤፕሪል 9 ይጠናቀቃል። በዚያን ቀን
የ8ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን ለ6ኛ እና 7ኛ ክፍል
ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፍላጎት ለማሟላት
ስለመረጡት ግብ ያቀርባሉ። ተማሪዎች
በአገልግሎት፣ በምርምር እና ስለ ወሳኝ ጉዳዮች
ግንዛቤን በማሳደግ ቀጥተኛ እርምጃ የሚወስዱበት
ጊዜ አሁን ነው። ተማሪዎች አንዴ የእርምጃ አወሳሰድን ክፍል ካጠናቀቁ፣
በሚያቀርቡት ገለፃ ላይ መስራት አለባቸው። አንድን የተወሰነ ማኅበረሰብን ለማገዝ
አንድ አስቸጋሪ ግብ ላይ ለመድረስ ባለው ሂደት ምን ተማሩ? የተቀሰሙት ትምህርቶች
በሰፊው እንዲጋሩ እንፈልጋለን። ምንጭ፡ pixbay

የ IB የድርጊት መርሃ ግብር ቀጣይነት ላለው የትምህርት ቤት መሻሻል ወሳኝ መሳሪያ
ነው። በ Jefferson፣ የመጨረሻው የድርጊት መርሃ ግብራችንን የቀረጽነው ከአራት
ዓመት በፊት ከመጨረሻው የ IB ምዘና በኋላ ነው። በሚከተሉት አምስት ምክረ
ሃሳቦች ላይ ትኩረት እያደረግን ነው፡ 1) የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት ግንዛቤ 2) የመማሪያ
ክህሎቶችን አጠቃቀም እና ትግበራዎችን ማቀድ፣ 3) ስድስቱን ዓለም አቀፋዊ
አውዶች ያላቸውን ተግባራት በሙሉ በመጠቀም የ MYP ዕቅድ ሂደትን ማጠናከር፣
4) የክፍል እቅዶች እና የርዕሶች አጠቃላይ እይታዎች ቁልፍ ጽንሰ ሃሳቦችን ማካተት
አለባቸው 5) የአገልግሎቱ ትምህርት ከአገልግሎቶች ውጤቶች ጽንሰ ሃሳብ ጋር
መጣጣም አለበት። 6) ከክፍል እቅዶች ጋር የተገናኙ ዓለም አቀፍ ችግሮች 7) አለም
አቀፋዊ አውዶች ለምርመራ 8) የ MYP የግምገማ መስፈርትን ወጥነት ባለው መልኩ
መጠቀም። ተጨማሪ አሳሳቢ አካባቢዎች ካሉ Mr. Malinosk እንዲያውቁ
ያድርጉ።

የጥቁሮች ታሪክ ወር /Black History Month/ ስብሰባ

መጪ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች

Jefferson ፌብሩዋሪ 13 ላይ በፍልሰት ጉዳይ ዙሪያ
አንድ አስደናቂ የጥቁሮች ታሪክ ወር /Black History
Month/ ስብሰባ ነበረው። መዘምራኑ የጥቁር ብሔራዊ
መዝሙርን በመዘመር ነበር ያስጀመሩት። በመድረክ ላይ
ያሉት ሁሉም ተማሪዎች የእነሱን የፍልሰት ታሪክ
አካፍለዋል። የ Langston Hughes እና Zora Neale
Hurston ውብ ግጥም ተነብቦ ነበር። አንድ ፕሮፌሽናል ድምጻዊ በቀዝቃዛው ክረምት
ላይ “Summertime” የሚለውን ዘፈን ሕይወት ዘርቶበት ነበር። እናም ተማሪዎች
የፍትሕ መጓደልን በመቃወም በጉልበታቸው በመንበርከክ Colin Kaepernick ን
አስታውሰዋል። እጅግ የተሳካለት ዝግጅት ነበር። ፎቶ በ Mr. Malinosky።

●
●
●
●
●

ዘወትር ረቡዕ የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት እገዛ በቤተ መፃህፍት ውስጥ
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)
የአገልግሎት ትምህርት የቀን መቁጠሪያ እዚህ ይገኛል
መጪዎቹን ት/ቤት አቀፍ እንቅስቃሴዎች ይጠባበቁ

