Thomas Jefferson Middle School
IB MYP የሴፕቴምበር ዜና መዋዕል
ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል በህብረት መማር።

የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ ሚዛናዊ
የ IB ተማሪዎች በመሆናችን፣ ሁሉም ሰው
በአካዳሚክስ፣ በአካል እና በስሜት ሚዛናዊ
እንዲሆን እንፈልጋለን። ሁሉንም ልጅ
የማስተማር ዓላማ አለን። በርካታ ተማሪዎች ስራ
የበዛበት ሕይወታቸውን የማመዛዘን ታላቅ
ችሎታቸውን ማሳየት ጀምረዋል።
ከፍተኛ ሚዛናዊነት ያላቸው ተማሪዎቻችን
Dolphins - Bella Deflippi, Dragons - Emma Abramson, Eagles Zosia Barry, Gators - Cheyenne Klapper, Monarch - Max
Thompson, Owl - Hannah Nilame, Penguins - Jason Hernandez,
Phoenix - Elaine Chu, እና Stingrays - Emory Loughy ናቸው።
ምንጭ፡ https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/

የተፃፈ ስርዓተ-ትምህርት
ከሌሎቹ መካከልም፣ የሳይንስ ትምህርቶቻችን በዚህ ዓመት አዲስ ነገር እየሞከሩ
ነው፡ የ MYP ምዘናን ከ APS የውጤት አሰጣጥ ፖሊሲያችን ጋር ሙሉ በሙሉ
ማጣጣም። የምንጀምረው ወደ ኋላ ተመልሰን በዓመቱ ውስጥ የተለያዩ የማጠቃለያ
ምዘናዎችን በማቀድ ነው። ከዚያም ወደ ኋላ በመመለስ ከእያንዳንዱ ክፍል
የማጠቃለያ ምዘና(ዎች) ትምህርትን ማቀድ።
በሳይንስ ውስጥ ሁሉም ይዘት፣ ክህሎቶችና ምዘናዎች ከሚከተለው መስፈርት ጋር
የተጣጣሙ ናቸው፡ A- ማወቅና መረዳት፣ B- ማጣራትና መንደፍ፣ C- መከወንና
መመዘን እና D- በሳይንስ ተጽእኖ ላይ ሃሳብ መሰንዘር። ሃሳቡ የፈተና ውጤቶች
በሁሉም የክፍለ ደረጃዎቸ ላይ በሚታወቁ መስፈርቶች ላይ እንዲመሰረቱ በማድረግ
የፈተና ውጤት አሰጣጥ ለሁሉም ሰው ይበልጥ ወጥ፣ ግልጽና ፍትሐዊ እንዲሆን
ያደርገዋል።

የ IBፖሊሲ ሲብራራ፡ ምዘና
ሁሉም የ IB ት/ቤቶች አራት አስፈላጊ ፖሊሲዎች
ያላቸው ሲሆን እነርሱም ከአጠቃላይ ት/ቤቱ ግብዓት
መውሰድ አለባቸው፡ ትምህርታዊ ሐቀኝነት፣ ምዘና፣
ማካተት እና ቋንቋ። እያንዳንዱ ፖሊሲ የተከለሰው ወይም
ድጋሚ የተጻፈው ባለፈው ዓመት ነበር። የበለጠውን
ትኩረት የሚፈለገው ፖሊሲ የምዘና ፖሊሲያችን ሲሆን
እርሱ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በርካታ የ MYP መስፈርቶችን
አያሟላም።
ስለዚህ፣ የ TJ ሰራተኞች ያሉበት ኮሚቴ በዚህ ወር አዲስ ፖሊሲ የማርቀቅ ስራ
የሚጀምር ሲሆን ይህም የፈተና ውጤት አሰጣጣችን ወጥ፣ ግልጽና ፍትሐዊ መሆኑን
ለማረጋገጥ ነው። ይህ ሒደት ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም የፈተና ውጤቶቻችን ለሁሉም
ሰው ልህቀትንና ርትዓዊነትን እንዲያሳድጉ እንፈልጋለን።
ምንጭ፡ pixbay.com

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች
የ8ኛ ክፍል የትግበራ ጥበብ ተማሪዎቻችን
ትርኢት እንዴት መቅረብ አስቀድመው
ተምረዋል! እርግጥ ነው ክህሎቶቻቸውን
አንጥረው በማውጣት ረገድ ከፍተኛ ስራ
አለባቸው፤ ነገር ግን የውዝዋዜና የከንፈር
ማቀናጀት ብቃታቸውን ለማሳየት ቁርጠኝነት፣
ፈጠራዊነትና ችሎታን በተግባር ማሳየት ጀምረዋል። በእነዚህ ሶስት ክፍሎች፣ አምስት
ቡድኖች ቁጥራቸው ከአራት እስከ አምስት በሚደርስ ዳኞች ፊት ተወዳድረዋል።
አብዛኛውን ጊዜም ውጤቶቹ በጣም ተቀራራቢ ነበሩ። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል
እስከሚጠናቀቅ ድረስ ውጤቶች አልተገለጹም።
ይህ ምዘና ውጤት የተሰጠው የ MYP ጥበባትን መስፈርቶች ማለትም A- ማወቅና
መረዳት እና C- ፈጠራ በተሞላው መንገድ ማሰብን በመጠቀም ነበር። ለእያንዳንዱ
ተማሪ አስደሳች ፈተና ነበር። ፎቶ፡ Mr. Malinosky.

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት
በሁለት ሴሚስተር የሚካሄድና ተማሪዎች
በግላቸው ጥናት የሚያደርጉበት የ IB
ፕሮጄክታችን የሆነው የማህበረሰብ ፕሮጀክት
ለሁሉም የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ተጀምሯል።
በዚህ ዓመት ተማሪዎች በ YJP በመስራት
የማህበረሰብ ፕሮጀክታቸውን የምርመራና
ዕቅድ ማውጣት ምዕራፎች እንዲያጠናቅቁ እናደርጋለን።
ተማሪዎች ይመረምራሉ፣ ያቅዳሉ፣ እርምጃ ይወስዳሉ፣ እንደዚሁም ለማጠናቀቅ
ስለሚፈልጉት አገልግሎት ዝግጅት ያቀርባሉ። ተማሪዎች ትኩረት የሚያደርጉበትን
የማህበረሰበ ግብ አሰቀድመው መምረጥ ይኖርባቸዋል። በጣም ዝነኛ የሆነው
ተመራጭ ፍላጎት የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ሁሉም የመረጃ ግብዓቶች በ8ኛ ክፍል
TA ሸራ ውስጥ ይገኛሉ። ተጨማሪ መረጃ ስለ ማህበረሰብ ፕሮጀክት እዚህ ያገኛሉ።

ዓለም አቀፍ ክስተቶች
ባሃማስ በሃሪኬን ዶሪያን ውድመት ከደረሰባት በኋላ የ
Jefferson ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው።
በ SCA ስፖንሰር በተደረገ የምሳ ዝግጅት ላይ ባሃማስን
ለመርዳት ልገሳ እንዲደረግልን እንጠይቃለን። በስተቀኝ
በኩል ያለው በራሪ ወረቀት ከተማሪዎቻችን አንዱ በሆነው
Ayodeji Obikoya የተቀረጸ ነው። የተዋጣው ገንዘብ
በሙሉ ለባሃማስ ቀይ መስቀል ይለገሳል።
በተጨማሪም፣ ደሴቶቹን መርዳት ላይ ያተኮረ
የማህበረሰብ ፕሮጀክት ያላቸው ከባሃማስ የመጡ በርካታ
ተማሪዎችም አሉን።

ምንጭ፡ pixbay.com

Jefferson በማህበረሰቡ ውስጥ
ሁሉም የ Jefferson ተማሪዎች በአገልግሎት
ትምህርት ውስጥ መሳተፍ ይጠበቅባቸዋል። ለ6ኛ
እና ለ7ኛ ክፍል ተማሪዎች፣ ይህ ማለት ሁለት
የትኩረት መስኮችን መምረጥ አለባቸው ማለት ነው።
ተማሪዎች በእያንዳንዱ መስክ በአገልግሎት
ትምህርት ሰዓት ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። በርካታ የአገልግሎት ዕድሎች በ
Jefferson ውስጥ የሚቀርቡ ሲሆን ለምሳሌ በማህበረሰብ አትክልት ቦታ ላይ
መስራት፣ ልገሳ ማደረግ ወይም በግል ማስጠናት ይገኙበታል። ስለ አገልግሎት
ትምህርት ተጨማሪ መረጃ እዚህ ያገኛሉ ፎቶ፡ Ms. Jenks.

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)
የምግብ አውቶብሱን ግንኙነት ለማስተካከል Mr. Malinoskyን ያናግሩ
የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፕሮጀክቶች ግብን ያጠናቅቃሉ

