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

የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ ሀሳበ-ሰፊ

የተፃፈ ስርዓተ-ትምህርት

የ IB ተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን
የሌሎችን ባህሎች እንዲሁም የራሳችንን
በማድነቅ ሀሳበ-ሰፊ መሆን እንፈልጋለን።
ሀሳበ-ሰፊ መሆን ለ IB መፈጠር ምክንያት
እና በዚህ አወዛጋቢ ጊዜ ውስጥ
ለመለማመድ በጣም ከባድ የሆነ የባህርይ መገለጫ ነው።
ምርጥ ሀሳበ-ሰፊ ተማሪዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡ ለ Dolphins Eva Jaldin Torrico፣ ለ Dragons - Dayana Castellon
Sagastizado፣ ለ Eagles - Scott Gowdy፣ ለ Gators - Divora
Tecle፣ ለ Monarch - Fikreyesus Reta፣ ለ Owl - Micah Manas፣
ለ Penguins - Lilly Bui፣ ለ Phoenix - Anya Dutta፣ እና ለ
Stingrays - Alexa Bayer።

በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ያሉ የሒሳብ መምህራኖቻችን የዎርክሾፕ
ሞዴሉን ከትምህርታቸው ጋር ለማጣመር እየሰሩ ናቸው። ተማሪዎች
በበርካታ ጣቢያዎች አማካይነት በራሳቸው ፍጥነት መሥራት አለባቸው
የሚለው ሃሳብ ይህ ነው። ተማሪዎች ማጠናቀቅ ያለባቸው እና
ሊያጠናቅቋቸው የሚችሉ ሌሎች ጣቢያዎች አሏቸው። የሒሳብ
ጨዋታዎችን እና የእውነተኛ-ዓለም ችግሮችን የሚያካትቱ አሳታፊ
ጣቢያዎችን ለመፍጠር መምህራን በትብብር ይሰራሉ። እነዚህ
ጣቢያዎች ብዙውን ጊዜ የሚጀምሩት ተማሪዎች ሒሳባዊ አስተሳሰብ
እንዲኖራቸው ለማድረግ “ከዚህ ምድብ ያልሆነው የትኛው ነው?”
ወይም “ይመርጣሉ?” በመሳሰሉ በቁጥር-ስሜት የዕለት ተዕለት
እንቅስቃሴዎች ነው። በመጨረሻም፣ ሁሉም የሒሳብ ስራ ጣቢያዎች
ተማሪዎች በማጠቃለያ ምዘና ላይ ከፍተኛው የስኬት ደረጃ ላይ
እንዲደርሱ ለመርዳት የተቀረፁ ናቸው።

ምንጭ፡ https://pixabay.com/vectors/open-doors-open-exit-doorway-1518244/

የ IBፖሊሲ ሲብራራ፡ ምዘና

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

በ Thomas Jefferson ያሉት የምዘና አሰራሮች
በመለወጥ ላይ ናቸው። ለምን? መለወጥ
ስላለብን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የነጥብ
አሰጣጥ አሰራሮቻችን ወጥ፣ ግልጽ እና ፍትሃዊ
መሆን ስላለባቸው ነው። በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ
ያሉ በርካታ የተለያዩ የነጥብ አሰጣጥ አሰራሮች
አሉን። የሚከተሉት መርሆዎች በቋሚነት በሥራ ላይ መሆናቸውን
ማረጋገጥ እንፈልጋለን፡
● ትክክለኛ እና ጥብቅ የሆኑ ምዘናዎች
● በተማሪ ትምህርት ላይ ትርጉም ያለው እና ወቅታዊ ግብረመልስ መስጠት
● ክህሎቶችን በትምህርቱ መስኮች ማስተላለፍ
● በመማር ላይ አዎንታዊ አመለካከት ማዳበር
● ፈጠራዊ እና ጥልቅ አስተሳሰብን ማሳደግ
● የተለያዩ የባህል እና ቋንቋ አውዶችን ማቀናበር

የ8ኛ ክፍል ዲዛይን ቤተሰብ እና
የሸማቾች ሳይንስ ክፍላችን የእነሱን Agame በ Ms. Boda ክፍል ወደሚካሄደው
ዓመታዊው ዓለም አቀፍ የፒዛ ውድድር
አምጥተዋል። ተማሪዎቻችን የፈጠራ
ሀሳቦቻቸውን፣ የምግብ ማብሰል እና
የትብብር ችሎታቸውን ለፈተና
አቅርበዋል። አሸናፊ ፒዛዎችን ለመምረጥ
አስተዳዳሪዎች፣ አማካሪዎች እና የ IB
አስተባባሪዎች ተገኝተው ነበር።
እናም ዜና አለን፡ ተማሪዎቻችን ምግብ ማብሰል ይችላሉ! ፒዛዎቹ በ
MYP መስፈርቶች ላይ በተከታታይ ጥሩ ነጥብ አስመዝግበዋል። እናም
ተማሪዎቹ አዲስ ያገኙትን ዕውቀት እና ችሎታ በማሳየት አስደሳች ጊዜ
አሳልፈዋል። ፎቶ፡ Mr. Malinosky.

ምንጭ፡ pixbay.com

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት

የአገልግሎት ትምህርት

የ Yellow Jacket Period (YJP፣ የቢጫ ጃኬት
ክፍለ ጊዜ) የመጀመሪያ ዙር አሁን በመጠናቀቅ
ላይ ነው፣ እናም የማህበረሰብ ፕሮጀክቶች
የመጀመሪያ ክፍል እየተከፈቱ ናቸው። ቤትአልባ ከሆኑት ሰዎች እስከ የእንስሳት
መጠለያዎች ድረስ በርካታ ምክንያቶችን ለመደገፍ የዳቦ ሽያጭ ሰልፍ
አለን። በተጨማሪም፣ ተስፋ ሰጪ መልእክት እየተሳለባቸው ያሉ
በመታጠቢያ ቤቶች እና ውጥረትን ለማስታገስ የሚረዳ የቪዲዮ ጨዋታ
ክበብ አለን። በሚቀጥለው ወር 175 ተማሪዎች በማህበረሰቡ ፕሮጀክት
ላይ የ YJP ፈረቃቸውን እንዲጀምሩ እናደርጋለን። ምናልባትም እጅግ
በጣም ብዙ የተለያዩ የማህበረሰብ ግቦች እና ፍላጎቶች እየተፈቱልን ሊሆን
ይችላል። ሁሉም የመረጃ ግብዓቶች በ8ኛ ክፍል TA ሸራ ውስጥ ይገኛሉ።
የበለጠ እዚህ ላይ ይወቁ የማህበረሰብ ፕሮጀክቶች። ምንጭ፡ pixbay.com

የ Jefferson ማኅበረሰብ የአትክልት ስፍራ
ክበብ ፎልን እንዲያድግ የረዱትን ምግብ
ባካተተ ክብረ በዓል ኦክቶበር ላይ አጠናቋል።
አሁን ግን አብዛኛው ምግብ፣ ከ490
ፓውንድ በላይ፣ ለ AFAC ተለግሷል።
የኛዎቹ ባለቢጫ ጃኬቶች (Yellow Jackets)
ከ Ms. Reidy Brown እና Ms. Dunbar
በሚያገኙት መመሪያ በመታገዝ እህሉን በመትከል እና በመሰብሰብ
አግዘዋል።
እንዲሁም ከአትክልት ስፍራችን ጋር የተያያዘ በ W-L ባሉ ተማሪዎች
የተፈጠረ አንድ ትንሽ የዘር ማቆያ ማእከል አለን። እናም ቀጣዮቹ
ፕሮጀክቶቻችን ኮምፖስቱን ማስፋት እና የአትክልት ስፍራውን ሙሉ
በሙሉ ለአካል ጉዳተኞች (ADA) ተደራሽ ማድረግ ነው።

Jefferson በማህበረሰቡ ውስጥ
በኦክቶበር ወር በሙሉ በየሳምንቱ ረቡዕ ዕለት
የት/ቤት መጀመሪያ ምሽት መሰረታዊ ነገሮችን
(Back to School Night Basics) ለተለያዩ
የወላጅ ቡድኖች አዘጋጅተን ነበር። Ms. Smith
በቀረበው መረጃ ፕሮግራሙን ያስተባበሩ ሲሆን
Ms. Boggan ለጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል። ምግብ እና መዝናኛ
አንዳንድ ጊዜ በራሳችን የ Jefferson ተማሪዎች ይቀርቡ ነበር። እነዚህን
ምሽቶች በስፓኒሽ፣ ሞንጎሊያኛ፣ አማርኛ፣ አረብኛ እና ቤንጋሊ
አካሂደናል።

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
የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፕሮጀክቶች ግብን
ያጠናቅቃሉ።

