የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች
የካምብሪጅ የማህበረሰብ ቻርተር ትምህርት ቤት (CCSC) ተማሪዎችን በተለያየ ዘርፍ የመማር ፍላጎቶችን
(ለአካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች ጨምሮ) የሚደግፉ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እንዲሁም ለመከታተል ከፍተኛ
ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል፨ የግዛት እና ፌደራል መመርያዎችን መሰረት አድርጎ CCSC ሁሉም ተማሪዎች ነፃ እና
አግባብነት ያለዉ የህዝብ ትምህርት በሚገባ ማግኝታቸዉን ለማረጋገጥ ሲባል የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን
ይሰጣል፨ የCCSC የተማሪ ድጋፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ከክፍል ስድስት እስከ አስራ ሁለት የሚማሩና በIEP
እና 504 መርሀ-ግብሮች ለታቀፉ ለሁሉም ተማሪዎች የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይከታተላል፨ አግባብነት ያለዉ
ስርዓተ-ትምህርት በመቅረፅ እና የትምህርት አሰጣጥ ማሻሻያ በማዘጋጀት አኳያ ከመምህራን ጋር በቅርበት
ትሰራለች፡፡ እንዲሁም CCSC ከግዛት እና ፌደራል መመሪያዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ እየሰራ መሆኑን
ታረጋግጣለች፨

CCSC ተልዕኮ አካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች በትምህርታዊ እና በህይወት ክህሎቶች በማነፅ በትምህርት
ክፈለ-ጊዜዎች እና በማህበረሰባቸዉ ዉስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ነዉ፨ አቃፊ እና ዘርፈ-ብዙ
የሆነዉ የትምህርት ሞዴላችን አካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች ከእድሜ እኩያዎቻቸዉ ጋር በተቻለ መጠን እኩል
መማር እንዲችሉ የሚያደርግ ነዉ፨ ይህንንም ተግባራዊ የሚሆነዉ በተማሪዎች የድጋፍ ፋኩልቱ እና
አጠቃላይ ትምህርት መምህራን መካከል ጠንካራ ተግባቦት እና ትብብር ሲኖር ነዉ፨

የተማሪዎች ድጋፍ ዲፓርትመንት የሚከተሉትን መርሃ-ግብሮች ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡

●
●
●
●
●

ልዩ ትምህርት (ተዛማጅ አገልግሎቶችን ጨምሮ)
ክፍል 504
እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ
የሲቪል/ፍታ-ብሔር መብቶች
የጤና አገልግሎቶች (ማመከርና እና እንክብካቤ)

የአሠራር መከላከያዎች የወላጆች መጥርያን ለማግኘት እዚህ ጋር  ይጫኑ፨ አካል-ጉዳት ያለባቸዉ ተማሪዎች
በቻርተር ትምህርት ቤቶች ዉስጥ ያላቸዉን የመማር መብቶች የሚገልፅ ማሳወቂያ ለማግኘት ደግሞ እዚህ
ጋር  ይጫኑ፨

የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች
በእነዚህ አገልግሎቶች ላይ ያልዎትን ማንኛዉም ጥያቄዎች በሚከተለዉ አድራሻ መላክ
ይችላሉ፤ ለየትምህርት ድጋፎች ዳይሬክተር ብለዉ በ info@ccscambridge.org ኢሜይል
ያድርጉ፨ በሚከተለዉ ቁጥር ስልክ በመደወል ጥያቄዎችን ወደ ተማሪ ድጋፎች ዳይሬክተር ማስተላለፍ
ይቻላል፡ 617-354-0047

ልዩ ትምህርት

በCCSC የሚገኘዉ የልዩ ትምህርት ክፍል ማንኛዉም ማብረሰብ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎችን
አካል-ጉዳተኞችን ጨምሮ በማቀፍ እና በማሳተፍ መበልፀግ እንደሚቻል ያምናል፨ የእኛ ተልዕኮ አካል-ጉዳተኛ
ተማሪዎች በትምህርታዊ እና በህይወት ክህሎቶች በማነፅ በትምህርት ክፈለ-ጊዜዎች እና በማህበረሰባቸዉ
ዉስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ነዉ፨ ከፍ ያሉ ደረጃዎችን በማስቀመጥ እንዲሁም
ለእያንዳንዱ-ግለሰብ የተቃኘ ድጋፍ መስጠት ተማሪዎች አቅማቸዉን አሟጠዉ እንዲያወጡ የሚያበረታታ
እንደሆነ እንረዳለን፨

ሲሲኤስሲ/CCSC አካል-ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ዘርፈ-ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ሲሆን ይህም እነርሱ
በትምህርት፥ በማህበረሰብ እና በስነ-ልቦና እንዲያድጉ ለማስቻል ነዉ፨ በአቃፊ ድጋፍ እና ልዩ ትምህርትን
በመጠቀም የልዩ ትምህርት ሰራተኞች የተለያየ የመማር አቋም ያላቸዉን ተማሪዎች እኩል የትምህርት እድል
እንዲያገኙ እንዲሁም በሁሉም የትምህርት ቤት ህይወት ዘርፎች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይሰራሉ፨
የአቃፊነት ድጋፍ የልዩ ትምህርት መምህር በአጠቃላይ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ ዉስጥ የሚሰጠዉ አገልግሎቶች
ናቸዉ፨ ይህ በልዩ ትምህርት እና አጠቃላይ ትምህርት መምህራን መካከል በሚደረግ ጠንካራ ትብብር
የሚደገፍ ሲሆን አላማዉም መርሀ-ግብሮች እና ማሻሻያዎችን በማቅረብ የተማሪዎችን ፍላጎቶች ማሟላት
ነዉ፨

በIEP/አይኢፒ የታቀፉ በርካታ ተማሪዎች በመማርያ ላብራቶሪያችን በኩል የሚደገፉ ሲሆን ይህም ተማሪዎች
በሲሲኤስሲ የአጠቃላይ ትምህርት ስርዓተ-ትምህርት ላይ ስኬታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ነዉ፨ የመማርያ
ላብራቶሪዉ የጥናት ክህሎቶችን እና ልምዶችን ከግለሰባዊ የትምህርት አሰጣጥ ጋር በማጣመር ተማሪዎች
በመደበኛዉ የትምህርት ክፈለ-ጊዜዎች የሚቀስሙትን ይዘት ይበልጥ ለማጎልበት ይሰራል፨ የመማርያ
ላብራቶሪዉ ተማሪዎች ስርዓተ-ትምህርቱን በሚገባ ለማስፈፀም እና ሁሉንም የሲሲኤስሲ/CCSC ተማሪዎች
የሚማሩትን ትምህርት በሚገባ ተረድተዉ እና የቤት ስራዎቻቸዉን እንዲሰሩ ሰለሆነም በትምህርት
መርሀ-ግብሩ ሙሉ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከተማሪዎቹ መደበኛ መምህራን ጋር በመሆን በሳምንት ሁለት ወይም
ከዚያ በላይ የትምህርት ክፍለ-ጊዜዎችን ይሰጣል፨

ማጣቀሻዎች፡
ሲሲኤስሲ/CCSC ዲስትሪክት የመስተንግዶ ፕላን (DCAP)

የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች
ለልዩ ትምህርት የወላጅ ድጋፍ--እንግሊዝኛ, ሃይታን ክሬዎል, ፖርቹጋልኛ፤ ስፓኒሽ
የወላጆች መብቶች--እንግሊዝኛ, ሃይታን ክሬኦሌ, Portuguese, Spanish
በአይዲኢኤ/IDEA እና ክፍል 504 መካከል ያለዉን ልዩነት መረዳት
የፊደል ገበታ: የልዩ ትምህርት ምህፃረ-ቃላትን ማስገንዘብ

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች (ኢኤስኤል/ኢኤል)

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች(ኢኤሎች) በሲሲኤስሲ የሚገኙ ሁሉም የትምህርት መርሀ-ግብሮች እና
ስርዓተ-ትምህርት ዉጪ እድሎች የማግኘት እኩል መብት አላቸዉ፨

የሚመጡ ተማሪዎችን የማዳመጥ፥ የመናገር፥ የማንበብ እና የመፃፍ ክህሎት ለመገምገም የዊዳ ዊ-ኤፒቲን
እንጠቀማለን፨ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ዉስንነት ለተገኘባቸዉ ተማሪዎች ሰርተፍኬት ባለዉ የኢኤስኤል
መምህር ልዩ የእንግሊዝኛ ትምህርት እና ከይዘት መምህራን የተከለለ የእንግሊዝኛ ትምህርት (SEI)
ይሰጣቸዋል፨
በ(SEI) ሞዴል ተማሪዎች ከአካዳሚክ/መደበኛ ትምህርት ዝግጅት ልምድ ካላቸዉ
ከሰለጠኑ የክፍል መምህራን መደበኛዉን ይዘት በመማር ጎን ለጎን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎታቸዉን
ያዳብራሉ፨

በእነዚህ አገልግሎቶች ላይ ያልዎትን ማንኛዉም ጥያቄዎች በሚከተለዉ አድራሻ መላክ ይችላሉ፤
ለELL/ኢኤልኤእ አስተባባሪ ብለዉ በinfo@ccscambridge.org ኢሜይል ያድርጉ፨ በሚከተለዉ ቁጥር ስልክ
በመደወል ጥያቄዎችን ወደ ኢኤልኤል/ELL አስተባባሪ ማስተላለፍ ይቻላል፨ 617-354-0047

