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የአስተዳዳሪዎች ቦርድ
ኤሊዛ አንደርሰን፣ ካሪ ዴቪድ ቦጎሲያን፣

ውድ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች

ምክትል ሰብሳቢ ስቴፋኒ ድሃንዳ፣
ገንዘብ ያዥ
ኡቼ አማቺ
ኤሊዛቤት ማርትሌ
ቲሞቲ ቢያንቺ

የዚህ ደብዳቤ የተተረጎመ ግልባጭ በ www.ccscambridge.org ላይ ይገኛል፡፡ ስላነበቡት
እናመሰግናለን፡፡ Kopi tradi lèt sa a disponib sou www.ccscambridge.org. Mèsi dèske w li l. Las
copias traducidas de esta carta se encuentran disponibles en www.ccscambridge.org. Gracias
por leerlas.

ኤች. ቲዎዶር ኮኸን
ኬቪን ኪልባሳ
ግዌብ ቶርን
ስቲቨ ቨንተር

መልካም አዲስ አመት! 2017 ለእርሶ እና ለእርሶ ለሆኑት በጥሩ ሁኔታ እንደተጀመረ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ ረጅም
እና በእረፍት እንደተሞላ ተስፋ ከማደርገው የክረምት ወቅት 2 ሳምንት እረፍት፣ በ 9 ወደ ትምህርት ቤት
የተመለስን ሲሆን ወዲያውኑ ወደ ስራ ገብተናል፡፡ ሁለቱንም የትምህርት ቤት መሪነት እና የወላጅ ኮፍያዎቼን
አድርጌ ምርመራ ያደረግሁ ሲሆን አሁን ያለንበትን በማጤን ላይ ነኝ፡፡ በ 2016 ጥሩ የሰራነው ምን ነበር? በ
2017 ለመለወጥ መታገል ያለብን ምንድን ነው? እርሶም ተመሳሳይ ልምምዶችን እንዳደረጉ እርግጠኛ ነኝ፡፡ እንደ
ትምህርት ሰጪ ማህበረሰብ፣ አንደዚህ አይነቱ ክለሳ ላይ ሁልጊዜም እንሳተፋለን -- ይህም በትምህቶቻቸን ላይ፣
በስብሰባዎቻችን ላይ፣ ከግለሰብ ተማሪዎቻችን ጋር ባለን መስተጋብር ወይም ቡድኖች፣ ከሲስተማችን እና
ፖሊሲዎቻችን ወዘተ ጋር ነው፡፡ ይህም ቀጣይነት ያለውን የመሻሻል ባህል የሚያበረታታ ሲሆን፣ አሁን ያለንበትን
ማድነቅ እና የለንን ከማድነቅ ሊያቆመን ይችላል፡፡ በፈጠርነው ትምህርት ቤት መኩራቴን እቀጥላለሁ፡፡ አዲስ
አመትን ስንጀምር፣ ለልጅዎ ስለመረጡት የትምህርት ቤት ማህበረሰብ በተመሳሳይ ሁኔታ አንደሚሰማዎ ተስፋ
አደርጋለሁ
ባለፈው ሳምንት፣ ተማሪዎች ሁለተኛ የመመዘና ፈተናን ወስደው ነበር፣ እነዚህ ምዘናዎች እንደ ሴሚስተር
አጋማሽ የሚደገሙ ሲሆን ለአስተማሪዎች ወሳኝ የሆነ መረጃ የሚሰጡ ናቸው -- ተማሪዎች ምን ላይ ከፍተኛ
ልቀት አምጥተዋል? ተጨማሪ ልምምድ የሚየስፈልገው ምንድን ነው? በትምህርት ሴሚስተር ወቅት ምን
ክህሎቶች መሳል አለባቸው? አስተማሪዎች የሰኞን እና የማክሰኞን የተወሰነ ክፍል ስለዚህ መረጃ በማሰብ እና
በእቅዳቸው ውስጥ ለሚመጡት ቀናት፣ ሳምንታት እና ወራት በማካተት አጥፍተዋል፡፡
በዋናነት እነዚህ ፈተናዎች የመጀመሪያ ሴሚስተር ውጤትንም የሚያጠናቅቁ ናቸው፡፡ በእጅ ደብተራችን ላይ
እንደተቀመጠው፣ በእያንዳንዱ ትምህርት ላይ አመታዊ ውጤትን ለማስላት የአንደኛ እና የሁለተኛ ሴሚስተር
ውጤቶች አማካይ ይያዛል፡፡ ጠንካራ የሆነ የአንደኛ ሴሚስተር ውጤት ተማሪዎች ጠንካራ የሆነ የመጨረሻ
ውጤት እንዲኖራቸው ያዘጋጃቸዋል፡፡ ዝቅተኛ የሆነ ውጤት ተማሪዎች አመቱን በሚፈልጉት ውጤት
እንዲጨርሱ የሚጠበቅባቸውን ስራ እቀድሞ አስቀምጦላቸዋል ማለት ነው፡፡ በ ወይዘሪት ሃሪስቶን እና ወይዘሪት
ሜድሮስ- ዶርሊንስ ቃላት “ውጤቶች ገብዘብ ናቸው፡፡” ከፍተኛ ውጤቶች አብዛኛውን ጊዜ የተሻለ የገንዘብ
እርዳታ ጥቅል እና በዛ ያለ የነጻ የትምህርት እድል ያስገኛል፡፡ እየጨመረ ከመጣው የኮሌጆች ወጪ እንጻር
የእርዳታ ገንዘብን ማግኘት እጅት አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው፡፡
በመጀመሪያው እሩብ አመት መጨረሻ ላይ ቋሚ በሆነው ከወላጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች ጋር ያለን ግንኙነት
ኩራት እንደሚሰማን አይቻለሁ፡፡ እያንዳንዱ ወላጅ ከልጁ አማካሪ በሚቀጥለው ሳምንት ወይም እዚያ አካባቢ
የስልክ ጥሪ ይደርሰዋል፡፡ ይህንን ጥሪ ስለ ትምህርታዊ፣ ማህበራዊ እና ባህሪይ እደገት ምን ለውጥ እንዳለ
ለማወቅ እንደሚጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ውጤታማ የሆነውን በማክበር እና የሚያሳስቡ ነገሮች ላይ
ለመስራት ሰአት ያጥፉ፡፡ ጥሪ የማይደርስዎት ከሆነ፣ እባክዎትን ወይዘሪት ኖሪስ ወይንም ወይዘሪት ኖማኒን
ያግኙ፡፡ ጥሪ እንደሚደርስዎ ያረጋግጣሉ፡፡

CCSC በዘር፣ ቀለም፣ የትውልድ ሀገር፣ ሀይማኖታዊ አቋም፣ ጾታ፣ ጾታዊ አቋም፣ ብሄር፣ ወሲባዊ አቋም፣ አእምሮአዊ አካላዊ ጉዳት፣ እድሜ፣ የዘር ሀረግ፣ የአካል ብቃት፣ ልዩ ፍላጎት፣ በእንጊልዘና
ወይም በሌላ የውጪ ሀገር ቋንቋ ብቃት ወይም ቀድሞ በነበረ የትምህርት ውጤት ላይ ተመስርቶ ማግለል አያደርግም፡፡ CCSC ጥያቄ በሚቀርብለት ወቅት ዶሴዎችን በተፈገው ቋንቋ ያቀርባል፡፡ 
CCSC ka ba ou dokiman ekri an kryol si ou vle.  CCSC le tendra los documentos disponibles a su peticion.

አንዳንድ አስፈላጊ መግለጫዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል፣ በጥንቃቄ ስለሚያነቡ እናመሰግናለን


የተማሪዎች ቅበላ 2017 - 2018 -- ጥረታችን ተጀምሯል፡፡ የአንደበት ቃላት ምርጥ የሆነው የማስተዋወቅ መንገድ ነው፡፡
እባክዎትን ለጓደኞች፣ ለቤተሰቦች እና ለስራ ባልደረባዎች ይህንን ይናገሩ፡፡ በራሪ ወረቀቶች በ ፊትለፊት ማግኘት ይቻላል፡፡
በድረ ገጽ ላይ ማመልከት ቀላል ነው፡፡ http://ccscambridge.org/apply ን ይጎብኙ፡፡ በተቻለ መጠን ቀድመው
የሚያመለክቱ ቤተሰቦች ምርጥ የሆነ ወንበርን የማግኘት እድል አላቸው፡፡ የመጀመሪያው የቅበላ እጣ የተካሄደው በ ጃንዩወሪ
25 ቀን ነበር፡፡ የሚቀጥለው እጣ ሎተሪ የሚያበቃው ማርች 1 ከሰአት 10 ሰአት ላይ ነው፡፡



የወላጅ ህጋዊ አሳዳጊ ትብብር -- ማክሰኞ በ ጃንዩወሪ 31 ቀን፣ CCSC 3ተኛ የ PGA ስብሰባን ያስተባብራል ይህም
ጎረምሶችን ለማማከር/ የማይመች አርእስት ላይ ለማናገር ነው፡፡ የ PGA ስብሰባ የተፈጠረው የ CCSC ጥረትን ለማገዝ፣
ወላጆች እና ህጋዊ አሳዳጊዎች ልጆቻቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ለማገዝ መረጃ እና መሳሪያዎችን እንዲያገኙ እና በትምሀርት
ቤት አስተዳደር እና በሰራተኞች መሀከል ያለን ግንኙነት ለማቀላጠፍ ሲሆን ሲሆን ይህም ለ ሁሉም CCSC ወላጆች ክፍት
ነው፡፡ ኩነቱን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ድረገጻችን ላይ ወይም ፌስቡክ ገጻችን ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡



ቡና ከዳይሬክተሮች ጋር -- በዚህ አመት አዲስ ሲሆን ዳይሬክተሮችዎ ወርሀዊ የቡና መጠጣት ፕሮግራም ሲያደርጉ ነበር፤
ይህም አብዛኛውን ጊዜ በወሩ አራተኛ አርብ ነበር፡፡ የተያዘ አጀንዳ የለም፡ እነዚህ የአንድ ሰአት ኩነቶች ቤተሰቦች ለወይዘሪት
ኖሪስ (የመካከለኛ ክፍል አስተዳዳሪ) እና ለወይዘሪት ኖርማኒ (የሁለተኛ ደረጃ አስተዳደሪ) ጥያቄዎችን እንዲያነሱ ወይም
ሀሳቦችን እንዲያቀርቡ እና ልጆቻቸው CCSC ውስጥ ካሉ ተሞክሮአቸውን ከሚያካፍሉ ወላጆች እንዲማሩ ነው፡፡ እንደዚህ
አይነት ሶስት የተደረጉ ሲሆን የቤተሰበች መገኘት ከፍተኛ ነበር - እናመሰግናለን! እባክዎትን የቀን መቁጠሪያዎትን ለአርብ
ጃንዩወሪ 27 ለ 2፡45 ጠዋት ምልክት ያድርጉ፡፡ እዚያ አንደምናገኝዎ ተስፋ እናደርጋለን፡፡



ሞዴል G20 ስብሰባ -- ይህ በዚህ አመት አዲስ ሲሆን፣ 15 የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለ አምስት ቀናት ከ ጃይንት ባግ
ፋውንዴሸን፣ የቻይና ትምህርት ሲንፖዚየም እና የሀርቫርድ አሜርካ - ቻይና ስነምጣኔ መስተጋብር ምክርቤት ጋር በትብብር
ሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወደተዘጋጀው የ G20 ስብሰባ ላይ ይሳተፋሉ፡፡ ቦስተን እና ቻይና ውስጥ ካሉ ትምህርት ቤቶች
ከሚመጡ እኩያ ተማሪዎች ጋር የሚሰሩ ሲሆን፣ ተማሪዎች በአለም ምርጥ ከሆኑ ፕሮፌሰሮች ትምህርት ያገኛሉ፣
የዲፕሎማሲ ክህሎትን ይለማመዳሉ፣ የስምምነትን ጥበብን፣ ቡድንን መመስረትን እና ተጨማሪ ነገሮችንም ከአስደሳች
የግንኙነት እራቶች ጋር አና አዝናኝ የቡድን ስራዎች ጋር ማለትም በትምህርቶች መሀከል ማለት ነው ይማራሉ፡፡



ሰኞ፣ ማርች 13፣ 2017 ቀን ትምህርት አይኖርም ይህም ረጅም እና ጊዜ ከሚፈጀው የትምህርት አመት ተማሪዎችን እና
ሰራተኞችን ጥቂት እረፍት ለመስጠት ነው፡፡

እንደ ሁልጊዜው፣ የትምህርት ቤታችንን ስራ ለመደገፍ ስለ ሰአትዎ እና ጉልበትዎ ትልቅ አድናቆት አለኝ፡፡ ይህንን ደብዳቤ ማንበብ፣
የልጅዎን የውጤት ካርድ መገምገም፣ የልጅዎን አፈጻጸም በተመለከተ ከልጅዎ ጋር ያለዎ መስተጋብር የዚህ ድጋፍ አስፈላጊ ክፍል
ነው፡፡ 2017 ለእርሶ እና ለ CCSC ምርጥ አመት እንደሚሆ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡
ከልብ፣

ካሌብ ኸርስት - ሂለር
የትምህርት ቤት መሪ

