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የባለአደራ ቦርድ አባላት

ኖቬምበር 2, 2016

ኤሊዛ አንደርሰን, ሊቀመንበር
ዴቪድ ቦጎዢያን, ምክትል ሊቀመንበር

ይድረስለተማሪዎች፣ ወላጆችእናአሳዳጊዎች፣

ስቴፋኒ ዳንዳ, ገንዘብ ያዥ
ማረን አንደርሰን, ፀሃፊ
ኤልሳቤጥ ባርትሌ

የተተረጎሙ የዚህ ደብዳቤ ቅጂዎችን ከwww.ccscambridge.org ወይም ከሲሲኤስሲ የእንግዳ
መቀበያ ዴስክ ላይ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ስላነበቡ እናመሰግናለን፡፡

ኤች. ቲዎዶር ኮሀን
ዶና ዴቪስ
ኬቪን ኬልቤሳ
ግዌን ቶርን
ስቲቭ ቪንተር

ሃሎዊንን የሚያከብሩ ከሆነ ዛሬ እና ዛሬ ማታ በአዝናኝ ፍርሃትን እና ከረሜላንም በመጠኑ
የሚያጣጥሙበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ የማያከብሩ ከሆነ ደግሞ ምሽቱ ጭር ያለና
ከጭንቀት-የነፃ ምሽት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ የትምህርት ዘመኑ የመጀመርያ ሩብ ዓመት
ማብቂያ ላይ ደርሰናል፤ ይህም እጅግ ደስ የሚያሰኝም እንዲሁም ለማመን የሚከብድ ነዉ፡፡ የልጅዎ
የሩብ ዓመት የዉጤት ካርድ ከዚህ መልዕክት ጋር ተኳቷል፡፡ ሁሉም ሰዉ ከኦገስት 31 ጀምሮ ወደፊት
እየገፋ ሲሆን በርካታ የመማርያ ክፍሎች የራሳቸዉን አካሄድ ቀይሰዋል፡፡ በዚህ ጊዜ ያሉ የኮርስ
ዉጤቶች የተማሪዎች የትምህርት አቀባበል በሚገባ ያሳያሉ ተብሎ ይታመናል፡፡ ስለዚህም ከልጅዎ ጋር
ለማየት ጊዜ ይኑርዎ፡፡ የትኞቹ ትምህርቶች ላይ ጥሩ ዉጤት ተገኝቷል፤ ለምን? የትኞቹ ትምህርቶች
ላይ ደካማ ዉጤት ተገኝቷል? የትኞቹ ድጋፎች ናቸዉ የተደረጉት ወይም ያልተደረጉት? ሁልጊዜም
በምንሰጥዎት የተደራጀ ወቅታዊ መረጃ ኩራት ይሰማናል፡፡ ይህ መረጃ-- (ስላልተሰሩ የቤት-ስራዎች፣
ሁሉንም አይነት የመመዘኛ ዉጤቶች‹የክላስ፣የቤት ስራ፣ ትንንሽ ወይም ትልልቅ መመዘኛዎችን›)
ይጨምራል፡፡ ስለሆነም ይህ መደበኛ የዉጤት ካርድ እጅዎ ላይ ሲደርስ በልጅዎ መሪነት ቀጣይነት
ባለዉ መልኩ እንደሚከታተሉ እና የጠለቀ ግንዛቤ እንደሚኖርዎ ባለሙሉ ተስፋ ነን፡፡
በተጨማሪም ከትምህርት ቤት እና ከቤት ጋር የሚኖር ግንኙነትን በመፍጠርና በማዳበር በኩል
እያደረግን ያለዉ ጥረት ያኮራናል፡፡ በየሩብ ዓመቱ እና በየሴሚስተሩ መጨረሻ ሁሉም አማካሪዎች
ወላጆችን/አሳዳጊዎችን በስልክ ያገኛሉ፡፡ እነዚህ የሥልክ ጥሪዎች በጣም ወሳኝ ናቸዉ -- ስለተያያዘዉ
የዉጤት ካርድ ይልጥ ማብራርያ ለመስጠት እንዲሁም በፋኩልቲዉ እና በወላጆች መካከል ወዳጅነት
ለመፍጠርም ያለመ ነዉ፡፡ በሚቀጥለዉ ሳምንት ዉስጥ ሰልክ ካልተደወለልዎት እባክዎን ርዕስ
መምህራን የሆኑትን ሚስስ ኖሪስ ወይም ሚስተር ኖማኒን ያነጋግሩ፡፡ እያንዳንዳቸዉ ይህን ሂደት
ስለሚከታተሉ በአፅንዎት ይወስዱታል፡፡


የተማሪዎች ምልመላ ለ2017‐2018 ‐‐ ጥረቶቻችን በሂደት ላይ ናቸዉ፡፡ እባክዎን ይህን ዜና
ለጓደኞችዎ እና ለቤተሰቦችዎ ያሰራጩ፡፡ በራሪ ወረቀት ካስፈለግዎት የፊት ዴስክ ሰራተኛችንን
ይጠይቁ፡፡ ወደ መጀመሪያዉ ሎተሪያችን ለመግባት በሰዓቱ ያመለከቱ ቤተሰቦች መቀመጫ
የማግኘት እድላቸዉ እጅግ የሰፋ ነዉ፡፡ ኖቬምበር 18 ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ የመጀመርያችንን
ኦፕን ሃዉስ ዝግጅት ይኖረናል፡፡ በኦንላይን ማመልከት ቀላል ነዉ፡፡
http://ccscambridge.org/apply

ሲሲኤስኢ ዘርን፣ ቀለምን የትዉልድ ስፍራን፣ እምነትን፣ ፃታን፣ ብሄርን፣ የወሲብ አቋምን፣ የአዕምሮ ወይም የአካል ጉዳትን፣ እድሜን፣ የዘር ግንድን፣ የስፖርታዊ አቋምን፣ ልዩ ፍላጎትን፣ የእንግሊዝኛ
ቋንቋ ወይም የዉጪ ቋንቋ ብቃትን፣ ወይም የቀደመ የትምህርት ደረጃ ላይ መሰረት ያደረገ መገለልን ወይም አድልዎን አያደርግም፡፡ ጥያቄ ከቀረበ ሲሲኤስሲ በማንኛዉም ቋንቋ ሰነዶች እንዲዘጋጁ
ማድረግ ይችላል፡፡ CCSC ka ba ou dokimanekri an kryol si ou vle. CCSC le tendra los documentos disponibles a su peticion.









የወላጆችና የአሳዳጊዎች ማህበር ‐‐ ሀሙስ ኖቬምበር 10 ሲኢኤስኢ በኮሌጅ ዝግጅትና ፅናት ላይ የሚወያይ 2ኛዉን የፒጂኤ
ጉባኤ ያስተናግዳል፡፡ የሲኢኤስኢ የቀድሞ ምሩቆችን እና የአሁን ጊዜ ምሁራን በማሰባሰብ በቤት፣ በሲኢኤስኢ እና ከኮሌጅ
ዝግጅት በኋላ የነበራቸዉን ልምድ እንዲሁም ከሲኢኤስኢ በኋላ ያጋጠማቸዉን ትግልና የተጎናፀፉትን ድል የሚዳስስ
የመወያያ መድረክ እንፈጥራለን፡፡ ለሁሉም የሲኢኤስኢ ወላጆች እና አሳዳጊዎች ክፍት የሆነዉ የፒጂኤዉ ጉባኤ የሲኢኤስኢ
ጥረት ለመደገፍ፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች ተማሪዎቻቸዉን ስኬታማ ለማድረግ መደገፍ አንዲችሉ፣ እንዲሁም በትምህርት ቤቱ
አስተዳደር እና በፋኩልቲዉ መካከል ያለዉን ተከታታይ ግንኙነት ለማቀላጠፍ የታለመ ነዉ፡፡ ስለ ፕሮግራሙ ዝርዝር
መረጃ ከድረ-ገፃችን እንዲሁም ከፌስቡክ ገፃች ማግኘት ይቻላል፡፡
ከርዕሰ መምህራኖቹ ጋር የሻይ-ቡና ፕሮግራም ‐‐ በዚህ አመት አዲስ የሆነዉ፤ ርዕሰ-መምህራኖችዎ ወር በገባ ዘወትር
በአራተኛዉ ሳምንት አርብ ላይ ለአንድ ሰዓት የሚቆይ የሻይ-ቡና ፕሮግራም ያዘጋጃሉ፡፡ የተቀመጠ አጀንዳ የለም፤ ይህ
የአንድ ሰዓት ቆይታ ወላጆች ለሚስስ ኖሪስ (የመለስተኛ አንደኛ ደረጃ ት/ት ርዕሰ-መምህር) እና ለሚስተር ኖማኒ (የሁለተኛ
ደረጃ ት/ት ርዕሰ-መምህር) ያሏቸዉን ጥያቄዎች ለመጠየቅ እና አስተያየቶችን ለመስጠት እንዲሁም ልጆቻቸዉን
በሲኢኤስኢ ከሚስተምሩ ወላጆች የሚሰጡ ልምዶችንም ለመቅሰም እድል ይሰጣል፡፡ ይህን ሁለት ጊዜ ከዚህ በፊት
ያደረግን ሲሆን የወላጆች ተሳትፎ ጠንካራ ነበር -- እመሰግናለን! እባክዎን ኖቬምበር 18 ጠዋቱ 2፡45ን ካሌንደርዎ ላይ
ምልክት ያድርጉ፡፡ በዚያ ልናይዎ እንጠብቃለን፡፡
የልጅዎ አማካሪ በሚቀጥለዉ ሳምንት ዉስጥ ወይም አካባቢዉ ላይ ከላይ እንደተጠቀሰዉ ያገኝዎታል፡፡ አማካሪዎችን በእኛ
ማህበረሰብ ዉስጥ ያላቸዉ ሚና ከፍተኛ ነዉ፡፡ ልጅዎ ከእኛ ጋር ባለዉ/ባላት ቆይታ ዉስጥ የልጅዎ አማካሪ ጠንካራ
ሃብትና ጠበቃ ይሆናል ብለን እንገምታለን፡፡
የንጥረ-ነገሮች አጠቃቀም እና ፖሊሲ ‐‐ የሲኢኤስኢ’s ፖሊሲ በአሁን ሰዓት በድረ-ገፃችን ላይ ተለጥፏል፡፡ በአዲሷ
የትምህርት ቤታችን ነርስ ሚስ. አህመድ የተቀረፀዉ ይህ ፖሊሲ በማህበረሰቡ ዉስጥ በሚያጋጥሙ ሁኔታዎች ላይ ዉሳኔ
ሰጪዎችን የሚረዳ ነዉ፡፡ የሚከተለዉ የፖሊሲ አንቀፅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊያዉቁት የሚገባ ጠቃሚ አንቀፅ ነዉ፡

በትምህርት ቤት ዉስጥ አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የተከለከሉ ንጥረ-ነገሮችን መጠቀም እና/ወይም ያለአግባብ መዉሰድ፤
በህግ የተፈቀዱ ንጥረ-ነገሮችን (የታዘዙ መድሃኒቶችን፣ የሚሳቡ ንጥረ-ነገሮች፣ የቅጠላ-ቅጠል ቅመሞችን፣ የወተት ተዋፅዖ
ደጋፊዎችን እና የመደርደርያ መድሃኒቶችን) ያለአግባብ መጠቀም እና/ወይም ከመጠን በላይ መጠቀም የህግ ጥሰት
ከመሆንም አልፎ ለትምህርት ቤታችን የመማር-ማስተማር ስርዓትም ጎጂ ነዉ፡፡


2016‐2017 የፕሮግራም ለዉጦች ‐‐ በትምህርት ቤታችን የቀን መቁጠርያ ላይ የሚከተለዉን ተጨባጭ ለዉጥ
አድርገናል፤ ይህም በድረ-ገፃችን ላይ ሰፍሯል፡፡
o ከረጅሙ ቅዳሜና እሁድ በፊት ያለዉ አርብ፤ 5፡30 ላይ እንጨርሳለን፡፡
o ሰኞ ማርች 13, 2017 ላይ ትምህርት አይኖርም፡፡ ይህም በዚህ ረዥም እና የተለጠጠ የትምህርት ዘመን መካከል
ለተማሪዎቻችን እና ለሰራተኞቻችን የተወሰነ እረፍት ለመስጠት ነዉ፡፡

በመጨረሻም ከፖለቲካ አቅዋሞ ወይም በተለያዩ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ባልዎት አመለካከት ጋር ባይገናኝም፤ በሚቀጥለዉ ምርጫ
ሁሉም ሰዉ ድምፅ እንደሚሰጥ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ በርካታ ክፍሎች ምርጫን የተመለከቱ ጉዳዮችን ሲወያዩ ቆይተዋል -ከተመራጭ መደብ እስከ ምርጫ ኮሌጅ ሂሳብ፡፡ በኮሮጆ ዉስጥ የእኛን እይታ ድምፅ ለመስጠት መሳተፍ መብታችን ዋጋቢስ ወይም
የማይረባ ሆኖ መጣል የለበትም፡፡
ይህን ደብዳቤ ለማንበብ እና ለማሰላሰል ጊዜ ስለወሰዱ እናመሰግናለን፡፡ ለዚህ ስራ ጠቃሚ ተባባሪ አድርገን መመልከታችንን
ሁላችንም እንቀጥላለን፡፡ በጋራ በመስራት ተማሪዎችን ወደ ፊት ለማራመድ እና ለመደገፍ እንችላለን፡፡ ወደ ሁለተኛዉ የአመቱ ሩብ
ዓመት ስንገባ ምን ማከናወን እንደምንችል ለማየት እጓጓለሁ፡፡
ከሠላምታ ጋር,

ካሌብ ኸርስት‐ሂለር
የትምህርት ቤቱ ሊቀ-መንበር

