
 

 

 

የተማሪዎች አገልግሎቶች ቢሮ 
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የአካል ጉዳተኞች ትህርት ፕሮግራም 
(LD) 

ከግርሀምና ፓርክስ/ Graham & Parks በበቂ ሁኔታ 
ለብቻው ከተዘጋጀ የLD የትምህርት ክፍል ወደ 4ኛ፣ 5ኛ 
ወይም 6ኛ ክፍል የመጡ ተማሪዎች 

በአሁኑ ወቅት ከ3-5ኛ ክፍል ራስ አገዝ የአካል ጉዳተኞች ትምህርት ክፍል ስር የተመደቡ ተማሪዎች ለልዩ 
ፕሮግራም ብቁ ናቸው፡፡ የልዩ ትምህርት መምህራን ለእያንዳንዱ ተማሪ በምንባብ፣ ጽሁፍ እና ሂሳብ ትምህርት 
ላይ የአንድ ሰአት መመሪያ ያቀርባሉ፡፡ 

የ11-ወር ፕሮግራሞች 

የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) የልዩ 
ትምህርት አገልግሎቶች 

የተራዘመ የትምህርት አመት 
(ESY) አጠቃላይ ፕሮግራም 

ፕሮግራም 

ለሚከተሉት የተመዘገቡ ተማሪዎች: 
 ልዩ ጅማሪ (Special Start) 
 የአእምሮ ዝግመት አካል ጉዳተኝነት ፕሮግራም  

ከፍተኛ በክህሎት ወደ ኋላ መቅረትን ለመከላከል በልዩ ትምህርት 
እና ተያያዥ አገልግሎት ፕሮግራም ስር ልዩ ፕሮግራም የሚፈልጉ 
እና/ወይም ሌሎች የተመደቡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተማሪዎች፡፡ 

  
ከተራዘመ የትምህርት እረፍት ወይም እንደ የቅርብ የልዩ ትምህርት 
አገልግሎቶች መለያ ያሉ ሌሎች የተመደቡ መስፈርቶች በኋላ 
በትምህርት ወደ ኋላ መቅረት የታየባቸው ተማሪዎች፡፡ 

 

የተማሪ መረጃ 

ረጅም የትምህርት አመት የሚፈልጉ እና ከፍተኛ ደረጃ የተገማችነት፣ መዋቅር፣ እና የተለመዱ ሰዎችና 
ቦታዎች ፍላጎት ያለባቸው ተማሪዎች፡፡ 

በበጋው ወቅት የትምህርትና ክህሎቶች መርሳትን ለመከላከል አጠቃላይ የትምህርት አገልግሎቶች (ተጨማሪ 
ትምህርት፣ የንግግርና ቋንቋ ህክምና፣ የተግባር ህክምና) የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች፡፡ 

በረጅም የትምህርት መዘጋቶች ወቅት ወይም በሌሎች የተመደቡ መስፈርቶች የትምህርት መርሳት የታየባቸው፣ 
የግል ወይም የዐነስተኛ ቡድን ክፍለ ጊዜዎች የሚያስፈልጋቸው ሆኖም አጠቃላይ፣ ልዩ ፕሮግራም 
የማያስፈልጋቸው የIEP ተማሪዎች 

በፕሮግራሙ የተሞሉ የፍላጎቶች አይነቶች 

 

የበጋ ወቅት አገልግሎቶች በተማሪ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ናቸው 
የግል የትምህርት ፕሮግራሞች (IEPs) አንድ ተማሪ በትምህርቱ ላይ ውጤታማ መሻሻል እንዲያመጣ የሚያስፈልጉትን አገልግሎቶች ይገልጻሉ። የአንዳንድ ተማሪዎች IEPዎች በተማሪዎች አገልግሎቶች ቢሮ (OSS) በቀጥታ 
ከሚቀርቡት አቀልግሎቶች በላይ አገልግሎቶችን የሚይዙ ቢሆንም የበጋ ወቅት ፕሮግራሞቻችን እና አገልግሎቶቻችን የተዘጋጁት ለተማሪዎች እጅግ የጋራ የሆኑ የበጋ ወቅት የፕሮግራም ፍላጎቶች ምላሽ እንዲሰጡ ታስበው ነው። 

. 



 

የበጋ ወቅት ፕሮግራሞች 

  

የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) 
አጠቃላይ ፕሮግራም  
የርቀት ወይም የገጽ ለገጽ? ሁለቱም  
ተጨማሪ ትምህርትን፣ የንግግርና ቋንቋ ህክምናን፣ የአካል 
ህክምናን እና/ወይም የተግባር ህክምናን ጨምሮ በIEPው ስር የተገለጹ 
አገልግሎቶችን ሊይዝ የሚችል የአራት ሰዐት ፕሮግራም 

ቀን/ሰዐት: ከሀምሌ 6 - ነሐሴ 9, 2021 ዓ.ም | 8:30AM-12:30PM (ሀምሌ 1, 

2021 ሰራተኞች የሚዘጋጁበት ቀን ነው) 

ቦታ: ወደፊት የሚወሰን 

ማን እንደሚሳተፍ: ከPk-8ኛ ክፍል የሆኑ በተለያዩ የትምህርት 

አይነቶች ላይ ከፍተኛ የአካል ጉዳተኝነት ያለባቸው ተማሪዎች።  

የሙሉ ቀን ፕሮግራም ያስፈልጋል? ወደፊት የሚወሰን፣ የማህበረሰብ ቀን 

የካምፕ የገጽ ለገጽ ፕሮግራም እስከ አሁን አይታወቅም።  
ማስታወሻ: የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል። 

የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) የልዩ ትምህርት 
አገልግሎቶች 
የርቀት ወይም የገጽ ለገጽ? ሁለቱም 

በበጋ ወቀት የትምህርት መርሳት ለታየባቸው ተማሪዎች የጊዜ 

ሰሌዳ የተያዘላቸው የተጨማሪ ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች  

ቀን/ሰዐት: በመሪ መምህር ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር በሚደረግ ምክክር የጊዜ 

ሰሌዳ የሚያዝበት; ክፍለ ጊዜዎቹ ከ8:30AM-2:30PM, ከሀምሌ 6 - ነሐሴ 9, 

2021 ዓ.ም ይካሄዳሉ (ሀምሌ 1, 2021 ሰራተኞች የሚዘጋጁበት ቀን ነው) 

ቦታ: ወደፊት የሚወሰን 

ማን እንደሚሳተፍ: IEPያቸው ለተራዘመ የትምህርት አመት አገልግሎች 

ብቁ እንደሆኑ የሚገልጽላቸው ተማሪዎች  

ማስታወሻ: የትራንስፖርት አገልግሎት አይቀርብም። 

 

የአካል ጉዳተኞች ትምህርት ፕሮግራም 
 የርቀት ወይም የገጽ ለገጽ? ሁለቱም  

የLD የበጋ ወቅት ፕሮግራም በልዩ ትምህርት መምህር የሚቀርብ 

አሰራር ተኮር፣ ግልጽና የተለያየ ሞዴል የንባብ የመመሪያ 

አሰጣጥን በመጠቀም ዕለታዊ ቀጥተኛ መመሪያ አሰጣጥ 

ያቀርባል። ፕሮግራሙ በተጨማሪም በሂሳብ እና ጽሁፍ ላይ በልዩ 

ሁኔታ የተዘጋጀ የመመሪያ አሰጣጥን ያቀርባል። 

ቀን/ሰዐት: ከሀምሌ 6 - ነሐሴ 9, 2021 ዓ.ም | 8:30-11:30AM (ሀምሌ 1, 

2021 ሰራተኞች የሚዘጋጁበት ቀን ነው) 

ቦታ: ወደፊት የሚወሰን 

ማን እንደሚሳተፍ: በGraham & Parks ስር የሚገኙ የትምህርት 

አካል ጉዳት ያለባቸው በበቂ ሁኔታ ለብቻው በተዘጋጀ የትምህርት ክፍል 

ስር የተመደቡ ተማሪዎች።  
ማስታወሻ: የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል። 

 

 
ለተጨማሪ መረጃ የልጅዎን የIEP ቡድን ወይም የተማሪ አገልግሎቶች ቢሮን ያነጋግሩ። 

 
 



 

የ11-ወር ፕሮግራሞች 

 

 

Special Start (ልዩ ጅማሪ) 

 
 
 ማን እንደሚሳተፍ: በጥልቅ በተቀናጀ ወይም በበቂ ሁኔታ ለብቻው 

በተዘጋጀ የልዩ ጅማሪ ፕሮግራም ስር የተመደቡ ተማሪዎች 

 ቀን/ሰዐት: ከሀምሌ 6 - ነሐሴ 4, 2021 ዓ.ም | 8:30AM-2:30PM (ሀምሌ 1, 2021 ሰራተኞች 

የሚዘጋጁበት ቀን ነው) 
 ቦታ: ወደፊት የሚወሰን 

  

 

የልዩ ጅማሪ እና የአእምሮ ዝግመት አካል ጉዳተኝነት ፕሮግራም በነሐሴ 4, 2021 ዓ.ም የሚያበቃ የትምህርት አመትን ይከተላል። 
 
 

የአእምሮ ዝግመት አካል ጉዳተኝነት ፕሮግራም 

 ማን እንደሚሳተፍ: በአእምሮ ዝግመት አካል ጉዳተኝነት ፕሮግራም ስር የተመደቡ 

ተማሪዎች  
 ቀን/ሰዐት: ከሀምሌ 6 - ነሀሴ 4, 2021 | 8AM-2PM (ሀምሌ 1, 

2021 ሰራተኞች የሚዘጋጁበት ቀን ነው) 
 ቦታዎች: ወደፊት የሚወሰን 



 

 

 

 

የተማሪ አገልግሎቶች ቢሮ 
Cambridge Public Schools 

135 Berkshire Street | Cambridge, MA 02141 

የስራ ሰዐቶች: ሰኞ - አርብ | 8AM - 4PM 

Dr. Alexis Morgan፣ ረዳት ተቆጣጣሪ 

Jean Spera፣ የልዩ ትምህርት ዳይሬክተር 

ዋና ስልክ ቁጥር: 617.349.6500 | ፋክስ: 617.349.6504 

በዲስትሪክት ትራንስፖርት ውስጥ: 617.349.6862/6860 

ከዲስትሪክት ትራንስፖርት ውጭ: 617.349.6702 

ለሁሉም የESY አጠቃላይ፣ የአካል ጉዳተኞች ትምህርት እና የ11-ወር ፕሮግራሞችን 
ለሚከታተሉ ተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል። 

የበጋ ወቅት ፕሮግራሞች ተቆጣጣሪዎች 
Desiree Phillips, የOSS አስተባባሪ: dphillips@cpsd.us  

Shelagh Walker, የOSS አስተባባሪ: skellywalker@cpsd.us  

Dr. Karyn Grace, የOSS አስተባባሪ: kgrace@cpsd.us  

Stephanie Barney, BCBA ASD 11-ወር ፕሮግራም: sbarney@cpsd.us  

Margie Carlman, የተያያዥ አገልግሎቶች መሪ መምህር: mcarlman@cpsd.us  

የበጋ ወቅት አማካሪ ቡድን 
Kathleen Kelsey  

Robert Kelley 
ራዕይ | ተማሪዎችን ልዩ የትምህርት፣ የማህበራዊ፣ ስነ ልቡናዊ እና የባህሪ ፍላጎቶቻቸውን እንዲያሳኩ ለማስቻል ልዩ አገልግሎቶችና 
ድጋፎችን በመስጠት በዝቅተኛ ገዳቢ የትምህርት ቦታ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ ማስቻል። 

የበጋ ወቅት ፕሮግራሞቹን የተመለከቱ ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ የበጋ ወቅት 

አገልግሎቶችና ፕሮግራሞች ስራ ላይ በሚሆንበት ወቅት በስልክ ቁጥር 857.235.2111 ይደውሉ። 

ተልዕኮ | የእያንዳንዱን ተማሪ የትምህርት፣ ማህበራዊና ስነ ልቡናዊ ስኬት ለማረጋገጥ ከትምህርት ቤት ማህበረሰብ፣ ቤተሰቦች፣ 
ተማሪዎች እና የማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር መስራት። 
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