
 የማንበብ ተግባር ምንድነው ? 
የማንበብ ተግባር  እያንዳንዱ ተማሪ የሦስተኛ ክፍልን 
ምንባብ በዚያው ወይም ከክፍሉ ደረጃ በላይ መጨረሱን 
ለማረጋገጥ መምሪያዎችን የሚያቀምጥ የኮሎራዶ ሕግ ነው። 
በክፍላቸው ደረጃ ማንበብ እንዲችሉ ተጨማሪ የትምህርት 
እገዛ የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎችን ለመለየት ትምህርት 
ቤቶችን ያግዛል።  
 

“በሚታይ ሁኔታ ከክፍል ደረጃ በታች ማንበብ 
” ማለት ምን ማለት ነው? 
ይህም ማለት ተማሪው አሁን ካለበት/ካለችበት የክፍል 
ደረጃ በታች በአንድ ወይም ከዚያ በላይ ባለው ዓመታት 
እንሶ/ሳ እያነበበ ነው ማለት ነው። የተደረገው ጥናት 
እንደሚያመለክተው በትምህርት ቤቱ ዓመት መጨረሻ 
ላይ በክፍል ደረጃ ማንበብ ለወደፊቱ የትምህርት ቤቱ 
ስኬት በጣም አስፈላጊ ነው። 

የማንበብ ዕቅድ ምንድነው? 
የማንበብ ዕቅድ በንባብ በሚታይ መልኩ ከክፍላቸው 
በታች  መሆናቸው የታወቁ ከመዋዕለ ሕጻናት ጀምሮ 
እክሰ 3ኛ ክፍል ያሉትን ተማሪዎች  ለመርዳት የሚወጣ 
የግለሰብ የእገዛ ዕቅድ ነው። ዕቅዱ ተማሪው በንባብ 
ችሎታው ከክፍል ደረጃ እስከሚደር ድረስ ይቀጥላል። 

 
የንባብ ዕቅድ አንባቢ እንዲሆን  የልጅዎን 
ዕድገት ለማገዝ የተቀረጸው ከ: 

∗ ሚታወቁ የንባብ ግብ 
∗ የትምህርት ቤት የትምህርት እገዛ 
∗ በቤት ከሚደረግለት እገዛ ጋር ነው። 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

አውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
 የክፍፍሎች እኩልነት በመማሪ 

15001 E 1st Ave. 
Aurora, Colorado 80011 

የማንበብ ተግባር:   
ለቤተሰቦች የሚሆን መረጃ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

የትምህርትቤቶች ወላጅ እና ቤተሰብ ተማሪ በማንበብ 
ስኬታማ እንዲሆን ለማረጋገጥ 



በጣም አስፈላጊ የሆነ መረጃ ምንድነው? 
 በአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ግባችን ሁሉም ልጆች ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመርቀው 
ለወደፊቱ ትምህርት ወይም የሥራ ቦታዎች ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ተማሪዎችን ለዚህ ማዘጋጀት 

ትምህርት ቤት እንደገቡ ወዲያውኑ ይጀምራል።   

 ልጄን በቤት እንዴት 
እረዳለሁ? 

የተወሰኑ ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። 
የልጅዎም አስተማሪ ደግሞ 
ኃሳቦችን ሊያጋርዎት ይችላል። 

የዳሰሳ ጥናት 
የልጅዎ አስተማሪዎች የእያንዳንዱን ልጅ የማንበብ ደረጃን 
ለማወቅ የማንበብ ዕድገት የዳሰሳ ጥናትን ((DRA2) 
ይጠቀማሉ። 
 
. የዳሰሳ ጥናት መረጃ ልጅዎ በሚታይ በመልኩ ከክፍሉ 
ደረጃ በታች እንደሚያነብ ያሳያል። 
 
ልጅዎ የእንግልዝኛ ቋንቋን ተማሪ ከሆነ፣ ቋንቋን የመጻፍ 
የዳሰሳ ጥናት ነጥቦች (ዕድል) ስለ ልጁ የእንግልዝኛ ቋንቋ 
ንባብ ዕድገት መረጃ ይሰጣል። ሁለቱም የንባብ ደረጃዎች 
እና የቋንቋ ዕድገት ደረጃ የማንበብ ዕቅድ ውስጥ 
ለእንግልዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ይታያል። 

የንባብ ዕቅድ ልጅዎን በግሉ በንባብ 
ዕድገቱ ለማገዝ የተቀረጽ ነው። 

የትምህርት ቤት እገዛዎች 
የልጅዎ አስተማሪ እና ሌሎች የትምህርት ቤት ሠራተኞች 
ስልቶችን እና በልጅዎ የንባብ ዕቅድን ግብ ለመምታት 
መሰጠት ስለሚገባቸውን እገዛዎችን ለመምረጥ አብረው 
ይሰራሉ። 
 
. ስለ እገዛ መስጠት ብቻ አይደለም።. ቡድኑ  የክፍል ውስጥ 
ትምህርት ለሁሉም ተማሪዎች በይበልጥ የሚጠቅምበትንም 
ለማድረግ መንገዶችን ይመለከታል። 
 
 
 

 የቤት እገዛዎች 
ተማሪዎች ውጤታማ አንባቢዎች፣ ጸሐፊዎች እና ግንኙነት 
አድራግዎች እንዲሆን በመርዳት በቤት ውስጥ ታላላቆች በጣም 
አስፈላጊ አጋሮች ናቸው። 
 
እባክዎትን የንባብ ዕቅድን ለመፍጠር እና ተግባራዊ ለማድረግ 
ከልጅዎ አስተማሪ ጋር አጋር ይሁኑ። 

የዓመቱ መጨረሻ ስብሰባዎች እና ስለማስታወስ 
ውይይቶች 
 እያንዳንዱ ተማሪ ከንባብ ዕቅዱ ጋር በተያያዘ ዕቅዱን ለመገምገም 
እና ለሚቀጥለው ዓመት ለዕቅዱ አብሮ ለመስራት የዓመቱ 
መጨረሻ ስብሰባ ይኖራቸዋል። 
 
በስብሰባው ጊዜ፣  የልጅዎ አስተማሪ  ከልጅዎ ግልጽ የሆኑ 
ፍላጎቶች ጋር የተያያዙትን አማራጮችን ያጋራዎታል። 
 
አንዳንድ ልጆች ለመያዝ ምናልባትም ከአንድ ዓመት በላይ 
ሊያስፈልጋቸው ይችላል።  ሕጉ ማስታወስን እንደ አማራጭ 
ይገልጻል፤ ነገር ግን  በርካታ ሌሎች እገዛዎች እና እርዳታዎች 
አሉ። የተደረገው ጥናት በብዙ ሁኔታ ውስጥ የክፍሉን ደረጃ 
መድገም ጥሩ መፍትሔ አለመሆናቸውን ያሳያሉ። 
 
 ለእንግልዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች (ELLs):. ለቋንቋም ሆነ 
ለዕውቀት ትምህርት ተገቢ የሆነው  የማስተማሪያ ስልቶች 
በእንግልዝኛ ቋንቋ ትምህርት በሰለጠነ  አስተማሪ እገዛ ይወሰናል። 
የኮሎራዶ ግዛት ሕግ  እንግልዝኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ወይም 
ሌላ ቋንቋን ለማሳደግ በመስመር ላይ ላሉት ተማሪዎች 
ማስታወስን አይመክርም። 

የትምህርት ቤት ስኬት ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ 
ልጅዎ ይወቅ። 
 
ልጅዎ በየዕለቱ ትምህርት ቤት እንደሚመጣ እርግጠኛ 
ይሁኑ። 

በቤትዎ ውስጥ በሚጠቀሙት  ቋንቋ መስማት፣ 
መናገር፣ ማንበብ እና መጻፍ። እነዚህን ክህሎቶች  
በቤት ውስጥ በሚጠቀሙት ቋንቋ ማሰደግ  የልጅዎን 
ማንበብ እና ጥልቅ አሳብነትን ያግዛል። 
 
ንግግር በጣም አስፈላጊ ነው። ንግግር ማድረግ ስለ: 
• በዕለቱ  በትምህርት ቤታቸው የነበረውን 
•  ያነበቡዋቸውን መጽሐፍት 
• ከእነርሱ ጋር የሚመሳሰል የሕይወት ተሞክሮዎችን 
• የቤተሰብ ታሪኮችን/የሌሎች የቤተሰብ ታሪኮችን 

 
በየዕለቱ ከልጅዎ ጋር ማንበብ። 
• እነርሱ የሚደሰቱባቸውን የሚታወቁትን መጽሐፍት 

አነብቡ። 
• . መጽሐፍትን በቴፕ/ሲድ፣ ኮምፒውተር፣ ወይም 

በኤሌክትሮንክስ ላይ ያሉትን መጽሐፍት ማድመጥ 
•  ስለ ምን እንዳነበቡ ተናገር። ምን ተከሰተ? ምን 

ተማሩ? 
 
ብዙውን ጊዜ ከልጅዎ ጋር ይጻፉ። መካተት ያለባቸው 
አንዳንድ ሀሳቦች: ለቤተሰብ ወይም ለጓደኞች የተጻፉ 
ደብዳቤዎች፣ የሱቅ ዝርዝሮች፣ ታሪኮች ወይም በጋዜጣ ላይ 
ያሉ ነገሮች። 
 
የቃላት ክህሎቶችን መለማመድ. ፕላስቲክ ወይም ለመለየት 
የማግነት ደብዳቤዎችን ፣ ሀለሐ ቅደም ተከተል፣ ማዛመድ፣ 
የፊደላት አጻጻፍ፣  ቀላል ቃላትን ማድረግ፣ እና የቤተሰብ 
ስም መጻፍን ተጠቀሙ። 
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