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መልእኽቲ ን ወለዲ …

ናይ ተስፋ
መልሲ ነቶም
ስደተኛታት ክፋላት
ሕብረተሰብና
እታ ኣነ ዝዓበኹላ ከተማ ዳር-ኤስሰላም (ታንዛኒያ) እያ ትበሃል፣ ትርጉም
እዚ ስማ ድማ ናይ ሰላም ገነት ማለት
እዩ። ስመይ ሺሪን ሄርማን ይበሃል፣
ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ዲትርዮት ተምሃሪት
ኮይነ እዬ መጺአ። ካብ ዩኒቨርስቲ
ብ ሳይኮሎጂ ቀዳማይ ዲግሪ ምስ
ተመርቕኩ፣ ኣብ ሜኒያፖሊስ፣ ሚላን
(ጣልያን)፣ ቦስተን፣ ፌርፊልድ (ቴክሳስ) ን ቀጺሉ ድማ ኣብ ሂውስተን ተቐሚጠ።
ኣብ ሂውስተን ነጻ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ከም ናይ ESL (እንግሊዘኛ ከም
ካልኣይ ቋንቋ) መምህር ኮይነ ሰሪሐ።
ኣብ’ዚ ሐዚ ሰዓት ድማ ኣብ Multilingual Programs Department (ክፍሊ
መደባት ብዙሓት ቋንቋታት) ነቶም ናብ ናይ ሂውስተን ስርዓተ ትምህርቲ ዝተኣታተዉ
ዘለዉ ስደተኛታት ሓገዝ ኣብ ምግባር እናሰራሕኩ ይርከብ። ኣብ ሕሉፍ ሂወተይ፣
ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ክልተ አህጉራት ተሰዲድ እዬ፣ እዚ ድማ ኣብ’ዚ
ሐዚ ሰዓት ነቶም ስደተኛታት ክሓዝን ዝገበረኒ እዩ።
ታንዛኒያ፣ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር፣ ናይ ኣቦይ ንግዳዊ ትካል መንግስቲ
ምስ ወረሶን ንገዛእ ርእስና ክንነብር ውሑስ አብዘይኮናሉ ሰዓት ምስ በጽሐ
ዝተሰደድናላ ፈላመይቲ ዓዲ እያ ነይራ። ነቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ
ንምዝዛም ንኽልተ ዓመታት ናብ ዳካ ባንግላዲሽ (ኣብ’ቲ ሽዑ ግዜ ምብራቓዊ
ፓኪስታን) ብምኻድ ተቐሚጠ። ኣብ ባንግላዲሽ ኣብ ዝነብረሉ ሰዓት፣ ብ መልክዕ
ህዝባዊ ተቓውሞታት፣ መጥቃዕቲታትን ሓፈሻዊ ዓመጻትን ዝግለጽ ፖለቲካዊ
ቅልውላው ኣጋጢሙ ተዓዚበ። ድሕሪ እዚ ኣቦይ ምስ ናይ ነባርነቱ ከይዲ ኣብ
ምዝዛም ዝነበረ ሓወይ ክነብር ናብ ዲትሮይት ለኣኸኒ።
ምስ እቶም ካብ ጥምየት፣ ዓመጽ ሃዲሞም ዝተሰደዱን ሃገሮም፣ ስድራ ቤቶምን
የዕሩኽቶምን ዝሰኣኑ ስደተኛታት ስምዒት ምስ ስምዒተይ ኣዝዩ ዝዛመድ እዩ።
ኣብ ዝኾነ ክልል ዕድመ ኮይንካ ምስ ሓድሽ ከባቢን ማሕበረሰብን ምልምማድ
ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ፣ ኣብ ርእሲ እዚ ቋንቋ ዘይምፍላጥ ድማ እቲ ዝዓበዬ ብድሆ
እዩ። ክፍሊ መደባት ብዙሓት ቋንቋታት ኣብ ናይ ስደተኛታት ናይ ሂወት ስግግርን
ነቶም ስደተኛ ተምሃሮ ናብ ኣዝዮም ንፉዓት ተምሃሮ ኣብ ምቕያር ኣዝዩ ኣገዳሲ
ግደ ዝጻወት እዩ። እቶም ስደተኛ ተምሃሮ፣ ዘሕለፉዎ ታሪኽን ደርጃ ትምህርቲ
ብዘየገድስ፣ ነቲ ኣብ HISD ዘሎ ደረጃ ትምህርቶም ከመሓይሹ ምግባር እቲ ኣብ
ሂወተይ ኣዝዩ ዘገድሰኒ ተግባር እዩ።
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ንጣብ ጥበብ
ቅድሚ ሒደት ዓማውቲ፣ ሓንቲ ብ ኤሚ ቿ ዝተጽሓፈት ጥቕሲ አንቢበ፣ ከምዚ ትብል
ድማ ነበረት፣ “ናይ ጋሻ አዘራርባ/ላሃጃ ማለት እንታይ ማለት ከምዝኽነ ትፈልጥ ዶ?
ንሱ ማለት ምልክት ትብዓት እዩ”። ብዛዕባ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብዚሐ ብዝሓሰብኩ
ቁጽሪ፣ አብዚሐ ብዛዕባ ብዙሕ ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘወንኖ ሓይሊን ካብ’ዚ
ብዓብዩ ድማ ብዛዕባ ዓቕሚ ክእለት ብዙሕ ቋንቋ እምነት ይሓድረኒ።
ብ ካልኣይ ቋንቋ ናይ ምርዳእ ክእለት ምውናን ንኻልኦት ክሕሰብ ዘይኽእል ናይ
ዕድላት ማዕጾ ዝኸፍት እዩ፣ ን አብነት፣ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ምስራሕ ወይ
ድማ ናይ ብዙሕ ቋንቋ ክእለት ዝጠልብ ናይ ስራሕ ዓይነት ምስራሕ። ካብ’ዚ
ብዓብዩ ግን፣ እቶም ብኻሊእ ቋንቋ ዘዛርቡኻ ሰባት እንታይ ክብሉ ከምዝደለዩ
ብቐዳምነት ናይ ምርዳእ ክእለት እዩ።
ወለዲ፣ ነዚ ጽሑፍ እዚ በቲ መባእታዊ ዝኾነ ቋንቋኹም ተንብብዎ አለኹም ማለት
ብዛዕባ ናይ ደቅልኹም ትምህርቲ፣ ክእለት ብዙሕ ቋንቋን ብዛዕባ መጻኢኦምን ትሓስቡን ትግደሱን ኢኹም ማለት እዩ።
ምስ ደቅኹም በቲ መባእታዊ ዝኾነ ቋንቋኹም አቢልኩም ክትረዳድኡዎም፣ ባህልኹም፣ ልምድታትኩም፣ እምነታትኩምን
ብተወሳኺ ድማ ናይ አዘራርባ ለሃጃኩም ክትብዕሉዎ ክትቅጽሉሉ ክበረታትዐኩም ይፈቱ። ምስ ስድራ ቤትኩም ብሓባር
ኣብ’ዚ ክትብጽሑ ምኽኣልኩም ትብዓትኩም ዘርኢ እዩ። ስለዚ፣ ደቅኹም ብመንነቶም በቲ ዝመጹሉ ዓዶምን ክኾርዑ
ምግባርኩም ቀጽሉሉ፡ መንነቶም ትብዓት እዩ።
- Martha Preston, M. Ed.
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ረብሓታት ቤት ትምህርቲ - ናይ ስድራ ቤት ርክባት
ርክባት ቤት ትምህርቲ-ስድራ ቤት ናይ ምፍጣር ኣገዳስነት
ወለዲ ኣብ ትምህርቲ ዝህልዎም ተሳታፍነት ምስ ናይ ተምሃሮ ከይዲ
ትምህርቲ ኣዝዩ ዝዛመድ እዩ። ወለዲ ተሳተፍቲ ክኾኑ እንከለዉ፣ ናይ ተምሃሮ
ውጽኢታት ትምህርቲ፣ ናይ ፈተና ውጽኢታትን ኣብ ውሽጢ ክፍሊታት ዘለዎም
ተሳትፎን ክውስኽ ዝገብር እዩ። ካብ’ዚ ብተወሳኺ ድማ ዝወሓዱ ናይ ፍሉይ
ትምህርቲ ክፍሊታት ክህልዉን፣ ዝበዝሑ ምደባታት ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ
ትምህርቲን፣ ዝለዓለ ቁጽሪ ክትትል ትምህርቲን፣ ዝተሓተ ቁጽሪ ምቁራጽ
ትምህርቲን ትሑት ዝኾነ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘስዕቡ ተግባራት ናይ ምስታፍ
ተኽእሎ ክህሉ ዝገብር እዩ። እቶም ረብሓታት ናይ ተምሃሮ ማሕበራዊን ስነኣእምሮኣዊን ትምህርቲን ተሳትፎን ክህሉ ክሳብ ምግባር ዝኸዱ እዮም።
ዝተገብሩ መጽናዕቲታት ከምዝሕብሩዎ፣ ኮግኒቲቭ ተሳትፎ ምውሳኽ (ን
ኣብነት፡ ብገዛ ርእሲ ዝምራሕ ከይዲ ትምህርቲ)፣ ባህሪያዊ ተሳትፎ (ን
ኣብነት፡ ተሳትፎ)፣ ን ስነ-ልቦናዊ/ሳይኮሎጂያዊ ተሳትፎ (ን ኣብነት፡ ምስ እቲ
ቤት ትምህርቲ ተተሓሒዙ ዘሕድሩዎ ስምዒት) ምስ ትምህርታዊ ዕዉትነት
ኣዝዮም ዝዛመዱ እዮም። ሙሉእ ተሳትፎ- ጠለብ ልዑል ደረጃ ተሳትፎ
ወለዲ- ድልየታት ቤት ትምህርቲ ንምምላእ ዘድሊ እዩ። ናይ ተምሃራይ ተሳትፎ
ዝውስኹ ሓገዛትን ዕድላትን ካብ ገዛን ቤት ትምህርቲን ኣብ ዝወሃቡሉ ግዜ
መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ዝሓሸ ንጥፈት የርእዩ።
ብዛዕባ
ኣገዳስነት
ምምዕባል
ርክብ
ቤት
ትምህርቲወለዲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ነዚ ዝስዕብ ይወከሱ፡
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED497159.pdf n

ቅድሚ ኹሉ ድማ፣ እቶም ኣብ’ዚ ዝረኽቦም ስደተኛ ወለዲ ናብ’ዚ ዝመጹሉ
ምኽኒያት ምእንቲ ናይ ደቆም ትምህርቲ ከምዝኾነ ይነግሩኒ፣ እዚ ድማ ነዚ
ሕልሞም ጋህዲ ንምግባር ቆሪጸ ክሰርሕ ዝገብረኒ እዩ።
ከምዚ ዝረአ ድማ ናተይ “ናይ ሰላም ገነት” ኣብ’ዚ ኣብ ሂውስተን እዬ ረኺበያ፣
ኣብ’ዚ ድማ ነቶም ሃገሮም ገዲፎም ተሰዲዶም ናብ’ዚ ዝመጹ ነቲ ናይ ኣሜሪካ
ሕልሞም ብ ትምህርቲ ኣቢሎም ጋህዲ ክገብሩዎ ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፍ አለኹ።
እዚ ናይ ሽሪን ስራሕ ኣብ ዲስከቨሪ ግሪን ብ ክሬግ ዋልሽ ብኸመይ
ክብሪ ከምዝተውሃቦ ብዝበለጸ ይፍለጡ።
ብዛዕባ ናይ ሺሪን ሄርማን
ን ናይ ሂውስተን ናይ ስደተኛታት ማሕበረሰብ ዘበርከተቶ ሂወት
ቀያሪ ስራሕቲ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ይወከሱ፡
https://www.discoverygreen.com/shirin-herman።■

ቀጺሎም ዝመጹ ብግዝኣት ደረጃ ዝወሃቡ ገምጋማት
ብዛዕባ ናይ ውላድኩም መጻእቲ ገምጋማት ንምፍላጥ ነዚ Texas
Education Agency (ናይ ቴክሳስ ትምህርቲ ኤጀንሲ) ናይ ገምጋም
መረበብ ሓበሬታ ይወከሱ፣ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መተሓሓዚ ይጠውቑ፡
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2021-2022-testing%20
calendar-updated.pdf። ■

Tigrinya

ብዙሕ ቋንቋ ዝዛረብ ቆልዓ ምዕባይ

ኣብ ገዛ ን Imagine Reading ምጥቃም

ኣብ’ዚ ቐረባ እዋን!!!!

ናብ ዓወት ዘብጽሕ ካርታ፡
ርክብ ቤት ትምህርቲታት፣ ወለዲን ማሕበረሰብን ምፍጣር

ናይ HISD ብብዙሕ ቋንቋ ዝዳሎ ቨርቹዋል
ናይ ወለዲ ኮንፈረንስ
ለካቲት 19, 2022

ብዛዕባ ናይ እቲ ኣብ

ጥቅምቲ 23,2021 ዝተኻየደ ናይ ወለዲ ኮንፈረንስ
ኣመልኪቱ

ዝተውሃቡ ርኢቶታት የድምጹ
ሓባራዊ ሓይሊታት፡ ኩሉ ንሓደ!
https://www.houstonisd.org/Page/192171
ወለዲን ክንክን ወሃብቲን ነዚ Imagine Reading ፣ ዝተብሃለ ን ተምሃሮ ኣብ ምንባብ፣ ምጽሓፍ፣ ምስማዕን ምዝራብን ሓገዝ
ዝህብ መሳርሒ ኣጠቓቕማ ብዝምልከት ሓገዝ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ’ዚ https://bit.ly/32OVeMG ብምጥዋቕ ወለዲ
ን ደቆም ብኸመይ ሓገዝ ክህቡ ከምዝኽእሉ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም፡ ብ ቋንቋ ስፔን ድማ ኣብ’ዚ https://bit.ly/2Qon3cd
ብምጥዋቕ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ንሕና ኣብ Multilingual Department (ክፍሊ ብዙሓት ቋንቋታት) እንረከብ
ጎስጎስቲ፣ ን ኩሎም እቶም ኣብ’ዚ ከይዲ ትምህርታዊ፣ ማሕበራዊን ስነኣእምሮኣዊን ምዕባለ ተሳትፎ ዝገበሩ ናይ HISD ስድራ ቤታት ዘለና ምስጋና
ክነቕርብ ንፈቱ።■

እቶም መምርሒታት ነዞም ዝስዕቡ ደረጃታት ዘቕርቡ እዮም፡

• ን Imagine Reading ኣብ ገዛ ኮይንካ ብኸመይ ምጥቃም ከምዝከኣል፣
ሓበሬታ ዓይነት መሳርሒን ብራውዘርን ሓዊሱ
• ብኸመይ ምእታው ከምዝከኣል
• ናይ ተምሃራይ መእተዊ ሓበሬታ ብኽመይ መሊስካ ምርካብ ከምዝከኣል፣
ክርከብ ዘይክእል እንተኾይኑ
እቶም Single Sign-On portal (ንጹል መእተዊ ፖርታል) ዝጥቀሙ ዲስትሪክታት
ነቶም ብ መምህር ውላድኩም ዝተቐመጡ መምርሒታት ክስዕቡ ኣለዎም።
ወለዲን ክንክን ወሃብቲን ን ተምህሮኦም ብኸመይ ክሕግዙ ይኽእሉ፡
1. ተምሃራይኩም Imagine Reading ክጥቀም ዝኽእለሉ ስሩዕ ግዜን ቦታን
ክመርጽ ሓግዙዎ። ተምሃራይኩም ኣብ ሰሙን ንኸንደይ ሰዓት Imagine
Reading ክጥቀም ከምዘለዎ (እዚ ኣብ ገለ ግዜ ሰሙናዊ ናይ ኣጠቓቕማ ሽቶ
ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ) ንምፍላጥ ንመምህር እቲ ተምሃራይ ኣዘራርቡ።
2. ተምሃራይኩም ኣብ ገዛ ኮይኑ ናብ Imagine Reading ኣብ ምእታዊ ሓግዙዎ ካብ’ዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ናይ መእተዊ ሓበሬታ
ክጠፍኦም እንከሎ ናይ መእተዊ ሓበሬታኦም መሊሶም ክረኽቡ ሓግዙዎም። እንተደኣ እቲ ዘለኹምሉ ዲስትሪክት Single
Sign‑On portal (ንጹል መእተዊ ፖርታል) ዝጥቀም ኮይኑ፣ ነቶም ብ መምህር ውላድኩም ዝተቐመጡ መምርሒታት ሰዓቡ።

3. ተምሃራይኩም ካብ ኣየናይ ምዕራፍ ትምህርቲን ናይ ንባብ ጽሑፍን ከምዝጅምር ዘይፈልጥ እንተኾይኑ ንምጅማር
ነቲ ናይ ተምሃራይኩም መምህር ኣዘራርቡ።
4. ተምሃራይኩም ኣብ መላእ ጻንሒት እዚ ዘበነ ትምህርቲ ን Imagine Reading ዝጥቀም ብምዃኑ ነቲ ዘንብብዎ
ዘለዉ ነገር ዓው ኢሎም ከንብቡልኩምን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲታት ንባብ ኣብ ዝገብሩሉ ግዜ ብዛዕባ እንታይ
ይመሃሩ ከምዘለዉ ከካፍሉኹም ሕተቱዎም።
5. ኣብ መላእ ጻንሒት እዚ ዘበነ ትምህርቲ ብዛዕባ ተምሃራይኩም ዘለዎ ትምህርታዊ ምምሕያሽ ካብ መምህሩ
ሕተቱ። ብዛዕባ ናይ ተምሃራይኩም ሓፈሻዊ ምምሕያሻት፣ ናይ ዕብየት መለክዒታት፣ ውጽኢት ገምጋማት፣ ትንበያ
ውጽኢታት ናይ ግዝኣታዊ ገምጋማትን ብዛዕባ ጠመተ ክወሃቦ ዝግብኦ ተምሃራይኩም ከመሓይሾም ዘለዎም
ክእለታትን ኣድሂቡኩም ተዛተዩ።
ኣብ ገዛ ን Imagine Reading ንምጥቃም፡ https://www.houstonisd.org/Page/192171 ■

Texas English Language Proficiency Assessment
System (ቴክሳስ ስርዓት ገምጋም ክእለት ቋንቋ እንግሊዘኛ)
ብዛዕባ Texas English Language Proficiency Assessment System (ቴክሳስ ስርዓት ገምጋም ክእለት ቋንቋ
እንግሊዘኛ) ኣብ ናይ ውላድኩም ምዕባለ ክእለት ቋንቋ ዝህልዎ ሓገዝን ግደን ዝበለጸ ሓበሬታ ርኸቡ። ገለ ዝህልዉኹም
ሕቶታት ዝኾኑ መልሲታት ኣብ’ዞም ዝስዕቡ መራኸቢታት ብምጥዋቕ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም፡
TELPAS እንታይ እዩ፣ መን ክሳተፍ ይኽእል፣ መዓስን ብኸመይን?
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_FAQ.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_Spanish_FAQ.pdf
ውላድኩም ኣብ TELPAS ክሳተፍ ንምግባር ዝሕብር ን ወለዲ ዝኸውን ሓበሬታ፡
https://tea.texas.gov/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=51539628159
https://tea.texas.gov/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=51539628160 Spanish n

ነቶም ኣብ ቴክሳስ ዘለዉ ናይ ቋንቋ እንግሊዘኛ
ተምሃሮ ሓገዝ ምግባር
ናይ ሂውስተን ISD ሓገዛት
ናይ ወለዲ ኮርስታት፡ https://bit.ly/3I82RRO
ን HISD ተጠቒምካ ኣብ ገዛ ምምሃር ዝምልከት ሓበሬታ
ነቶም ናይ ብዙሕ ቋንቋ ተዛረብቲ ወለዲ ዝኾኑ መወከሲታት
https://www.houstonisd.org/Page/32060
ናይ ወለዲ መወከሲታት
Texas Education Agency Supports (ቴክሳስ ደገፍ ትምህርቲ ኤጀንሲ)፡
http://bit.ly/3t69k8k
ኣብ ገዛ ኮይንካ ንምምሃር ዝሕግዙ ጠቐምቲ መርበብ ሓበሬታት
እዞም መርበብ ሓበሬታታት እዚኦም ክእለታት ቋንቋ እንግሊዘኛ ኣብ
ምምዕባል ዝሕግዙ እዮም፡ ምድማጽ፣ ምዝራብ፣ ምንባብን ምጽሓፍን።
እንግሊዘኛ፡ https://bit.ly/3dyBtxT
ስፓኒሽ፡ https://bit.ly/3mxiBDH
ግልጋሎት ኢንተርኔት ወሃብቲ፡ ስድራ ቤታት ርክቦም ከጽንዑ ምሕጋዝ
እንግሊዘኛ፡ https://bit.ly/2OteiN2
ስፓኒሽ፡ https://bit.ly/3mkfFtG
ናይ መንእሰያት ትምህርቲ መደባት
https://bit.ly/3wqVOxI n

