የገዥው የትምህርት ቢሮ መደበኛ ያልሆነ አስታራቂ፡ ለርቀት ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ዕቅድ

ይህ ዝርዝር እቅዶችን ለመፍጠር ለቤተሰቦች እና ለት / ቤት ቡድኖች ነው ፡፡ ብዙ ቤተሰቦች እነዚህ ሁሉ ነገሮች
ቀድሞውኑ በቤት ውስጥ ተዋቅረው የላቸውም ፣ ግን ትምህርት ቤቶች ለማጋራት እና ለማህበረሰቡ ሀብቶች
ሀሳቦች የሚሆኑ አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩአቸው ይገባል።
ተከናውኗል

መሠረታዊ ፍላጎቶች

ማስታወሻዎች

ለመማሪያ አስተማማኝ ቦታ
ለመቀመጥ ምቹ ቦታ
ዴስክ ወይም ጠረጴዛ
ውስን ትኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮች
በትምህርት ቀን ውስጥ ያሉ ምግቦች: ቁርስ ፣ ምሳ እና መክሰስ
ተከናውኗል

የአዋቂዎች ድጋፍ
የትምህርት ቤት ምግቦችን ያዘጋጁ እና ይቆጣጠሩ
የዕለት ተዕለት መርሃግብርዎን ይቀጥሉ (ትምህርቶችን ይጀምሩ ፣
ገለልተኛ ሥራ ያከናውኑ)
መሣሪያን ያዋቅሩ (ታብሌት፣ ኮምፒውተር ፣ መተግበሪያዎች)
ከቀጥታ የርቀት መመሪያ ወቅት ድጋፍ ፣ አስፈላጊ ከሆነ
በተናጠል ሥራ ጊዜ ድጋፍ
የርቀት ትምህርት በሚማሩበት ጊዜ የመማር እና የባህሪ ድጋፎችን
እንዴት መስጠት እንደሚቻል ለአዋቂዎች ስልጠና መስጠት

ማስታወሻዎች

ቤተሰቦች የተለያዩ መጠኖችን መስጠት
እንደሚችሉ ሁሉ ተማሪዎችም የተለያዩ
ድጋፎችን ይፈልጋሉ። አስተማሪዎች እና
ትምህርት ቤቶች በርቀት ምን ምን ድጋፎችን
ሊያቀርቡ ይችላሉ? በአካል የጎልማሳ ድጋፍ
የሚያስፈልገው መቼ ነው? ያ መቼ እና የት
ይገኛል? የትምህርት ቤት መርሃግብሮችን
ከቤተሰብ ሀብቶች እና ፍላጎቶች ጋር
ለማጣጣም እንዴት መገንባት ይችላል?

ተከናውኗል

የመማሪያ መሳሪያዎች እና የኢንተርኔት ግንኙነት
ለእያንዳንዱ ተማሪ አንድ መሣሪያ
ማይክሮፎን (ለመናገር) እና ድምጽ ማጉያ / ማዳመጫ (ለማዳመጥ)
ካሜራ (በቪዲዮ ክፍሎች ውስጥ ለመሳተፍ)
የቁልፍ ሰሌዳ ፣ ማውስ ፣ ሌሎች መላመድ መሣሪያዎች
ከፍተኛ ፍጥነት ኢንተርኔት ግንኙነት
በመሣሪያ ላይ የተጫኑ መተግበሪያዎች እና ፕሮግራሞች

ማስታወሻዎች
ተማሪው መጠቀሚያ መሳሪያ ወይም
አስተማማኝ ኢንተርኔት ከሌለው፣
በመደበኛነት ለመገናኘት እና የትምህርት
መርጃዎችን ለመለዋወጥ ለምሳሌ በስልክ ፣
በማኅበራዊ ሩቅ ጉብኝቶች ፣ ትምህርት
መረጃዎች መቀበል እና ማድረስ ፣ ወይም
በፖስታ መላክ።
አንዳንድ ወረዳዎች ለቤተሰቡ ፣ ለተማሪው
እና ለሰራተኞቹ ደህና ከሆኑ የተወሰኑ
የግለሰቦች አገልግሎቶችን ሊሰጡ ይችላሉ።

መለያዎች እና የይለፍ ቃሎች ተዋቅረዋል
እያንዳንዱን ፕሮግራም እንዴት እንደሚጠቀሙ ለተማሪ እና ለቤተሰብ
ስልጠና
ለት / ቤት ወይም ለዲስትሪክት የቴክኖሎጂ ድጋፍ ሰጪ የእውቂያ
መረጃ
ተከናውኗል

ሌሎች የትምህርት ቤት አቅርቦቶች

ማስታወሻዎች

እስክርቢቶ ፣ እርሳስ ፣ ወረቀት
አታሚ እና የቀለም ጋሪቶች (ማተም አስፈላጊ ከሆነ)
የጥበብ አቅርቦቶች
የሳይንስ ፕሮጀክት አቅርቦቶች
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት ለእንቅስቃሴ እና አቅርቦቶች ቦታ

ተከናውኗል

ለግለሰባዊ ፣ ለየት ያሉ ድጋፎች እቅድ

ማስታወሻዎች

ልጅዎ ለሚከተሉት ድጋፍዎችን የሚወስድ
ከሆነ አስቀድሞ ያቅዱ፡ ልዩ ትምህርት፣ የግል
መኖሪያ፣ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች፣ በንባብ ፣
የእንግሊዝኛ ቋንቋ መመሪያ የማድረስ እቅድ
በጽሑፍ ፣ በሂሳብ ወይም በባህርይ ላይ
የትምህርት ድጋፍ ፕሮግራም (ኤልኤፒ) ድጋፍ ሰጪ ዕቅዶች (ግለሰብ ተጨማሪ ድጋፍ ፤ መኖሪያ ቤት እጦት; እና /
ወይም የማደጎ እንክብካቤ። ለእርስዎ ፣
ወይም ትንሽ ቡድን ለትምህርታዊ እና / ወይም ባህሪ ድጋፍ)
ለተማሪዎ እና ለት / ቤት ሰራተኞች ደህንነት
የማይሰጥ ከሆነ በእቅዱ ውስጥ የተወሰኑ
ለሌላ ልዩ ፣ ልዩ ለግል ድጋፍዎች ዕቅድ
ግለሰባዊ ድጋፎችን ማካተት ይችሉ ይሆናል።

IEP ን ወይም የክፍል 504 ዕቅድን ለማዘመን ያቅዱ እና ይገናኙ

ተከናውኗል

የግንኙነት ዕቅድ

ማስታወሻዎች

ለዋና ፣ ለት / ቤት አማካሪ ፣ ለሌሎች ቁልፍ አድራሻዎች የመገኛ
መረጃ
ኢንሹራንስ ለመደበኛ ምርመራ እቅድ ያውጡ
በአስተማሪ እና በተማሪ መካከል መመርመሪያ
በአስተማሪ እና በወላጅ / በተንከባካቢው መካከል ምርመራ ያድርጉ
ለአስተርጓሚ መስመር እና የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ባልደረቦች የመገኛ
መረጃ ፣ አስፈላጊ ከሆነ
ካስፈለገ የተተረጎመ መረጃ (ኢሜሎችን ፣ የጽሑፍ መልእክቶችን ፣
የትምህርት ቤት መመሪያዎችን ጨምሮ) ለትምህርት ቤቱ ያቅዱ
ተከናውኗል

በየቀኑ እና ሳምንታዊ መርሃግብር

ማስታወሻዎች

ግድግዳ ላይ ወይም በማቀዝቀዣ ላይ የሚለጠፍ የእይታ መርሃ ግብር
የኦንላይን የጊዜ ሰሌዳ (በቀን መቁጠሪያው ውስጥ ለማስቀመጥ እና
አስታዋሾችን ለማስቀመጥ)
እንደ ልዩ ትምህርት ፣ የእንግሊዝኛ ተማሪ አገልግሎቶች ፣ ወዘተ ላሉ
ልዩ ድጋፎች ዕቅድ ያውጡ።
ተከናውኗል

ለትምህርቱ ተነሳሽነት እና ሽልማቶች

ማስታወሻዎች

የግል ግንኙነቶች
በአስተማሪ እና በተማሪ መካከል ግንኙነት ለመገንባት ዕቅዶች
ለእኩዮች ግንኙነቶች ዕድሎች
መሳተፍ ፣ ትርጉም ያላቸው ትምህርቶች እና እንቅስቃሴዎች
የተጠናቀቁ ስራዎችን ለማክበር ተወዳጅ ተግባራት ወይም ህክምናዎች
ተከናውኗል

ለተማሪ እና ለቤተሰብ የአእምሮ ጤና እንክብካቤ
የአእምሮ እና የአካል ጤናን የሚደግፉ እንቅስቃሴዎች
ለአሁኑ የአእምሮ ጤና አገልግሎት አቅራቢዎች መረጃ ያግኙ
ለእያንዳንዱ ካውንቲ የአእምሮ ጤና መቃወስ መስመር በሚከተለው
ሊስልክ ቁጥሮች ይደውሉ:
https://www.hca.wa.gov/health-care-servicessupports/behavioral-health-recovery/mentalhealth-crisis-lines
ለትምህርት ቤት አማካሪ እና የትምህርት ቤት የአእምሮ ጤና
አገልግሎቶች የመገኛ መረጃ
ትምህርት ቤቱ ወይም ዲስትሪክቱ ሊያቀርባቸው ለሚችላቸው
ማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት ማናቸውም መሣሪያዎች

ማስታወሻዎች
ከዋሽንግተን ስቴት ኮሮቫቫይረስ ምላሽ
ሰጭ ድህረ ገጽ በ COVID-19
ምክንያት ከመጠን በላይ ውጥረት
እያጋጠመዎት ከሆነ ለእርዳታ እና አስፈላጊ
ነገሮች 833-681-0211 ይደውሉ።
ለአእምሮ እና ስሜታዊ ደህንነት ነገሮች
የሚሆን የዋሽንግተን ስቴት ኮሮናቫይረስ
ምላሽ ሰጭ ድህረ ገጽ ጎብኝ
https://coronavirus.wa.gov/inf
ormation-for/you-and-yourfamily/mental-and-emotionalwell-being

