
 

 
 
 

የወጣበት ቀን: ሴፕቴምበር  17፣ 2015 

24/7 “ሲፈለግ/ሲመች” 
መማር 

ሲፈለግ/ሲመች የሚደረግ የቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ  
የDeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ፣ ወላጆች፣ ልጃቸው በቤት ውስጥም ሆነ 

በጉዞ/እንቅስቅሴ ላይ ሳለ መማር እንዲችል ለማገዝ የሚያስችል FAM-FLIX 
(ሲፈለግ/ሲመች የሚደረግ የቤተስብ ተጋትሮ/ተሳትፎ)ን ለማቅረብ ከSuccessful 

Innovations, Inc. (ከተዋጣለት ፈጠራዎች የንግድ ማህበር) ጋር ሽርክና ገብቷል። 
ይህ የቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ መሳሪያ፣ (ከሴፕቴምበር እስከ ዲሴምበር) ድረስ ባሉት 

ሶስት ወራት ውስጥ በርዕስ I/ታይትል I ት/ቤቶች ውስጥ ይሞከራል።. 
ከሙከራው በኋላ፣ ግምገማ ይካሄዳል። 

 

ስለFAM-FLIX (በተፈለገ ጊዜ የሚደረግ የቤተሰብ ትጋት/ተሳትፎ) የበለጠ ለመማር፣ 

እንድም ከአገናኙ ላይ ይጠቁሙ/ክሊክ ያድርጉ፣ ወይም ዌቢናሩን ለመከታተል የQR ኮዶችን 

ይጠቀሙ: 

የስታፍ ዌቢናር 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 

 

የወላጅ  ዌቢናር 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 

 

 

የFAM-FLIX ድረ-ገጽ አገናኝ :  http://si4allonline.com/dekalb 

ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የወላጅ 

ማሰልጠኛ ቪዲዮዎች 
ከሃይለኛ የኦንላይን ይዘቶች 

ጋር 

ገደብ አልባ አቅርቦት 

ተንቀሳቃሽ ትምህርት 

የተገልጋይ ገጽታ 

የእንግሊዝኛና ስፓኝ ቅጂዎች  
ለሙከራ 

ዌቢናሮች 

e-ህትመቶችን አውርድ 

የስታፍ 
ዌቢናር  

የወላጅ 
ዌቢናር 

AMHARIC 

http://si4allonline.com/dekalb


ሲፈለግ/ሲመች የሚደረግ የቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎን መጠቀም ለምን? 
 

         ወላጆች               አስተማሪዎች     አስተዳዳሪዎች 

 ወላጆች በልጃቸው ትምህርት ላይ 
እገዛ እንዲያደርጉ የሚረዳቸውን 
የወላጅ መማሪያ ቪዲዮዎችን 
ማግኘት እንዲችሉ  

 የወላጅ ማስተማሪያ ቪዲዮዎችን 
በወላጅ ወርክሾፖች እና/ወይም 
በቤት ውስጥ ለወላጆች በሚሰጥ 
ተግባር ላይ ለመጠቀም ገደብ-አልባ 
አቅርቦትን ያስገኛል 

 ለወላጅ ማስተማሪያ በተለቀቁ 
ቪዲዮዎች ላይ የወላጆችን 
አጠቃቀምና ምላሻቸውን/ፊድ ባክ 
በተመለከተ የአውራጃ/ዲስትሪክት 
እና ት/ቤት አቀፍ የቤተሰብ 
ተጋትሮ/ተሳትፎ ዳታ ሪፖርት 

 ከPK-12 ክፍል (በእንግሊዝኛ / 
በስፓኝ) - በማንኛውም ጊዜ / 
በየትኛውም ቦታ፣ በኮምፒዩተር፣ 
በሴል ፎን፣ በታብሌት፣ ወዘተ… 
ሊገኙ የሚችሉ ቪዲዮዎች 
ለመልቀቅ 

 ለቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ አቅም 
ግንባታ ድጋፍ ለመስጠት ኦንላይን 
የባለሙያዎች ግንባታ 

 በተለዩ የቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ 
አካባቢዎች ዙሪያ የአስተማሪዎችን 
እና የስታፍ አቅም በመገንባት ላይ 
ያነጣጠረ የኦንላይን የባለሙያዎች 
ግንባታ 

 አዎንታዊ የቤትና ት/ቤት 
ግንኙነትን ለማበረታታት 
ከእያንዳንዱ ቪዲዮ በኋላ የሚደረግ 
አንጸባራቂ ጥናታዊ መጠይቅ 

ለቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ በጣም 
ግሩም ልምዶችን ላቅ አድርገው 
የሚያሳዩ የቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ 
ልዩ ባለሙያዎችን እና የመስኩ 
ባለሙያዎችን የሚያቀርቡ ዌቢናሮች  

 በቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ ላይ 
ግሩም ተግባራትን ጎላ አድርገው 
የሚያሳዩ ልዩ ባለሙያዎችን እና 
የመስኩ ባለሙያዎችን የሚያቀርብ 
ዌቢናር 

 ኦንላይን ወርሃዊ የወላጆች የዜና 
ጦማሮች  

 ከኦንላይን የቤተሰብ 
ተጋትሮ/ተሳትፎ ፎረም ጋር 
ለመገናኘት - በብሔር-አቀፍ ዙሪያ 
ከሚገኙ ባልደረቦች ጋር አመርቂ 
ቴክኒኮችን/ስልቶችንና ግሩም 
ተግባራትን በውይይት/ንግግር እና 
በመልዕክት ሰሌዳ ላይ ለመለዋወጥ  

  

  

በቤተሰብ ተጋትሮ/ተሳትፎ ላይ 
በጣም ወቅታዊ የሆኑ የምርምር 
ውጤቶች፣ ወደፊት መጪ 
ዎርክሾፖች፣ እና የእርዳታ/ድጎማ 
ዕድሎች ዙሪያ የሚፈልግ 
ኢንፎርሜሽን ለማግኘት  

  

  

 የቅርብ ወቅት የቤተሰብ 
ተጋትሮ/ተሳትፎ መጽሀፎችንና 
ተገናዛቢ ዕሴቶችን ከE-ህትመቶች 
ለማግኘት 

  

በኦንላይን የሚካሄድ የቤተሰብ 
ተጋትሮ/ተሳትፎ የመረጃ ልውውጥ 
መረብ ጋር ለመገናኘት - 
በመወያየትና በመነጋገር፣ እና 
በመልዕክት ሰሌዳዎች አማክኝነት 
ግሩም ተግባራትን እና አመርቂ 
ቴክኒኮችን/ስልቶችን ለመለዋውጥ 

  

  

 
 

 


