
ኤፕሪል 2021

ውድ የ BHMS ወላጅ / አሳዳጊ-

በሚኒሶታ ግዛት በሚጠይቀው መሠረት ከ K-12 ክፍል ተማሪዎች የ MCA ንባብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   ፣ 8 ኛ) ፣ ሂሳብ (6 ኛ ፣ 7 ኛ   እና 8 ኛ) እና የሳይንስ (8 ኛ ክፍል) ፈተናዎችን
ያጠናቅቃሉ ፡፡ እነዚህን ፈተናዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ በጥቁር ሀውክ መካከለኛ ትምህርት ቤት ፣ በዲስትሪክት 196 እና በኤምኤን የትምህርት መምሪያ ድር
ጣቢያዎች ላይ ይገኛል ፡

ዲስትሪክት 196 በተዋሃደ የመማሪያ ሞዴል ውስጥ ከቀጠለ በ 6 ኛ እና 7 ኛ እና 8 ኛ ክፍል ያሉ የቢኤችኤምኤስ ቡድን እና የ ‹B› ቡድን አባላት በሚቀጥሉት ቀናት የንባብ
እና የሂሳብ ፈተናዎችን ይወስዳሉ

● ኤፕሪል 26 - ንባብ (የቡድን አንድ ተማሪዎች)
● ኤፕሪል 27 - ንባብ (የቡድን ቢ ተማሪዎች)
● ኤፕሪል 29 - ሂሳብ (የቡድን አንድ ተማሪዎች)
● ኤፕሪል 30 - የሂሳብ (የቡድን ቢ ተማሪዎች)

እነዚህ በጊዜ የተሰጡ ፈተናዎች ስላልሆኑ በተያዘለት ጊዜ እና ቀናት ፈተናውን የማያጠናቅቁ ማናቸውም ተማሪዎች የመጨረስ እድሉ ይኖራቸዋል ፡፡

እያንዳንዱ ቀን ሙከራን ለማመቻቸት እና ሁሉም የክፍል ጊዜዎች እንዲገናኙ የተሻሻለ መርሃግብርን ያካትታል። የተማሪ መርሃግብር በየቀኑ እንደሚከተለው ይሆናል-

8 30                  ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ደርሰዋል (ቁርስ እንደተለመደው በካፌ ቤቱ ይገኛል)
8: 45-8: 50 ተማሪዎች ለስብሰባ እና ማስታወቂያዎች ወደ ፓንተር ታይም ሪፖርት ያደርጋሉ
8 50-11 21       የሙከራ ጊዜ
11: 24-2: 25       አጠር ያለ የ 6 የጊዜ መርሃግብር (የምሳ ሰዓቶች የተለመዱ ርዝመት ይሆናሉ)።

የሳይንስ ኤም.ሲ.ኤ. ፈተና (የ 8 ክፍል ተማሪዎች ብቻ) በ 8 ኛ ክፍል የሳይንስ ትምህርቶች በሜይ 10 ሳምንት ውስጥ ይተላለፋል የትምህርት ቤቱ የጊዜ ሰሌዳ አይነካም ፡

ልጅዎ የሚከተሉትን እንዲያደርግ በመርዳት ለፈተና እንዲዘጋጅ እንዲረዱ ይበረታታሉ ፡፡
● እንቅልፍ ጥሩ ምሽት ያለው እና በቤት ወይም በትምህርት ቤት ቁርስ መብላት
● እርግጠኛ ቤቱ የተሰጠ iPad ሙሉ እንዲከፍሉ እና ትምህርት አመጣ ሥራ ነው
● በገመድ ማዳመጫዎች ወይም የጆሮ በማምጣት (ገመድ አልባ / የብሉቱዝ / የጆሮ አይፈቀዱም ማዳመጫዎች)
● አንድ የውሃ ጠርሙስ በማምጣት
●ሙከራ በተመለከተ አዎንታዊ አስተሳሰብ ያለው
Of የፈተናውን ሁሉንም ጥያቄዎች ለማጠናቀቅ ግብ ፣ ከቀደመው ጊዜ ለማሻሻል መሞከር ፣ ወዘተ.
● አንድ ፈተና እየወሰዱ ሳሉ ያላቸውን መምህራን ያላቸውን ሞባይል ስልኮች ለማከማቸት ይኖራቸዋል ወይም ስልክ ቤት መቆየት እንዳለበት አሳስባቸው.

እባክዎን ማንኛውንም ጥያቄ ከዚህ በታች ባለው ኢሜላችን ወይም ከላይ ባለው የቢሮ ስልክ ቁጥር ያነጋግሩን ፡፡ ከልጅዎ ትምህርት ጋር ስላደረጉት አጋርነት እናመሰግናለን ፡፡

ከሰላምታ ጋር ፣

ጄፍ ስሚዝ ሮጀር ህጉንግ
የሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ የሙከራ ተባባሪ አስተባባሪ
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