File: IHB-R
የክፍል-መጠንን በተመለከተ የተሰጡ ደንቦች (REGULATIONS PERTAINING TO CLASS SIZE)
I.

የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps)

የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class size caps) የሚያመለክተው፤ በአንድ የመማሪያ-ክፍል ውስጥ መማር የሚችሉትን ተማሪዎች
ከፍተኛ-ቁጥር የሚያመለክት፣ እና በየዓመቱ በበጀት ሂደቱ ወቅት - በትምህርት ቤቱ ቦርዱ ምልከታ-የሚደረግለት እና
የሚቀመጥ ይሆናል። የመጀመሪያ ደረጃ የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps)፤ በሚከተሉትን ሁኔታ መቀመጥ-አለበት:
መዋዕለሕፃናት:
አንደኛ ክፍል:
ሁለተኛ ክፍል:
ሦስተኛ ክፍል:
አራተኛ ክፍል:
አምስተኛ ክፍል:
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26
26

የ‘Virginia Standards of Quality’፣ የተማሪን ከአስተማሪ ጋር ያለውን ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios)ን፤ ያስቀምጣል።
የትምህርት ቤቱ ቦርድ - ከእነዚህ ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios) ጋር ተገዢ-ሆኖ፤ በCode of Virginia, 1950, as amended, § 22.1253.13:2 ኮድ-ስር መድቦ ይከተላል።
II.

ልዩ-የሆኑ ሁኔታዎች (Special Conditions):
A. የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps) - ካለው መጠን ማለፍ
የቨርጅኒያ ኮድ (Code of Virginia)፣ ትልቅ የመጀመሪያ ደረጃ የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size caps) - በACPS
ከተፈጠሩት በበለጠ-ሁኔታ የሚፈቅድ በመሆኑ፤ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የልዩ-ሁኔታዎች ስር በጥቂቱም ቢሆን እነዚህን
ከፍተኛ-መጠን (caps)ን ሊበልጡ-ይችላሉ። ሆኖም ግን፤ በቨርጅኒያ ኮድ (Code of Virginia) የተቀመጠውን የተማሪ -ለአስተማሪ ያለውን ተነፃፃሪ-ቁጥር (ratios) መብለጥ አይችሉም።
1. በአሁኑ-ጊዜ የሚማሩ ተማሪዎች ወንድምና-እህቶች፤ ምንም እንኳን የክፍል ከፍተኛ-መጠን (class size
caps) ያለፈ-ቢሆንም እንኳን፤ ወንድምና-እህቶች ባላቸው በተመዘገቡበት ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲገቡ
ይፈቀድላቸዋል።
2. ACPS፣ በውትድርና አገልግሎት የተሰጠ-አስተዋጽዖዎችን እውቅና-የሚሰጥ እና፣ በአገልግሎት-ላይ ያሉ የውትድርና
ቤተሰብ አባልቶች ልጆችን በInterstate Compact on Educational Opportunity for Military
Children (Va. Code § 22.1-360) መሠረት ተቀብሎ-ለማስተማር ይሠራል። ይህም የሚያካትተው፤
ለውጦች ከመፈጠራቸው በፊት ተማሪው ይማርበት የነበረው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ምደባ-ማድረግ ወይም
የውትድርና ቤተሰቡ በሚኖሩበት አካባቡ በ‘attendance zone’ ትምህርት ቤት ውስጥ - ምንም እንኳን የክፍል
ከፍተኛ-መጠን (class size caps) የበለጠ-ቢሆንም እንኳን ምደባውን ያካሂዳል።
3. ልዩ-በሆኑ ሁኔታዎች፤ የተማሪ ጤናን፣ ደህንነትን እና ጥበቃን በሚያካትት ሁኔታ ስር፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ
የበለጠ የክፍል መጠን (cap)ን ሊፈቅዱ ይችላሉ።
4. ለስኬታማ የሆነ የድርጅት ክንውንኖች አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝ ጊዜ የክፍል መጠኖች (class sizes) ሊበልጡ
የሚችሉበት ሁኔታ በጊዜያዊነት ሊከናወን ይችላል።
B. የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps)ን መቀነስ
1. የ‘IHB ፖሊሲ’ ጠብቆ በመያዝ ላይ፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ - እንደ የትምህርት ቤት የምዝገባ ምልከታ ላይ፣
ያለው የመማሪያ ክፍል የመያዝ-አቅም፣ እና የትምህርት-ቤቱ፣ የመማሪያ-ክፍሉ የፕሮግራም አስራጣጥ፣ ወይ
የተማሪው ፍላጎት ላይ መሠረት አድርገው - በየየግል ትምህርት ቤቶች እንደየአስፈላጊነቱ የክፍል መጠን (class
size) ቅነሳዎች እንዲደረጉ ፈቃድ-ሊሰጡ ይችሉ ይሆናል።
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File: IHB-R
የተመሠረተው:
ምልከታ-የተደረገው:
ምልከታ-የተደረገው:
ሕጋዊ ማጣቀሻ:

ኤፕሪል (April) 11 ቀን 2013
ሜይ (May) 19 ቀን 2016
ሜይ (May) 5 ቀን 2022

Code of Virginia, 1950, as amended, § 22.1-253.13:2
Interstate Compact on Educational Opportunity for Military Children,
Code of Virginia, 1950, as amended, § 22.1-360

ከሌሎች ጋር ማጣቀሻ (Cross Ref):

IHB
የክፍል መጠን (Class Size)
JC/JCD
የተማሪ ምደባ (Student Placement)
JC-R/JCD-R የ‘ACPS’ የተማሪ ምደባ ምርጫዎችን የሚያስተዳድሩ ደንቦች
(Regulations Governing ACPS Student Placement Options)
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