File: IHB
የክፍል መጠን (CLASS SIZE)
የክፍል መጠኖች (Class sizes)፣ በትምህርታዊ-አሰጣጥ ላይ ትርጉም የሚሰጡ፣እና የትምህርት ቤት ቦርድ አነስተኛ ክፍሎችን ጠብቆለመቆየት ያለውን ቁርጠኝነት የሚደግፍ እና የእያንዳንዱን ተማሪ እኩልነት ላይ የሚያፈልጉትን ነገሮች ሁሉ የሚያሟላ መሆን አለበት። ቦርዱ፤
አዲስ የትምህርት ቤት ማስተባበሪያዎችን፣ ፈጠራዎችን (innovations)፣ እና በእውን-የሚታዩ የክፍል ውስጥ የመያዝ-አቅም - አቀራረጽን፣
ወደዚያ ክፍል በሚመደቡት የተማሪዎች ቁጥር ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርስ እውቅና-ይሰጣል። በአሌክሳንድሪያ ከተማ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች
(Alexandria City Public Schools፟ ውስጥ የክፍል መጠኖች (Class sizes) - ቢያንስ፤ ከVirginia Standards of Quality

(SOQ) ህጎች ጋር የሚገዛ ነው።
ትምህርት ቤቶችን እና የየክፍሎችን መጠን፣ በታቀደው መጠን ወይም ከዚያ-ባነሰ ሁኔታ በተቻለ መጠን ለመያዝ፤ በተለይ ደግሞ
በቦታ ውሱንንነት ምክንያት፣ በክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps) ምክንያት - በነዚህ-ሁኔታዎችም ጭምር ለሚፈጠሩችግሮ ማስተካከያዎችን ለመስጠት፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ፤ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚደረግን ምዝገባ የተወሰነ
እንዲሆን ሃሳብ ሊያወርቡ ይችላሉ። በበጀት ሂደቱ ወቅት በትምህርት ቤት ቦርዱ ምልከታ በሚደረግለት እና ዓመታዊ-አቀማመጥ
በሚሰጥው - እንደ የIHB-R ደንብ መሠረት፤ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ፤ የክፍል ከፍተኛ-መጠን (Class Size Caps)ን ሂደቱን
ሊያካሂዱ ይችላሉ። ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ፣ ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የመጠኑን ከፍተኛ-ደረጃ ሊመሠርት ይችላል።
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (Elementary School) የመያዝ-አቅም የሚወሰነው በበርካታ ምክያቶች ላይ ተምርኩዞ ሲሆን፤
በመጀመሪያ ደረጃ ፕሮግራም መደበኛ-ደረጃ፣ በተጨማሪ ልዩ ፕሮግራሞች፣ እና በትምህርት ቤቱ ባለው የአቀማመጥ-ውቅረትን
አካትቶ ይወሰናል።
ለእያንዳንዱ በክፍል-ደረጃ ለሚገኙ፣ እያንዳንዱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (elementary school) - የዋና መማሪያ
ክፍሎች ሊሰጥ-የሚታሰበው ቁጥር፤ በእያንዳንዱ የፀደይ (spring) በሚደረገው የበጀት ሂደት ወቅት በጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ
ሃሳብ-ሊቀርብበት ይችላል። በየክፍል ደረጃው ውስጥ የሚገኙ ክፍሎች/sections ቁጥር፣ አነስተኛ ክፍሎች እንዲኖሩ የትምህርት
ቤት ቦርዱ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያንጸባርቅ ነው።
በእያንዳንዱ ዓመት - በኤፕሪል (April) 1 ቀን፤ በትምህርት ቤት በክፍል ደረጃ ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ውስጥ - የታቀደውን የመጀመሪያ
ደረጃ የተማሪዎችን ቁጥር፣ ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ በይፋ-የሚያቀርቡበት ጊዜ ነው። ጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ፤ የትምህርት ቤትን የተመደበውን
የምዝገባ መጠን የማለፍ-ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል የሚነጋገሩበንት ሂደቶች ይፈጥራሉ።

ከሴፕቴምበር (September) 30 ቀን በኋላ፣ ማንኛውም የትምህርት ዓመት፣ በማንኛውም-ጊዜ በ‘Virginia Standards of
Quality’ የክፍል መጠን ውስንነት ያለው የተማሪዎች ቁጥር በበለጠ-ጊዜ፣ የትምህርት ቤት ክፍሉ - ክፍሉ የ‘SOQ’ የመጠን
ቁጥሩን እንዳለፈ በታወቀበት በ10 ቀናቶች ውስጥ፣ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ የእያንዳንዱ ተማሪን ወላጅን ያሳውቃል።
ማስታወቂያው፤ ለምን የክፍል መጠኑ የSOQ የመጠን ልኩን ሊያልፍ-የቻለበትን ምክንያት እና፣ የትምህርት ቤት ክፍሉ/school
division፣ የክፍል መጠኑን ከፖሊሲው ጋር ተገዢ በሆነ መልኩ ለመቀነስ የሚወስደውን እርምጃ በማብራራት የሚፈልጽ ይሆናል።
ቦርዱ፤ ይህ ፖሊሲ - በጠቅላይ-ስራ አስኪያጁ በተሰጡት ሪፖርቶች አማካኝነት መፈጸማቸውን ይቆጣጠራሉ።
በስራ-ላይ የዋለው:
ማስተካከያ-የተደርገበት:
ማስተካከያ-የተደርገበት:
ማስተካከያ-የተደርገበት:
ማስተካከያ-የተደርገበት:
ምልከታ-የተደረገው:
ሕጋዊ ማጣቀሻ:

ጃንዋሪ (January) 9 ቀን 1997
ጁን (June) 1 ቀን 2006
ማርች (March) 11 ቀን 2010
ሜይ (May) 19 ቀን 2016
ኦክቶበር (October) 27 ቀን 2016
ማርች (March) 5 ቀን 2022

Code of Virginia, 1950, as amended, §22.1-253.13:2

ከሌሎች ጋር ማጣቀሻ (Cross Ref): IHB-R

የክፍል-መጠንን በተመለከተ የተሰጡ ደንቦች (Regulations
Pertaining to 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)
ALEXANDRIA CITY PUBLIC SCHOOLS
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