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የክፍል መዝለል (አክስለሬሽን)
የአሌክሳንደሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶች ቦርድ የእያንዳንዱን ተማሪ አንድ ወጥ እና ቀጣይነት ያለው እድገት ለማረጋገጥ
ይሰራል እና እያዳንዱ ተማሪ ሊደርስ የሚችልበት ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ያልማል። ይህ የአሰራር ሂደት በፕሮግራሞችና
ትምህርት ክፍል ካሉበት የክፍል ደረጃ በላይ በትምህርት ሂደት ከፍ ባለ ደረጃ እንዲመደቡ የማድረግ የክፍል መዝለል
(አክስለሬሽን) አሰራር የሚያካትት ነው።
የሥርዓተ ትምህርቱ እና የጊዜ ሰሌዳው የሁሉም የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ት/ቤቶች
ለተማሪዋች የክፍል መዝለል እድል ይሰጣል። የተማሪው የጊዜ ስሌዳ ለማዘጋጀት ከክፍል ደረጃ በላይ ለሚሰጥ ትምህርት
የማዘጋጀት ስራ በምክክር የሚከናወን ይሆናል የአካዳሚክ ችሎታ፣ ያለፈው የአካዳሚ ውጤት፣ እና የማህበራዊና የስሜት
እድገት ከልዩ ችሎታ እና የስጦታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ፣ የትምህርት ቡድን፣ ተማሪው፣ እና
የእርሱ/እርሷ ወላጆች/አሳዳጊዋች ።
ተማሪው ክፍል ለማዘለል(አክስለሬሽን) ውሳኔ ለመስጠት ስለሚያስፈልገው መስፈርቶችና ሁኔታዋች በIKEB-R ክፍል
የማዘለል ደንቦች ተገልፃል።
ክፍል ማዘለል (አክስለሬሽን) በአንደኛ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃዋች በሚከተሉት ሁኔታ ሊከናክወን ይችላል፤
1. አንደኛ ደረጃ ፤
A. በክፍል ደረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በተለምዶ “ክፍል ማሳለፍ” በሚል ይታወቃል።
B. በአንድ የትምህርት ዓይነት ማዘለል፣ እና
C. እድሚያቸው ያልደረሱ ወደ አንደኛ ክፍል ማስገባት
የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ክፍል መዝለል(አክስለሬሽን) ውሳኔ አሰጣጥ በቡድን የሚከናወን ይሆናል። የውሳኔ ሰጪ ቡድን
ርእሰ መምህር፣ የልዩ ችሎታ እና የስጦታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ እና የተማሪውን የትምህርት
ቡድን ይይዛል። ይህም የሚያካትተው የተማሪውን የወቅቱ አስተማሪ፣ የልዩ ችሎታ እና የስጦታ ፕሮግራሙ ተወካይ፣
የት/ቤት ሳይኮሎጅስት፣ የትምህርት ቤት አማካሪ፣ የልዩ ትምህርት እና የእንግሊዘኛ ቋንቋ(EL) ባለሞያ (አስፈላጊ ከሆነ )
እና የሚሄድበት ክፍል አስተማሪ(ዋች) ነው።
2. ሁለተኛ ደረጃ ፤
A. በክፍል ደረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በተለምዶ “ክፍል ማሳለፍ” በሚል ይታወቃል።
B. በአንድ የትምህርት ዓይነት ማዘለል
የክፍል መዝለል(አክስለሬሽን) ውሳኔዋች የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዋች አሁኑ ካሉበት ክፍል በቀጣዩ ከፍተኛ ክፍል
እንዲከታተሉ የመመደብ ስራ በቡድን የሚከናወን ይሆናል። የውሳኔ አሰጣጥ ቡድን የሚያካትተው የልዩ ችሎታ እና
የስጦታ ፕሮግራሙ አስተባባሪ፣ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ፤ እና የተማሪው የትምህርት ቡድን ነው። ይህም የሚያካትተው
የተማሪው የወቅቱ አስተማሪ፣ የልዩ ችሎታ እና የስጦታ ፕሮግራሙ ተወካይ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጅስት፣ የትምህርት ቤት
አማካሪ፣ የልዩ ትምህርት እና የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL) ባለሞያ (አስፈላጊ ከሆነ ) እና የሚዛወርበት ክፍል
አስተማሪ(ዋች) ነው።
ከዘጠነኛ ክፍል ያነሰ ክፍል ደረጃ ያሉ ተማሪ በ9-12 ክፍል የሚሰጥ ኮርስ ክሬዲት በሚገባ ካጠናቀቀ ክሬዲቱ ለምረቃ
የሚያስፈልገውን ክሬዲት ነጥብ ይቆጠራል የኮርሱ ይዘት እና የሚጠይቀው የስራ መጠን በሁለተኛ ደረጃ ከሚሰጠው ኮርስ
ጋር ተመጣጣኝ ከሆነ ። የተረጋገጠ ክሬዲት ለማግኘት ለነዚህ ኮርሶች ከዘጠነኛ ክፍል ያነሰ ክፍል ደረጃ ያላቸው ተማሪዋች
እንደሌሎት ተማሪዋች ተመሳሳይ መስፈርት ማሞላት አለባቸው።
በማንኛውም የሁለተኛ ክሬዲት የሚያስገኝ በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የሚወሰድ ኮርስን ወላጅ ከተማሪው ትራንስክሪፕት
እንዲወጣ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.ን መጠየቅ ይችላል እና ተማሪው የሁለተኛ ደረጃ ክሬዲት ሊዚያ ኮርስ አያገኝም። ወላጅ/ አሳዳጊ
የዚህ ዓይነቱን ጥያቄ በሱፕር ኢንቴንደንቱ ባዘጋጀው አቀራረብ እና በተወሰነው የማቅረቢያ መጨረሻ ቀን በፊት መቅረብ
ይኖርበታል።
የ አሌክሳንደሪያ ከተማየ ሕዝብ ት/ቤቶች 1
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የክፍል መዝለል (አክስለሬሽን) ውሳኔዋች መካሄድ ያለበት በምርምር ላይ በተመሰረተ ወቅታዊ ምርጥ አሰራር ላይ ተመስርቶ
ልዩ ስጦታ እኛ ችሎታ ቢሮ አማካኝነት እና IKEB-R በአሰራር ሥርዓቱ ደንብ በተገለፀው መሰረት መከናውን አለበት።
እንዲሁም አንድ ተማሪን ከፍል ለማዘለል ልዩ ስጦታ እኛ ችሎታ (TAG) የመለየት ስራ አስፈላጊ ባይሆንም በተመሳሳይ
መልኩ የልዩ ትምህርት ወይም የእንግሊዘኛ ቋንቋ(EL) አገልግሎቶች ምደባ ተማሪውን ለክፍል መዝለል (አክስለሬሽን)
ከመታጨት አይገድበውም።
የፀደቀው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤

ጃንዋሪ 9፣ 1997
ጁላይ 1፣ 2005
ጁን 9፣ 2011
ጃንዋሪ 22፣ 2015
ጁን 22፣ 2017

የሕግ ማጣቅሻ፤ የቨርጂኒያ ህግ 1950 እንደተሻሻለው § 22.1-78.
8 VAC 20-131-50.
8 VAC 20-131-90.
22 VAC 40-180-10.
የቃላት መፍቻ፤

IGBB ልዪ ችሎታ ያላቸው ተማሪዋች ፕሮግራም
IKE
የአካዳሚ ለውጥ እና መድገም
IKE-R አካዳሚ ለውጥ እና መድገም ደንቦች
IKEB-R ክፍል መዝለል ደንቦች
JO የተማሪ ሪከርድ ማህደር
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