
 
 

አልበርት LEA አካባቢ ትምህርት ቤቶች የርቀት ትምህርት ዕቅድ 
የእኛ ተልዕኮ: በግለሰብ, የትምህርት ማህበራዊና ስሜታዊ እድገት ለማረጋገጥ  

መሆኑን የተሰማሩ ዜጎች እና የዕድሜ ልክ ይወስዳል. 
   
በአስተዳደሩ ዋልዝ አስፈፃሚ ትእዛዝ 20-02የመዘጋት መመሪያ ለሕዝባዊ፣ በሥራ አስፈፃሚ ትእዛዝ 20-19፣ እና በሚኒሶታ 
የትምህርት ትምህርት ቤትእና ቻርተር ትምህርት ቤቶች፣ የሚከተለው የአልበርት ላ አካባቢ ት / ቤቶች የርቀት ትምህርት እቅዶች 
ነው ፡፡ ስለ COVID-19 እና በሚኒሶታ ውስጥ ባለው በሚኒሶታ የጤና ዲፓርትመንት ድር ጣቢያ ወይም በ MDH መረጃ መስመር በ 
651-201-3920 በመደወል የበለጠ ይረዱ ፡፡የጎብኝ COVID-19 ድርጣቢያ ለዜና ፣ መረጃ እና ሀብቶች። የተተረጎሙ ሰነዶች 
“ዝመናዎች” ፣ ከዚያ “ትርጉሞች” ላይ ጠቅ በማድረግ ይገኛሉ ፡፡ 
  
የርቀት ትምህርት በዚህ ወቅት እየተገመገመ እና እየተሻሻለ ሲሄድ ይህ ዕቅድ ሊሻሻል ይችላል። ዋና ዋና ለውጦች በት / ቤት 
ተደራሽነት በኩልሲሆን በት / ቤት ድረ-ገጽ የሚስተላለፉalschools.org ላይ ይሻሻላሉ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ገዥው የርቀት ትምህርት 
ርቀት እስከ ግንቦት 4 ቀን 2020 ድረስ ይከናወናል ፡፡  
 
የርቀት ትምህርት ዕቅድ ማጠቃለያየርቀት ትምህርት 

አጠቃላይ ዕቅድ 
አጠቃላይ እይታ  
 
ምንድ ነው? 

በርቀት ትምህርት ውስጥ የሚሳተፉ ተማሪዎች ተገቢ የትምህርት ቁሳቁሶችን ማግኘት እና ፈቃድ ካላቸው 
አስተማሪዎች ጋር በየቀኑ መስተጋብር ያገኛሉ ፡፡ 
 
ግባችን በተገቢ የትምህርት ቁሳቁሶች እና ከአስተማሪዎቻቸው ጋር በየዕለቱ በመግባባት አማካኝነት 
ለተማሪዎቻችን ሚዛናዊ ተሞክሮ ማቅረብ ነው ፡፡  

መምህራን የተለያዩ አማራጮች አሏቸውከተማሪዎች ጋር የመተባበር እና የመግባባት ልውውጥ ለማቅረብ 
እና በተሰጡት ስልጠናዎች፡፡  

የርቀት ትምህርት ከማርች 30 ቀን 2020 ይጀምራል እና ካልተገለጸ በስተቀር እስከ ግንቦት 4 ቀን 2020 
ድረስ ይቀጥላል። የርቀት ትምህርት ከዚህ ቀደም በተቀጠረበት ቀን በሚያዝያ 10 ቀን 2020 አይከናወንም 
፡፡  

ስለ COVID-19 እና በሚኒሶታ ውስጥ ባለው በሚኒሶታ የጤና ዲፓርትመንት ድር ጣቢያ ወይም በ MDH 
መረጃ መስመር በ 651-201-3920 በመደወል የበለጠ ይረዱ ፡፡ 
 
የመማሪያ ሞዴሎችን ማቅረቢያ በክፍል ደረጃ እና በዲፓርትመንቶች ይለያያል ፡፡ እባክዎን ከዚህ በታች 
ያለውን የርቀት ትምህርት ማጠቃለያ ይመልከቱ ፡፡ 

በፈቃደኝነት መዋለ 
ሕፃናት (VPK) የርቀት 
ትምህርት 

ወላጆች በየእለቱ በየቀኑ በወላጅopia በኩል ይሰጣሉ ፡፡  
 

ቅርፀቱ - 
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https://drive.google.com/a/ahapps.anoka.k12.mn.us/file/d/1NGuNv1FXGO_bv6S5FHrlTxHyjJn1xfun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ahapps.anoka.k12.mn.us/file/d/1egVcKZb1bBtJ5Viu6mBOxBGiG9cv4dks/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ahapps.anoka.k12.mn.us/file/d/1qtVntAbQWm1VQVLH3IDWjilASXUDJCwN/view?usp=sharing
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
http://www.ahschools.us/covid-19
https://www.alschools.org/
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html


 

የቀን የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ፣ የቋንቋ-ወላጆች-ወላጆች የተማሪውን መልስ ለጥያቄው የተማሪው 
መልስ ይለጥፋሉ 

 
ውይይት / የተጋራ የጽሑፍ ቋንቋ ፣ የቅድመ-ጽሑፍ ፅንሰ-ሀሳቦች 

 
ድምጹን በቪዲዮ / በ YouTube ላይ 

 
ያተኮረ የትምህርት እንቅስቃሴ -2 አማራጮች በየቀኑ 
ሂሳብ ፣ ንባብ ፣ ማህበራዊ / ስሜታዊ ፣ ትልቅ ሞተር ፣ ዳሳሽ / የሳይንስ 

 
እንቅስቃሴ ትላልቅ የሞተር 

 
የሂሳብ / ትምህርትን ለመሞከርመተግበሪያዎች  

 
የሳምንቱብስባሽ እና የቀለም ደብዳቤ ምርጥ የሞተር፣ የፈጠራ ፈጠራ 

 
● ጥቅሎች ከስም ሥራ (ገጾችን ይፃፉ እና ያጸዳሉ) እንዲሁም በትምህርቱ ላይ ያለ የእጅ ጽሕፈት 

መጽሐፋቸው በትምህርቱ ውስጥ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ይዘው 
ወደ ቤት ተልከው ነበር ፡፡ 

● አስተማሪዎች ትኩረት የተደረገውን የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ለማቀድ ፣ የየቀኑ ጥያቄ ፣ 
የውይይት / የተጋሩ ጽሑፍ እና ጮክ ብለው ለማንበብ መምህራን የፈጠራ ስርዓተ ትምህርትን 
ተጠቅመዋል ፡፡ 

● በ YouTube / በወላጅፓፒያ በኩል ያሉ ቪዲዮዎች ለክበብ ጊዜ እንቅስቃሴዎች የተለጠፉ ናቸው 
/ ጮክ ብለው ያንብቡ ፡፡ 

● አስተማሪዎች የእውቂያ መረጃ (ኢሜል ፣ የ google ስልክ ቁጥር ፣ ወላጅፓሊያ መልእክት) 
አቅርበው በትምህርት ሰአቶች ይገኛሉ። 

● ወደ በይነመረብ መድረስ መቻላቸውን እና ወደ ወላጅፓፓያ ቡድናችን የተመዘገቡ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ እያንዳንዱ ወላጅ ተገናኝቷል ፡፡ 

 
የአንደኛ ደረጃ የርቀት 
ትምህርትየርቀት 
ትምህርት 

ከ K-1 ክፍሎች 2-5 

● አይፓድ በዲስትሪክቱ ለሚቀርበው 
የመስመር ላይ ትምህርት በዲስትሪክቱ 
የተሰጠው ለተማሪው 
ኪቲዎችአጠቃቀምን በተመለከተ 
መመሪያዎችን እና ሀብቶችን 
በመጠቀም 

● መምህራን የመስመር ላይ ሀብቶችን 
ለተማሪዎች እንዲጠቀሙ መምህራኑ  

● የታተመ ቅጂ ይሰጣል ፡፡ 
እንደአስፈላጊነቱ ለቤተሰቦች ሀብቶች 

● ዕለታዊ መስተጋብር 
ተማሪዎች በመማሪያዎቹ ላይ እንደተመለከተው 
የእነዚህን ተግባራት የተወሰነ ክፍል ማከናወን 
አለባቸው። ወላጆች / አሳዳጊዎች ለማብራራት 
እንደ አስፈላጊነቱ አስተማሪውን ማነጋገር 

● የ Chrome መጽሐፍት በዲስትሪክቱ 
ለዲስትሪክቱ የሚሰጠውን የመስመር ላይ 
ትምህርት ለተማሪው የሚሰጥ ሲሆን የተማሪ 
ኪቲዎችን የርቀት ትምህርት እንዴት 
እንደሚጠቀሙ አቅጣጫዎችን እና ሀብቶችን 
ያስተምራሉ 

● መምህራን የመስመር ላይ ግብዓቶችን 
የሚጠቀሙ 

● መምህራን እንደ አስፈላጊነቱ ለቤተሰቦች 
የታተመ የመረጃ አቅርቦትን ይሰጣሉ 

● በየቀኑ ዕለታዊ መስተጋብር 
ተማሪዎች በቁሶች ወይም በመስመር ላይ ግንኙነት 
ውስጥ እንደተመለከተው የእነዚህ ተግባራት ክፍል ፡፡ 
ወላጆች / አሳዳጊዎች ለማብራራት እንደ አስፈላጊነቱ 
አስተማሪውን ማነጋገር ይችላሉ። 
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ይችላሉ። 

የደቡብ-ምዕራብ 
መካከለኛ ደረጃ ት / 
ቤት ርቀት ትምህርት 

● Chromebooks ለእያንዳንዱ ተማሪበተማሪይሰጣቸዋል ለመማር ማስተማሪያበሚለጠፉበት ጊዜ 
● መሣሪያእና በተማሪዎች መካከል ያለው ዋና የመግባቢያ መሳሪያ ይሆናል የጉግል 

ክፍልበአስተማሪዎች 
● ተማሪዎችተማሪዎችበየእለቱ መስመር ላይ መሆን ይጠበቅባቸዋል ፡፡ 
● በእራሳቸው ፍጥነት እንደሚሰሩሊጠናቀቁ 

በመምህራን እና በተማሪዎች መካከል የሚደረግ የግንኙነት ሂደት 
● ተማሪዎች ለመምህራን እና ለሰራተኞች ለመግባባት የ Google ትምህርት ክፍልን ፣ ኢሜልዎን ፣ 

የስልክ ጥሪዎችን እና የጉግል ስብሰባን በመጠቀምይችላሉ ፡፡ 
● ቀኑን ሙሉ በተመደበው ሰዓት አስተማሪዎች ለአፋጣኝ የሐሳብ ልውውጥ ዝግጁ ይሆናሉ ፡፡ ያ 

መርሃግብር በሁለቱም የትምህርት ዓይነት እና በአስተማሪ ተያይ attachedል። ተማሪዎች 
በእነዚያ ጊዜያት በየቀኑ በመስመር ላይ እንዲሆኑ አይጠየቁም ፡፡ 

● አስተማሪዎች የቀጥታ ውይይቶችን መርሐግብር ማስያዝ እና ተማሪዎች በእነዚያ ዝግጅቶች 
ለመሳተፍ የተቻላቸውን ሁሉ ማድረግ አለባቸው ፡፡ 

● አስተማሪዎች ከ 8 30 - 30 30 እና 12 30 30 30 30 ድረስ በመስመር ላይ ይገኛሉ ፣ ግን 
ለእውነተኛ ጊዜ ውይይቶች / ስብሰባዎች ከተያዙት ጊዜያት ውጭ ላይገኙ ይችላሉ ፡፡ 

 
የመገኘት ሂደቶች 

● በ 6 ኛ ክፍል ወይም በ 7 ኛ ክፍል የመማሪያ ክፍል ውስጥ በየቀኑ በመለጠፍ እና በጥያቄዎች 
ይገኙበታል። እነዚህ ልኡክ ጽሁፎች በየቀኑ ከጠዋቱ 3:30 ላይ እንዲገኙ ይደረጋሉ ፡፡ ተማሪዎች 
እንዲሳተፉ በየቀኑ የምክር መስጫ ጽሕፈት ቤት በ 7 ሰዓት ላይ ምላሽ መስጠት አለባቸው ፡፡ 
ለጥያቄው መላክ ወይም መልስ መስጠት የተሳናቸው ተማሪዎች የርቀት ትምህርት መቅረት 
ምልክት ይደረግባቸዋል ፡፡ 

● አንድ ተማሪ ከታመመ ወይም የዕለት ተዕለት ሥራውን ማጠናቀቅ ካልቻለ ወላጆችን ወደ ቀሪ 
ሰበብ ለመቅዳት ወላጆች ለተገቢው መስመር መደወል አለባቸው (507) 379-5312። 

 
ሂደቶች 

● የደረጃ አሰጣጥደቡብ-ምዕራብ መካከለኛ ደረጃ ት / ቤት ለሁለተኛው ሴሚስተር የማለፊያ / 
የማጥፋት የትምህርት ስርዓት እየተጠቀመበት ነው።  

● በክፍል አሰጣጥ እና በተማሪ ምዘና ሁሉም ምደባዎች አስፈላጊ ስለሆኑ ተማሪዎች ከሁሉም 
ልጥፎች ጋር መስተጋብር መፍጠር አለባቸው ፡፡ 

○ በመስመር ላይ ቅርጸት ፣ ለ 90/10 ስርዓት በትክክል በዚህ ጊዜ በአግባቡ ጥቅም ላይ 
መዋል የማይቻል ነገር ነው ፡፡  

● የርቀት ትምህርት እየተካሄደ እያለ ሁሉም የቤት ስራዎች እና የቤት ግምገማ እና ግምገማ መደረግ 
አለባቸው።  

● አስተማሪዎች ተጨማሪ መረጃ በ Google የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ላሉ ተማሪዎች ያገኛሉ። 

ተኮር SW መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የርቀት ትምህርትወደአገናኞችን 

ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት የርቀት 
ትምህርት 

● Chromebooksየመስመር የመማርለ እያንዳንዱ ተማሪ ወደ የተሰጠ 
● ዋና Grossklausከየርቀት ትምህርት መልእክት 
● ALHSላይየርቀት ትምህርት ቤት የምክር 
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https://sites.google.com/alschools.org/swms-covid-19-family-updates/home
https://www.alschools.org/our-schools/albert-lea-high-school/distance-learning/distance-learning-message
https://www.alschools.org/sites/default/files/downloads/Distance%20school%20counseling%20newsletter.pdf


● የርቀት ትምህርት የሚጠየቁ 

የተማሪ የሚጠበቁ 

 

 

ሂደቶች ከምሳ 

● ማለፊያ / የማያስገኘው ክፍሎችየመጨረሻ ሩብ 4 ኛ ስራ ላይ ይውላል ለፍትሃዊ እና ለአካዴሚያዊ ታማኝነት
ጥቅም። ‹Pass› የሚል ምልክት የተደረባቸው ክፍሎች በተማሪው ውጤት አማካይ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
አይኖራቸውም ፡፡  

● ተማሪዎች ለኮርሱ ማለፊያ ደረጃን ለመቀበል ተማሪዎች 60% ወይም ከዚያ በላይ ማግኘት አለባቸው።  
● ተማሪዎች በማንኛውም ጊዜ የደብዳቤ ክፍል በተወሰኑ ሁኔታዎች / አስፈላጊ ሆኖ ሲያገለግል ሊያገለግል 

እንደሚችል ማወቅ አለባቸው ፡፡ የደብዳቤ ደረጃ የሚያስፈልጋቸው ክፍሎች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ  
○ ሀ) ተጓዳኝ / ኮሌጅ-ውስጥ-ት / ቤት ክፍሎች (Riverland: ፊደል ደረጃ ፤ ኤኤችኤስ: ማለፊያ / 

ውድቀት ክፍል)  
○ ለ) በኮሌጅ ደረጃ የአትሌቲክስ ብቁነትን የሚከተሉ ተማሪዎች (በ NCAA መሠረት) የጽዳት ቤ

መመሪያዎች)።  
○ ሐ) የ PSEO ክፍሎች 

አካባቢ Learning 
ማዕከል (ALC) 

● Chromebooks እኔየቀረቡ የመስመር ላይ ትምህርት እና መገናኛ በእያንዳንዱ ተማሪ ወደ
ካስፈለገssued.  

 
ግንኙነት:   

● የትምህርት ቤት ኢሜይል: - እባክዎን የትምህርት ቤትዎን የኢሜል አካውንት መጠቀሙን 
ያረጋግጡ ፡፡ በዲኤልኤል (የርቀት ትምህርት) ጊዜያችን ወቅት የትምህርት ቤትዎን ኢሜል ማየቱ 
በጣም አስፈላጊ ይሆናል ፡፡  

4 

https://www.alschools.org/sites/default/files/downloads/Distance%20Learning%20Days%20-%20faq_0.pdf


● Odysseyware: በኦኤንከአስተማሪዎ  በኩልጋር መገናኘት ይችላሉ ፡፡  
● የጉግል ስብሰባስብሰባዎች ላይ  በየሳምንቱ በብዙ መርሐግብር የተያዙ googleእንዲሳተፉ 

ተጋብዘዋል። እንዲሁም በተናጥል ወይም በትንሽ ቡድን ውስጥ ከአስተማሪዎ ጋር ትምህርታዊ የ 
Google ስብሰባ ስብሰባዎች ሊኖርዎት ይችላል። አስተማሪዎች በየሳምንቱ በተያዘለት የ 
Google ግኝት ላይ ይሳተፉ! ማውራት እና ማጋራት እንፈልጋለን! እነዚህን ውይይቶች 
እንዳያመልጡዎት አይፈልጉም!  

● የኋላ ተዋንያን ውይይትአስተማሪዎችዎ ከሁላችን-ጋር ለመወያየት የሚጠቀሙባቸው ዕለታዊ 
የግንኙነት ሰሌዳ ፡፡  
 

ሥርዓተ-ትምህርት   
● Odysseyware የእኛ የሥርዓተ ትምህርት መሳሪያችን ሆኖ ይቀጥላል።  
● የእንግሊዝኛ ትምህርቶች የሚፈለጉትን የእንግሊዝኛ መመዘኛዎች ለማሟላት የተማሪ 

መጽሐፍት ምርጫዎችን ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ። የሚስቱን ኦልሰን መጽሐፍት እርስዎ ለማየት 
የሚረዱዎት አለን ፡፡  

● በሥራ ላይ የተመሠረተ ትምህርት መርሃ ግብር ይቀጥላል። የደመወዝ ወረቀትዎን በኤሌክትሮኒክ 
መንገድ መስጠቱን ይቀጥሉ ወይም እነሱንወይም በዚህ ጊዜ ውስጥስለ ሚስተር ኤም 
ኦልሰንበተመለከተ ያነጋግሩ (ስለማቀላቀል ያነጋግሩን። የሥራ ሰዓቶችዎ በጣም 
ቢቀነስከጠፋብዎትሁኔታዎንmollie.olson@alschools.org ) እኛ መፍትሄ አለን!  

● የቅድመ መሃከለኛ ኮሌጅ የፒ.ኦ.ኦ. ተማሪ ተማሪዎች:››››‹ ‹CC›› መመሪያን ይከተሉ መመሪያ  
 

ተገኝነት-  አስተማሪዎችተሳትፎ ላይ በመመርኮዝ በየቀኑ መገኘታቸውን ይመዘግባሉ- በአንዱ የ ‹‹ ‹‹በየቀኑ 
ከሚከተሉት ተግባራትበየቀኑ እነዚህን ተግባራት እያከናወኑ ከሆነ በየቀኑ ዕለታዊ የመገኘት ፍላጎቶች 
እያሟሉ ነው ፡፡ ሆኖም ኮርሶችን ለማጠናቀቅ እና ብድር ለማግኘት በየቀኑ የትምህርት ሥራን በየቀኑ 
ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል። ልክ እንደ ትምህርት ቤት።  

● በ OW ውስጥ ምደባን ማጠናቀቅ 
● ፈተና / ጥያቄ 
● በመያዝ በተያዘለት የ Google ሃንግአውት ውስጥ መሳተፍ  
● የግለኝነት ውይይት ወይም ከአስተማሪ ፣ ከአማካሪ ፣ ከማህበራዊ ሰራተኛ በኢሜይል ፣ በ OW ፣ በ 

Google ስብሰባ / በ Hangout ፡፡  

የትምህርት ውጤት ነጥብ አሰጣጥ  አሰጣጥ ሂደት ተመሳሳይ ነው ፡፡ የሚቀጥለውን የጥናት ክፍል ለመጀመር 
ተማሪዎች በ 60% ወይም ከዚያ በላይ ማለፍ አለባቸው ፡፡  

 

የብድር ማገገም የዱቤ ማዳን ሰኞ እና ማክሰኞ እና ሐሙስ ከ 3: 00-4: 30 pm እስከ ርቀት ትምህርት 
ድረስ ይቀጥላል።  ተማሪዎች እንደ “ተገኝ” ምልክት እንዲደረግላቸው እና የሚፈለጉትን የመገኘት 
ሰዓታቸውን ለማግኘት በዚህ ጊዜ ውስጥ በኦዲሲዌርዌር ውስጥ ባለው የ Chrome መጽሐፍዎቻቸው 
ውስጥ እንዲገቡ ይጠበቃል። ድጋፍ ለመስጠት ፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ እና የ Odysseyware ምደባዎችን 
/ ፈተናዎችን ለመክፈት የብድር ማገገም መምህራን ይገኛሉ ፡፡ በብድር ማገገም ላይ ያሉ ተማሪዎች 
በኢሜል ፣ በ Odysseyware መልእክት ፣ በ Google Hangout / በተመደቡባቸው የብድር ማገገሚያ 
ሰዓቶች ወቅት የብድር ማግኛ መምህራንን ያነጋግሩ ተብሎ ይጠበቃል።   

○ የእንግሊዝኛ ትምህርቶች  Mrs.ልበኢሜል ይላኩ ጄኒፈር. ለኤክስ Hን 
ሄንhenschel@alschools.org በኢሜይል (CRx) ሰዓቶች ወቅትእና እርስዎ ማንበብ 
/ መጻፍ / መፃፍዎን እንዲያውቁ ያሳውቁ ስለሆነም ተገኝነትዎ ተግባራዊ ይሆናል ፡፡   

○ ሙከራዎች / ጥያቄዎች  ከአስተማሪው ጋር በመገናኘት እና የፈተና / ፈተና 
እንደሚወስዱ በመግባባት ፈተናዎች እና ጥያቄዎች ይከፈታሉ። ፈተናውን / 

5 

mailto:mollie.olson@alschools.org
mailto:mollie.olson@alschools.org
mailto:Jennifer.henschel@alschools.org


ጥያቄዎችዎን ከጨረሱ በኋላ ፈተናውን / ፈተናውን እንዳጠናቀቁ ከአስተማሪዎ ጋር 
ይነጋገራሉ ፡፡ ትምህርታዊ ታማኝነት ይጠበቃል።   

○ CRxየርቀት ትምህርት ቅርጸት  ከሰኞ መጋቢት 30 ጀምሮይጀምራል እና ሚያዝያ 30 
ቀን 2020 ያበቃል (ሰኞ ፣ ማክሰኞ እና ሐሙስ)። የበጋ ትምህርት ቤት ሰኔ 1, 2020 
ሰኞለመጀመር  

○ ኮሙኒኬሽንተይዞለታል:  ተማሪዎች እና አስተማሪዎች በ OW መልእክት ፣ በት / ቤት 
ኢሜይል ፣ በ google ድምጽ ፣ በ google መገናኘት / hangout በኩል ይነጋገራሉ ፡፡  

○ Odysseyware አገናኝ    https://albertleasd.owschools.com/   ተማሪዎች 
በ OW እና በት / ቤት ኢሜል ለመላክ መምህራን መልእክት መላክ ይችላሉ ፡፡  

የጎልማሶች መሠረታዊ 
ትምህርት ርቀት 
ትምህርት 

ሁሉም ተማሪዎች በርቀት ትምህርት መድረኮቻቸው ከመግባታቸው እና የይለፍ ቃሎቻቸው ጋር በቤት 
ውስጥ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ይዘው የሚመጡበት ጊዜ ይዘው ወደ ቤታቸው ይላኩ ነበር ፡፡ 
ሠላሳ ሦስት ተማሪዎች ቁሳቁሶችን አነሱ ፡፡ ትርፋማ ያልሆነው ፒሲ ፒ For ሰዎች ጋር የተቀየሰ ቀነ ቀጠሮ 
17 ላፕቶፖች እና 3 ዴስክቶፕን ለተማሪዎች እንድናሰራጭ ፈቀደልን ፡፡ ተጨማሪ እቅዶች ያካትታሉ- 

● አስተማሪዎች ከተማሪዎች ጋር በየሳምንቱ በማስታወሻ ፣ በኢሜል ወይም በስልክ ጥሪ ያደርጋሉ ፡፡ 
● ያገለገሉ የርቀት ትምህርት መድረኮች የሚከተሉትን ያካትታሉ 

-Plato, Northstar Digital Literacy, Rosetta Stone, Read Theory እና GED Flash. 
● አስተማሪዎች እንዲሁ በ Zoom በኩል የተለያዩ የቀጥታ ክፍሎችን ይረ willቸዋል። 
● በቴክኖሎጂ አማካይነት መግባባት ባለመቻላቸው ብዙ ተማሪዎች ምክንያት አንድ ደብዳቤ 

ለሁሉም ተማሪዎች ይላካል ፡፡ 
● የ ABE አስተባባሪ ሁሉም ተማሪዎች መድረሳቸውን እና መረዳታቸውን ለማረጋገጥ ከዲስትሪክቱ 

ሰራተኞች በተለይም ከስኬት አሰልጣኞች ጋር በመተባበር ይሠራል ፡፡  

የእንግሊዝኛ ቋንቋ 
ተማሪዎችን ከግምት 
ውስጥ ማስገባት 
የእንግሊዝኛ ተማሪዎች 
 
 

እንግሊዘኛ ተማሪዎች: 
የእንግሊዝኛ ተማሪ አስተማሪዎች ለተማሪዎች የግል አገልግሎት ይሰጣሉ ፡፡ 
መምህራን በቋንቋ ልማት እና በይዘት ዙሪያ ድጋፍ ሥርዓተ ትምህርት እና መመሪያ ይሰጣሉ ፡፡ 
 
ከK-5: 

● ሲዋዥቅ በኩል ተማሪዎች ጋር ሳምንታዊ ተመዝግቦ መግባቶች, Google የያሟላል 

● ሲዋዥቅ እና Google ትምህርት ክፍል በመጠቀም ቋንቋ ደረጃዎች አስፈላጊ ሆኖ መመሪያዎችን እና 

ኃላፊነት ለውጥ 

● Google 3-5 ተማሪዎች 3 ቀናት / ሳምንትጋር ተገናኘ በኩል ጥናት ክፍለ ማስተናገጃ 

● ሲዋዥቅ የቪዲዮ ጥያቄዎች እና ምላሾችለ K-2 ተማሪዎች 

● የወላጅ / የቤተሰብ ግንኙነት ከስኬት አሰልጣኞች ጋር በየሳምንቱ መርሐግብር ተይዞለታል (  
 
6-7)- 

ደቡብምዕራብ- 

● በየሳምንቱ የፍላግራም ልኡክ ጽሁፍ (ማህበራዊ / ስሜታዊ / የግንኙነት ፍላጎቶችን ማሟላት) 

● IXL Phonics ለደረጃ 1 ተማሪዎች 

● በየቀኑ የ Google Hangout ከደረጃ 1 ተማሪዎች (እንደ አንድ ክፍል)  

● ልጆች ከ A እስከ Z - ሁሉም ተማሪዎች ማዳመጥ ፣ ማንበብ እና በሳምንት በ 1 የታተመ ታሪክ ላይ አጭር 

ጥያቄዎችን መጠየቅ አለባቸው (የተማሪዎችን እድገት መከታተል እችላለሁ) 

● በየሳምንቱ በ Google ቅጾችበኩል የፅሁፍ መጠየቂያ 

● ኤፒክ! ተማሪዎች በቤት ውስጥ እንዲጠቀሙባቸው አሁን ገባሪ ሆኗል (ይህንን አያስፈልገኝም) 

● ለማንኛውም ተማሪ በመለያ ለመግባት እና ጥያቄዎችን ፣ ዕለታዊከተከፈተ የ Google Hangout የግማሽ 

ሰዓት ግማሽ ሰዓት ነው። 

● የስኬት አሰልጣኞች እና እኔ ወደ ሁሉም የ Google ትምህርት ክፍሎች እንዲኖረንለሁለቱም ተማሪዎች  
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● (በ Google ቀን መቁጠሪያ ላይ ወይም በአጋጣሚ መርሐግብር በማስያዝ) ለግል ጉግል Hangouts በየቀኑ 

(በየቀኑ በ Google ቀጠሮ በመያዝ) ወይም 

 

8 ኛ ጊዜ: - 

የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት 

● በሳምንታዊ ስብሰባዎች እና በ Google ስብሰባ (በሙሉ ክፍል) በኩል የቀረቡ ሳምንታዊ ስብሰባዎች እና 

ትምህርቶች 

● በ Google ስብሰባ በኩል / ሃንግአውቶች (እና / ወይም FlipGrid) - በማህበራዊ / ስሜታዊ ደኅንነት እና 

የተማሪ ርቀት የርቀት ትምህርት ላይ ምርመራዎችን ያጠቃልላል በኤል.ኤል 

● መምህራን በዋና ዋና ክፍሎች ውስጥ የኤል.ኤል ትምህርትን ለማገዝ እና ለማገዝየመማሪያ ክፍል አቅርቦት እና 

መረጃ 

● በተማሪዎችለተማሪዎች ተደራሽነት ያቅርቡSchoologyበተመረቱ ሀብቶች በኩል ለነፃ የመማር ዕድሎች 

● ሁሉንም ተማሪ ለማረጋገጥ የማስተባበሪያ ያላቸው ከስኬት አሰልጣኞች ጋር በመተባበርs ምደባዎችን 

እያጠናቀቁ ናቸው በተለይም ለክፍለ-ጊዜ ክፍሎች 

 

ስኬት 
አሰልጣኞችከግምት 
ውስጥ ማስገባት 
የስኬት አሰልጣኞች 

ስኬት አሰልጣኞች 
ለት / ቤቶች የባህል አገናኝ ፣ አስተርጓሚዎች እና ተርጓሚዎች ናቸው ፡፡ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርታዊ 
እና በማህበራዊ ኑሮ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎቶች ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ 
ከትም / ቤት ሰራተኞች ፣ ከማህበረሰብ ሀብቶች እና ቤተሰቦች ጋር በትብብር ይሰራሉ ፡፡  
 
የርቀት ትምህርት ጊዜ ፣ የስኬት አሠልጣኞች ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በሚከተሉት መንገዶች 
ለመደገፍ ቁርጠኛ ናቸው- 

● የግለሰቦችን እና አነስተኛ ተማሪዎችን ባህላዊ እና አካዳሚያዊ ድጋፍ መስጠት 
● ቤተሰቦችን ከት / ቤት-ተኮር እና ማህበረሰብ-ተኮር ሀብቶች ጋር 
● በማገናኘት የርቀት ትምህርቱን ለማረጋገጥ ፈቃድ ካላቸው መምህራን ጋር በመገናኘት ላይ ሞዴሉ 

በተሳካ ሁኔታ ለትምህርታዊ ስኬት የበለጠ የቋንቋ ድጋፍ ለሚፈልጉ ተማሪዎች ይሰጣል 
● ለምግብ አሰራጭውጤታማ በሆነ መልኩ ለማድረስ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቤተሰቦች 

 
ለቤተሰቦችየድምፅ መልእክት በመተው ወይም በኢሜል በመላክ ከተሳካ የስልጠና አሰልጣኝ ጋር ቀጠሮ 
መያዝ ይችላሉ ፡፡ ሁሉም የስኬት አሰልጣኞች ከቤተሰቦች ጋር የተጋሩ የ Google ድምጽ ቁጥሮች 
አላቸው። 
 
                              የስኬትየእውቂያ መረጃ 

የግንባታ ቋንቋ  

ዲስትሪክት ኮርስአቀፍ ኑዌር ፣ አረብኛ ፣ 
አሜሪያስ 

ጄምስ ኩን 
(ሥራ) 507-379-5106 (ህዋስ) 507-279-0554 
james.kuon@alschools.org 

የሁ / ደ ት / ቤት 
እና የአካባቢ 
ትምህርት ማዕከል 

ካረን ሳን Ta 
(ሥራ) 507 -379-5812 (ህዋስ) 507-369-4788 
(ጉግል) 507-320-1778 
sa.taw@alschools.org 

የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት እና 
የአካባቢ ትምህርት 

የስፔን ማሪያም ሃይም 
(ሥራ) 507-379-5825 (ህዋስ) 507-573 -1549 
(ጉግል) 507-320-1475ሐይቅሲ 
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ማዕከል miriam.highum@alschools.orgዕይታbley 

ደቡብ ምዕራብ ፣እና የስፔን አሪኤል ሪይስ 
(ስራ) 507-379-5314 (ህዋስ) 507-318-0180 
ariel.reyes@alschools.org 

ደቡብ ምዕራብ እና 
Lakeview 

ካረን Bway Shee 
(ሥራ) 507-379-5244 (ሴል) 507-279-8866 
bway.shee@alschools.org 

Halverson ካረን እየቦረቃችሁ Sher 
(ሥራ) 507-379-4947 (ሴል) 507-279-4673 
paw.sher @ alschools.org ሃንቨርሰንሲbley 

እና ስፓኒሽ ዮሃና ሪይስ 
(ስራ) 507-379-4919 (ህዋስ) 970-372-8732 
johanna.reyes@alschools.org 

Hawthorne & 
Lakeview 

የስፔን አቢግያ 
ኩዝ (ስራ) 507-379-5003 (ህዋስ) 507-402-7920 
(ጉግል) 507-200-1853 
abigail.kunze@alschools.org 

Hawthorne Karen Ester Wah 
(ስራ) 507-379-4 975 (ህዋስ) 507-391-1451 
(ጉግል) 507-200-1663 
ester.wah@alschools.org 

Lakeview & 
Sibley 

Karen Knyaw Paw 
(ስራ) 507-379-5110 (ህዋስ) 507320-0925 
knyaw.paw@alschools. org 

   

 
 
 

 ልዩ ትምህርት 
● IEPs የርቀት ትምህርትበሚካሄዱበት ጊዜ አገልግሎቶችን ለማንፀባረቅ እንዲስተካከሉ ይደረጋል 
● IEP ስብሰባዎች፣ በስልክ ስብሰባዎች በኩል በሰዓቱ መሠረት መከናወናቸውን ይቀጥላሉ ፡፡ 
● ግምገማዎች በተቻለ መጠን ይቀጥላሉ። ከተማሪዎች ጋር ፊት ለፊት ግምገማ ከተፈለገ 

ግምገማው እስከ ውድቀት ድረስ ለሌላ ጊዜ ይተላለፋል። ፊት ለፊት ካልተጠየቀ ግምገማው በዚህ 
ዓመት ገና ይጠናቀቃል ፡፡ 

● እንደ ኢሜል ፣ የስልክ ጥሪዎች ፣ የ google ሃንግአውት ፣ በተማሪው የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ 
ወይም በተማሪ ተመራማሪዎች መሠረት በተማሪው ወይም በተማሪዎቻቸው በተማሪው የ IEP 
አገልግሎት ፍርግርግ መሠረት መገናኘት መቻሉን ያረጋግጡ ፡፡ 

● የተማሪን እድገት እና አስፈላጊ መገልገያዎችን ለመወያየት የልዩ ትምህርት መምህራን ከጠቅላላ 
የትምህርት መምህራን ጋር ይገናኛሉ ፡፡ 

● የርቀት ትምህርት የሚቀርበው እንደ ጉግል ሃንግአውት ፣ ቴሌትሄራፒ ፣ ስካይኦሎጂ ፣ ዚኦኦኦ ፣ 
SeeSaw ፣ የእንቅስቃሴዎች ፓኬጆች ፣ ወዘተ ያሉ በመሳሰሉ ቅርፀቶች ነው የመግባባት  
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- ወላጆች / አሳዳጊዎች 
ወደ መምህራን እና 
አስተዳደር መድረስ 
የሚችሉት እና እንዴት 

● ተማሪዎች እና ወላጆች / አሳዳጊዎች መድረስ የሚችሉት መምህሮቻቸው በኢሜል ወይም 
በድምጽ መልእክት (የአውራጃ ድምፅ መልእክት ወደ gmail ይሄዳል) ፡፡  

● አስተማሪዎች በቢሮ ሰዓታት ውስጥ መልስ መስጠት እና ጂሜል ፣ የ Google ሃንግአውት ስብሰባ 
፣ ወይም የ Google ድምጽ ፣ የ SeeSaw 

● አስተዳዳሪዎች በየቀኑ በኢሜል እና / ወይም በስልክ ጥሪዎች ይገኛሉ ፡፡ 
 

 

የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች 
የሕፃናት መንከባከቢያ 
 

የገዥው አስፈፃሚ ትእዛዝ 20-02 ፣ የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ልጆች ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በታች 
ለሆኑት እንክብካቤ እንዲሰጡ የነፃ የትምህርት እድሜ ዕድሜ እንክብካቤ። የክልሉ ትእዛዝ ዲስትሪክቱ 
ለት / ቤት ቤተሰቦች የልጆች እንክብካቤ አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ያዛል ፡፡ ዕድሜ ላይ ያሉ ለድንገተኛ 
አደጋ ሠራተኞች እና II ኛ፡፡ ሥራዎ ከእነዚህ ምድቦች በአንዱ ውስጥ ቢወድቅ ከ 7 30 - 30 - ኤም.ኤ. 
መካከል ባለው ጊዜ ወደ ሃቨንሰን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ይሂዱ እና ልጅዎን (ልጆችዎን) 
በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ዕድሜአቸው (ዕድሜዎን) ለማስመዝገብ በጣቢያው ላይ ለአስተዳዳሪው 
ያቅርቡ ፡፡ 5. ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ለልጅዎ የመጀመሪያ ደረጃ ርዕሰ መምህር ይደውሉ 
፡፡  
 
ለህፃናት እንክብካቤ መጓጓዣ- 
የዲስትሪክቱ የድንገተኛ ጊዜ እንክብካቤ መርሃግብር ለልጅዎ የተመደበው የመማሪያ ቦታ መጓጓዣ ብቻ 
ይሰጣል ፡፡ ለቤተሰቦች ለአደጋ ጊዜ እንክብካቤ ሲመዘገቡ መጓጓዣ ይዘጋጃል ፣ ሆኖም ፣ ተገቢው 
የአውቶቡስ ማቆሚያዎች እና መንገዶች እንዲዘጋጁ ለማስቻል ከምዝገባ ማረጋገጫ ቀን መዘግየት 
ሊኖር ይችላል ፡፡ 
 
ከ 7: 30 እስከ 3 30 ባለው ጊዜ ውስጥ ላለው የህጻን እንክብካቤ መስጫ አማራጭን ለማግኘት Family 
Y ን በ 507-373-8228 ያግኙ። 

የቴክኖሎጂ ድጋፍ ቴክኖሎጂ- 
ቤተሰቦች በማርች 25 ፣ 7:30 ጠዋት እስከ 3 30 pm እና ማርች 26 ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 7 00 pm 
መሳሪያዎችን እና የተማሪ ቁሳቁሶችን ለመውሰድ ቤተሰቦች የሁለት ቀናት መስኮት ተሰጡ ፡፡ ያኔ 
በይነመረብ የሌለባቸው ቤተሰቦች በዝርዝሩ ላይ ተተክለው የርቀት ትምህርት የመጀመሪያ ሳምንት 
ውስጥ የበይነመረብ መገናኛ ቦታዎችን ይቀበላሉ ፡፡ . 
 
በቴክኖሎጂ ማንኛውም ጉዳዮች ፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር 7:30 እስከ 4: 00 ሰዓት ድረስ በስልክ ወይም 
በኢሜል ያነጋግሩ: 
 
ዲስትሪክት 241 ቴክ ድጋፍ 
techsupport@alschools.org 
379-5190 

የሙከራ ፈተና 
 
MCA 
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የአሜሪካ የትምህርት ክፍል ለ / በፌዴራል ሕግ (MCA) የሚፈለጉ የግዛት አቀፍ ግምገማዎች። 
የሚኒሶታ ትምህርት መምሪያ ለዚህ ብሔራዊ ብሔራዊአመልክቷል በዚህ የፀደይ ወቅት ከኤ.ሲ.ኤ..ኤ. 
(እ.ኤ.አ.) ከ 2019-20 MCA አስተዳደር ነፃ ለመሆንነፃነት ማረጋገጫ። 
 
የላቀ ምደባ (ኤ.ፒ.) 
ለኮሮቫቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ ምላሽ የኮሌጁ ቦርድ በ 2020 የ AP ፈተና መርሃግብር ላይ 
አንዳንድ ማስተካከያዎችን አድርጓል እንዲሁም ተማሪዎችን በዚህ ጊዜ ለመደገፍ አዳዲስ አሰራሮችን 
ተግባራዊ አድርጓል ፡፡ የኮሌጁ ቦርድ እ.ኤ.አ. በግንቦት 2020 ወይም ከዚያ በኋላ ባለው ቲቢ ላይ 
በተሰየመው የ AP ፈተናዎች የመስመር ላይ አስተዳደር ላይ ይተገበራል ፡፡ ተማሪዎች በቤት ወይም 
በትምህርት ቤት ውስጥ የፈለጉትን ማንኛውንም መሳሪያ በመጠቀም የ 45 ደቂቃ የመስመር ላይ ፈተና 
የሚወስዱ ሲሆን የነፃ ምላሾችን ብቻ ይይዛሉ ፡፡ የኮሌጁ ቦርድ ወደፊት እንዴት እንደምናከናውን 
በሚገልፅ ዝርዝር ሁኔታ ላይ የ AP አስተባባሪዎችን ማዘመን ይቀጥላል ፡፡ ዝመናዎች ሲከሰቱ ፣ ለ AP 
ፈተናዎች ለተመዘገቡ ተማሪዎች በኢሜል እናስተላልፋቸዋለን ፡፡ መረጃዎን ለማግኘት እባክዎ 
የኢሜይል መለያዎችዎን በመደበኛነት ያረጋግጡ። 
 
የኤቲኤ 
ሙከራ ሙከራው በዚህ የፀደይ ወቅት አይከናወንም ፡፡ የበለጠ መረጃ ሲገኝ ፣ በሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት 
አማካሪዎች በኩል ይጋራል።  

የምግብ ስርጭት በአልበርት ላ አካባቢ ት / ቤቶች ከ 1-18 ዓመት የሆኑ ሕፃናትን ነፃ ትምህርት በመስጠት ትምህርት 
ቤቶቹ ዝግ ናቸው ፡፡ እነዚህ ምግቦች ተማሪዎች በተለምዶ በትምህርት ቀን የሚያገኙትን የምግብ 
አገልግሎት ለመተካት የታሰቡ ናቸው ፡፡ ቁርስ ፣ ምሳ እና መክሰስ በዲስትሪክቱ በ 13 የተለያዩ ቦታዎች 
ለት / ቤት አውቶቡሶች ለህፃናት ይሰራጫሉ ፡፡ ምግብ በወላጆች / አሳዳጊዎች ፣ በአያቶች ወይም 
በልጆች ሊወሰድ ይችላል ፡፡ ልጅዎ ከዲስትሪክቱ ጋር በፋይል ፋይል ውስጥ ልዩ ምግብ ካለው ፣ እና 
ምግብ ለመቅዳት ካቀዱ እባክዎን በስልክ ቁጥር 379-5301 ይደውሉ ፡፡  
 
የምግብ እህል አገልግሎቶች ከመጋቢት 18 ጀምሮ በ 11: 00 - 12 00 pm ይጀምራል ፣ እና ትምህርት 
ቤቶች ዝግ በሚሆኑበት ጊዜ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ይቀጥላሉ።  
 
የምግብ ማከፋፈያ ስፍራዎች- 
የደቡብ ምዕራብ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሆላዴል ክርስቲያን ትምህርት ቤት 
አልበርት ላ ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት የሮክክላቭስ ውስጥ 
ሃልድሰን የመጀመሪያ ደረጃ ት / ቤት 1 ኛ ባፕቲስየሃዋስተሪ አንደኛ ደረጃ ት 
/ ቤት ሀዋርድ ሉተራን ቤተክርስቲያንበፓርኪንግ ሎተሪ 
የሎይቪቪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሴንት ቲዮዶር ፓርኪንግ ሎጥቤተስኪ 
አልበርት ሊበ 600 ምስራቅ 14 ኛ St 
Brook Brook ትምህርት ማዕከል 

የእውቂያ መረጃ ለተጨማሪ ጥያቄዎች ፣ ለት / ቤቶች እናዝርዝር አድራሻ- 
 

የሕንፃ / መምሪያው የሰራተኛ አባል ኢሜል እና የስልክ ቁጥር 
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በጎ ፈቃደኛ (ጂ.ሲ.) ጄኒ ለዲፓርትመንቶችሃሰንሰን ኢሜይል: 
jennifer.hanson@alschools.org 
ስልክ: 507-379-4832 

Halverson የኤሌሜንታሪ 
ሃቨስተን ሠራተኞች 

ፍራንክ ቶያኢሜይል: 
tonya.franks@alschools.org 
ስልክ: 507-379-4901 

Hawthorne የመጀመሪያ 
ደረጃ 
Hawthorne ሰራተኛ 

ጆን ማሃል ኢሜል: john.mahal@alschools.org 
ስልክ: 507-379-4961ሐይቅ እይታ 

Lakeview የአንደኛ ደረጃ 
ሰራተኛ 

ኒክ Sofio ኢሜይል : nick.sofio@alschools.org 
ስልክ: 507-379-5021 

Sibley የመጀመሪያ ደረጃ 
Sibley ሠራተኞች 

Nicky Severtson ኢሜል: 
nicky.severtson@alschools.org 
ስልክ: 507-379-5081 

Southwes t የመካከለኛ 
ደረጃ ት / ቤት  ሠራተኞች 

ክሪስ Dibble ኢሜይል: chris.dibble@alschools.org 
ስልክ: 507-379-5241 

አልበርት ላ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት 
ሠራተኞች 

ማርክ ግሮኩላስ ኢሜል: mark.grossklaus@alschools.org 
ስልክ: 507-379-5341 

አማራጭ ትምህርት ማዕከል 
(ALC) )  ሰራተኛ 

ዮሐና ቶማስ ኢሜል: johanna.thomas@alschools.org 
ስልክ: 507-369.1454 

የጎልማሶች መሠረታዊ 
ትምህርት 
ሰራተኛ 

ፔኒ ያኒኬ 
ኢሜል: 508-379-4867 

የቴክኖሎጂ ቴክኖሎጅ ሠራተኞች ኢሜል: techsupport@alschools.org 
ስልክ: 379-5190 

ማህበረሰብ ትምህርት ክሪስ ቻልመር ኢሜል: 
chris.chalmers@alschools.org 
ስልክ: 507-379-5350 

የምግብ ስርጭት ጄኒፈር ዌል ኢሜል: jennifer.walsh@alschools.org 
ስልክ: 507-379-4809 

የተማሪ ምዝገባ አንጄላ Murphy ኢሜይል : 
angela.murphy@alschools.org 
ስልክ: 507-379-4806 

ልዩ አገልግሎቶች ታሚ አልፋዎች ኢሜል: tami.alphs@alschools.org 
ስልክ: 507-3794824 
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https://www.alschools.org/our-schools/halverson-elementary/teachers-staff-0
https://www.alschools.org/our-schools/hawthorne-elementary/teachers-staff-0
https://www.alschools.org/our-schools/lakeview-school/curriculum
https://www.alschools.org/our-schools/sibley-elementary/teachers-staff-0
https://www.alschools.org/our-schools/southwest-middle-school/teachers-staff-0
https://www.alschools.org/our-schools/albert-lea-high-school/teachers-staff-0
https://www.alschools.org/our-schools/area-learning-center/teachers-staff
https://www.alschools.org/community-education/adult-basic-education/adult-basic-education-staff

