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የእያንዳንዱ ተማሪዎቻችን ትምህርት በ DPS፣ በት/ቤቶቻችን እና 
በቤተሰቦቻችን መካከል የጋራ ኃላፊነት መሆኑን እናውቃለን። ማህበረሰባችን 
የተማረ፣ ተሳታፊ እና የበቃ ሲሆን፣ ሁሉም ልጅ ስኬታማ የሚሆንባቸው 
ጠንካራ ትምህርት ቤቶችን ለመፍጠር በጋራ መስራት እንችላለን። ከተማሪዎ 
አስተማሪዎች ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት ከመፍጠር አንስቶ በት/ቤቶች 
የዋና ተቆጣጣሪው የወላጆች ስብሰባ ላይ እስከመሳተፍ፣ በእያንዳንዱን 
ደረጃ የልጅዎን ትምህርት ለመደገፍ የሚያስፈልግዎትን መረጃ ሁሉ 
እንዲያገኙ እንፈልጋለን። 

ይህ ክፍል ከ DPS ጋር ለመገናኘት የሚችሉባቸውን በርካታ የተለያዩ 
መንገዶች ይዘረዝራል።
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በልጅዎ ት/ቤት ጉዳዮች ስለመሳተፍ
ቤተሰቦች በድርጅቶች ወይም ኮሚቴዎች ውስጥ በመሳተፍ ወይም በትምህርት ቤታቸው በበጎ ፈቃደኝነት በመሳተፍ 
በልጆቻቸው ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ ሆነው መቀጠል ይችላሉ። 

የወላጅ-አመራር ቡድኖች 

በ DPS ትምህርት ቤቶች የተለያዩ የወላጅ-አመራር ቡድኖች ይገኛሉ። 

የት/ቤት ትብብር ኮሚቴ ወይም የትምህርት ቤት ተጠያቂነት ኮሚቴ
የት/ቤት ትብብር ኮሚቴ (CSC)፣ አንዳንድ ጊዜ የት/ቤት ተጠያቂነት ኮሚቴ (SAC) ተብሎም የሚጠራ፣ ከት/ቤት አመራር ቡድን፣ 

ከአስተማሪዎች፣ ከወላጆች ወይም ከአሳዳጊዎች ተወካዮች እና ከአካባቢ ማህበረሰብ ተወካዮች የተውጣጣ ነው። የስቴት ሕግ 

እና የ DPS የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ ሁሉም ት/ቤቶች አስተዳደር አይነታቸው ምንም ይሁን ምን CSC ወይም SAC እንዲመሰርቱ 

ይጠይቃሉ።

የወላጅ መምህር ማህበር
የወላጆችና መምህራን ማህበር (PTA) በአገሪቱ ውስጥ ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የአካባቢ ቅርንጫፍ ያለው በአገር አቀፍ ደረጃ 

የሚደገፍ ድርጅት ነው። PTA ወላጆች እና አሳዳጊዎች ለልጆቻቸው እንዲከራከሩ አቅማቸውን በማጎልበት በሀገር አቀፍ ደረጃ የመረጃ 

ሃብቶች፣ ፕሮግራሞች እና ለቤተሰቦች ድጋፍ ይሰጣል። ለተጨማሪ መረጃ፣ የ Denver Council PTSAን በ 303-420-7820 ላይ 

ያግኙ ወይም በ denvercouncilptsa@copta.org ላይ ኢሜይል ያድርጉ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት የወላጅ መማክርት ኮሚቴ
በ DPS ውስጥ ለተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) አገልግሎቶችን የሚሰጡ ት/ቤቶች የ ELA ወላጅ አማካሪ ኮሚቴ 

(ELA PAC) አላቸው። ኮሚቴው ከቤተሰቦች እና ከመምህራኖች የተውጣጣ ሲሆን የ ELA PAC ግብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 

ለሚገኙ የ ELA ግምገማና እና ግብረ መልስ መስጠት እና በአስተማሪዎች እና በወላጆች መካከል ጥልቅ ግንኙነት እንዲዳብር 

ማድረግ ነው።

የበጎ ፈቃድ እድሎች 

ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ወላጆቻቸው ወይም አሳዳጊዎቻቸው በበጎ ፈቃድ የሚሳተፉ እና/ወይም በትምህርት እንቅስቃሴዎች 

ውስጥ የሚሳተፉ ልጆች የተሻለ ፀባይ እና ከፍተኛ የትምህርት ውጤት አላቸው። የ DPS ት/ቤቶች በበጎ ፈቃደኝነት የመስራት ዕድሎችን 

ለአንድ ጊዜ ፕሮጄክቶች ወይም ቀጣይነት ባለው መልኩ ይሰጣሉ። ምን አይነት የበጎ ፈቃደኝነት ዕድሎች እንደሚገኙ ለማየት ትምህርት 

ቤትዎን ያነጋግሩ።

ስለ በጎ ፈቃደኝነት ዕድሎች እና ተሳታፊ ለመሆን ስላሉ ሌሎች መንገዶች የበለጠ ለማወቅ 
ትምህርት ቤትዎን በቀጥታ ያነጋግሩ። በትምህርት ቤቶች ውስጥ በበጎ ፈቃድ ስለመሳተፍ 
የበለጠ መረጃ ለማግኘት face.dpsk12.org/volunteer-services ን ይጎብኙ ወይም 
በስልክ ቁጥር 720-423-3002 ለበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ይደውሉ።



በ DPS ውስጥ ስለመሳተፍ
በትምህርት ቤት ደረጃ ከሚኖር ተሳትፎ በተጨማሪ በዲስትሪክቱ ደረጃ በ DPS ውስጥ 
ተሳትፎ ለማድረግ በርካታ መንገዶች አሉ። 

በቦርድ ስብሰባ ላይ መገኘት

Denver Board of Education (የዴንቨር የትምህርት ቦርድ) ለ DPS የፖሊሲ አውጭ አካል ሲሆን 

የቦርድ ስልጣንና ተግባራት በስቴት ሕግ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው። የቦርድ ጥናት ክፍለ ጊዜዎች፣ 

ስብሰባዎች እና የሕዝብ አስተያየት መድረኮች የሚካሄዱት በ Emily Griffith Campus፣ 1860 
Lincoln St ሲሆን ለሕዝብ ክፍት ናቸው። በስብሰባ ላይ በአካል መገኘት ካልቻሉ፣ በመስመር ላይ 

ስብሰባዎችን በቀጥታ መከታተል ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ board.dpsk12.org ን ይጎብኙ

የዲስትሪክቱን የተጠያቂነት ኮሚቴ ይቀላቀሉ

የዲስትሪክት ተጠያቂነት ኮሚቴ (DAC) እንደ በጀት፣ የዲስትሪክት ማሻሻያ ዕቅዶች፣ የቻርተር ትምህርት 

ቤቶች ማመልከቻዎችን እና በስቴት ሕግ የተዘረዘሩ ወይም በቦርዱ እና/ወይም በበላይ ተቆጣጣሪው 

ተለይተው በተነሱ ጉዳዮች ላይ ለቦርዱ ምክር የሚሰጥ የዜጎች የበላይ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ነው። በ DAC 

ላይ መረጃ ለማግኘት board.dpsk12.org/district-accountability-committee ን ይጎብኙ።

በዋና ተቆጣጣሪው የወላጆች ስብሰባ ላይ ይሳተፉ

የዋና ተቆጣጣሪው የወላጆች ስብሰባዎች ዋና ተቆጣጣሪው ከ DPS ቤተሰቦች ጋር ግንኙነት እንዲፈጥር 

በጣም ጥሩ መንገዶች ናቸው። የመድረኩ አጠቃላይ ዓላማ ክፍት ለሆነ ውይይት ዕድሎችን ማመቻቸት፣ 

ወላጆች የልጆቻቸውን ስኬታማነት እንዲደግፉ መረጃና ኃብቶችን ማቅረብ፣ መረጃን ለሰፊው የትምህርት 

ማህበረሰብ ለማጋራት የሚረዱ መሳሪያዎችን ለወላጆች እና ቁልፍ የዲስትሪክት ተነሳሽነቶችን ማጋራት። 

ለቤተሰብ አመራር ኢንስቲትዩት ይመዝገቡ

የቤተሰብ አመራር ኢንስቲትዩት አካዳሚያዊ ሽርክናዎችን እና የቤተሰብ አመራርን ያበረታታል። ሁሉም የ 

DPS ቤተሰቦች በማንኛውም ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ይጋበዛሉ። እያንዳንዱ አሳታፊ ክፍለጊዜ በዲስትሪክቱ 

ውስጥ ያሉ ቤተሰቦችን በማሰባሰብ፣ በቤት ውስጥ፣ በትምህርት ቤታቸው እና በ DPS መካከል 

ያላቸውን የተከራካሪነት ክህሎቶች ያሻሽላል።

የ ELA ዲስትሪክት-አቀፍ የወላጅ አማካሪ ኮሚቴ ስብሰባን ይቀላቀሉ

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ዲስትሪክት-አቀፍ የወላጅ አማካሪ ኮሚቴ (ELA DAC) ስብሰባዎች 

ከእንግሊዝኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ ተማሪዎች ቤተሰቦች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን 

በሚመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ አስተያየት ለመስጠት እድልን ይሰጣቸዋል። እነዚህ ስብሰባዎች በዋና 

ተቆጣጣሪ እና ወላጆች መድረክ፣ በቤተሰብ አመራር ኢንስቲትዩት እና ሌሎች በዲስትሪክቱ ስፖንሰር 

የተደረጉ የት/ቤት አስተዳደራዊ ስብሰባዎች ውስጥ ይካተታሉ።

ወደ Family & Community Helpline 

(የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመር) 

በ 720-423-3054  ይደውሉ ወይም በ DPS 

ውስጥ ለመሳተፍ ባሉ ሌሎች መንገዶች ላይ 

ለሚኖሩ ጥያቄዎች፣ ስጋቶች ወይም ተጨማሪ መረጃ 

ለማግኘት face.dpsk12.org ን ይጎብኙ።

7



ከ 
D

PS
 ጋ

ር 
መ

ገና
ኘ
ት

8



9

ከስብሰባው በኋላ
የሚከተሉትን ጨምሮ ኮንፍረንሱ እንዴት እንደ ነበር ለልጅዎ ይንገሩት፡

• በኮንፍረንሱ ወቅት የሆኑትን ነገሮች ለልጅዎ ይንገሩት።

• የልጅዎን ጠንካራ ጎኖች ያሞግሱ።

• መሻሻል የሚገባቸው መስኮች እንዴት ማሻቻል እንደሚቻል ከልጅዎ ጋር ይነጋገሩ።

• ልጅዎን በት/ቤት ስኬታማ እንዲሆን እንዴት ማገዝ መቀጠል እንደሚችሉ ይጠይቁት/ቋት።

ከስብሰባው በፊት

ከልጅዎ ጋር ይነጋገሩ። ጥያቄዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡

• ስለ ት/ቤቱ የምትወደው/ጂው ነገር ምንድን ነው? የሚያስቸግርህ/ሽ 
ወይም የሚፈትንህ/ሽ ነገር ምንድን ነው?

• የምትወዳቸው/የምትወጃቸው የትምህርት ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው?

• ለመምህርህ/ሽ እንድጠይቅ ወይም እንድነግረው የምትፈልገው/ጊው 
ነገር ምንድን ነው?

የልጅዎን ሥራዎች ይገምግሙ። እራስዎን የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
ይጠይቁ፡

• ስለልጄ አካዳሚያዊ ለውጥ ልዩ ጥያቄዎች አሉኝ?

• ስለ ሥርዓተ-ትምህርቱ ጥያቄዎች አሉኝ?

• ልጄ እንዴት እንደሚመዘን ግንዛቤ አለኝ?

ከልጅዎ መምህር ጋር ስለመገናኘት

የወላጅ-መምህር የቤት-ለ-ቤት ጉብኝት ፕሮግራም

የወላጅ-መምህር የቤት-ለ-ቤት ጉብኝት ፕሮግራም (PTHV) በአስተማሪዎች እና በቤተሰቦች መካከል አዎንታዊ ግንኙነቶችን በመገንባት ላይ ያተኩራል። 

ጉብኝቶቹ በቤተሰቦች ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረቱ ሲሆኑ ከት/ቤት ቤት ውጭ፣ ለምሳሌ በቤት፣ በፓርክ ወይም በቤተ መጻህፍት ውስጥ ይከናወናሉ። የ PTHV 

ፕሮግራም የልጅዎን አስተማሪ ለማወቅ እና መምህሩ ስለ ልጅዎ የወደፊት ተስፋ እና ህልም የበለጠ እንዲያውቅ ለመርዳት ጥሩ አጋጣሚ ነው። 

የወላጅ-መምህር ስብሰባ (ኮንፍረንስ)

DPS በትምህርት ዓመት ሁለት ጊዜ የወላጅ-መምህር ስብሰባዎችን ያደርጋል። በጥንቃቄ መዘጋጀት ከስብሰባው ጠቃሚ ነገር እንዲያገኙ ሊረዳዎት ይችላል፤ 

እንዲሁም ለልጅዎ መምህርም ልጅዎ ስኬታማ እንዲሆን እንዴት መርዳት እንደሚቻል ለማወቅ ያግዛቸዋል።

በስብሰባው ወቅት  

የልጅዎን መምህር የሚከተሉትን ይጠይቁ፦

• ልጄ በክፍል ውይይቶችና ድርጊቶች እንዴት ይሳተፋል/ትሳተፋለች?

• ለልጄ ከሁሉም ምርጥ እና ከሁሉ መጥፎ የሆኑ የትምህርት ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው? ተጨማሪ ሥራ የሚፈልጉ ትምህርቶች/ዘርፎችን እንዴት ማሻሻል 
ይችላል/ትችላለች?

• ለልጄ የትምህርት ደረጃ ያሉ መለኪያዎች/ስታንዳርዶች ምንድን ናቸው? እነዚህን ስታንዳርዶች የሚያንጸባርቀውን ሥራ እንደምሳሌ ሊያሳዩኝ ይችላሉን?

• በክፍል ውስጥ ካሉ ሌሎች ልጆች አንጻር የልጄ ክህሎቶች እንዴት ናቸው?

• ልጄ ከሌሎች ልጆችና አዋቂዎች ጋር እንዴት ይግባባል?

• በቤት ሥራዎች ላይ በቤት ውስጥ ምን ያህል እርዳታ መስጠት አለብኝ?

• የዘገየና የማካካሻ ስራን ጨምሮ፣ የቤት ስራ ፖሊሲዎ ምንድን ነው?

• ልጄ የሚችለውን/የምትችለውን ያህል በሚገባ እየሞከረ/ች ነውን?

• እኔ ከርስዎ ጋር በተሻለ ሁኔታ እንዴት መገናኘት እችላለሁ?

ለወላጅ-መምህር ስብሰባ (ኮንፍረንስ) መዘጋጀት



መረጃን 
ስለማግኘት

የ DPS ድረ ገጽ እና ማህበራዊ ሚዲያ

ከ DPS ጋር ግንኙነት ለማድረግ በርካታ መንገዶች አሉ። 

• ሳምንታዊ የ DPS የዜና መጽሄት ላይ ለመመዝገብ bit.ly/OurDPSWeekly ን ይጎብኙ።

• ለዲስትሪክት አቀፍ ዜና እና ወቅታዊ መረጃዎች dpsk12.org ን ይጎብኙ።

• DPS ን በማኅበራዊ ሚዲያ ይከተሉ፡

ትምህርት ቤት መሰረት ያደረጉ ግንኙነቶች

ብዙ የ DPS ት/ቤቶች ወደቤት ከሚላኩ ሳምንታዊ የታተሙ ቁሳቁሶች ማህደር በተጨማሪ የት/ቤት 

ድረ ገጾች፣ የማኅበራዊ ሚዲያ መድረኮች፣ ሳምንታዊ ኢሜይሎች እና መተግበሪያዎች አሏቸው። 

ዝማኔዎችን ለማግኘት እና እንደተገናኙ ለመቆየት በቀጥታ ወደ ትምህርት ቤትዎ ይደውሉ ወይም 

የትምህርት ቤትዎን የፊት ለፊት ቢሮ ይጎብኙ። 

EDUCA ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን እና ጋዜጣ

በ FACE መምሪያ ውስጥ እንዳለ ባለ ብዙ ቋንቋ የመልቲሚዲያ ቡድን፣ ስደተኞችን፣ ጥገኝነት 

ጠያቂዎችን እና ባለ ብዙ ባህል ማህበረሰቦችን ፖድካስቶችን፣ ቲቪ፣ ጋዜጣ፣ ማህበራዊ ሚዲያ እና 

ኢንተርኔት ጨምሮ ከስድስት እስከ 10 በሚደርሱ ቋንቋዎች በመድረሻ መድረኮች በኩል ለማገልገል 

እንጥራለን። የ DPS አስተማሪዎችን፣ ተማሪዎችን እና ወላጆችን በማህበረሰባዊ ተሳትፎ እና መረጃ፣ 

እና በወረዳ ዓቀፍ ተነሳሽነቶች አጋርነት ላይ ድጋፍ እንሰጣለን። እምነት፣ ፍትሐዊነት፣ የቡድን ስራ እና 

ትብብርን ለመገንባት ቁርጠኞች ነን።

ለተጨማሪ መረጃ፣ educaDPS.org እና DPSVoice.org ይጎብኙ፣ 

EDUCA በ Facebook በ facebook.com/EDUCA.DPS ይከተሉ፣ ወይም ወደ  

EDUCA@dpsk12.org ኢሜይል ያድርጉ።

የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች እና ክፍሎች

የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ ተሳትፎ (FACE) ማዕከል ወሳኝ የህይወት ክህሎቶችን በማግኘት 

የራሳቸውን ኢኮኖሚያዊ ብቃት እና የተማሪዎቻቸውን የትምህርት ውጤቶች ለማሳደግ የሚረዳ ነጻ 

ሁሉን አቀፍ አገልግሎት ለተማሪዎች፣ ለቤተሰቦች እና ለማኅበረሰብ አባላት ይሰጣል። አገልግሎቶቹ 

የገንዘብ አያያዝ፣ የሥራ ቅጥር እርዳታ፣ የ GED ድጋፍ፣ የእንግሊዝኛ ቁንቋ፣ የስራ ፈጠራና ልማት 

እና የሕግ አገልግሎቶችን ያካትታሉ። በሩቅ ሰሜን-ምስራቅ እና ደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር ውስጥ ሁለት 

የ FACE ማዕከል አካባቢዎች አሉ።

@DenverPublicSchools @DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools @DPSNewsNow
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ወደ Family & Community Helpline 
(የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመር) 

በ 720-423-3054 ይደውሉ ወይም በ DPS 

ውስጥ ለመሳተፍ ባሉ ሌሎች መንገዶች ላይ 

ለሚኖሩ ጥያቄዎች፣ ስጋቶች ወይም ተጨማሪ 

መረጃ ለማግኘት face.dpsk12.org ን 

ይጎብኙ።
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የወላጅ ፖርታል እና የተማሪ ፖርታል

የወላጅ ፖርታል እና የተማሪ ፖርታል የ DPS ወላጆች እና ተማሪዎች 

ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እና የተማሪ መሻሻል/እድገትን ለመከታተል 

የሚጠቅሙን የመስመር ላይ መሳሪያዎች ናቸው። 

ውጤቶች እና የቤት ሥራዎች (አሳይመንቶች)፡  
ወቅታዊ ውጤቶችን እና የቤት ሥራዎችን ለመገምገም።

የሪፖርት ካርዶች እና የጊዜ-ሰሌዳዎች፡  
የሪፖርት ካርዶችን እና የጊዜ-ሰሌዳዎችን ለማየት።

ቁጥጥር (አቴንዳንስ) እና ፀባይ፡  
የቁጥጥር (አቴንዳንስ) ዝርዝሮችን፣ የአርፋጅነት ወይም የፀባይ 

ጉዳዮችን ለማየት።

ሌሎች ገጽታዎች፡
• የስቴት እና የ DPS የምዘና ውጤቶችን ለማየት።

• ለመመረቅ በጥሩ መንገድ ላይ ያለ ተማሪና የ ELA ሁኔታ፣ እና 
የት/ቤትዎን SPF ውጤት ለመገምገም።

• ለእርስዎ እና ለተማሪዎ የሚገኙ ሌሎች መሳሪያዎችን እና 
መተግበሪያዎችን ለማሰስ።

የወላጅ ፖርታልን ወይም የተማሪ ፖርታልን እንዴት 
ማግኘት እንደሚቻል

ቤተሰቦች ኢንቴርኔት ካለበት ቦታ ሁሉ በ myportal.
dpsk12.org በኩል ወይም iOS እና Android ያለውን 

የሞባይል መተግበሪያ (“DPS Portal”) በመጠቀም ወደ 

ወላጅ ፖርታል እና ተማሪ ፖርታል መግባት ይችላሉ። ተማሪዎች 

የ DPS መገልገያ ስማቸውን/username/ እና የይለፍ ቃል /
password/ በመጠቀም ሊገቡ ይችላሉ።

መለያ ይፍጠሩ

የወላጅ ፖርታል /መግቢያ/ መለያ (አካውንት) ለመክፈት፣ 

myportal.dpsk12.org ን ይጎብኙ እና “መለያ 

ይፍጠሩ” (Create an Account) የሚለው ላይ ጠቅ 

ያድርጉ። የኢሜል አድራሻ እና የተማሪዎ መታወቂያ ቁጥር 
ያስፈልግዎታል።

ስለመለያዎ ጥያቄዎች ካለዎት ወይም የቴክኒክ ድጋፍ 
ከፈለጉ፣ በ PortalTeam@dpsk12.org ላይ 
ለፖርታል ቡድን ኢሜይል ይላኩ።



ተማሪዎን በትክክለኛው 
መንገድ ላይ መምራት
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ትምህርታዊ/አካዳሚክ ደረጃዎች/ስታንዳርዶች   14

ምዘናዎች   15

አቴንዳንስ   16

ባሕርይ   16

የትምህርት ሂደት /Coursework/   16

የምረቃ ቅድመ መስፈርቶች   18

ሁሉም ተማሪዎች ወደ DPS ት/ቤት ከገቡበት ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ 
ከፍተኛውን ደረጃ ሊያገኙ እና በመጨረሻም ለኮሌጅ፣ ለስራ እና ለህይወት 
ዝግጁ ሆነው የምርቃቱን ደረጃ ማለፍ እንደሚችሉ እናምናለን። ግባችን 
በጥብቅ የኮርስ ስራዎች እና ከፍተኛ ደረጃዎች ልጅዎ ለኮሌጅ እና ለስራ 
ህይወት ዝግጁ ሆኖ መመረቁን እርግጠኛ መሆን ነው።

ይህ ክፍል በተጠያቂነት ዙሪያ ያለንን ፍልስፍና እና ልማዶች እንዲሁም 
ተማሪዎቻችን የ DPS ዲፕሎማ ለማግኘት የሚያሟሉትን መስፈርት 
ይዘረዝራል። 

በዚህ ክፍል ውስጥ



ተ
ማ

ሪዎ
ን 

በት
ክክ

ለኛ
ው

 መ
ንገ

ድ
 ላ

ይ
 መ

ም
ራ

ት
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ትምህርታዊ/አካዳሚክ ደረጃዎች/ስታንዳርዶች
DPS ተማሪዎች በ 21ኛው ክፍለ ዘመን ውጤታማ ለመሆን የሚያስችላቸውን ዕውቀት መጨበጣቸውን ለማረጋገጥ 
ስርዓተ ትምህርቱን በ Colorado Academic Standards (CAS፣ የኮሎራዶ የትምህርት ስታንዳርዶች) ላይ 
መሰረት ያደርጋል። ግባችን ለተማሪዎች በፍጥነት በሚለዋወጠው ዓለም ውስጥ ለስኬት የሚያዘጋጃቸውን ሁለገብ 
ትምህርት ማቅረብ ነው።

የትምህርት ስታንዳርዶች ተማሪዎች በየክፍል ደረጃዎች ምን ማወቅ እንዳለባቸው የሚጠበቅባቸውን ወጥ እና ግልጽ የሆነ አረዳድ 

ያቀርባሉ። ስታንዳርዶቹ ተማሪዎች በ 21ኛው ክፍለ ዘመን ለኮሌጅ እና ለስራ ስኬት ዝግጁ ሆነው ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ለመመረቅ በየዓመቱ ተማሪዎች ምን አይነት ክህሎት ማዳበር እንዳለባቸው ያስቀምጣሉ።

የትምህርት ስታንዳርዶች ለተማሪ ስኬት አስፈላጊ በሆኑት፡ የትብብር፣ የግንኙነት እና ችግር የመፍታት፣ ክህሎቶችን በማዳበር ላይ 

ያተኩራሉ። ስታንዳርዶች ተማሪዎች በየክፍላቸው ከመሸምደድ ባለፈ እንዲያስቡ እና ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ስላሉት በጣም አስፈላጊ 

ክህሎቶች ጥልቀት ያለው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስገድዳቸዋል። 

ተማሪዎች የትምህርት ስታንዳርዶችን እንዲያሟሉ መደገፍ

የልጅዎን ትምህርት ለመደገፍ በቤት ውስጥ የሚጠቀሙባቸው ጥቂት ጠቃሚ ምክሮች እነሆ፡

• በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ ልጅዎ መማር የሚጠበቅበትን ይወቁ እና ስለትምህርት ዓላማዎች ከልጆዎ መምህር 
ጋር ይነጋገሩ።

• መፍትሄዎችን ለማግኘት በርካታ እና አዳዲስ ስልቶችን የሚያካትት ሞክሮ የመሳሳትን ሂደትን በማበረታታት፣ 
 
ልጅዎ ለችግሮች መፍትሄ ለመስጠት እንዲጥር ይርዱት።

• ቀኑን እንዴት እንዳሳለፈ፣ ስለቤት ሥራው ወይም ትምህርት እንዴት እንደነበር በመነጋገር ልጅዎን የንግግር 
ክህሎቶችን እንዲለማመድ ያድርጉ።

• የምግብ ቤት ሜኑ በማንበብ ወይም ጉርሻን በማስላት የየዕለት ችግሮችን ለመፍታት በጋራ በመስራት መተባበር 
እንዲለማመድ ያድርጉ።

• መልሶችን እንዲያብራሩ፣ የአንድን መጽሐፍ ጥቅል ሃሳብ እዲያቀርቡ ወይም ወቅታዊ ድርጊቶችን እንዲተነትኑ 
በመጠየቅ ጥልቅ/አርቆ አሳቢነትን እንዲለማመዱ ማድረግ።

• በግሮሰሪ መክፈያ ቦታ በራሳቸው ገንዘብ እንዲከፍሉ ማድረግ ያሉ የእውነተኛው ዓለም አጋጣሚዎችን 
በመጠቀም ወይም የኮምፒውተር ጊዜን በመቆጣጠር የቴክኖሎጂ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ ያድርጉ።

በደረጃዎቹ እና በምዘና ሥርዓቶች ላይ እንዲሁም ልጅዎን እንዴት ማገዝ እንዳለብዎ የበለጠ 
መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድረ ገጽ፦ standards.dpsk12.org ይጎብኙ፦



ምዘናዎች
መመዘኛዎች (ፈተናዎች) ለተማሪዎች፣ ለቤተሰቦች እና ለትምህርት ባለሙያዎች 
(አስተማሪዎች) ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን እውቀት (ይዘት) ስለማወቅ አለማወቃቸው 
እና ለመመረቅ ስለመቻል አለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። መመዘኛዎች ልጅዎን 
በተሻለ ለማገልገል እና እያንዳንዱ ልጅ ስኬታማ መሆኑን ለማረጋገጥ የትምህርት ቤትና 
የዲስትሪክት ቡድኖች ሥርዓተ-ትምህርትን፣ የትምህርት አሰጣጥን እና አመራን እንዴት 
እንደሚያሻሽሉ እንዲያውቁ ይረዳል። ተማሪዎች በዓመቱ ውስጥ በሁለቱም ተማሪዎች 
በማጠቃለያ (summative) እና በተከታታይ (formative) ምዘናዎች ይሳተፋሉ።

የምዘና አይነቶች

የማጠቃለያ ምዘናዎች በአጠቃላይ እንደ ዩኒት/የትምህርት ክፍል፣ ሴሚስተር ወይም የትምህርት 

ዓመት ባለ አንድ የጊዜ አሃድ መጨረሻ ላይ አንዴ የሚሰጡ ምዘናዎች ናቸው። ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑት 

የግማሽ ሴሚስተር ወይም የማጠቃለያ ፈተና፣ የዓመት መጨረሻ ፕሮጀክት ወይም የ Colorado 
Measures of Academic Success (CMAS፣ የኮሎራዶ የትምህርት ስኬት መለኪያዎች) 
ፈተናዎች ናቸው። የ CMAS ምዘናዎች ከኮሎራዶ የትምህርት ስታንዳርዶች ጋር የተጣጣሙ ሲሆኑ 

በመላ ስቴቱ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። 

ተከታታይ ምዘናዎች በትምህርት አሰጣጥ ወቅት በአስተማሪዎችና በተማሪዎች ጥቅም ላይ 

የሚውለውን ቀጣይነት ያለው ሂደት ያመለክታል። በዚህ ዓይነቱ ምዘና፣ መምህራን ተማሪዎቹ 

በትምህርታቸው ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ እና የግንዛቤዎ ክፍተቶች ያሉት በየትኛው አካባቢ እንደሆነ 

ይመረምራሉ። ተከታታይ ምዘናዎች መምህራን ተማሪዎች ክህሎታቸውን እንዲያሻሽሉ እና እውቀታቸውን 

እንዲያሳድጉ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ ለመገምገም ይረዳቸዋል።

የምዘና ፖሊሲዎች

በወረቀት እና በእርሳስ ለሚሰጥ ፈተና ብቻ ብቁ እንደሆኑ የሚገልጽ የሠነድ ማስረጃ ካላቸው ተማሪዎች 

በስተቀር ሁሉም የስቴት ፈተናዎች በመስመር ላይ (ኦንላይን) ይሰጣሉ። ልጃቸው በአንድ ወይም 

ከዚያ በላይ ፈተናዎች እንዳይሳተፍ ፈቃድ መጠየቅ የሚፈልጉ ወላጆች የዲስትሪክቱን የወላጅ መርጦ 

የማስቀረት /opt-out/ ፖሊሲን በማክበር ይህንኑ ማድረግ ይችላሉ። መርጦ የማስቀሪያው /opt-
out/ ማመልከቻ በወላጅ ፖርታሉ ወይም ት/ቤትዎን በማናገር ማግኘት ይቻላል።

የምዘናዎች አስፈላጊነት

ሁሉም ልጆች ተሰጥዖና እምቅ ችሎታ እንዳላቸው እና ከፍተኛ ደረጃዎችን ለማሳካት የሚያስችሉ 

የትምህርት እድል የማግኘት መብት እንዳላቸው እናምናለን። የትምህርት ስታንዳርዶች ሁሉም ተማሪዎች 

በኮሌጅ፣ በሥራ እና በሕይወት ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ዓለም-አቀፍ ጥራት ያለው 

የትምህርት እውቀት፣ ቋንቋ እና ክህሎቶች ማግኘታቸውን ያረጋግጣሉ። ተማሪዎች ለ 21ኛው ክፍለ 

ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛው መንገድ ላይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ DPS በ CMAS 

እና ሌሎች ምዘናዎች ይደገፋል። CMAS የትምህርት ቤት መሪዎች እና መምህራን የተማሪን መሻሻል/
ለውጥ እንዲከታተሉ ያግዛል። ከፍ ያሉ ስታንዳርዶች ባሉበት ሁኔታ፣ ለተማሪዎቻችን ስኬታማ ለመሆን 

የሚያስፈልጋቸውን ተገቢ፣ ትርጉም ያለውና ወቅታዊ ድጋፍ ማሟላት ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም 

አስፈላጊ ነው እናም CMAS የእነዚህ ድጋፎች ምን መሆን እንዳለባቸው ለመወሰን ያግዘናል።

ከትምህርት ቤትዎ ርዕሰ መምህር እና 
መምህራን ጋር በሚደረጉ ውይይቶች 
አማካኝነት በልጅዎ ትምህርት ተሳታፊ 
ይሁኑ። የእያንዳንዱን ምዘና ዓላማ እና 
ለዓመቱ ያለውን የምዘና መርሃ ግብር 
የሚገልፅ የግምገማ ቀን መቁጠሪያ በ  
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አቴንዳንስ /ቁጥጥር/
ተማሪዎች በላቀ ሁኔታ የሚማሩት በት/ቤት ሲገኙ ነው። ቀሪዎቹ 

ሲጠራቀሙ ተማሪዎች ጠቃሚ ትምህርቶችን እና የሚማሩትን 

መለማመጃ አጋጣሚዎች ያመልጧቸዋል። በመላ ሀገሪቱ 

የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከት/ቤት አዘውትረው የሚቀሩ 

ተማሪዎች በትምህርት ቤት ወደ ኋላ የመቅረታቸው ዕድል ከሌሎች 

ተማሪዎች በጣም ከፍተኛ ነው። ተማሪዎች በሰዓቱ በትምህርት 

ቤት መገኘታቸውን አና ለመማር ዝግጁ መሆናቸውን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት የተማሪዎች እና የወላጆች፣ ነው። ቤተሰቦች የግል 

ቀጠሮዎችን ከትምህርት ሰዓታት ውጭ በማድረግ ማገዝ ይችላሉ።

ባሕርይ
አብዛኞቹ ተማሪዎች በትምህርት አመታቸው በሙሉ አንዳንድ ጊዜ 

መመሪያ እና ማስተካከያ ይፈልጋሉ። ነገር ግን፣ የአንድ ተማሪ 

ባሕርይ ለራሱ/ሷ ወይም ለሌሎች ትምህርት አደናቃፊ በሚሆንበት 

ጊዜ ወደ ኋላ መቅረት ይችላሉ። ቤተሰቦች፣ መምህራን እና 

ተማሪዎች ለእያንዳንዱ ተማሪ በክፍል ውስጥ ወደ ስኬት የሚመሩ 

የመማር እና የባህሪ ግቦችን ለማዘጋጀት አብረው መሥራት 

አለባቸው።

የትምህርት ሂደት/
COURSEWORK/
ተማሪዎች በትምህርታቸው የስኬታማነት ስሜት እንዲሰማቸው 

እና በየዓመቱ በትምህርታቸው መሻሻልን/ለውጥ እንዲያመጡ 

የሚያደርጉ የትምህርት ሥራዎችን መምረጥ ይኖርባቸዋል። 

ለሁለቱም፣ ለቤተሰቦች እና ተማሪዎች የእያንዳንዱን 

ትምህርት ዓይነት ትምህርት ዓላማ መረዳት እና ተጨማሪ እገዛ 

በሚያስፈልግበት ጊዜ መምህራን እና አማካሪዎችን ማግኘት እጅግ 

ጠቃሚ ነው።
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የምረቃ ቅድመ መስፈርቶች
ተማሪዎች ለምረቃ ሲቃረቡ፣ የ DPS ዲፕሎማ ማለት በሚመርጡት መስመር ሁሉ ስኬታማ ለመሆን ዝግጁ መሆን 
ማለት እንደሆነ ማረጋገጥ እንፈልጋለን --- ይህም ወደ ኮሌጅ መግባት፣ ከምረቃ በኋላ ወደ ሥራ ኃይል መግባት፣ 
የውትድርና አገልግሎት ወይም ለየት ላሉ የኢንዱስትሪ የብቃት ማረጋገጫዎች ቀጣይ ሥልጠና መውሰድ ቢሆንም 
ማለት ነው።

ከ 2021 ተመራቂ ክፍሎቻችን ጀምሮ፣ ተማሪዎቻችን በኮሌጅ፣ በስራ ወይም በስራ ቦታ ስኬታማ ለመሆን የሚጠበቁባቸውን ነገሮች 

የሚያንጸባርቁ አዲስ የመመረቂያ መስፈርቶች አሉን። አዲሶቹ መስፈርቶች በክፍል ውስጥ በነበረ የቆይታ ጊዜ ለተገኙ ውጤቶች 

ብዙም ትኩረት ሳይሰጥ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ለህይወት አስፈላጊ በሆኑ ክህሎቶች ላይ ይበልጥ የሚያተኩር ነው። 

የ DPS ዲፕሎማን ለማግኘት ተማሪዎች የሚፈለጉትን የትምህርት ሥራዎች (ኮርስወርክ) ማጠናቀቅ፣ የብቃት መስፈርቶችን 

ማሟላት እና Individual Career and Academic Plan (ICAP፣ የግለሰብ የሙያ ሥራ እና ትምህርታዊ እቅድ) ማሟላት 

ይጠበቅባቸዋል።

ICAP

ገና ከስድስተኛ ክፍል የሚጀመር ሂደት ሲሆን ተማሪዎች የግለሰብ የሙያ ሥራ እና ትምህርታዊ እቅዶቻቸውን (ICAPs) ለማዘጋጀት፣ 

ለማሻሻል እና ለማጠናቀቅ ከአማካሪዎቻቸው፣ መምህሮቻቸው እና ቤተሰቦቻቸው ጋር መሥራታቸውን ይቀጥላሉ። በዚህ ግለሰባዊ 

የሥራ እና የትምህርት የዕቅድ ሂደት መሣሪያነት አማካኝነት ተማሪዎች ግቦችን ማውጣት፣ የኮሌጅ ዕድሎችን፣ ትምህርትን ማቀድን፣ 

ስለገንዘብ ዕውቀትና የገንዘብ እርዳታን እና አስፈላጊ ክህሎቶችን ጨምሮ አጠቃላይ ለኮሌጅ እና ለሥራ የሚያበቃቸውን ጎዳና 

ለመገምገም አቅም ያገኛሉ። ማዕቀፉ (ፍሬምወርክ) ለተማሪዎች ዕድሎችን መፈተሽ እና ግቦችን ማሳካት በወደፊት የኮሌጅ እና 

የሥራ ሕልማቸው ላይ ምን ዓይነት ትርጉም ሊኖረው እንደሚችል ማየት ይችሉ ዘንድ ሊደረስበት የሚችል ፍኖተ-ካርታ (ሮድማፕ) 
ይፈጥርላቸዋል። በሲንየር አመታቸው መጨረሻ ላይ፣ ለመመረቂያው የ ICAP መስፈርቶችን ለማሟላት የተጠናቀቀውን እቅድ 

ያስገባሉ።

የትምህርት ሂደት /COURSEWORK/ 

ተማሪዎች በድኅረ-ሁለተኛ ደረጃ ተቋማት ውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኙ ለመዘጋጀት የተለያየ የይዘት ስብጥር ባላቸው መስኮች 

24 የኮርስ ክሬዲት አሃዶች/ዩኒቶች ማጠናቀቅ ይጠበቅባቸዋል። ተፈላጊዎቹ የትምህርት ሥራዎች (ኮርስወርክ) 
የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• አራት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት አሃዶች/ዩኒቶች

• አራት የሒሳብ አሃዶች/ዩኒቶች

• ሦስት የሳይንስ አሃዶች/ዩኒቶች

• ሦስት የማህበራዊ ጥናቶች አሃድ/ዩኒት

• አንድ የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት አሃድ/ዩኒት

• አንድ የሥነ-ጥበባት ወይም ብቁ የሆነ የሙያ ቴክኒክ 
ትምህርት (CTE) አሃድ/ዩኒት

• ስምንት የተረጋገጡ/የጸደቁ የአማራጭ (ኢሌክቲቭ) ኮርሶች 
አሃዶች/ዩኒቶች *

*በባለ አራት ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች ለመማር ያቀዱ ተማሪዎች የአለም ቋንቋ 
መስፈርቶችን የተመራጮቻቸው አካል በማድረግ ማሟላት አለባቸው። ተጨማሪ 
መረጃ ከትምህርት ቤት አማካሪ ያረጋግጡ

ICAP
ማጠናቀቅ

ኮርሶችን ማጠናቀቅ ብቁነትን ማሳየት



ከሁለተኛ ደረጃ በኋላ ለኮሌጅ እና ለሥራ እንዴት መዘጋጀት 
እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የት/ቤትዎን 
አማካሪ፣ የት/ቤትዎን መሪ እና መምህራን ያነጋግሩ እንዲሁም 
collegeandcareer.dpsk12.org ን ይጎብኙ።

የብቃት /COMPETENCY/መስፈርት

ብቃትን ማሳየት ማለት አንድ ተማሪ የተወሰኑ ክህሎቶችን፣ ችሎታዎች እና ጽንሰ-ሐሳቦችን 

የተማረ እና በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ተግባራዊ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። አንድ ተማሪ 

በት/ቤት የተማራቸውን ነገሮች ለማሳየት ብዙ መንገዶች አሉ፣ ለዚህም ነው ብቁነትን ማሳያ 

ተለዋዋጭ አማራጮችን የፈጠርነው። ከ DPS ለመመረቅ፣ እያንዳንዱ ተማሪ በመስመር ላይ በ 

collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu ድህረ ገጽ ላይ ከሚገኘው የ DPS 

የብቁነት ማሳያ አማራጮች ዝርዝር ውስጥ ካሉት አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ አሃዶችን በማጠናቀቅ 

በእንግሊዘኛ፣ በሂሳብ እና/ወይም በሙያ ዝግጁነት ብቃቱን ማሳየት ይኖርበታል።

የቤት ግንኙነት

በ DPS የወላጅ ተሳትፎ በት/ቤት የአንድን ልጅ ስኬታማነት የሚወስን ዋና ምክንያት 

መሆኑን እንገነዘባለን። ልጅዎ እንዲማርና ስኬታማ እንዲሆን ለመርዳት የሚያስችሉዎ 

አንዳንድ ቀላል ነገሮች የሚከተሉት ናቸው።

• ትምህርት በቤተሰብዎ ውስጥ አስፈላጊ እና ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጠው መሆኑን 
ለልጅዎ ግልፅ የሆነ መልእክት ያስተላልፉ።

• ስለትምህርት ውሎአቸው ከልጆችዎ ጋር በየዕለቱ ውይይቶችን ያድርጉ። ስለነሱ 
ፍላጎቶች፣ ጥንካሬዎች እና ችሎታዎች ይወቁ። ስለኮሌጅ እና ሥራ ከልጅዎ ጋር 
ይነጋገሩ።

• ልጅዎ ት/ቤት በየቀኑ መከታተሉን፣ በሰዓቱ መድረሱን እና ለመማር ዝግጁ መሆኑን 
ያረጋግጡ።

• የቤት ሥራን ለማጠናቀቅ የሚሆን አንድ የተወሰነ ሰዓት እና ቦታ ያዘጋጁ።

• በየቀኑ ያንብቡ።

• ለቀጣይ ሃሳብ ልውውጦች ከልጅዎ መምህር ጋር በመደበኛነት ይገናኙ። በወላጅ/
ተማሪ ጉባኤዎች ላይ ይካፈሉ ወይም ለወላጅ-መምህር የቤት ለቤት ጉብኝቶች 
ቀጠሮ ያስይዙ።

• የልጅዎን የቤት ሥራዎች፣ የፈተና ውጤቶች እና መሻሻልን/ለውጥን ለማወቅ 
የወላጅ መግቢያ/ፖርታልን ወደ myportal.dpsk12.org በመሄድ ይመልከቱ።
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ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት   22

የተራዘመ ትምህርት /Extended Learning/ 
እና የማኅበረሰብ ት/ቤት ፕሮግራሞች   23

የምግብ እና የሥነ-ምግብ አገልግሎት   24

ጤና እና ሕክምና   24

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች   25

የመጓጓዣ አገልግሎት (ትራንስፖርት)   26

አብዛኛው የተማሪዎቻችን በጣም አስፈላጊ ስራ በመማሪያ ክፍል ውስጥ 
እና በሌሎች የመማሪያ አካባቢዎች ውስጥ ይካሄዳል ነገር ግን የትምህርት 
ውጤታቸው በ DPS በሚደረጉ ሌሎች ድጋፎች ላይም የሚመረኮዝ ነው። 
እነዚህም ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ መጓጓዣ፣ የተመጣጠኑ 
ምግቦች እና ወሳኝ የቋንቋ እና የልዩ ትምህርት ግብዓቶችን ያካትታሉ። 

በዚህ ክፍል፣ ሁሉም ተማሪዎች ለስኬት እኩል ዕድል እንዳላቸው 
ለማረጋገጥ የ DPS ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች የሚያግዙባቸውን 
መንገዶች እንገልፃለን።

በዚህ ክፍል ውስጥ
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት
የእያንዳንዱ ተማሪ ቋንቋ ጠቃሚ ነው፤ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ጋር ሲቀናጅ ደግሞ በት/ቤት እና በሕይወታቸው 
ውጤታማ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) ፕሮግራሞች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 
እንግሊዝኛንም እየተማሩ በዐበይት የትምህርት ዓይነቶች እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ በሰለጠኑ መምህራን የሚሰጥ 
ትምህርት እና በትጋት የማያቋርጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ዕድገት ድጋፍ ዋነኞቹ መገለጫ ባሕሪዎቻቸው ናቸው።

ዋና ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ያልሆነ እና በእንግሊዝኛ ገና ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎች ለ ELA አገልግሎቶች ብቁ ይሆናሉ። በምዝገባ 

ወቅት፣ ሁሉም የአዳዲስ ተማሪዎች ወላጆች የቤት ውስጥ ቋንቋ መጠይቅ /Home Language Questionnaire (HLQ)/ የተባለ 

አንድ ቅጽ ይሞላሉ፤ ይህም በተማሪው/ዋ እና በቤተሰቦቹ/ቿ የሚነገረውን/ሩትን ቋንቋ/ዎች ለመለየት የሚያስችል ነው። በ HLQ 

ከእንግሊዘኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ ከገባ፣ ወላጆች የ ELA ፕሮግራም ለልጃቸው መርጠዋል። ልጁ ለ ELA ፕሮግራም አገልግሎቶች ብቁ 

መሆኑን ለመወሰን ት/ቤቱ የልጁን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃ ይገመግማል እንዲሁም የተማሪውን ብቃት ይመዝናል።

በ DPS ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ የ ELA ፕሮግራሞች

የመሸጋገሪያ የአፍ-መፍቻ ቋንቋ መማር-ማስተማር (TNLI) ፕሮግራሞች ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራሞች ተብለው 

የሚታወቁ ሲሆን፣ የመጀመሪያ ቋንቋቸው ስፓኒሽኛ ለሆኑ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች የሚሰጡ ናቸው። በ TNLI ፕሮግራሞች 

ትምህርት የሚሰጠው በሁለቱም በስፓኒሽኛና በእንግሊዝኛ ሲሆን ተማሪዎች በእንግሊዝኛ የበለጠ ብቁ እየሆኑ ሲመጡ በእንግሊዝኛ 

ማስተማሩ እየጨመር ይመጣል። አጠቃላይ ዓላማው ተማሪዎቹ በሁለቱም ቋንቋዎች የተማሩ (ሊትሬት) እንዲሆኑ ነው። የአፍ 

መፍቻ ቋንቋቸው ስፓኒሽኛ ያልሆነና በ TNLI ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች የእንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL) ትምህርት 

ይሰጣቸዋል።

እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL) ፕሮግራሞች የማንኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ለሆኑ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች የታለሙ 

ናቸው። ሁሉም መማር-ማስተማር በእንግሊዝኛ ነው። መምህሮቹም ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ጋር ለመስራት የሚያስፈልግ ልዩ 

ስልጠናን ያጠናቀቁ ናቸው። በአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች ቁጥር ላይ በመመሥረት ት/ቤቱ ተጨማሪ ድጋፍ ሊሰጥ የሚችል የአፍ 

መፍቻ ቋንቋው ያ ቋንቋ የሆነ አስጠኝ ሊያቀርብ ይችላል።

በ Denver Public Schools ውስጥ Dual Language (ባለሁለት ቋንቋ) ሁለት ቋንቋ ተናጋሪነትን፣ በሁለት ቋንቋዎች 

ማንበብና መጻፍን እና የባህል አድናቆትን የማሳደግ ግብ ያለው በሁለት ቋንቋዎች ትምህርት የሚሰጥ የረጅም ጊዜ ፕሮግራም ነው። 

ሁሉም በወረዳ የሚመራ የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም መመሪያው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ቢያንስ 50 በመቶ ስፓኒሽ፣ እና የስፓኒሽ ቋንቋ 

ስነ ጥበባት እና በሁለተኛ ደረጃ ላይ አንድ የይዘት አካባቢ በስፓኒሽ ማስተማር ያጠቃልላል።

ፕሮግራሙ ምንም ይሁን ምን፣ ሁሉም የእንግሊዝኛ ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለመናገር እና ለመጻፍ ለተማሪዎች መሠረታዊ 

ዕውቀትን የሚሰጥ፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ መጎልበት (ELD) ላይ ያተኮረ ዕለታዊ ትምህርት ይሰጣቸዋል። 

ስለ ELA አቅርቦቶች የበለጠ ለማወቅ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ። በትምህርት ቤት የተለየ የ ELA 
ፕሮግራሞች ዝርዝር በ ela.dpsk12.org/ela-programs ላይ ይገኛል። ለበለጠ መረጃ በ 
720-423-2040 ይደውሉ።
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የ DPS ወላጆችና ተማሪዎች ከመደበኛ የትምህርት ቀናትና ዘመን 
ባሻገር የመደበኛ ትምህርት በማይኖርበት ጊዜ ጭምር የመማር 
ሂደቱን የሚያስቀጥሉ ፕሮግራሞችን ማግኘት ይችላሉ። በርካታ 
ትምህርት ቤቶች ከትምህርት ሰዓት በፊት ወይም ከትምህርት ሰዓት 
በኋላ፣ በትምህርት ቤት በዓላትና የዕረፍት ጊዜያት እንዲሁም በበጋ 
ወቅት ፕሮግራሞችን ያቀርባሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች ተማሪዎች 
ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ ተስማሚና 
ጋባዥ ቦታን እንዲሁም የተሳትፎ ልምዳቸውን የሚያሻሽሉበት 
አጋጣሚንም ያቀርባሉ።

DISCOVERY LINK

ግኝት አገናኝ /Discovery Link/ ፈቃድ የተሰጠው ከ40 በላይ በሆኑ የ 

DPS ት/ቤቶች ውስጥ የሚሰጥ የቅድመ- እና ድህረ መደበኛ ትምህርት 

እና የ ካምፕ ፕሮግራም ነው። ግኝት አገናኝ /Discovery Link/ አካላዊ 

እንቅስቃሴን፣ ስነ-ምግብን፣ ሒሳብን፣ ማንበብና መጻፍን፣ ሳይንስን፣ 

ስነ-ጥበብን እና ማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርትን በሚያካትቱ መስኮች 

ተግባራዊ የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ይይዛል። በተጨማሪም ግኝት አገናኝ /
Discovery Link/ የቤት ሥራ እገዛን፣ ጤናማ መቆያዎችን (ስናክስ) እና 

ከአቻዎችና ከአዋቂዎች ጋር አዎንታዊ ግንኙነቶችን የመገንባት ዕድሎችን 

ያካትታል። ግኝት አገናኝ /Discovery Link/ በክፍያ ላይ የተመሠረተ ነው፤ 

ውስን የትምህርት ክፍያ ድጋፍ ይገኛል። በተጨማሪያ ወጪ የማበልጸጊያ 

ፕሮግራሞች ይገኛሉ። ግኝት አገናኝ /Discovery Link/ የ Child Care 
Assistance Program (CCAP፣ የልጆች እንክብካቤ ዕገዛ ፕሮግራም)ን 

ይቀበላል። ለተጨማሪ መረጃ discoverylink.dpsk12.org ን ይጎብኙ

የማኅበረሰብ አጋሮች

DPS በትምህርት ሰዓትም ሆነ ከትምህርት ሰዓት ውጭ የተማሪዎቻችንን 

የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን በማቅረብ ላይ 

ቁርጠኝነቱ ካላቸው ብዙ የማህበረሰብ አጋሮች ጋር ይሰራል። በት/ቤትዎ ውስጥ 

ምን አይነት አጋርነቶች ሊገኙ እንደሚችሉ የበለጠ ለማወቅ ት/ቤትዎን በቀጥታ 

ያናግሩ ወይም ለ Denver Afterschool Program (የዴንቨር ከትምህርት 

በኋላ ፕሮግራም) ጠቋሚ cps.civicore.com/map ን ይጎብኙ። 

የተራዘመ ትምህርት/
EXTENDED LEARNING/ 
እና የማኅበረሰብ ት/ቤት 
ፕሮግራሞች
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ጤና እና ሕክምና

የ DENVER HEALTH የትምህርት ቤት ጤና ማዕከሎች

DPS 18 Denver Health የትምህርት ቤት ጤና ማዕከሎች ያንቀሳቅሳል። እነዚህ የ DPS ተማሪዎች ለነፃ የጤና እንክብካቤ 

ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ክሊኒኮች ናቸው። በወላጅ ፊርማ የተደገፈ ማመልከቻ ቅጽ ያስገባ የትኛውም ተማሪ እነዚህን አገልግሎቶች 

ከየጤና ጣቢያዎቹ በትምህርት ሰዓት ማግኘት ይችላል። ለተማሪዎች ከሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ውስጥም፣ አካላዊ ምርመራ እና 

የሰውነት ማጎልመሻ፣ በጉዳት እና ህመም ጊዜ እንክብካቤ/ህክምና፣ ክትባቶች፣ የላበራቶሪ ምርመራዎች፣ መድሃኒት ማዘዝና እና 

መድሃኒት መስጠት፣ የአዕምሮ ጤና ላይ የማማከር አገልግሎት፣ ስርዓተ-ፆታና የሥነ-ተዋልዶ ጤና እና የጤና ዋስትና (ኢንሹራንስ) ምዝገባ 

ይገኙባቸዋል። የጤና ማዕከላቱ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ካምፓሶች ይገኛሉ። ለተጨማሪ መረጃ denverhealth.org ን ይጎብኙ።

• Abraham Lincoln ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 
2285 S. Federal Blvd.

• Bruce Randolph ት/ቤት፣ 3955 Steele St.
• East ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣  

1600 City Park Esplanade 
• Evie Dennis ካምፓስ፣ 4800 Telluride St.
• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.
• John F. Kennedy ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 

2855 S. Lamar St.
• Kepner ካምፓስ፣ 911 S. Hazel Court
• Kunsmiller አርት አካዳሚ፣ 

2250 S. Quitman Way
• Lake ካምፓስ፣ 1820 Lowell Blvd.

• Manual ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 1700 E. 28th Ave.
• Dr. Martin Luther King, Jr. ቅድመ ኮሌጅ፣  

19535 E. 46th Ave.
• Montbello ካምፓስ፣ 5000 Crown Blvd.
• North ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 2960 Speer Blvd.
• Rachel B. Noel ካምፓስ፣ 5290 Kittredge St.
• Place Bridge አካዳሚ፣ 

7125 Cherry Creek Drive North
• South ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣  

1700 E. Louisiana Ave.
• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.
• West ካምፓስ፣ 951 Elati St.

የምግብ እና የሥነ-ምግብ አገልግሎት
ጥናቶች እንደሚያሳዩት ተማሪዎች በት/ቤት የተሻለ አፈጻጸም የሚኖራቸው በደንብ ሲመገቡ እና ጤናማ ሲሆኑ እንደሆነ 
ነው። በ DPS ውስጥ ተማሪዎቻችን አልሚ፣ ጣፋጭ እና ተስማሚ የት/ቤት ምግብ አማራጮች ከተለያዩ ጣዕሞች እና 
የአመጋገብ ምርጫዎች ጋር የሚቀርብላቸው መሆኑን እናረጋግጣለን። 

በየቀኑ፣ ለሁሉም ተማሪዎች ከክፍያ ነጻ ቁርስ ይቀርባል። አብዛኛዎቹ የትምህርት ቤት ዋና ምግቦች እና የጎን ምግቦች ሙሉ በሙሉ 

እኛውጋ የተሰሩ ሲሆን በትምህርት ቤቶቻችን የሚመረቱትን ጨምሮ በአካባቢያችን የሚመረቱ እና አዲስ የተቀጠፉ አትክልትና 

ፍራፍሬዎችን በምግብ ገበታችን ላይ ለማቅረብ ቁርጠኞች ነን። DPS በተጨማሪም በ National School Lunch Program 
(የአገር አቀፍ የት/ቤት ምሳ ፕሮግራም) ላይ ተሳታፊዎች እንደመሆናችን መጠን በወላጆች የገቢ ሁኔታ እና የቤተሰብ ቁጥር ላይ 

በመመስረት በዝቅተኛ ክፍያ ወይም በነጻ ምግቦችን እናቀርባለን።

ስለ ቁርስና ምሳ ፕሮግራማችን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ለነፃ እና/ወይም ለቅናሽ ምሳ 
ፕሮግራሞች ለማመልከት፣ ለምግብ ክፍያ በመስመር ላይ ገንዘብ ለመጨመር እና በምግብ 
ዝርዝሩ ላይ ያለውን ለማየት የ Food and Nutrition Services (የምግብ እና የሥነ-ምግብ 
አገልግሎቶች) ድህረ-ገፅን በ foodservices.dpsk12.org ላይ ይጎብኙ።



የ MEDICAID እና የ SNAP ድጋፍ 

የ DPS Medicaid ክፍል ቤተሰቦች ለነጻ ወይም ለዝቅተኛ ክፍያ የጤና ኢንሹራንስ እና ለ 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP፣ ተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ 

እርዳታ ፕሮግራም) እንዲያመለክቱ ዕገዛ ይሰጣል። በተጨማሪም በጥቅሞቻቸው አጠቃቀም ላይ ለቤተሰቦች 

እገዛ እናደርጋለን። የአንድ-ለአንድ-ቀጠሮዎችን በየትኛውም የ DPS ት/ቤት እንሰጣለን፣ እናም ቤተሰቦች 

ዓመቱን ሙሉ ማመልከት ይችላሉ።

ስለ Medicaid እና የ SNAP እርዳታ ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት በ 720-423-3661 ይደውሉ ወይም ወደ 
outreach@dpsk12.org ኢሜይል ይላኩ።

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች

የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

የቻርተር ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የ DPS ትምህርት ቤቶች፣ ከመለስተኛ እስከ መካከለኛ 

ፍላጎቶች ያላቸውን የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ቀጣይነት ያላቸው 

አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። በማዕከል የሚሰጡ ፕሮግራሞች በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 

የሚቀርቡ ሲሆን በግለሰብ ተማሪዎች ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ በግለሰባዊ የትምህርት ፕሮግራም 

(IEP) ሂደት አማካኝነት ሊገኙ ይችላሉ።

IEPው ለተማሪው የሚቀርቡ በልዩ ሁኔታ የተቀረጹ አገልግሎቶችን ያብራራል። ይህም በተለየ ሁኔታ 

በሰለጠኑ እና ፈቃድ ባላቸው የልዩ ትምህርት መምህራን እና ባለሙያዎች (መስማት የተሳናቸው/
የመስማት ችግር ያለባቸው እና የዕይታ ችግር ያለባቸው) የሚሰጥ ትምህርትን ያካትታል። ተማሪዎች 

በተጨማሪ ከነርሶች፣ ከአዕምሮ ጤና ኃኪሞች፣ ከንግግር/ቋንቋ እና እንቅስቃሴ ቴራፒስቶች ድጋፍ 

ሊያገኙ ይችላሉ።

ብቁነት ከተለዩ የአካል ጉዳቶች ጋር ተዛመጅ የሆኑ የብቁነት መስፈርቶችን በሚጠቀም መደበኛ 

የምዘና ሂደት የሚወሰን ይሆናል። በዚህ የግምገማ ሂደት ወላጆች ስለልጃቸው ብቁነት እና 

ለአገልግሎቶች ስላሉ አማራጮች መረጃ ይሰጣቸዋል። ልጅዎ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች 

ብቁ ይሆናል ብለው ካመኑ፣ ስለ ለግምገማ ለመጠየቅ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ።

የመልሶ ማቋቋሚያ አዋጅ ክፍል 504 /SECTION 504 OF THE REHABILITATION ACT/ 

Section 504 የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች “ተመሳሳይ ውጤት ለማግኘት፣ እኩል ተጠቃሚ 

ለመሆን ወይም ከአማካይ እኩያቸው ጋር ተመሳሳይ የውጤት ደረጃ ላይ ለመድረስ እኩል እድል" 

እያገኙ መሆኑን የሚያረጋግጥ የፌደራል ሲቪል መብቶች ሕግ ነው። ብቁነትን ለማስቀጠል፣ አንድ 

ተማሪ ወደ ትምህርት ቤቱ Section 504 አስተባባሪ ሊመራ ይችላል። የ Section 504 ቡድን 

ብቁነትን ለመወሰን ይሰበሰባል። ተማሪው ብቁ ሆኖ ከተገኘ፣ የ Section 504 ቡድኑ በዕክሉ(ሎቹ) 
ምክንያት የተደቀኑ እንቅፋቶች ለመቀነስ እንዲረዳ የተማሪውን ምደባ፣ አገልግሎቶች እና ማረፊያዎች 

ይወስናል። ለተጨማሪ መረጃ studentequity.dpsk12.org ን ይጎብኙ ወይም ወደ ት/ቤትዎ 

ይደውሉ።
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የመጓጓዣ አገልግሎት (ትራንስፖርት)
የ DPS የትራስፖርት አገልግሎት ተልዕኮ ለተማሪዎቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ፍትኃዊ እና 
ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ነው። ወደ ት/ቤት በደህና መምጣት በአንድ ታላቅ የትምህርት 
ተሞክሮ ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ መሆኑን እና ሁሉም ልጅ ስኬታማ እንደሚሆን 
ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ እናውቃለን።

የመጓጓዣ አቅርቦት (ትራንስፖርት)

መደበኛ ትራንስፖርት
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች (ከ K-5ኛ ክፍል) በአቅራቢያቸው በሚገኝ የአጎራባች 

ት/ቤት የሚከታተሉ ከሆነ እና ከትምህርት ቤት ከ 1 ማይል በላይ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ ለመደበኛ 

የአውቶቡስ አገልግሎት ብቁ ናቸው።

የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች (ከ 6-8ኛ ክፍል) በአቅራቢያቸው በሚገኝ 

የአጎራባች ት/ቤት የሚከታተሉ ከሆነ እና ከትምህርት ቤቱ ከ 2½ ማይል በላይ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ 

ለመደበኛ የአውቶቡስ አገልግሎት ብቁ ናቸው።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች (ከ 9-12ኛ ክፍል) በአቅራቢያቸው በሚገኝ የአጎራባች ት/
ቤት የሚከታተሉ ከሆነ እና ከትምህርት ቤታቸው ከ 2½ ማይል በላይ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ ነጻ ወርሃዊ 

የ Regional Transportation District (RTD፣ ክልላዊ የትራንስፖርት ዲስትሪክት) ማለፊያ 

ለመቀበል ብቁ ናቸው።

የምዝገባ ዞኖች
በመመዝገቢያ ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች በዚያ ዞን የተወሰነ ትራንስፖርት ያገኛሉ። የ 

Enrollment Zone (የመመዝገቢያ ዞን) ገጽን በ transportation.dpsk12.org ላይ 

“Families and Students Eligibility and Routing  (የቤተሰቦች እና ተማሪዎች ብቁነት እና 

ስምሪት)” በሚለው ክፍል ስር ይጎብኙ።  

ቻርተር ት/ቤቶች     

ከ DPS ጋር ለተማሪዎቻቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለማቅረብ ስምምነት ይኑራቸውም 

አይኑራቸው፣ የቻርተር ትምህርት ቤቶች የራሳቸውን የትራንስፖርት ፖሊሲ ይወስናሉ። ስለ እያንዳንዱ ቻርተር 

ትምህርት ቤት የትራንስፖርት አገልግሎት የበለጠ ለማወቅ ከት/ቤትዎ ጋር በቀጥታ ይነጋገሩ።

የማግኔት ት/ቤቶች    

በማግኔት ፕሮግራም ውስጥ ለሚሳተፉ እና የትራንስፖርት-የብቁነት መመዘኛዎችን ለሚያሟሉ እና 

በማግኔት የትራንስፖርት ዞን ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉም ተማሪዎች ትራንስፖርት ይገኛል። 

ሌሎች የትራንስፖርት አሰራሮች

የልዩ ፍላጎት ትምህርት
በት/ቤቱ አውቶቡስ በኩል ትራንስፖርት ከማቅረብ በተጨማሪ፣ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች በ 

American Logistics Company (ALC፣ የአሜሪካ ሎጀስቲክስ ኩባንያ) የሶስተኛ ወገን 

አቅራቢ፣ በኩል ትራንስፖርት ይቀርባል። በማዕከል በሚሰጥ ፕሮግራም ውስጥ ትራንስፖርት ለተማሪዎች 

እንደ ተዛማጅ አገልግሎት ይቀርባል። ለልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች የሚቀርበውን የትራንስፖርት 

አገልግሎት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለተማሪ እኩልነት/ፍትሃዊነት እና ዕድል ክፍል በ 

ስለሚቀርቡ አገልግሎቶች 
እና ለጥያቄዎች ማንን ማናገር 

እንዳለብዎ የበለጠ መረጃ ለማግኘት 
transportation.dpsk12.org 
ን ይጎብኙ። የተማሪዎን አውቶቡስ 

መስመር እና + Pass መረጃን 
ለማየት፣ እንዲሁም የልዩ ሁኔታ ጥያቄ 

ለማስገባት ወደ የወላጆች ፖርታል 
ይግቡ። 
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ስለ ልጅዎ የትራንስፖርት አማራጮች ዝርዝር መረጃ 
ለማግኘት ትምህርት ቤትዎን በቀጥታ ያነጋግሩ።

720-423-3437 ደውለው ወይም ወደ StuTrans@dpsk12.org 

ኢ-ሜይል በመፃፍ መጠየቅ ይችላሉ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት
በአቅራቢያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት 

(ELA) አገልግሎቶች በማይሰጡ ጊዜ ተማሪዎች በአካባቢያቸው 

ውስጥ የ ELA አገልግሎቶችን በሚያቀርብ ትምህርት ቤት ለመሳተፍ 

- እንዲሁም ወደ ት/ቤቱ የመጓጓዣ አገልግሎት ለማግኘት ብቁ 

ይሆናሉ። የ ELA ት/ቤት አድራሻዎችን እና የትራንስፖርት አገልግሎት 

መመሪያዎችን ለማግኘት ela.dpsk12.org ን ይጎብኙ።

የልዩ ሁኔታ ጥያቄዎች 
የትምህርት ቤት አውቶቡስን ለመሳፈር ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎች 

ቤተሰቦች ልጃቸው ለትራንስፖርት እንዲታይላቸው ጥያቄ ማቅረብ 

ይችላሉ። ይህ ሂደት የልዩ ሁኔታ ጥያቄ ይባላል። ተጨማሪ መረጃ በ 

transportation.dpsk12.org/eligibility-and-routing/
exception-request-process ላይ ማግኘት ይቻላል።

+Pass
+Pass ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት አውቶቡስ በሚሳፈሩበትና 

በሚወርዱበት ወቅት ስካን ማድረግግያለባቸው አስፈላጊ ካርድ 

ነው። አስፈላጊው +Pass ፕሮግራም ለወላጆች ተማሪያቸው 

መቼ እና የት አውቶቡስ እንደሚሳፈርና እንደሚወርድ ለማሳወቅ 

የተፈጠረ ፕሮግራም ነው። በ DPS ውስጥ ለትራንስፖርት አገልግሎት 

ብቁ የሆነና የት/ቤት አውቶብስ የሚጠቀም እያንዳንዱ ተማሪ የ 

+Pass ካርዱን በየቀኑ መጠቀም አለበት። የበለጠ መረጃ በ 

transportation.dpsk12.org/pluspass ላይ ማግኘት 

ይቻላል።

Bus Bulletin (ማሳወቂያ)
በት/ቤት አውቶቡስ የሚጓዙ ተማሪዎች ወላጆች በ Bus Bulletin 
አማካኝነት ስለተማሪያቸው የአውቶቡስ አገልግሎት ቅጽበታዊ እና 

ወቅታዊ መረጃን ያገኛሉ። አውቶብሶች በትራፊክ መጨናነቅ፣ 

በድንገተኛ ጉዳይ ወይም በአየር ፀባይ ሁኔታ ምክንያት ከ15 
ደቂቃ በላይ ሲዘገዩ ለቤተሰቦች ኢሜይል፣ የጽሁፍ እና የድምጽ 

ማሳወቂያዎች ይላካሉ። ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ የሆኑ 

ተማሪዎች የቤተሰብ አባላት ለትምህርት ቤት ሲመዘገቡ በሰጡት 

የስልክ እና የኢሜይል አድራሻ መሰረት የአውቶቡስ ቡሊቲን ለመቀበል 

በቀጥታ ይመዘገባሉ፣ ይህን መረጃ ወደ ወላጅ ፖርታል በመግባት 

ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ።
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ፖሊሲዎች እና ደንቦች

28
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ልጅዎን በአስተማማኝ እና በተከበረ አካባቢ ማስተማር በ DPS ውስጥ 
ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው። ለዚህም ነው የተማሪን ባህሪ፣ የትምህርት 
ቤት ደህንነት እና የወላጅ ምግባርን በተመለከተ አስፈላጊ የሆኑ ፖሊሲዎች 
ያሉን። በተጨማሪም ሁሉም ቤተሰቦቻችን በተሟላ ሁኔታ እንደተደገፉ 
እንደሚሰማቸው ለማረጋገጥ ምዝገባ፣ የተማሪ መዛግብት፣ ትርጉሞች እና 
ማስተርጎሞች እና ሌሎችንም የሚሸፍኑ ሂደቶችን ቀርጸናል።

ይህ ክፍል በተማሪዎችና በቤተሰቦች በጣም በተደጋጋሚ የሚጠቆሙ የ 
DPS ፖሊሲዎች እና ሂደቶችን አጠቃላይ እይታ ያቀርባል።

በዚህ ክፍል ውስጥ

አቴንዳንስ   30

ማስፈራራት/ማሸማቀቅ እና የኢንተርኔት ላይ ማስፈራራት   31

ሥነ-ምግባር   32

ምዝገባ   33

ትንኮሳ እና መድሎ   34

ጤና እና ጤናማነት   35

ኢንተርኔት እና ማኅበራዊ ሚዳያዎች   36

በሕግ የማሳወቅ ግዴታ ያለባቸው   36

የወላጅ ሥነ-ምግባር   37

የተማሪ ሥነ-ምግባር   37

የተማሪ ማኅደሮች   38

የትምህርት ቤት ደህንነት   39

የትርጉም እና የአስተርጓሚ አገልግሎቶች   40

የአየር ሁኔታ   41

ጎብኚዎች እና በጎ-ፈቃደኞች   41
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አቴንዳንስ/ቁጥጥር/
ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸውን እውቀት፣ ክህሎቶች እና በራስ መተማመን እንዲያዳብሩ 
ተማሪዎች በየቀኑ በትምህርት ገበታቸው ላይ መገኘታቸው አስፈላጊ ነው። በ Colorado School Attendance 
Laws (የኮሎራዶ በትምህርት ቤት የመገኘት/አቴንዳንስ ሕጎች) መሰረት፣ ተማሪዎች እስከ 17 ዓመት ድረስ ትምህርት 
ቤት መከታተል ይጠበቅባቸዋል። 

ተማሪዎች ሕጉ የሚጠይቀውን ለማሟላት ዝቅተኛውን የት/ቤት ሰዓት መከታተል አለባቸው። እነዚህ ዝቅተኛ ሰዓቶች፡-

• ለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 1,056 ሰዓታት

• ለመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 968 ሰዓት

• 900 ሰዓታት በሙሉ ቀን መዋዕለ ህፃናት፣ ወይም 450 ሰዓታት በግማሽ ቀን መዋዕለ ህፃናት።

ከኮሎራዶ በትምህርት ገበታ የመገኘት ሕግ ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• ጊዜያዊ ሕመም ወይም ጉዳት፣

• በግል ት/ቤት መመዝገብ፣

• የአካል፣ የአዕምሮ ወይም የስሜት ጉዳተኝነት፣

• መታገድ፣ መባረር ወይም ቅበላ አለማግኝት፣

• ለመሥራት የምስክር ወረቀት፣

• በመንግስት ኤጀንሲ የሕግ ጥላ ሥር መያዝ፣

• ሐይማኖታዊ በዓላት ወይም ዝግጅቶች

• በት/ቤት የጸደቀ-የሥራ-ጥናት ፕሮግራም

• በቤት-ውስጥ የሚሰጥ ትምህርት

በፈቃድ መቅረት

በፈቃድ ለመቅረት ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ እና ከት/ቤት ማረጋገጫ ያስፈልጋል። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ማስረጃ ሊያስፈልግ ይችላል። 

ለምሳሌ ያህል ከወላጅ፣ ከአሳዳጊ ወይም ከጤና አገልግሎት አቅራቢ የሚላክ ማስታወሻ ሊሆን ይችላል። 

ፎራፊ እና የዘወትር ፎራፊ

መፎረፍ ይቅርታ የማይደረግለት መቅረት ወይም ያለወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ትምህርት ቤት ፈቃድ መቅረት ነው። አንድ ተማሪ በአንድ 

ወር ውስጥ አራት ያለፈቃድ ቀሪዎች እና/ወይም በትምህርት ዓመቱ ውስጥ 10 ያለፈቃድ ቀሪዎች ካለበት የዘወትር ፎራፊ እንደሆነ 

ይቆጠራል። 

ትምህርት ቤቶች የተማሪን ቀሪዎች በስልክ፣ በደብዳቤ፣ በጉባኤ ወይም በቤት-ጉብኝት ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች ያሳውቃሉ። 

የዘወትር ፎራፊ ልጅ ቤተስብን ለመደገፍ ይቻል ዘንድ፣ DPS ተማሪው የሚቀርባቸውን ምክንያቶች ለማወቅ/ለመረዳት ይሰራል። 

ከተማሪው ቤተሰብ ጋር መገናኘት፣ ማማከር፣ የማጠናከሪያ ትምህርት፣ ለድጋፍ ፕሮግራሞች መምራት ወይም የክትትል ወይም 

የሕክምና ዕቅድ ተግባራዊ ማድረግን ሊያካትት የሚችል ድጋፍ ለመስጠት እንሰራለን። ተማሪው አሁንም መፎረፉን ከቀጠለ የፎራፊ 

ፍርድ ቤት ሊቋቋም ይችል ይሆናል።
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ማስፈራራት/ማሸማቀቅ እና የኢንተርኔት ላይ ማስፈራራት
ተማሪዎች በኢንተርኔት-ማስፈራራትን /cyberbullying/ ጨምሮ፣ ከማንኛውም የማስፈራራት ባህሪ፣ ከስጋት ወይም ከትንኮሳ ነፃ 
በሆነ አካባቢ መማር መቻል እንዳለባቸው እናምናለን። 

ማስፈራራት/ማሸማቀቅ እና የኢንቴርኔት ማስፈራራት ምንድነው?

ማስፈራራት ማለት ሌላ ሰው ለመቆጣጠር ወይም የአካል፣ የአእምሮ ወይም የስሜት ጉዳት በሌላ ሰው ላይ ለማስከተል ኃይል በመጠቀም ማሸማቀቅ 

ማለት ነው። ማስፈራራት በጽሁፍ፣ በቃል፣ በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ ወይም በአካል ድርጊት ወይም በእንቅስቃሴ/በምልክት ሊደረግ ይችላል። ማስፈራራት 

እንደ ወከባ/ትንኮሳ ሊመደብ ይችላል እናም በዘር፣ በቆዳ ቀለም፣ በፆታ፣ በፆታ ዝንባሌ፣ በፆታ ማንነት፣ የትራንስጄንደር ሁኔታ፣ በሃይማኖት፣ በብሄራዊ 

አመጣጥ፣ በስደተኝነት/በዜግነት ሁኔታ፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በእርግዝና ሁኔታ በአርበኝነት ወይም በአካል ጉዳተኝነት ሁኔታ ላይ 

የተመሠረተ ከሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊሆን ይችላል።

የኢንተርኔት ላይ ማስፈራራት /Cyberbullying/ በማንኛውም የሞባይል ወይም ኤሌክትሮኒክ መሣሪያ አማካኝነት የሚደርስ ማንኛውም ትንኮሳ 

ወይም ማስፈራራት/ማሸማቀቅ ነው። ይህም በኢሜል፣ በቻት ሩም፣ በፈጣን መልዕክት፣ በጦማሮች (ብሎጎች)፣ በአጭር የጽሑፍ መልእክቶች፣ በድረ 

ገጾች እና በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚለጠፉ ጽሁፎች፣ ቪዲዮዎች ወይም ምስሎችን ሊጨምር ይችላል። 

ተማሪዎችን ለመከላከል ያሉ ፖሊሲዎች እና ሂደቶች

ተማሪዎችን ከማስፈራራት እና ከኢንተርኔት ላይ ማስፈራራት /Cyberbullying/ ለመጠበቅ፣ DPS የተቀመጡ በርካታ ፖሊሲዎች እና ደንቦች አሉት። 

• ማስፈራራት በ DPS ት/ቤቶች፣ በት/ቤት ግቢዎች፣ በአውቶብሶቻችን ወይም በሌሎች የ DPS ፈቃድ ባላቸው ተሽከርካሪዎች ላይ ወይም እንደ 
ስፖርታዊ ዝግጅቶች ወይም የተራዘሙ የትምህርት ፕሮግራሞች ባሉ ማንኛውም የት/ቤት መርሃ ግብሮች ውስጥ በቀላሉ የሚታለፍ አይሆንም።

• በማስፈራራት ድርጊቶች ውስጥ የሚሳተፉ ተማሪዎች ከት/ቤት መታገድን፣ መባረርን፣ እና/ወይም ለህግ አስከባሪዎች መተላለፍን የሚያጠቃልል 
የስነ-ሥርዓት እርምጃ የሚወሰድባቸው ይሆናሉ።

• ሁሉም ት/ቤቶች የማስፈራራት ወይም የማሸማቀቅ ተግባርን የሚፈጽሙ ተማሪዎችን የመመርመርና ጣልቃ የመግባት፣ እንዲሁም ማስፈራራትን/
ማሸማቀቅን የመከላከል ደንቦች አሏቸው። ፕሮግራሞቹ የሚጠቀሟቸው ዘዴዎችም ተቀባይነት ያላቸው ባሕሪዎች ትምህርትን፣ በውይይት መሳተፍን፣ 
በምክር ክፍለ ጊዜዎች መሳተፍን እና ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እና ድጋፎችን መተግበርን ያካትታሉ።

• ተማሪዎች፣ መምህራን እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ጉልበተኝነትን/ማስፈራራትን መከላከል ይችሉ ዘንድ ለማገዝ ሥርዓተ-ትምህርት እና ስልጠና 
አለ።

• ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን የሚረዱ የት/ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያዎች እና የማኅበራዊ ሰራተኞች አሉ።

በራስዎ፣ በቤተሰብዎ ወይም በማኅበረሰብዎ ደህንነት ላይ አደጋ የሚደቅን ማንኛውም ማስፈራራትን 
ማንነትን ባለመግለጽ በ Safe2Tell አማካይነት ወደ 877-542-7233 በመደወል፣ Safe2tell.org 
ን በመጎብኘት ወይም የ Safe2Tell መተግበሪያን በሞባይል መሳሪያ በመጠቀም መጠቆም ይቻላል።

ቤተሰቦች እንዴት ማገዝ ይችላሉ?

በት/ቤት ስለሚፈጸም ማስፈራራት ስጋት ካለዎት፣ ችግሩን ለመፍታት በቀጥታ የት/ቤትዎን ርዕሰ-መምህር፣ የማህበራዊ ሠራተኛ፣ የት/
ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያ፣ ወይም መምህርን ማነጋገር ይችላሉ። ልጅዎ እርሱ ወይም ሌላ ተማሪ በሌላ ተማሪ ማስፈራራት እየደረሰበት 

ከሆነ በት/ቤት ወይም በቤት ውስጥ ለሚታመን ትልቅ ሰው እንዲናገር ያስተምሩት። ስለማስፈራራት/ማሸማቀቅ እና የኢንቴርኔት 
ማስፈራራት ከሚከተሉት የመስመር ላይ ምንጮች ተጨማሪ መረጃዎችን ያግኙ፡
• Cyberbullying.org
• Stopbullying.gov

• Safeschools.state.co.us
• Commonsensemedia.org
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ዲሲፕሊንን የተመለከቱ ሁሉንም የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎችን 
ለመከለስ board.dpsk12.org ን ይጎብኙ። ስለ ት/ቤት ተኮር 
ፖሊሲዎች የበለጠ ለማወቅ ት/ቤትዎን በቀጥታ ያነጋግሩ። የሥነ-
ሥርዓት (ቅጣት) ጉዳዮችን የተመለከቱ ስጋቶች ካለዎት ለቤተሰብ 
እና ማኅበረሰብ ጽ/ቤት የእገዛ መስመር በ 720-423-3054 ላይ 
ይደውሉ።

ሥነ-ምግባር
ውጤታማ የትምህርት ቤት የዲሲፕሊን ፖሊሲዎች ለመማር አመቺ 
የሆኑ የመማሪያ ክፍሎችን ለማበረታታት እና ለሁሉም ተማሪዎች 
ያልተቋረጠ ትምህርት እንዲኖር ያግዛሉ። ቅጣቶች ተመጣጣኝ፣ 
ትክክለኛ፣ በዕድሜ-መሠረት፣ ከተማሪው የጥፋት ዓይነት ጋር 
የሚጣጣሙ እና በተጎጂው ግለሰብ እና/ወይም ማኅበረሰብ ላይ የደረሰ 
ጉዳትን ያገናዘቡ መሆን አለባቸው። ቅጣቶች ትርጉም ካላቸውና 
ከዕድገት አንጻር ተገቢ ከሆኑ ትዕዛዝ እና መመሪያ ጋር የተሳሰሩ 
ሲሆኑ ተማሪዎች ከስህተታቸው እንዲማሩ እና ለት/ቤቱ ማኅበረሰብ 
መልሰው የሚያበረክቱበትን ዕድል ይሰጧቸዋል። ከዲስትሪክት 
ፖሊሲ ጋር የሚጣጣሙ እስከሆኑ ድረስ፣ ት/ቤቶች የራሳቸው የት/
ቤት ህጎች እና የመተዳደሪያ ደንቦችን ለማውጣት ይችላሉ። 

የእገዳ እና የማባረር ፖሊሲ

DPS ተማሪዎችን ከሥነ-ምግባር በተያያዙ ምክንያቶች - በተለይም 

በመጀመሪያዎቹ የትምህርት ዓመታት - ከት/ቤት ማባረር የአንድ ተማሪ 

የረዥም ጊዜ የስኬት ዕድል ላይ አሉታዊ ተጽዕኖዎች እንዳለው ያምናል። ከ 

ECE እስከ ሦስተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች፣ በሕግ አስገዳጅ ከሆኑ ሁኔታዎች 

በስተቀር፣ እገዳን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ እና ማባረርን ለማስቀረት የሥነ-

ሥርዓት ቅጣት ፖሊሲያችንን አሻሽለናል።

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የተማሪ ሥነ ምግባርን ከሚመለከቱ መመሪያዎች 

አንፃር በሕጉ መሠረት የተወሰኑ ጥበቃዎች አሏቸው። ለበለጠ መረጃ 

የትምህርት ቤትዎን የ 504 አስተባባሪ ወይም የልዩ ፍላጎት ትምህርት ጉዳይ 

ሥራ አስኪያጅን ያነጋግሩ።



ምዝገባ
ሁሉም ተማሪዎች በ Denver የት እንደሚኖሩ ግምት ውስጥ ሳይገባ የመረጧቸው ት/
ቤቶች እኩል መዳረሻ ማግኘት አለባቸው ብሎ DPS ያምናል። የሚመጡ ተማሪዎች 
በአካባቢያቸው ት/ቤት ወይም በምዝገባ ዞናቸው ባለ ት/ቤት የመመዝገብ ዋስትና አላቸው። 
ይሁን እንጂ፣ በሚቀጥለው ዓመት አዲስ ትምህርት ቤት መማር የሚፈልግ ወይም ያለበት 
ማንኛውም ተማሪ በት/ቤት ምርጫ ውስጥ መሳተፍ ይችላል። ለቅድመ ት/ቤት ተማሪዎች 
በ DPS ፕሮግራም ለመመዝገብ ዋስትና አይኖርም፣ የቅድመ ት/ቤት ቤተሰቦች በየዓመቱ 
ማመልከት አለባቸው።

አጎራባች ት/ቤትዎን ያግኙ

የ Denver ነዋሪ ከሆኑ፣ ከአካባቢዎ ወሰን ት/ቤት ለመውጣት ካልወሰኑ እና ለዘንድሮው የትምህርት 

ዓመት ልጅዎን ማስመዝገብ ቢፈልጉ፣ አድራሻዎትን በሚያገለግለው አጎራባች ትምህርት ቤት በቀጥታ 

መመዝገብ ይችላሉ። አጎራባች ትምህርት ቤትዎን ለመወሰን schoolfinder.dpsk12.org ን 

መጎብኘት ይችላሉ። ለመመዝገብ፣ ለምዝገባ ቀናት እና አስፈላጊ ሰነዶች በቀጥታ የትምህርት ቤቱን ቢሮ 

ያናግሩ። 

የተወሰኑ የዴንቨር ክፍሎች በመመዝገቢያ ዞኖች ወይም በጂኦግራፊያዊ አካባቢዎች፣ ማለትም 

በአንድ በተወሰነ ት/ቤት ሳይሆን፣ ተማሪዎች በሚኖሩበት አካባቢ ካሉ በርካታ ት/ቤቶች ውስጥ በአንዱ 

መመደብ እንዲችሉ ዋስትና በሚያገኙበት አሰራር አገልግሎት የሚያገኙባቸው ናቸው። በቅርቡ የተዛወሩና 

በ Denver ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ እና አሁን በምዝገባ ዞን ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ወይም ለአሁኑ 

የትምህርት ዓመት ከአጎራባችዎ ትምህርት ቤት ውጭ ባለ ት/ቤት ለመከታተል የሚፈልጉ ከሆነ፣ መለያ 

ለመፍጠር እና ኦንላይን ማመልከቻ ለማጠናቀቅ እባክዎ schoolchoice.dpsk12.org ይጎብኙ።

የትምህርት ቤት ምርጫ

ለቀጣይ የትምህርት ዓመት ልጅዎን ከአጎራባች ትምህርት ቤትዎ (ወይም አሁን እየተማሩ ካለበት ት/ቤት) 
ውጪ በሆነ የ DPS ት/ቤት ለማስመዝገብ ከፈለጉ፣ በ SchoolChoice ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ። 

በት/ቤት ምርጫ ወቅት፣ ቤተሰቦች ለእያንዳንዱ ተማሪ ከፍተኛ የትምህርት ቤት ምርጫቸውን በደረጃ 

የሚያስቀምጡበት አንድ ማመልከቻ ያስገባሉ። ከዚያም DPS በነዚህ ምርጫዎች ላይ፣ እንዲሁም 

ለቅበላ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች እና ሊገኙ የሚችሉ ቦታዎች ላይ በመመርኮዝ ተማሪዎችን ከት/
ቤት ያዛምዳል። ስርዓታችን የመጀመሪያ ምርጫቸው የሆነውን ት/ቤት የሚያገኙ ተማሪዎችን ብዛት 

ለማሳደግ ታስቦ የተቀረጸ ነው።

ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት የ SchoolChoice 1ኛ ዙር ከጃንዋሪ አጋማሽ እስከ ፌብሩዋሪ አጋማሽ 

ድረስ ይቆያል። በማመልከቻው መስኮት በማንኛውም ጊዜ መለያ ፈጥረው በ  

schoolchoice.dpsk12.org ማመልከት ይችላሉ።
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በምዝገባ እና በትምህርት ቤት ምርጫ /SchoolChoice/ ላይ 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ schoolchoice.dpsk12.org ን 
ይጎብኙ ወይም በ 720-423-3493 ይደውሉ። 
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ትንኮሳ እና መድሎ
ሁሉም የ DPS የማህበረሰብ አባላት በአክብሮት በሚስተናገዱበት አካባቢ መማር ወይም መስራት ይገባቸዋል። 
አድልዎ እና ትንኮሳ በት/ቤቶች፣ በት/ቤት ግቢዎች፣ በ DPS የጽ/ቤት አካባቢዎች ወይም ከ DPS ጋር ተያያዥነት 
ባላቸው ሌሎች ሁኔታዎች ውስጥ ቦታ የላቸውም። በሠራተኞች፣ በተማሪዎች እና በማህበረሰብ አባላት የሚፈጸም 
አድልዎ እና ትንኮሳ በቀላሉ የሚታለፍ አይሆንም።

አድሎ ያለመፈጸም ፖሊሲ

ከፌዴራል የሲቪል መብቶች ሕጎች (Title VI፣ Title IX፣ Americans with Disabilities Act [የአካል ጉዳተኛ አሜሪካዊያን 

ድንጋጌ]፣ Section 504 እና Age Discrimination Act [የእድሜ መድልዎ ድንጋጌ])፣ ከስቴት ሕግ እና ከ Board of 
Education policies (የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች) ጋር በተጣጣመ መልኩ፣ DPS በዘር፣ በቆዳ ቀለም፣ በፆታ፣ በፆታ ዝንባሌ፣ 

በፆታ ማንነት፣ ትራንስጄንደር ሁኔታ፣ በሃይማኖት፣ በብሄር ማንነት፣ በትውልድ፣ በእድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በአርበኝነት ሁኔታ ወይም 

በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት በቅበላ፣ በትምህርት ፕሮግራሞቹ ወይም በእንቅስቃሴዎቹ ተደራሽነት ወይም መስተንግዶ ውስጥ ወይም 

በስራ ቅጥር ላይ አድልዎ አያደርግም። በተጨማሪ፣ DPS በዘር መረጃ ላይ ተመስርቶ ለሠራተኞች ወይም ለሥራ አመልካቾች ላይ 

መድሎ አያደርግም። ጥቃት/ትንኮሳ በሕግ የተከለከለው የመድሎ አንዱ መገለጫ ነው። DPS በቀና መንፈስ ቅሬታ በማሰማት ወይም 

በመድልዎ ወይም በጥቃት/ትንኮሳ ላይ በሚደረግ ምርመራ ላይ በቀና መንፈስ በሚሳተፍ ማንኛውም ግለሰብ ላይ የበቀል እርምጃ 

መውሰድን ይከለክላል። 

ተገቢ መስተንግዶ

በ DPS ወይም በትምህርት እንቅስቃሴዎች ለመካፈል ለሚፈልጉ የአካለ ጉዳተኞች ጥያቄ ሲቀርብ ተገቢ መስተንግዶ ይደረግላቸዋል። 

እባክዎን ከእንቅስቃሴው ቢያንስ ከሶስት የስራ ቀናት ቀደም ብለው ት/ቤቱን ወይም መምሪያውን ያሳውቁ።

የአፈታት ሂደት

የአድልዎ እና የጥቃት/ትንኮሳ ቅሬታ ጉዳዮች የአፈታት ሂደት በ Board Regulation AC-R1 (በቦርድ መመሪያ AC-R1) ውስጥ 

ይገኛል። ከተገቢ መስተንግዶ ጥያቄዎች ጋር ተያያዥ ለሆኑ ጉዳዮች የአፈታት ሂደት በቦርዱ ፖሊሲዎች AC-R2፣ GBA-R1 እና JB-
R-1 ውስጥ ይገኛል። DPS የአድልዎ እና የጥቃት/ትንኮሳ አቤቱታዎችን በፍጥነት ይመረምራል። 

ጥያቄዎች እና ቅሬታዎች

ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት ጥበቃ የሚደረግላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ የተመረኮዘ የመድልዎ ወይም ጥቃት/ትንኮሳ ጥያቄን 

እና ቅሬታዎችን ለዲስትሪክቱ የመድልዎ መከላከያ እና ምላሽ አሰጣጥ አስተባባሪ ሊላኩ ወይም የውጭ አቤቱታ ቅጹን በመጠቀም 

ማስረከብ ይችላሉ።

District Prevention and Response Coordinator 
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel 
Office of the General Counsel 
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203 

720-423-3517  |  reportdiscrimination@dpsk12.org

የመድልዎ ድርጊቶችን የተመለከቱ ጥያቄዎች  

ወይም ቅሬታዎች ለ U.S. Department of 
Education Office for Civil Rights,  
1244 Speer Blvd., Denver, CO 80204 
ማቅረብ ይቻላል።

በ dpsk12.info/DPRcomplaintform ላይ የሚገኘውን ውጫዊ የቅሬታ 
ቅጽ በመጠቀም በመስመር ላይ ማንኛውንም ጥያቄ ወይም ቅሬታ ይላኩ።



ጤና እና ጤናማነት 
በ DPS ጤና በተማሪዎቻችን የትምህርት ውጤት ላይ የሚያሳድረውን ጉልህ ተፅዕኖ 
እንገነዘባለን። ጤናማ የሆኑ ህጻናት የተሻሉ ተማሪዎች እንደሚሆኑ እና የተሻሉ ተማሪዎች 
ደግሞ ጤናማ ማህበረሰቦችን እንደሚፈጥሩ እናምናለን።

ክትባቶች

ክትባቶች የተማሪዎቻችን ጤና አስፈላጊ ክፍል ናቸው። ትምህርት ቤት የከታተሉ ልጆች በሽታን 

ለመከላከል መከተብ እንዳለባቸው የኮሎራዶ ህግ ያስገድዳል። በኮሎራዶ የጤና ቦርድ ከሚፈለጉ 

ክትባቶች በተጨማሪ፣ በክትባት ልማዶች የመማክርት ቦርድ (Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) የሚመከሩ ክትባቶች አሉ። በምክር ቤቱ ሕግ 14-1288 

ላይ በተመሰረቱ የጤና፣ የሃይማኖት ወይም ግላዊ ልዩ ሁኔታዎች ምክንያት ካልሆነ በስተቀር የተወሰኑ 

ክትባቶች ት/ቤት ለመከታተል ግዴታ ናቸው።

የ DPS ት/ቤት ነርሶች የተማሪን የክትባት ፍላጎቶች ለይቶ ለማወቅ የ Colorado Board of 
Health (የኮሎራዶ የጤና ቦርድ) የጊዜ ሰሌዳን ይጠቀማሉ። ልጃቸው ተፈላጊው ክትባቶች ያመለጡት 

ከሆነ ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች ይነገራቸዋል። 

መድሃኒቶች

ወላጅ ወይም አሳዳጊ ሲጠይቅና የተማሪ መድሃኒት/ሕክምና መፍቀጃ ስምምነት ቅጽ አጠናቅቆ 

ሲመልስ መድሃኒቶች እና ሕክምና በትምህርት ቤት ውስጥ ሊቀርቡ ይችላሉ። ይህ ቅጽ በት/ቤት ይዞታ 

ውስጥ መድሀኒት እንዲሰጥ ለነርስ ወይም ለተወካይ የሚያስፈልገውን የወላጅ ፈቃድ ይሰጣል። ሁሉም 

መድሀኒቶች፣ የልጁ ስም፣ የመድሀኒቱ ስም፣ መጠንና መድሀኒቱ መቋረጥ ያለበትን ቀን ጨምሮ 

የተፃፈበት መለያ ከዋናው የፋርማሲ ፓኮ/መያዣ ጋር መቅረብ አለባቸው። ተማሪዎች የሀኪም 

ትዕዛዝና ተጓዳኝ እራሳቸው እንዲይዙ መፍቀጃ ውል ሲጠናቀቅ እንደ አስም ማስታገሻ (መተንፈሻ) 
ወይም epinephrine (epi-pen) የመሳሰሉትን የድንገተኛ ጊዜ መድኃኒቶቻቸውን እንዲይዙ 

ሊፈቀድላቸው ይችላል።

የት/ቤት ጤናማነት /WELLNESS/ፖሊሲ

ጤናማ የምግብ ምርጫዎችን ለማገዝ እና የተማሪን ጤና እና ደህንነትን ለማሻሻል፣ ከትምህርት 

ቤት የምግብ ፕሮግራሞች ውጪ የሆኑ በትምህርት ገበታ ላይ፣ በትምህርት ቀን ለተማሪዎች የሚሸጡ 

ምግቦች እና መጠጦች ከ U.S. Department of Agriculture (USDA፣ በዩናይትድ ስቴትስ 

የግብርና ዲፓርትመንት) Smart Snacks in School nutrition standards (በትምህርት 

ቤት የስማርት መቆያዎች የአመጋገብ ደረጃዎች) እኩል ወይም የሚበልጡ ይሆናሉ። በትምህርት 

ቤት ጤናማነት ደረጃዎች ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ foodservices.dpsk12.org ን 

ይጎብኙ።

ስለ ክትባት የጊዜ ሰሌዳ እና የስቴት 
መስፈርቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 

እባክዎ coloradoimmunizations.
com ን ይጎብኙ።  

 
የልጅዎን ህክምና በሚመለከት ስለ 

ተጨማሪ መረጃ ወይም ማናቸውንም 
ተፈላጊ ቅጾችን ለማጠናቀቅ እባክዎን የት/

ቤት ነርስ ጽ/ቤትን ያነጋግሩ።
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ኢንተርኔት እና ማኅበራዊ 
ሜዲያዎች
ኢንቴርኔት ለትምህርት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እናም DPS ለሁሉም ት/ቤቶች 
የኢንቴርኔት ግንኙነት ያቀርባል። በኢንተርኔት ለመጠቀም ተማሪዎችና ሠራተኞች 
የተወሰኑ ሕጎችን እንዲከተሉ ያስፈልጋል። ኢንተርኔትን ለሕገወጥ፣ ለብልግና ወይም 
ተገቢ ላልሆኑ ተግባሮች መጠቀም ክልክል ነው። DPS ሕገወጥ፣ ብልግና ወይም ተገቢ 
ያልሆኑ ነገሮችን ለመከላከል ኢንተርኔትን ያጣራል። ሁሉም የተጎበኘ የኢንተርኔት 
ይዘት በ DPS ሊመረመር ይችላል እናም የግል መረጃ እንደሆነ መታሰብ የለበትም። 

እንደ Facebook፣ Google+ እና Twitter ያሉ የማህበራዊ ሚዲያ ጣቢያዎች፣ ጠቃሚ 

የትምህርት ጠቀሜታዎች አሏቸው ኃይለኛ የመገናኛ መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ተማሪዎችና 

መምህራን በእነዚህ አካባቢዎች በትህትና እና በጥበብ ቢጠቀሙ፣ እነዚህን ጣቢያዎች በት/
ቤቶች ጥቅም ላይ መዋል ይችላሉ፤ መዋልም አለባቸው። ተማሪዎች በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ 

በእኩያቸው ትንኮሳ ወይም ማስፈራሪያ የተደረገባቸው መስሎ ከተሰማቸው ይህንን ለት/ቤታቸው 

ማሳወቅ አለባቸው።

የኢንተርኔት አጠቃቀም ፖሊሲውን የሚጥሱ ተማሪዎች የኢንቴርኔት አገልግሎት/ወይም 

የማኅበራዊ ሚዲያ ጣቢያዎችን የመጠቀም መብታቸውን ሊነጠቁ እና የሥነ ሥርአት እርምጃም 

ሊወሰድባቸው ይችላል።

በሕግ የማሳወቅ ግዴታ 
ያለባቸው
ሁሉም የት/ቤት ሠራተኞች የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው። በአንድ ልጅ ላይ ተገቢ ያልሆነ 
ድርጊት ወይም ብዝበዛ መከሰቱን በምክንያት በሚጠራጠሩበት ጊዜ የማሳወቅ ግዴታ 
አለባቸው እንዲሁም ሪፖርት የማድረግ ስልጠናን በየዓመቱ እንዲወስዱ ይገደዳሉ።
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ልጆች ላይ የሚደርሱ ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶችን ወይም ችላ 
መባሎችን ለማሳወቅ ወደ Colorado Child Abuse and 
Neglect Hotline (የኮሎራዶ የልጆች ብዝበዛ እና ችላ ማለት 
መ/ቤት የቀጥታ መስመር) 844-264-5437 ይደውሉ።
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የወላጅ ሥነ-ምግባር
ሁሉም ቤተሰቦች በልጃቸው ትምህርት እንዲሳተፉ DPS ያደፋፍራል። ወላጆችና አሳዳጊዎች በሞያቸው ምሳሌዎች እንዲሆኑና አክብሮት 
እንዲያሳዩ፣ የማስተማር ወይም የአስተዳደር ስራዎችን ከማደናቀፍ እንዲቆጠቡ እንጠብቃለን። 

እንደዚህ ዓይነት ስነ-ምግባር ለተማሪዎቻችንና ለሠራተኞቻችን ጤናማ ያልሆነ፣ አስጊ ወይም ውጤታማ ያልሆነ አካባቢ ሊፈጥር ይችላል። አንድ ወላጅ 

ወይም አሳዳጊ ይህን ፖሊሲ ቢጥስ፣ ስለ ስነ-ምግባሩ ማስጠንቀቂያ ሊሰጠው ይችላል፣ በት/ቤት የሥራ ባልደባ እንዲመከር ሊጋበዝ ይችላል፣ ወይም 

ወደ ት/ቤት መሬት ግቢ ከመግባት ሊታገድ ይችላል። ለተማሪዎቻችንና ለሠራተኞቻችን አወንታዊና ውጤታማ አካባቢ ለመጠበቅ እንድንችል ግጭቶችን 

ለመከላከል በጋራ መስራት እንፈልጋለን። 

የተማሪ ሥነ-ምግባር
ለ DPS የተማሪ ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው፣ ጤናማ የትምህርት አካባቢን ለመጠበቅ በእያንዳንዱ ት/ቤት ኃላፊነት 
የተሞላበት ስነምግባር ያስለጋል። የተማሪ ደህንነት ፖሊሲዎች እና ደንቦች ተግባራዊ የሚደረጉት ተማሪዎች በት/ቤት ግቢ፣ በዲስትሪክት 
በፀደቁ ተሽከርካሪዎች፣ በተመደቡ በት/ቤት የአውቶቡስ ማቆሚያ ስፍራዎች፣ ወይም በት/ቤት በፀደቁ ድርጊቶች ላይ በሚሆኑ ጊዜ 
ይሆናል።

የአደንዛዥ እፅ እና የአልኮል አጠቃቀም በተማሪዎች

ተማሪዎች በት/ቤት ግቢ፣ በ DPS በተፈቀዱ ተሽከርካሪዎች፣ በተወሰኑ የት/ቤት አውቶቡስ ማቆሚያ ስፍራዎች፣ ወይም በት/ቤት በሚደገፉ ዝግጅቶች ላይ 

አልኮል፣ ናርኮቲክስ፣ ማርዋና ሕጋዊ ነገር ግን ፈቃድ የሌላቸው ወይም ሕገወጥ እጾችን መያዝ ወይም መጠቀም የለባቸውም። እነዚህ መጥፎ ባህሪዎች 

የስነ-ምግባር ቅጣቶችን ያስከትላሉ።

የተማሪ አለባበስ

መደበኛ አለባበስ የት/ቤት የመማር አካባቢን ማደናቀፍ የለበትም። ንጽህናን በበቂ ሁኔታ የጠበቀና ለሌሎች አክብሮት የሚያሳይ መሆን አለበት። እባክዎን 

ስለዝርዝር የአለባበስ ስርአት ወይም የደንብ ልብስ መመርያዎች የልጅዎን ት/ቤት ያነጋግሩ።

የተማሪዎች መብቶች እና ግዴታዎች

DPS ከተማሪ መብቶችና ግዴታዎች ጋር የተጣጣመ፣ የተማሪን ስኬታማነት የሚያፋጥን የት/ቤት አካባቢ ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው። ተማሪዎች 

የየግላቸውን ፍላጎቶችና ችሎታዎች የሚያሟላ ጤናማ እና የተስተካከለ ትምህርትን የማግኘት መብት አላቸው። ተማሪዎች ደህና የት/ቤት አካባቢ 

ለማቋቋምና ለመጠበቅ ኃላፊነትን ይጋራሉ እና በሌሎች የትምህርት መብቶች ጣልቃ በመግባት ሊያዳናቅፉ በሚችሉ ድርጊቶች መሳተፍ የለባቸውም።

በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ የወላጅ ወይም የተማሪ ምግባር ጉዳይ ላይ እርዳታ ከፈለጉ ለተጨማሪ መረጃ በ 
720-423-3054 ይደውሉ ወይም face.dpsk12.org ን ይጎብኙ።
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የተማሪ ማኅደሮች
የተማሪዎቻችንን ግላዊነት እና ደህንነት ለመጠበቅ ቁርጠኞች ነን። የተማሪ ማህደሮች ፖሊሲያችን ከ 1974 የቤተሰብ 
የትምህርት መብቶችና ግላዊንት ሕግ (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) ጋር 
ይጣጣማል። DPS በ FERPA መሠረት ስላሉት መብቶቻቸው ለወላጆች/አሳዳጊዎች እና ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች የ 
Annual Notice for Family Education Rights and Privacy Act (ለቤተሰብ ትምህርት መብቶች እና 
ግላዊነት ሕግ አመታዊ ማስታወቂያ) ይሰጣል።

ማኅደሮችን መጠየቅ

ከ DPS ለወጡ ወይም ላቋረጡ ተማሪዎች ማኅደሮችን (ሪኮርድስ) ለመጠየቅ ወላጆች፣ አሳዳጊዎች እና 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ 

የሆናቸው ተማሪዎች ጥያቄያቸውን በመስመር ላይ በ denverco.scriborder.com በኩል ማቅረብ ይችላሉ። ጥያቄው ከቀረበ 

በኋላ፣ በ 45 ቀን ውስጥ ማህደሮችን ማግኘት ይችላሉ። በአሁኑ ወቅት በ DPS እየተማሩ የሚገኙ ተማሪዎች ማኅድር ቅጅዎችን 

ለመጠየቅ ወላጆች፣ አሳዳጊዎችና ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ጥያቄያቸውን ልጃቸው ለሚማርበት ት/ቤት በቀጥታ ማቅረብ ይችላሉ። 

ማኅደሮችን መገምገም

ወላጆች፣ አሳዳጊዎች ወይም ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ማህደሮችን ለመመርመር በጽሑፍ ጥያቄያቸውን ለት/ቤቱ ርዕሰ-መምህር/ት 

ማቅረብ አለባቸው። እንዲሁም የማኅደራቸው መውጣትን ለመፍቀድ የጽሁፍ ስምምነታቸውን ት/ቤቱ እንዲጠይቃቸው በማድረግ 

የማህደራቸውን መውጣት ሊቆጣጠሩ ይችላሉ። አሁን ያሉት ተማሪዎች እና ወላጆች በተማሪ ፖርታል እና በወላጅ ፖርታል ውስጥ 

ትራንስክሪፕቶችን እና ሌሎች ሪፖርቶችን ማየት ይችላሉ። ሕጋዊ ትራንስክሪፕቶችን ወይም ሌሎች የተማሪ ሰነዶችን በመስመር ላይ 

ለመጠየቅ፣ denverco.scriborder.com ን ይጎብኙ።

ማኅደሮችን ማስተካከል

ወላጆች፣ አሳዳጊዎችና ብቁ ተማሪዎች ትክክለኛ ያልሆኑ ወይም አሳሳች ማህደሮች ካሉ እንዲስተካከሉ ት/ቤቱን በጽሁፍ ሊጠይቁ 

ይችላሉ። መስተካከል ያለበትን የማህደሮች ክፍል በግልጽ ለይተው ማስቀመጥ እና ማስተካከያው የተጠየቀበትን ምክንያት መግለጽ 

ይኖርባቸዋል። DPS ማህደሩን በወላጆች፣ በአሳዳጊዎች ወይም ብቁ በሆኑ ተማሪዎች በተጠየቀው መሠረት ላለማስተካከል 

ቢወስን፣ ውሳኔውን ለማስተካከያ ጠያቂው እናስታውቃለን። ለማስተካከያው ይግባኝ ለጠየቀው አቤቱታውን ለችሎት የማቅረብ 

መብት የሚኖራቸው ይሆናል። 

ያለቅድሚያ ስምምነት መረጃን ማውጣት

መረጃን ሕጋዊ የሆነ ትምህርትን የመደገፍ ተግባር ላላቸው የት/ቤት ባለስልጣኖች መስጠት የወላጅ ፈቃድን ወይም ስምምነትን 

አያስጠይቅም። እንዲሁም ሦስተኛ ወገን አቅራቢዎች ወይም የማኅበረሰብ አጋሮች ሕጋዊ የሆነ ትምህርትን የመደገፍ ተግባር 

ካላቸው፣ DPS የተማሪ መረጃን ማየት የሚችሉ የት/ቤት ባለስልጣኖች አድርጎ ሊሰይማቸው ይችላል። 

የማውጫ መረጃ

ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ የሆነው ተማሪ ከምዝገባው ጊዜ ጀምሮ በሁለት ሳምንት ውስጥ ለዋና ተቆጣጣሪው በጽሁፍ ለ  

DPS_Superintendent@dpsk12.org ተቃውሞ ካላቀረበ በስተቀር DPS የማውጫ መረጃ ይፋ ሊያደርግ ይችላል።

የህክምና መረጃ እና ለድንገተኛ ጊዜ ማሳወቅ

የመረጃው መታወቅ የተማሪውን ወይም የሌሎች ግለሰቦችን ጤንነት ወይም ደህንነት ለማስጠበቅ አስፈላጊ ከሆነ በትምህርት ማህደር 

ላይ የሚገኝን፣ በግል የሚታወቀውን መረጃ DPS ከድንገተኛ ሁኔታ ጋር ግኑኝነት ላላቸው ተገቢ ወገኖች ይፋ ሊያደርግ ይችላል።
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የትምህርት ቤት ደህንነት
DPS ለሁሉም ተማሪዎች እና ቤተሰቦች አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው፣ እና ለአደጋ ጊዜ 
ዝግጁነት ከትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች ብሔራዊ መሪ በመሆናችን እንኮራለን።

መልቀቅ

መልቀቅ ማለት አንደ እሳት ባሉ ለጤና አደገኛ በሆኑ ሁኔታዎች ላይ 

የሚደርስ ጉዳትን ወይም የአካል መጉደልን ለመከላከል ተማሪዎች 

ከትምህርት ቤቱ ህንጻ ዉጪ አንዲወጡ ማድረግ ነዉ።

ባሉበት መጠለል /መጠለያ/

ባሉበት መጠለል ወይም ወደ መጠለያ መግባት የሚካሄደው ለጤና 

አስቸጋሪ የሆነ ለምሳሌ፣ አንደ አዉሎ ነፋስ ወይም የከፋ የአየር 

ማስጠንቀቂያ ሲኖር እና በደህንነት መምሪያ /Department of 
Safety/ መልቀቅ ወይም ቅድሚያ መልቀቅ ተማሪዎችን አደጋ ላይ 

አንደሚጥል ሲወሰን ነዉ።

የትምህርት ቤት መዘጋት

በትምህርት ቤቱ አካባቢ ተለይቶ የታወቀ የደህንነት ስጋት ሲኖር 

ትምህርት ቤት እንዲዘጋ ይደረጋል። ምንም ዓይነት አደጋዎች ወይም 

ስጋቶች ወደ ት/ቤቱ እንዳይገቡ ለመከላከል ሁሉም የውጪ በሮች 

ይቆለፋሉ። በመዘጋቱ ጊዜ ወደ ት/ቤት መግባት ወይም መውጣት 

አይፈቀድም።

የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ መቆም

በህንጻው ውስጥ ወይም በቅርብ ርቀት ላይ የትምህርት ቤቱን 

ደህንነት አደጋ ሊጥል የሚችል የደህንነት ስጋት ወይም የተደቀነ አደጋ 

ሲኖር የእንቅስቃሴ መቆም ይደረጋል። ሁሉም የውጪ እና የውስጥ 

በሮች ይቆለፋሉ እናም ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ውስጥ መቆየት 

ይኖርባቸዋል። እንቅስቃሴ በሚቆም ጊዜ ወደ ት/ቤት መግባት ወይም 

መውጣት አይፈቀድም።

መልሶ ማገናኘት

መልሶ ማገናኘት የሚካሄደው በትምህርት ቤት ጣቢያ ላይ ወይም 

የትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ዙሪያ ባለ ጣቢያ ላይ በተከሰተ አደጋ 

ምክንያት ተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ ወደ ተለዋጭ ሥፍራ በሚወሰዱ 

ጊዜ ነው። በማገናኘቱ ሂደት፣ ተማሪዎች ሊለቀቁ የሚችሉት በት/ቤቱ 

እንደ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ከተመዘገበ አዋቂ ጋር ብቻ ነው። ተማሪዎችን 

ለመውሰድ የሚመጡ አዋቂዎች እንደ የመንጃ ፍቃድ፣ የስቴት 

መታወቂያ ካርድ፣ የወታደር መታወቂያ ካርድ ወይም ፓስፖርት ያለ 

በመንግስት የተሰጠ ባለፎቶ መታወቂያ ማቅረብ አለባቸው።

ለት/ቤት አስቸኳይ ሁኔታ (የአደጋ ጊዜ) መዘጋጀት

• በአስቸኳይ ሁኔታ (የአደጋ ጊዜ) ውስጥ ወይም በችግር 
ጊዜ ምን መጠበቅ እንዳለባቸው እንዲያውቁ ስለ ት/ቤት 
የአስቸኳይ ሁኔታ ሂደቶች ለልጅዎ ይንገሩ።

• የልጅዎ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ መረጃ በሚቀየር ጊዜ ያዘምኑት። 
ተማሪዎች ላልተፈቀደላቸው ግለሰቦች ከት/ቤት አይለቀቁም።

• ልጅዎ መድሃኒት የሚወስድ ከሆነ፣ ቢያንስ ለሶስት ቀን 
የሚሆን በት/ቤት እንዳለው ያረጋግጡ።

የትምህርት ቤት ድንገተኛ ሁኔታ 
ሲከሰት ምን ማድረግ ያስፈልጋል

• ለወቅታዊ መረጃ የ DPS የድረ ገጽን በ dpsk12.org ን ላይ 
እና የ DPS ማህበራዊ ሚዲያ ሰርጦችን ይከታተሉ።

• የ የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመር በ  
720-423-3054 ያናግሩ።

• ለት/ቤት የዜና ማንቂያዎች አካባቢያዊ የቲቪ እና የሬዲዮ 
ጣቢያዎችን ይከታተሉ።

• ልጅዎን ለመውሰድ መቼ አስተማማኝ እንደሆነ እና ከየት ቦታ 
እንደሚወስዱት የሚያሳውቅዎትን አውቶማቲክ የስልክ ጥሪ/
ወይም የጽሁፍ መልእክት ይጠብቁ።

• ከልጅዎ ጋር መልሶ ስለመገናኘት ያለውን መረጃ ያዳምጡ። 
ወደ መገናኛዉ ቦታ ትክክለኛ የመንግስት መታወቂያ ይዘዉ 
መምጣት ያስታዉሱ።

• ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት አይምጡ። ይህ የትራፊክ 
መጨናነንቅን ሊፈጥር እና የደንገተኛ አደጋ ሰራተኞችን ጥረት 
ሊያስተጓጉል ይችላል።

• ልጅዎ ወይም የልጅዎ ትምህርት ቤት ጋር አይደዉሉ። ከልክ 
ያለፉ ጥሪዎች የስልክ መስመሩን ሊያጨናንቁት እና የድንገተኛ 
አደጋ ግንኙነቶችን ሊያዉኩ ይችላለሉ።

በልጅዎ ትመህርት ቤት የአንቅስቃሴ 
መቆም ተከስቶ ከሆነ ምን ማድረግ ያስፈልጋል

በልጅዎ ትምህርት ቤት አንቅስቃሴ መቆሙ/መዘጋቱ 
ከተነገርዎት፣ ወደ ትምህርት ቤቱ አይምጡ። ስለልጅዎ 
ትምህርት ቤት ሁኔታ ተጨማሪ መረጃ ሊቀበሉ የሚችሉበት 
ቦታ ላይ ሆነዉ ይቆዩ። ተማሪዎች ችግሩ አስካላለቀ ወይም 
ችግሩ የተከሰተበት ቦታ ለመልቀቅ ደህነነቱ አስተማማኝ 
መሆኑ እስካልተረጋገጠ ድረስ አይለቀቁም። ልጅዎን ከመልሶ 
መገናኛው ቦታ ለመዉሰድ ዝግጁ ይሁኑ።
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DPS የእንግሊዝኛ ቋንቋ ለማይናገሩ ቤተሰቦቻችን የጽሑፍ 
ትርጉም እና የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ካለምንም ክፍያ 
ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። ማንኛውም የ DPS ወላጅ ወይም 
አሳዳጊ በትምህርት ቤታቸው በኩል አገልግሎቶችን መጠየቅ 
ይችላሉ። 

የአስተርጓሚ አገልግሎት

የ DPS የማኅበረሰብ ስብሰባዎች፣ የ ELA PAC፣ የ ELA DAC 
እና የቦርድ ስብሰባዎችን ጨምሮ ለየትኛውም ወሳኝ የወላጆች ቡድን 

ስብሰባዎች በአካል፣ በስልክ ወይም በምልክት ቋንቋ የአስተርጓሚ 

አገልግሎቶች ይገኛሉ። ለአስቸኳይና ድንገተኛ የቤተሰብ - ትምህርት 

ቤት የግንኙነት ፍላጎቶች የስልክ አስተርጓሚ አገልግሎቶች ይገኛሉ። 

ትርጉም

ለቤተሰብ የሚላክ ደብዳቤ፣ የት/ቤት ፈቃድ ወረቀቶች፣ ቅጾች፣ 

የማመልከቻ ቅጾች፣ የዝግጅት በራሪ ወረቀቶችና ብሮሸሮች፣ የት/ቤት 

ስብሰባ አጀንዳዎች እና የግለሰባዊ የትምህርት ዕቅድ ግምገማዎችን 

ጨምሮ ከወላጆች ጋር የሚደረጉ ወሳኝ ግንኙነቶች ለትርጉም ሊላኩ 

ይችላሉ።

የትርጉም እና የአስተርጓሚ 
አገልግሎቶች

የትርጉም እና የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ለመጠየቅ 
እባክዎ የትምህርት ቤትዎን ዋና ቢሮ ያነጋግሩ። በ DPS 
ቤተሰቦች ጥቅም ላይ በዋሉ በጣም የተለመዱ ቋንቋዎች 
ፖሊሲዎችን፣ የዲስትሪክት መርጃ ኃብቶች እና ለወላጅ 
መመሪያዎች dpsk12.org/languages ን ይጎብኙ።
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ጎብኚዎች እና በጎ-ፈቃደኞች
ቤተሰቦቻችን የመማሪያ ክፍሎቻችንን እንዲጎብኙ እናበረታታለን፣ እንዲሁም የቤተሰብ በጎ ፈቃደኞች በ DPS ስኬት ውስጥ ትልቅ ሚና 
እንደሚጫወቱ እንገነዘባለን። ማንም ያልተፈቀደለት ሰው በመጥፎ ዓላማ ወደ ህንፃዎች እንዳይገባ ለመጠበቅ፣ ሁሉም ጎብኚዎች የት/
ቤቱን ፈቃድ ለማግኘት በቅድሚያ በት/ቤቱ ጽ/ቤት ቀርበው ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። በተጨማሪም በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ 
በፈቃደኝነት ለመስራት ለሚፈልጉ የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባላት የበጎ ፈቃደኛ ማመልከቻ እና የጀርባ ማረጋገጫ ሂደት አለን።

የአየር ሁኔታ
አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ በሚከሰት ጊዜ የ DPS ትምህርት ቤቶች ምናልባት ሊዘጉ ወይም እንዲዘገዩ ሊደረግ ይችላል። ጥሪውን በ 5 
a.m ላይ ማድረግን እንደግብ አስቀምጠን፣ በተቻለ መጠን ስለ ትምህርት ቤት መዘጋት ወይም መዘግየት ለቤተሰቦች መረጃን በተቻለ 
አቅም በጊዜ ለማሳወቅ ቁርጠኞች ነን።

DPS መዘጋቶችን ወይም መዘግየቶችን በሚከተሉት የመገናኛ ሰርጦች ያስታውቃል።

ራስ-ሰር የስልክ ጥሪዎች፣ የጽሑፍ መልእክቶች እና ኢሜይሎች፦ ለት/ቤቶች የስልክ ቁጥሮችን ወይም የኢሜል አድራሻዎችን የሚሰጡ 

ቤተሰቦች በሚመርጡት የማሳወቂያ ቋንቋ በአስቸጋሪ አየር ሁኔታ ምክንያት ስለሚኖር መዘጋት ወይም መዘግየት የስልክ ጥሪ የጽሁፍ መልእክት እና/
ወይም ኢሜይል ይደርሳቸዋል።

የ DPS መነሻ ገጽ፦ መዘጋቶች እና መዘግየቶች በዲስትሪክቱ መነሻ ገጽ dpsk12.org አናት ላይ በሚቀመጥ ቀይ “ማንቂያ" ባነር አማካኝነት 

ይገለጻሉ።

የ DPS ማኅበራዊ ሚዳያ፦ የት/ቤት መዘጋት ወይም መዘግየት ማሳሰቢያዎች በፍጥነት በ Facebook እና በ Twitter ላይ ይለጠፋሉ።

የዜና ሚዲያ፦ DPS በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት የሚዘጉ ወይም የሚዘገዩ ዝርዝሮች ላይ እንዲካተት ወዲያውኑ ለዜና ሚዲያዎች ያሳውቃል።

Bus Bulletin/የአውቶቡስ ቡሊቲን (ማሳወቂያ)፦  የ DPS የትራንስፖርት መሳሪያ ስለ ማንኛውም የአውቶቡስ መዘግየቶች ወዲያውኑ 

ለወላጆች ያሳውቃል።

የዲስትሪክት የመዘጋት ወይም መዘግየት ቀጥታ መስመር፦ መዘጋትን ወይም መዘግየትን የሚገልጽ መልዕክት በ DPS የመዘጋት ቀጥታ 

መስመር በ 720-423-3200 ላይ እንዲሁም በ DPS የትራንስፖርት አገልግሎቶ ቀጥታ መስመር በ 720-423-4600 ላይ ይተዋል።

በአየር ሁኔታ ዙሪያ በተደጋጋሚ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ዝርዝር እና በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ 
ጊዜ ዘግይተው ሊከፈቱ የሚችሉ ት/ቤቶችን ዝርዝር ለማግኘት www.dpsk12.org/
weather ን ይጎብኙ።

የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ዕድሎችን ዝርዝር ለማየት እና ተፈላጊ ቅጾችን ለማውረድ  
face.dpsk12.org/volunteer-services ን ይጎብኙ።
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ጠቃሚ የመረጃ ምንጮች  
እና የአድራሻ መረጃዎች

42
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በ DPS ልጆቻችንን ለኮሌጅ እና ለሥራ ለማዘጋጀት ሁላችንም በጋራ 
መስራት እንዳለብን እናውቃለን። የ DPS የተለያዩ ክፍሎች የቤተሰቦቻችንን 
እና የተማሪዎቻችንን ስኬት ለመደገፍ የተለያዩ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ።

ይህ ክፍል ለዕርስዎ ከሚገኙ የ DPS መገልገያዎች ጋር መገናኘት እንዲችሉ 
አንዳንድ ጠቃሚ የመገናኛ መረጃዎችን ይገልጻል።

በዚህ ክፍል ውስጥ

ጠቃሚ የመረጃ ምንጮች እና የአድራሻ መረጃዎች   44
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ጠቃሚ የመረጃ ምንጮች  
እና የአድራሻ መረጃዎች

የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ እርዳታ የስልክ መስመር

ስለ DPS አጠቃላይ ጥያቄ አለዎት? የእርዳታ የስልክ 

መስመሩ ለመጀመር ጥሩ ቦታ ነው። 

face.dpsk12.org 

720-423-3054

ተጠያቂነት፣ ጥናት እና ግምገማ

ስለ School Performance Framework (SPF፣ የት/
ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ) ምዘናዎች፣ የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች 

እና ጥያቄዎች። 

are.dpsk12.org 

720-423-3736

አትሌቲክስ

የስፖርት መርሃ ግብሮች እና ዜና። 

athletics.dpsk12.org 

720-423-4240

የትምህርት ቦርድ

የቦርድ ሰነዶችን ያግኙ፣ እንዲሁም እንዴት በቦርድ ስብሰባዎች 

ላይ መሳተፍ ወይም መከታተል እንደሚችሉ ይወቁ። 

board.dpsk12.org 

720-423-3210

የሥራ እና የኮሌጅ ስኬታማነት

ወላጆች እና ተማሪዎች ለወደፊት የተማሪ ግቦች እንዴት ሊዘጋጁ 

እንደሚችሉ ይወቁ። 

collegeandcareer.dpsk12.org 

720-423-1240 

ግንኙነት (ኮሚውኒኬሽንስ)

የህዝብ መረጃን ለማግኘት፣ ለሚዲያ ጥያቄዎች ወይም በ 

DPS ህትመቶች ላይ ግብረመልስ ለመስጠት። 

communications.dpsk12.org 

720-423-3414

DISCOVERY LINK

ከትምህርት ቤት በፊት-እና-በኋላ ስላሉ ወይም ስለ 

ማኅበረሰብ ፕሮግራሞች ጥያቄዎች። 

discoverylink.dpsk12.org 

720-423-1781

የ DPS ፋውንዴሽን

ለልገሳዎች ወይም የ DPS ን ገንዘብ የማሰባሰብ አጋርነትን 

እንዴት ማገዝ ይቻላል ለሚሉ ጥያቄዎች። 

dpsfoundation.org 

720-423-3553

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)

የ 3 እና 4 አመት ዕድሜ ላላቸው ልጆች ስለሚገኙ 

የቅድመ ትምህርት ዕድሎች እና መዋዕለ ሕጻናት ተጨማሪ 

ለማወቅ።  

earlyeducation.dpsk12.org 

720-423-2678
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) አገልግሎት

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ፕሮግራሞች 

ላሉ አገልግሎቶች፣ ለኢሚግሬሽን መብቶች፣ ለአዲስ መጪዎች 

ማዕከላት፣ ለባለ ሁለት ቋንቋ ችሎታ ማረጋገጫ ማኅተም እና በ ELA 

የወላጅ አማካሪ ኮሚቴዎች ውስጥ እንዴት መሳተፍ እንደሚቻል። 

ela.dpsk12.org 

720-423-2040

የምዝገባ አገልግሎቶች

ምርጫዎ የሆነን ት/ቤት እንዴት ማግኘት፣ ማመልከት እና መመዝገብ 

እንደሚችሉ የሚገልጽ መረጃ። 

schoolchoice.dpsk12.org 

720-423-3493

የምግብ እና የሥነ-ምግብ አገልግሎት

የቁርስ እና የምሳ የምግብ ዝርዝሮች /menus/፣ ለምግቦች 

በመስመር ላይ ለመክፈል እና ለጤና እና ጤናማነት መርጃ 

ኃብቶች። 

foodservices.dpsk12.org 

720-423-5600

ትምህርት ቤት ማግኛ

አጎራባች ትምህርት ቤትዎን ለመፈለግ፣ በፕሮግራም ወይም በፍላጎት ላይ 

ተመስርተው ት/ቤት ለመፈለግ ወይም በዴንቨር ውስጥ ያሉ ትምህርት 

ቤቶችን ለማሰስ። 

schoolfinder.dpsk12.org 

720-423-3493 

የተማሪ ፍትሃዊነት እና ዕድል

ስለ ማህበራዊ ስሜታዊ ድጋፎች፣ የት/ቤት የሕጻናት እንክብካቤ፣ የልዩ 

ፍላጎት ትምህርት፣ የሥነ ልቦና እና የማህበራዊ ስራ አገልግሎቶች፣ ባለ 

ተሰጥዖ እና ባለችሎታ፣ የ 504 መስተንግዶዎች/ማረፊያዎች፣ የፌዴራል 

ርዕስ መርሃ ግብሮች፣ የ Medicaid ምዝገባ እና የትምህርት ቤት 

የጤና ፕሮግራሞችን ለተመለከቱ መረጃዎች።

studentequity.dpsk12.org 

720-423-3437

የተማሪ ማኅደሮች

የተማሪ ማኅደሮችን እና ትራንስክሪፕቶችን ለመጠየቅ 

denverco.scriborder.com 

720-423-3552

የዋና ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት

ስለ ዋና ተቆጣጣሪው የበለጠ ለማወቅ ወይም ለማነጋገር

       www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership

720-423-3300

የትርጉም እና የአስተርጓሚ አገልግሎቶች

በቋንቋ የተለያዩ ወላጆች እና ቤተሰቦችን ለመደገፍ የትርጉም (የጽሑፍ) 
እና የአስተርጓሚ (የንግግር) አገልግሎት ያቀርባል። እነዚህን አገልግሎቶች 

ለመጠየቅ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ። 

dpsk12.org/communications/language-services   
720-423-3767

የመጓጓዣ አገልግሎት (ትራንስፖርት)

ከት/ቤት ትራንስፖርት ጋር የተያያዙ መመዘኛዎች፣ ፖሊሲዎች፣ የጉዞ 

መስመሮች እና መርጃ ኃብቶች። 

transportation.dpsk12.org 

720-423-4600

የበጎ ፈቃድ ሥራ ከ DPS ጋር

በጎ ፈቃደኝነትን እንዴት መጀመር እንደሚቻል እና እንዴት ለ DPS ልገሳ 

ማድረግ እንደሚችሉ ይወቁ እንዲሁም ያሉትን እድሎች ያስሱ። 

volunteerservices.dpsk12.org 

720-423-3002

ለ DPS ይስሩ

የ DPS ቡድንን /Team/ ይቀላቀሉ እና እንዴት በሙያዎ ለውጥ 

ማምጣት እንደሚችሉ የበለጠ ይማሩ። 

careers.dpsk12.org 

720-423-3200 
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