የት/ቤት ዲስትሪክት ቁጥር 1
በዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ
የኮሎራዶ ስቴት ደንብ
(ሪዞሉሽን) ቁጥር 5022

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች (DPS) ለሁሉም የDPS ተማሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የትምህርት
ፕሮግራም ለማቅረብና ለማስቀጠል ቁርጠኛ ስለሆነ፤
DPS ሁሉም ተማሪዎቻችን ፍትሃዊ እድሎችን ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ በተማሪዎቻችን እና
ት/ቤቶቻችን ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ቁርጠኛ ስለሆነ፤
ጤናማ የምዝገባ ምጣኔ ያላቸው ት/ቤቶች የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን፣ የእገዛ እና የተጨማሪ እድሎችን፣
አግባብነት ያላቸው የብዝሃ-ቋንቋ ፕሮግራሞችን፣ የተለያዩ ተመራጭ ኮርሶችን እንዲሁም የምልዑ ልጅ
ድጋፎችን - ማኅበራዊ-ስሜታዊ እና የአዕምሮ ጤና ድጋፎችን እና የእርቅ ተግባር ፕሮግራሞችን ጨምሮ
ጠንካራ የድጋፍ ፕሮግራምን ከፍትሃዊ እድሎች ጋር ለሁሉም ተማሪዎች መስጠት የሚችሉ ስለሆነ፤
ጤናማ እና ወጥ ያልሆነ የምዝገባ ደረጃ ያላቸው ት/ቤቶች ብዙውን ጊዜ ወጥ ያልሆኑ ተመራጭ ኮርሶች፣
በተጽዕኖ ውስጥ የወደቁ የቋንቋ መማር-ማስተማር እና የTNLI ፕሮግራሞች፣ በቂ ያልሆኑ የእገዛ እና
የተጨማሪ ኮርሶች እድሎች የሚኖሯቸው ሲሆን እንዲሁም በአቅርቦቶች/ግብዓቶች እጥረት ምክንያት
አንዳንድ ጊዜም ተማሪዎች ያለምንም ተጨማሪ እድሎች የተተው ስለሆነ፤
አንድ ት/ቤት በእያንዳንዳቸው ውስጥ 25 ተማሪዎች ያሏቸው ቢያንስ 2 የመማሪያ ክፍሎችን በየክፍል
ደረጃዎቹ ማስቀጠል እንዲችል የDPS ሠራተኞች እና የት/ቤት አጠናካሪ የመንደሮች ኮሚቴ ለአንድ
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት “ጠንካራ እና አስተማማኝ የምዝገባ ምጣኔ” ብለው የወሰኑት ከ300 ተማሪዎች
በላይ ሲሆን የDPS ሠራተኞች ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ተመሳሳይ/አቻ መነሻ ቁጥርን ለመወሰን አነስተኛ
አማራጭ ፕሮግራሞችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ መረጃን የማሰባሰብ ሂደት ውስጥ የሚገቡ
ስለሆነ፤

የት/ቤት የምዝገባ ምጣኔ ከዚህ የመነሻ ቁጥር በታች ሲወርድ ት/ቤቶች
ያሰቧቸውን ፕሮግራሞች በሚገባ የመተግበር አቅማቸው የሚጎዳ ስለሆነ፤

በገንዘብ ድጋፍ መቀነስ ምክንያት

የዴንቨር ብዙ አካባቢዎች የDPS የምዝገባ ምጣኔን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስን (ከ2014-2020 ውስጥ ብቻ
በግምት እስከ 5,000 የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች መቀነስን) ያስከተለ የሥነ-ሕዝብ ለውጥ ውስጥ
የገቡ ስለሆነ፤
በከተማ እና በስቴት አቀፍ የውልደት ምጣኔ በመቀነሱ፣ የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ በመጨመሩ እና ከነጠላ
ቤተሰብ የቤት ግንባታ ይልቅ የብዙ-ቤተሰብ የጋራ ቤት ግንባታ በመቀጠሉ በትምህርት ቤት እድሜ ውስጥ
ያለው ሕዝብ የመቀነስ ሁኔታ እንደሚቀጥል እና በረጅም ጊዜ ውስጥ የDPS የመጀመሪያ ደረጃ፣ መካከለኛ
ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች እንደሚጎዳ የተተነበየ ስለሆነ፤

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ለምዝገባ ምጣኔ የመቀነስ ችግር መፍትሄዎችን ለመቀየስ እና ተማሪዎችንና
መንደሮችን በተሻለ ለማገልገል በትብብር በማቀድ ሂደት ውስጥ ለት/ቤት ማኅበረሰብ ድምጽ ከፍተኛ ዋጋ
ያለው ስለሆነ፤
አሁን ስለዚህ ይህ ችግር መፈታት ስላለበት በት/ቤት እድሜ ውስጥ ያሉ የልጆች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ
እየቀነሰ በመሆኑ የትምህርት ቦርዱ የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ (ሱፕርኢንቴንዳንት) እና
የዲስትሪክት ሠራተኞች በዲስትሪክቱ በሞላ ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ ያላቸው ት/ቤቶችን እንዲገመግሙ
መመሪያ ሰጥቷል፤

እንዲሁም የDPS ሠራተኞች የት/ቤቶች ሠራተኞችን፣ ተማሪዎችን፣
ወላጆችን/ቤተሰቦች/አሳዳጊዎችን፣ ጎረቤቶችን እና የመንደር ቡድኖችን ጨምሮ የት/ቤት
ማኅበረሰቦችን በቀጥታ የማሳተፍ እና ለDPS ተማሪዎች እንዲሟገት ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል፤
እንዲሁም ለእያንዳንዱ አካባቢ ልዩ ሁኔታዎች ምላሽ ሊሰጡ የሚችሉ፣ ለተማሪዎች ጥራት ያላቸው
ፕሮግራሞችን ለማቅረብ የሚያስችሉ፣ የገንዘብ፣ የሠራተኛ እና የግብዓቶች እጥረትን ለመፍታት
የሚያስችሉ በማኅበረሰብ የተመሩ፣ በዲስትሪክቱ የተደገፉ አማራጮችን ዲስትሪክቱ እንዲያስተባብር፣
ቴክኒካዊ እና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን እንዲሰጥ የትምህርት ቦርዱ ይጠብቃል፤

እንዲሁም የሚቀርቡት በማኅበረሰብ የተመሩ አማራጮች ለተማሪዎች ፍትሃዊ፣ ዘላቂ እና ከፍተኛ
ጥራት ያላቸው አማራጮች እንዲሆኑ የትምህርት ቦርዱ ይጠብቃል፤
እንዲሁም አስተዳደራቸው ምንም ይሁን ምን ሁሉም ት/ቤቶች ሁሉም የDPS ተማሪዎች ጥራት ያላቸው
ፕሮግራሞች የቀረበላቸው እና ሁሉንም ያሰቧቸውን ፕሮግራሞች እና እቅዶችን ሙሉ በሙሉ መተግበር
በሚችሉ ት/ቤቶች የተመዘገቡ መሆኑናቸው ለማረጋገጥ በዚህ ውይይት እንዲሳተፉ የትምህርት ቦርዱ
ያበረታታል።

እንዲሁም ሁሉም አማራጮች እና ሊደረጉ የሚችሉ ለውጦች በስምምነት አዋጁ መሠረት የELA
ፕሮግራሞች (TNLIን ጨምሮ) እና የልዩ ፍላጎት ትምህርት እንዲሁም የማኅበራዊ ስሜታዊ ትምህርት
አካሎችን ጨምሮ ሕጋዊ መስፈርቶችን ያሟሉ እንዲሁኑ የትምህርት ቦርዱ ይጠይቃል፤
እንዲሁም የሚቀርቡት በማኅበረሰብ የተመሩ አማራጮች የሚከተሉትን መስፈርቶች ያሟሉ
ለመሆናቸው የትምህርት ቦርዱ ግምገማ ያደርጋል፦
● በርካታ አማራጮች ከጥቅሞቻቸው እና ጉዳቶቻቸው ጋር የትምህርት ቦርዱ እንዲያቸው
መቅረባቸውን፤
● የቀረቡት አማራጮች ዲስትሪክቱ ለማዋሃድ የሚፈልገውን የDPS ት/ቤቶች/ክፍሎች
የሚያገለግሏቸውን ድምር የተማሪዎች ቁጥርን የሚያሟሉ መሆናቸውን፤
● አማራጮች በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ከ300 ተማሪዎች በላይ የሆነ የምዝገባ ምጣኔን
እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ወደፊት የሚወሰን ት/ቤቶችን የሚያካትቱ መሆናቸውን፤

● አማራጮች ት/ቤቶች በበጀት አስተማማኝ ሁኔታ ውስጥ እንዲሆኑ የሚያስችሉ እና ከሌሎች የDPS
ት/ቤቶች ጋር ወጥ/ተመጣጣኝ እንዲሆኑ የሚያስችሉ መሆናቸውን፤
● አማራጮች ለማንኛውም የአንዲስ ወሰን ቅየሳዎች ጥቅሞችና ጉዳቶችን የሚያቀርቡ መሆናቸው፤
● አማራጮች ማኅበረሰባችን የሚያቀርባቸውን የትምህርት ፕሮግራሞችን እና የተማሪዎች
ውጤቶችን ሊጨምሩ የሚችሉ የት/ቤት ፕሮግራሞች ሀሳቦችን የሚያቀርብ ይሆናል፤
● አማራጮች ማኅበረሰባችን በውህደት ምክንያት የሚለቀቁ ወይም ባዶ የሚሆኑ ት/ቤቶች
ወይም ህንፃዎች አጠቃቀምን በተመለከተ የሚያስባቸውን ሀሳቦችን የሚያቀርብ ይሆናል።

ዶ/ር ኬሪ ኤ. ኦልሰን /Carrie A. Olson, PhD/
Carrie A. Olson, PhD (Jun 11, 2021 10:13 MDT)

Angela Cobián (Jun 11, 2021 11:34 MDT)

ዶ/ር ኬሪ ኤ. ኦልሰን /Carrie A. Olson, PhD/

ፕሬዚዳንት ጸሐፊ

