በDPS የምዝገባ መቀነስ ችግር ፈቺ አማካሪ ኮሚቴ
ስብሰባ 7 / የምዝገባ መቀነስ ተግዳሮቶች፣ ሜይ 18፣ 2022
ርዕሰ ጉዳዮች
የእንኳን ደህና መጡ አቀባበል እና
ምዝገባ

የመጠይቅ ውጤቶች

ማስታወሻዎች እና አገናኞች
ስብሰባው በአጠቃላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ እና ምዝገባ ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት ጀምሯል።
የቋንቋ ፍትህ መግለጫ ተከናውኗል። ከአንዳንድ አጠቃላይ የቡድን ስምምነቶች ማሳሰቢያዎች
እና አጀንዳዎች ግምገማ በኋላ ቡድኑ በቀጥታ ወደ የዳሰሳ ጥናቱ ውጤት አልፏል፣ እንዲሁም
በበጎ ፈቃደኞች የተዘጋጀውን የተሻሻሉትን መስፈርቶች ገምግሟል። በስብሰባ 7 ላይ
ለሱፕርኢንቴንዳንቱ እንዲቀርብኡ የተጠቆሙትን መስፈርቶች ኮሚቴው አቅርቧል። በረቂቅ
መስፈርቶች ዙሪያ ለህብረተሰቡ ከተሰጠው መጠይቅ የተገኘው ግብረመልስ ለቡድኑ
ቀርቦለታል። ግብረመልስ ከሰማ በኋላ አንዳንድ ማሻሻያዎችን በማድረግ እና አንዳንድ
መጠባበቂያዎችን ከጨመረ በኋላ ቡድኑ በመስፈርቶቹ ስምምነት ላይ ድምጽ ሰጥቷል። ቀጣይ
እርምጃዎች በተለይ የቻርተር እና የዲስትሪክት ት/ቤቶች ተስማምተው መኖራቸውን እና
ሂደቱ በት/ቤቶች ውስጥ ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ የደረጃ 3 ማሻሻያውን መቀጠል ዙሪያ
ይሆናሉ።
የዳሰሳ ጥናት ለህብረተሰቡ የተላከ ሲሆን 165 ምላሽ ሰጪዎች ነበሩ። የዳሰሳ ጥናቱ ውጤቶች
አንዳንድ የተለመዱ ጭብጦችን አዘጋጅተዋል። እነሱም የሚከተሉት ነበሩ፦
● ለውህደቶች/ቡደናዎች ድጋፍ - በማዋሃድ ላይ ማትኮር እና ማህበረሰቦችን ማካተት
ትርጉም የሚሰጥ ነው።

●

በፋይናንስ ጠንካራ የመሆን ሁኔታ የተደጋገመ ይመስላል - በፋይናንስ ጠንካራ የመሆኑ
ክፍል ያስፈልጋል፣ የምዝገባ መቀነስ ያሳዩ ወይም ቀድሞውኑ በጣም ትንሽ የሆኑ
ት/ቤቶች የፋይናንስ አለመረጋጋት ችግር አልነበረባቸውም ነበር?

●

የማህበረሰብ ተሳትፎ - የማህበረሰብ ተሳትፎ ለማንኛውም የማዋሃድ/የማጠናከር
ሂደቶች አስፈላጊ ይሆናል።

ኮሚቴው የዳሰሳ ጥናት ውጤቶቹን በትንሽ ምላሽ ወይም ስጋቶች ተቀብሏቸዋል።

መስፈርቶቹ

የመስፈርቶቹ የመጨረሻ ረቂቅ ለቦርዱ እና ለሱፕርኢንቴንዳንቱ እንዲቀርብ በኮሚቴው ቀርቦ
ድምጽ ተሰጥቶበታል። ይህ የመስፈርቶች ረቂቅ የት/ቤት መዘጋት/መዋሃድ ሂደት አካል
በመሆን መሪ መርሆችን እና የፍትኩልነት ማስጠበቂያዎችን ያካትታል።
●

መስፈርት 1 - ዝቅተኛ ምዝገባ ያላቸው በዲስትሪክት የሚተዳደሩ
ትምህርት ቤቶች
ምን - መስፈርት 1 ያለ የበጀት ድጋፍ ወይም የውጭ የገንዘብ ምንጮች ጥራት
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ማስታወሻዎች እና አገናኞች

ያለው ፕሮግራም ማቅረብ የማይችሉ በጣም ዝቅተኛ የምዝገባ ምጣኔ
ያላቸውን የዲስትሪክት ት/ቤቶችን ይለያል።

●

መስፈርት 2 - የምዝገባ መቀነስ አዝማሚያን የሚያሳዩ በዲስትሪክት
የሚተዳደሩ ት/ቤቶችን ከወዲሁ መለየት
ምን - መስፈርት 2 በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ምዝገባ ምጣኔ ውስጥ
ከመግባታቸው በፊት የምዝገባ መቀነስ አዝማሚያ እያሳዩ ያሉ የዲስትሪክት
ት/ቤቶች ከወዲሁ ይለያል።

●

መስፈርት 3 - በፋይናንሺያል ኪሳራ/እዳ ውስጥ ያሉ ቻርተር
ትምህርት ቤቶች
ምን - መስፈርት 3 ከኪሳራ/እዳ ነፃ ሆነው መቀጠል ወይም በገንዘብ ራሳቸውን
የማይችሉ የቻርተር ትምህርት ቤቶችን ይለያል።

ኮሚቴው መስፈርቶቹን ካቀረበ በኋላ ለተጨማሪ ሃሳቦች እና ማሻሻያዎች ወደ ተዛማጅ
ቡድኖቻቸው ተከፋፍለዋል። አንዳንድ ቀሪ ስጋቶች ቢኖሩም ቡድኑ መስፈርቶቹን ሊቀርቡ
በሚችሉበት ደረጃ በማጠናቀቅ ወደ ፊት መሄድ ችሏል።
ጉልህ ነጥቦች እና ስጋቶች

የኮሚቴው አባላት ከመስፈርቶቹ ጋር የሚገናኙ አንዳንድ ተጨማሪ ስጋቶችን ለይተው
መውጣታቸውን እና መፍትሄ ለማግኘታቸው እርግጠኛ ለመሆን ይፈልጋሉ። እነሱም
እንደሚከተሉት ናቸው:-

●

ትኩረቱ ከትምህርት ቤት መዘጋት በተቃራኒ በት /ቤት መጠናከር/መዋሃድ ላይ መሆን
አለበት። የመሪ መርሆችን እና የፍትኩልነት ማስጠበቂያዎችን ጨምሮ መታሰብ
ያለባቸው በእያንዳንዱ መስፈርት ዙሪያ ተጨማሪ አስተያየት አለ።

●

ቡድኑ በጊዜ እና በሂደቱ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችንም ለይቷል። ት/ቤቶችን
በመለየት ዙሪያ በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን የግምቶች አቅጣጫ
ለውጦችን ማጤን ይፈልጋሉ። እንዲሁም የትግበራ ጊዜው ከመቼ እንደሚጀምርም
ከሱፐርኢንቴንዳንቱ ለማወቅ ይፈልጋሉ።

●

በቻርተር ት/ቤት መስፈርቶች ዝርዝሮች ዙሪያ እና ሂደቱ በዲስትሪክት በሚመሩ
ት/ቤቶች ፍትሃዊ መሆኑን በማረጋገጥ ዙሪያ የበለጠ ግልጽነት ያስፈልጋል። በቻርተር
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ማስታወሻዎች እና አገናኞች
ት/ቤቶች ላይ የሚተገበሩት መስፈርቶች በዲስትሪክት በሚመሩ ት/ቤቶች ላይ
ከሚተገበሩት መስፈርቶች ጋር ተመጣጣኝነት ያላቸው መሆኑን ለማረጋገጥ
የዲስትሪክት መሪው ከቡድኑ ጋር የተወሰነ የክትትል ሥራ ለመሥራት ተስማምቷል።

ቀጣይ እርምጃዎች

●
●
●

DPS በቻርተር/ዲስትሪክት ት/ቤቶች መካከል መስፈርቶችን እና ተመጣጣኝነትን
(ፍትኩልነት) ለማጥራት ክትትል ያደርጋል
ለሱፕርኢንቴንዳንቱ የሚያቀርቡ አቅራቢዎችን መለየት
ለሱፕርኢንቴንዳንቱ ማቅረብ
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