
ትንሽ ተማሪዎች ያሏቸው ትምህርት ቤቶች ውሳኔ
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች - ከኦገስት 31, 2021 ዓ.ም ጀምሮ

ትንሽ ተማሪዎች ያሏቸው ትምህርት ቤቶች ውሳኔ ምንድን ነው?

የዴንቨር የትምህርት ቦርድ (Denver Board of Education) በጁን 2021 ዓ.ም ትንሽ ተማሪዎች ያሏቸው ትምህርት ቤቶች
ውሳኔን ያፀደቀ ሲሆን ውሳኔው ዲስትሪክቱን እየቀነሰ የመጣውን የአንደኛ ትምህርት ቤቶች ምዝገባ ችግርን ለመፍታት
በዲስትሪክቱ በሞላ ከሚገኙ የትምህርት ቤት ማህበረሰቦች ጋር እንዲሰራ ያዛል።

ውሳኔው ለDPS ሰራተኞች እየቀነሰ ለመጣው የቅበላ/ምዝገባ መጠን ለተማሪዎች የመሸጋገሪያ የአፍ መፍቻ ቋንቋ በየመመሪያ
አሰጣጥ (Transitional Native Language Instruction፣ TNLI) ሞዴልን በመጠቀም የሚካሄድ ጠንካራ የሁለት ቋንቋ
ትምህርትን ጨምሮ ዘላቂ ፕሮግራምን ከሚያረጋግጡ መመሪያዎች ገጋር ሊሰሩ የሚችሉ መፍትሄዎችን ለማምጣት ማህበረሰብ
መር፣ በዲስትሪክት መር አሰራር ማካሄድ እንዲጀምሩ ጥሪ ያደርጋል።

የቅበላ እየቀነሰ መምጣት ማለት ምን ማለት ነው?

በብዙ የDenver ክፍሎች ዋና ዋና የሥነ ሕዝብ አሰፋፈር ለውጦች እየተካሄዱ በመሆኑ ይህም በDPS’ ተማሪ-እድሜ ብዛት ላይ
ትልቅ ተጽእኖ እየፈጠረ ነው። በ2014-2020 ዓ.ም መካከል DPS የመዘገበው ከ5,000 ያነሱ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ሲሆን
ሂደቱ በቀጣይ አምስት አመታት ውስጥም እንደሚቀጥል ይጠበቃል።

የቅበላ እየቀነሰ መምጣት በትምህርት ቤቶቻችን ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?

ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ቁጥር እየቀነሰ ሲመጣ የቅበላ መጠኑም በመላው ዲስትሪክቱ በሚገኙ በብዙ ትምህርት
ቤቶች እየቀነሰ ይመጣል። ትምህርት ቤቶች የሚቀበሉት/የሚመዘግቡት ተማሪዎች ብዛት ጥቂት እየሆነ ሲመጣ DPS እና
ትምህርት ቤቱ ከግዛቱ የሚያገኙት የገንዘብ መጠን ስለሚቀንስ ይህም ለተማሪዎች ተገቢ ናቸው ብለው የምናምንባቸው
ሁሉንም ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች በገንዘብ መደገፍን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህ ሁኔታ በሚቀጥሉት አምስት
ዓመታት ውስጥ ይቀጥላል ተብሎ ተገምቷል።

የተሟላ ቅበላ ያደረገ ትምህርት ቤት አስፈላጊ የሚሆነው ለምንድን ነው?

የተሟላ ቅበላ ያደረገ ትምህርት ቤት ለተማሪዎቹ የሚከተሉትን ጨምሮ ፈጣንና እኩል የተማሪ እድሎች ማቅረብ የሚችልበት
በቂ ገንዘብ ይኖረዋል፥

● መደበኛ መርሀግብር የተያዘላቸው የአርት፣ የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ ሙዚቃእና/ወይም ሌሎች ምርጫዎች።
● ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች ተገቢ የክፍል ደረጃና የቋንቋ ደረጃ ፕሮግራሞች
● የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ፣ የልዩ ፍላጎት ትምህርት፣ ሂሳብ እና በሁሉም ደረጃዎች የሚካሄዱ የእውቀት ጣልቃገብነቶች



● የአእምሮ ጤና ድጋፎችማለትም እንደ የትምህርት ቤት አማካሪዎች፣ የስነ ልቡና ሙያተኞች እና/ወይም ማህበራዊ
ሰራተኞች፣ እና ወደ ቀደመ ሁኔታ የመመለሻ አሰራሮች ሰራተኞች የመሳሰሉ።

● ለመምህር የእቅድ ዝግጅት የተመደበ ጊዜ እና በዳታ የሚመራ የመመሪያ አሰጣጥ አሰራሮች
● የመምህራን በአንድ የትምህርት አይነት ወይም የክፍል ደረጃ እና ምዘናዎች ላይ የማተኮር ችሎታ

አንድ ትምህርት ቤት ከአቅም በታች ሲቀበል/ሲመዘግብ ምን ይሆናል?

ዝቅተኛ ቅበላ ያደረጉ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው ወጥነት የሌላቸው የምርጫ የትምህርት አይነቶችን ያቀርባሉ፣
በTNLI ፕሮግራም ዝግጅት ጥራት ላይ ተጽእኖ ያጋጥማቸዋል እንዲሁም የጣልቃገብነት (ለምሳሌ፥ የእውቀትና ሂሳብ ተጨማሪ
እርዳታ) ወይም ማስቀጠያ (ለምሳ፡ የባለተሰጥኦ እና ባለችሎታ ፕሮግራሞች) እድሎች ውሱንነት ያጋጥማቸዋል። ዝቅተኛ
ቅበላና የTNLI ፕሮግራም ያላቸው ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው የክፍል ደረጃዎችን በመቀላቀል ተጨማሪ ማቻቻሎችን
ለማድረግ ይገደዳሉ።

በትምህርት ቤቶች የሚደረጉ ለውጦች የሚተገበሩት መቼ ነው?

ይህ ሂደት በአንድ ምሽት አይካሄድም። በትምህርት ቤቶች ውስጥ እስከ 2023-24 ዓ.ም የትምህርት አመት ድረስ ምንም
ለውጦች አይደረጉም። የትኛውም ለውጦች ከመደረጋቸው በፊት DPS ተጽእኖ በተፈጠረባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ የሚገኙ
ትምህርት ቤቶችን ማቀናጃ የፈጠራ አማራጮችን ለማዘጋጀት ከትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ቤተሰቦችና ነዋሪዎች ጋር በጋራ
ይሰራል። በ2022 ዓ.ም የፀደይ ወቅት DPS እና የማህበረሰብ አባላት እነዚህን አማራጮች በ2022 የፀደይ ወቅት ድምጽ
እንዲሰጥባቸው ያቀርባሉ። በአዲስ መልኩ የሚቀናጁት ትምህርት ቤቶች በ2023 ዓ.ም የፀደይ ወቅት የSchoolChoice ላይ
ይሳተፋሉ እንዲሁም በ2023-24 ዓ.ም የትምህርት አመት ክፍት ይሆናሉ።

ትምህርት ቤቶችን የማቀናጀት ጥቅም ምንድን ነው?

በጥቅሉ አንድን ትምህርት ቤት በመዝጋት ሌላኛውን ትምህርት ቤት ክፍት ከማድረግ ይልቅ ቦርዱ ትምህርት ቤቶችን በማቀናጀት
ወይም በማዋሀድ ላይ እንድንሰራ ያዘናል። የሚቀናጁት ትምህርት ቤቶች የተሟላ ቅበላ ስለሚያደርጉ ለተማሪዎቻችንና
ቤተሰቦቻችን የሚገቧቸውን የተለያዩ የማብቂያ እድሎች ያቀርባሉ።

ማቀናጀት ይዘጉ ወይም መሰረታዊ ለውጦች ያደርጉ የነበሩ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ የማህበረሰቡን ጥንካሬዎች ይጠቀማል
እንዲሁም የተማሪዎቻችንን የአሁንና የወደፊት ፍላጎቶች የማሟላት አቅም መልሶ በማቀናጀት ሂደት እነዚህ እሴቶች
አለመባከናቸውን ያረጋግጣል።

ይህ ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ምን ማለት ነው?

DPS እና ቦርዱ በየትኛውም ለውጦች ስር ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሰራተኞችን ለመደገፍ ያላቸውን ቁርጠኝነት በግልጽ
አሳውቀዋል። የትኛውም ለውጥ የሚደረገው ከሁለት አመታት በኋላ ቢሆንም የትምህርት ቤት ሰራተኞች በቦርዱ የሚታዩ
አማራጮችን በማዘጋጀት ረገድ ለተማሪዎች ቀጣይነት ለማቅረብ እና ከማህበረሰብ አባላት ጋር በጋራ ለመስራት ወሳኝ ናቸው።

የዚህ ሂደት አካል የሚሆኑት የትኞቹ ትምህርት ቤቶች ናቸው?

ቦርዱ የትኞቹ ትምህርት ቤቶች የዚህ በሂደት አካል እንደሚሆኑ በመደበኛነት በየግል አላሳወቀም። ተጨማሪ ዝርዝሮች በ2021
ዓ.ም የመኸር ወቅት እንደሚገለጹ ይጠበቃል።



DPS ለዚህ ሂደት እንዴት ትምህርት ቤቶችን ለይቶ ያሳውቃል?

የDPS የዕቅድ ዝግጅት ቡድን በየአመቱ ስትራቴጂያዊ ክልላዊ ትንተና (SRA) በሚያወጣበት ወቅት በዲስትሪክቱ በጠቅላላው
የቅበላ/ምዝገባ ሂደቶች ላይ ጥልቅ ትንተና ያካሂዳል። በዲስትሪክታችን ውስጥ የምዝገባ/ቅበላ መቀነስና ከአቅም በታች ቅበላ
ችግር ያጋጠማቸው ብዙ ትምህርት ቤቶች ያሉ በመሆኑ ፍለጋ የምናደርገው በSRA መነሻነት በተለያዩ እጅግ ከፍተኛ ተጽእኖ
ባጋጠማቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ነው። በዲስትሪክታችን በመላ እያጋጠመ ያለውን የምዝገባ/ቅበላ መቀነስ ችግር ለመፍታት
በምናደርገው ተነሳሽነት ይህ ሂደት በሌሎች ክልሎችም ይካሄዳል የሚል ሀሳብ አለን። በዚህ ማህበረሰብ መር የአሰራር ሂደት ስር
የሚያልፉ የመጀመሪያዎቹን ትምህርት ቤቶች ዝርዝር በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ እንደምንገልጽ እንጠብቃለን።

ትምህርት ቤቶችን በማቀናጀት ሂደት ስር ተሳታፊ የሚሆኑት የትኞቹ የቻርተር ትምህርት ቤቶች ናቸው?

የቅበላ እየቀነሰ መምጣት በዲስትሪክቱ ውስጥ በሚገኙ በሁሉም አይነት ትምህርት ቤቶች (በዲስትሪክቱ የሚንቀሳቀሱ፣
የፈጠራና የቻርተር) ላይ ተጽእኖ ይፈጥራል። ትምህርት ቤቶችን የማቀናጀት ሂደት በዲስትሪክት የሚንቀሳቀሱና የፈጠራ
ትምህርት ቤቶችን የሚያካትት ቢሆንም እንኳ የቻርተር ትምህርት ቤቶች የቅበላ መቀነስን በሌሎች ዘዴዎች መፍታት ያለባቸው
ከመሆኑም በተጨማሪ በቦርዱ በተላለፈው የትንሽ ተማሪዎች ያሏቸው ትምርርት ቤቶች ውሳኔ ላይ በተገለጸው መሰረት
በውይይቶች ላይ እንዲሳተፉ ይበረታታሉ። ሁሉም የDPS የቻርተር ትምህርት ቤቶች ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች
ከመሆናቸውም በተጨማሪ በገንዘብ እራሳቸውን የመቻል ሙሉ ኃላፊነት አለባቸው። ይህ ማለት ትምህርት ቤቶቹ የተሟላ ቅበላ
በማያደርጉበት ወቅት ተጨማሪ የዲስትሪክት የገንዘብ ድጋፍ አይጠይቁም። በገንዘብ አቅም እራስን መቻል በእያንዳንዱ የቻርተር
ትምህርት ቤት እና በደስትሪክቱ መካከል የሚፈጸም ውል ዋና መስፈርት ሲሆን የቻርተር ትምህርት ቤቱ የማይታደስ ወይም
ጤናማ የገንዘብ አቋም በማይኖረው ወቅት ውሉን እንዲመልስ የማይጠየቅ ሊሆን ይችላል።

ማህበረሰቡ በዚህ ሂደት ላይ እንዴት መሳተፍ ይችላል?

መስራት የሚጠይቁ ብዙ ዝርዝሮች ያሉ ቢሆኑም ከ2021 ዓ.ም የመኸር ወቅት መጀመሪያ ጀምሮ ፈጣንና ጥብቅ የማህበረሰብ
ተሳትፎ ሂደት እንዲኖር ለማድረግ በቁርጠኝነት እንሰራለን። ትምህርት ቤትዎ በዚህ ሂደት ላይ የሚሳተፍ ከሆነ የትምህርት ቤትዎ
መሪ በቀጣዩ የትምህርት አመት መጀመሪያ ላይ እንዴት ተሳትፎ እንደሚያደርጉ የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ይገልጽልዎታል።
ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ ሳያመነቱ ያነጋግሩን ወይም ለቤተሰብና ማህበረሰብ የእርዳታ መስመራችን በ
720-423-3054 ይደውሉ ወይም በኢሜይል FACEHelpline@dpsk12.org ይጻፉልን።

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/21859_1_SRA-Exec-Summary_AM.pdf

