
DPS የእናንተ ድምጽ የዳሰሳ ጥናት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ
ጥያቄዎች

አጠቃላይ ጥያቄዎች

ጥያቄ፦ የዳሰሳ ጥናቱ ዓላማ ምንድነው?

መልስ፦ DPS የዳሰሳ ጥናቶችን የሚያደርገው የሚከተሉትን ማወቅ እንድንችል ነው፦

● በት/ቤት ውስጥ የልጅዎ ተሞክሮ።
● ከት/ቤት ሰራተኞች ጋር የእርስዎን ተሞክሮ።
● የተማሪዎን የመማር እና ስሜታዊ ደህንነት በተሻለ እንዴት መደገፍ እንደምንችል፤ እና
● ለእርስዎ እና ለተማሪዎ ድጋፍ ለማሻሻል ምን ማድረግ እንደምንችል።

ጥያቄ፦ የዳሰሳ ጥናቱ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ግዴታ ነው?

መልስ፦ እርስዎ እና ተማሪዎ የዳሰሳ ጥናቱን የመውሰድ ግደታ የለባችሁም።

ጥያቄ፦ መልሶቼ ምስጢራቸው የተጠበቀ ይሆናሉ?

መልስ፦ አዎ፣ ግላዊ መልሶችዎ ምስጢራቸው የተጠበቀ ይሆናሉ። ምስጢራዊነትን ለማረጋገጥ አጠቃላይ ውጤቶችን
የምናጋራው በዲስትሪክቱ ውስጥ ብቻ ነው። አነስተኛ ምላሾች ቢኖሩም እንኳን፣ የሕዝብ ብዛቱ ትልቅ ስለሆነ የትኛውም መልስ
ሰጪ ሊለይ አይችልም።

ጥያቄ፦ ከአንድ በላይ ተማሪ አለኝ። እንዴት ከአንድ የዳሰሳ ጥናት በላይ መሙላት እችላለሁ?

መልስ፦ በቤትዎ ለአንድ ተማሪ አንድ የዳሰሳ ጥናት መሙላት አለብዎት። የመጀመሪያ የዳሰሳ ጥናትዎ መጨረሻ ላይ ሲደርሱ፣
ለሌላ ተማሪ ሌላ የዳሰሳ ጥናት እንዲሞሉ ይጠየቃሉ።



ጥያቄ፦ የዳሰሳ ጥናቱ እንዲሻሻል ምክሮችን እንዴት መስጠት እችላለሁ?

መልስ፦ የዳሰሳ ጥናቶቻችንን እንዴት ማሻሻል እንደምንችል ምክሮችን ለመቀበል ሁልጊዜ ዝግጁ ነን። ለወደፊት የዳሰሳ ጥናቶች
ስናቅድ የእርስዎን ምክሮች ከግምት ውስጥ እናስገባለን። እባክዎ ምክሮችዎን በሙሉ ወደሚከተለው ይላኩ፦
surveys@dpsk12.net።

ጥያቄ፦ በጠቅላላ በ DPS ላይ ግብረ መልስ እንዴት መስጠት እችላለሁ?

መልስ፦ በአጠቃላይ የዲስትሪክት አፈጻጸሞች ላይ እንዲሁም በት/ቤት ተኮር አፈጻጸም ላይ የእርስዎን ሂሶች፣ አስተያየቶች፣ እና
ጥቆማዎች እንቀበላለን። እባክዎ ግብረ መልስዎን ወደሚከተለው ይላኩ፦ surveys@dpsk12.net። ግብረ መልስዎን
ለዲስትሪክት መሪዎች በምንሰጠው ምልከታ እና ትንተና ላይ እናካትተዋለን።

ጥያቄ፦ ስለ ዘር/ጎሳ የምትጠይቁኝ ለምንድነው?

መልስ፦ ይህንን ጥያቄ የምንጠይቀው የሁሉም ዘር እና ጎሳ የኋላ ታሪክ ያላቸው ተማሪዎቻችን እና ቤተሰቦቻችን በ DPS ውስጥ
ተመሳሳይ ተሞክሮ እያገኙ መሆናቸውን ማወቅ ስለምንፈልግ ነው። ይህን ጥያቄ መመለስ ካልፈለጉ መመለስ የለብዎትም።
ከመለሱ፣ ምላሽዎ ከእርስዎ ጋር መልሶ አይገናኝም። መመለስ ካልፈለጉ፣ የዳሰሳ ጥናቱ መጨረሻ ላይ “Prefer Not to Answer”
(መመለስ አልፈልግም) የሚለውን ይምረጡ ወይም “Submit” (አስገባ) የሚለውን ይንኩ።

ቴክኒካዊ ጉዳዮች

ጥያቄ፦ የዳሰሳ ጥናቱ (መጠይቁ) ከተዘጋስ?

መልስ፦ የዳሰሳ ጥናቱ (መጠይቁ) አሁን ተዘግቷል፤ እናም ምላሾቹን መገምገምና መተንተን ጀምረናል። የዳሰሳ ጥናቱን
(መጠይቁን) ለተጨማሪ መክፈት አንችልም። በዳሰሳ ጥናቱ (መጠይቁ) ለመሳተፍ እድሎች ወደፊት ይኖራል።

ጥያቄ፦ ምላሾቼን ያስገባሁት ሳልጨርስ ነው ወይም መልሶቼን መቀየር እፈልጋለሁ። ያን ማድረግ የምችለው እንዴት ነው?

መልስ፦ እባክዎ የዳሰሳ ጥናትዎን መልሶ የማስገባት ጥያቄዎን ወደ surveys@dpsk12.net ኢሜይል ይላኩ።

ለሌላ ለማናቸውም ቴክኒካዊ ጥያቄዎች፣ወደ surveys@dpsk12.net ኢሜይል ይላኩ።
ለሌሎች ጥያቄዎች በሙሉ፣ ወደ Family and Community Help Line (የቤተሰብ እና ማህበረሰብ የእርዳታ
መስመር) በ 720-423-3054 ይደውሉ።
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