
BDFH ፖሊሲ- ተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴዎች 

ወላጆች፣ ማኅበረሰቡ፣ ፋኲሊቲ፣ አስተዳዳሪዎች እና የተመረጡ ሠራተኞች የሚወከሉበት ተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴ 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት መቋቋም አለበት።  

ዓላማዎች እና የተፈጻሚነት ወሰን፥ የተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴ ዓላማዎች እና የተፈጻሚነት ወሰን የሚከተለው 
ይሆናል፥ 

የትምህርት ቤቱ እና የዲስትሪክቱ ግብ እንዲመታ ለማገዝ ሲባል በጋራ በሚሰሩ ሥራዎች ላይ የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ 
ተሳታፊ በማድረግ የተማሪዎችን ውጤት እና የትምህርት ቤቱ ድባብ ከፍ ማድረግ። 

የትምህርት ቤቱ ተልዕኮ እና ራዕይ በት/ቤት ማሻሻያ ዕቅዱ (School Improvement Plan /SIP) ላይ በተቀመጠው 
መሰረት ይህን ለመደገፍ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ ማስቀመጥ። SIP፣ ከትምህርት ቤቱ ፕሮግራም ዲዛይን ጋር፣ እንደ 
ትምህርት ቤቱ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ሆኖ ያገለግላል። 

ከስቴት እና ከፌደራል ሕጎች ጋር፣ ከኮሎራዶ የትምህርት ሚኒስቴር ደንቦች፣ ተገቢነት ካላቸው የዩኤስ ዲስትሪክት ፍርድ 
ቤት ትዕዛዞች፣ የዲስትሪክቱ የለውጥ ዕቅድ (District Affirmative Action plan)፣ ከ DPS/DCTA ስምምነት፣ ሌሎች 
ውሎች እና የዲስትሪክቱ ስልጣኖች ጋር በሚጣጣም መልኩ ተገዢ ሆኖ ሥራውን ማከናወን። 

የተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴው ስብሰባ ለሕዝብ ክፍት መሆን አለበት። የነዚህ ስብሰባዎች መጥሪያ ማስታወቂያዎች 
ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መለጠፍ አለባቸው። የስብሰባው አጀንዳ ከስብሰባው አንድ የሥራ ቀን ቀደም ብሎ 
እንዲሁም የስብሰባው ቃለ ጉባዔ ተዘጋጅቶ እንዳለቀ ለሕዝብ በሚታይ ቦታ መለጠፍ አለባቸው። 

ተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴው የሚከተሉትን ያደርጋል፥  

ከትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር፣ መምህራን፣ ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ ሲቪክ እና የንግዱ ዓለም መሪዎች፣ 
የአገልግሎቶች እና የአካባቢ ተወካዮች እና ሌሎች የማህበረሰቡን አባላት ጨምሮ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ጋር 
በትብብር ይሰራል፣ 

በትምህርት ቤት ደረጃ በአንደኛ ደረጃ SIP ን እንደ ኃላፊነቱ ወስዶ ትኩረት ይሰጠዋል፣ 

SIP ን እና የትምህርት ቤቱን ፕሮግራም ዲዛይን ለመደገፍ በርካታ እርምጃዎችን ሥራ ላይ ያውላል እንዲሁም ግብዓቶችን 
ፈሰስ ያደርጋል፣ 

ለ SIP አስፈላጊ የሆነውን መመሪያ፣ ግምገማ እና የማጽደቅ ሥራ ይሰራል፣ 

የትምህርት ቤቱ ዓመታዊ በጀት ከ SIP እና ከትምህርት ቤቱ ፕሮግራም ዲዛይን ጋር ተጣጥሞ መዘጋጀቱን ለማረጋገጥ 
መመሪያ፣ ግምገማ እና የማጽደቅ ሥራ ይሰራል፣ 

እንደ ትምህርት ቤቱ የማሻሻያ እና ተጠያቂነነት ምክር ቤት (School Improvement and Accountability Council 
/SIAC) ሆኖ ይሰራል፣ 

ከወላጆች፣ የማህበረሰብ አባላት፣ ሲቪክ፣ የአገልግሎት እና የአካባቢ ድርጅቶች ጋር በትምህርት ቤቱ የሚኖራቸው ተሳትፎን 
ለማሳደግ እና የማህበረሰብ ግቤት የሚገኝበት መድረክ ለመፍጠር ዝምድና ይፈጥራል፣ 

ከተማሪ ቆጠራ ጋር በተያያዘ በሚነሳ ችግር ማስተካከያ ለማድረግ የሠራተኞች ዳግም ምደባ እንዲደረግ ከማማከር ሥራ 
ጀምሮ ከ SIP፣ የትምህርት ቤቱ በጀት እና የትምህርት ቤቱ ፕሮግራም ዲዛይን ጋር እስከተጣጣመ ድረስ መመሪያ፣ ግምገማ 
እና የማጽደቅ ሥራ መስራት፣ 



ርዕሰ መምህር በመምረጥ ሂደት ላይ ዕጩዎችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ እና ለሱፐር ኢንቴንዳንቱ የተሻሉ እጩዎችን 
በመጠቆም ተሳትፎ ማድረግ፣ 

በርዕሰ መምህሩ ዓመታዊ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ርዕሰ መምህሩ በተባባሪ ኮሚቴው የሥራ ሂደት ላይ ከነበረው 
ተሳትፎ አንጻር ግምገማ በማድረግ መሳተፍ፣ 

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የዲሲፕሊን እና የደሕንነት አፈጻጸም ደንቦችን መገምገም፣ እንደገና ማስተካከል እና ማጽደቅ፣ 

የትምህርት ቤቱን ቀን መቁጠሪያ እና/ወይም የሥራ ዕቅድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ማስተካከል እና መገምገም፣ 

በትምህርት ቤቱ ዲዛይን ላይ ማናቸውም ለውጥ ማድረግ ቢያስፈልግ ይህን ሃሳብ በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በኩል 
ለዲስትሪክቱ የትምህርት ቦርድ ማቅረብ። 

ተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴው የሚከተሉትን አያደርግም፥ 

በትምህርት ቤቱ የዕለት ተዕለት የሥራ ክንውን ላይ መሳተፍ፣ 

በትምህርት ቤቱ ውስጥ ግለሰቦችን (ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ወይም ወላጆችን) በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ፣ 

በሠራተኞች ጉዳይ ጣልቃ መግባት (የትምህርት ቤት የሠራተኞች ኮሚቴ አሁን ባለው DPS/DCTA ውል ራሱን ችሎ 
ይቆማል)። 

ትርጓሜዎች 

በርካታ እርምጃዎች፥ እነዚህ በሚከተሉት አቅጣጫዎች ዲስትሪክቱ ያስቀመጠው የነፍስ ወከፍ ትምህርት ቤት ሥራ 
አፈጻጸም መለኪያ ጠቋሚዎች ናቸው፥ በት/ቤት የተማሪዎች መገኘት፣ የተመራቂ ብዛት፣ የትምህርት ቤት ሥራ አመራር 
ጥራት፣ የተማሪ አክብሮት፣ የትምህርት ቤት ደሕንነት እና ሌሎች እንደ የትምህርት ቤት ተጠያቂነት ደረጃ (School 
Accountability Rating /SAR) ያሉ። 

የትምህርት ቤት ፕሮግራም ዲዛይን፥ የምክር አገልግሎቶች አወቃቀር፣ ተመራጭ/ልዩ የትምህርት መማሪያ ክፍሎች መኖር፣ 
እና ደጋፊ የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የትምህርት ቤቱን እና የዲስትሪክቱን ግብ እና ፕሮግራሞች በሥራ ላይ 
ለማወል የሚረዳ የትምህርት ቤቱ ፕሮግራም ዲዛይን። ይህ በዲስትሪክቱ ስልጣን ስር ያሉትን ፕሮግራሞች ወይም ልዩ 
ትምህርትን አያካትትም። 

የትምህርት ቤት ዕቅዶች፥ ለልዩ ፕሮግራሞች ወይም ሁኔታዎች ዋናውን ዕቅድ ማውጣት ወይም ዕለታዊ ዕቅድ ማስተካከያን 
አያካትትም። በየዓመቱ የሚከናወኑ የዕቅድ አወጣጥ ጉዳዮችን ሊመለከት ይችላል። 

የትምህርት ቤት ቀን መቁጠሪያ፥ ዓመታዊው የትምህርት ቤት ቀን መቁጠሪያ በዲስትሪክቱ የሚዘጋጅ ቢሆንም፣ እንደ ወደ 
ትምህርት ቤት መመለሻ የአብሮነት ምሽት እና የሪፖርት ካርድ መቀበያ ቀን የመሳሰሉ ዝግጅቶችን የትምህርት ቤቱ ተባባሪ 
ኮሚቴ በዓመት አንዴ ዕቅድ ሊያወጣ ይችላል። 

የትምህርት ቤት ዲዛይን፥ ትምህርት ቤቱ በሥራ ላይ የሚያውለው በቦርድ የጸደቀ ሞዴል፣ ለምሳሌ ከኬጂ-8ኛ፣ ሞንቶሶሪ፣ 
ወይም የተሻሻለ ቀን መቁጠሪያ። 

አፈጻጸሞች፥ ሱፐር ኢንቴንዳንቱ ይህን ፖሊሲ ተፈጻሚ ለማድረግ የሚረዱ ደንቦችን እንደ አስፈላጊነቱ ሊያወጣ ይችላል።  

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀው ኤፕሪል 24፣ 2003 

 


	BDFH ፖሊሲ- ተባባሪ የትምህርት ቤት ኮሚቴዎች

