ስለDPS ምዝገባ ቁጥር የመቀነስ ችግር ፈቺ አማካሪ ኮሚቴው
ስ ብ ሰባ 2 / ስ ለ ም ዝ ገ ባ ቁ ጥ ር የ መ ቀ ነ ስ ች ግ ሮ ች ፣ ማ ር ች 1 6/ 2 0 2 2
የርዕስ ዘርፎች

ማስታወሻ እና አገናኞች

እንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበልና
ምዝገባ

የኮሚቴ አባላት ሁለት ወይም ሦስት በመሆን ከእየራሳቸው ጋር በመጠያየቅ በቡድን
ሠርተዋል። የመጠያየቅ ተግባሩ አባላት ቦታውን እንዲለማመዱት እና ከጥሩ ቦታ
ለመሥራት እንዲዘጋጁ አስችሏቸዋል። በጊዜ እጥረት ምክንያት በዚህ ስብሰባ በቡድኑ
መድረክ ለመወያየት ወይም ሀሳብ ለመለዋወጥ አልቻልንም።

የፕሮጀክት ልክን እና ይህ ኃላፊነት
ሊኖረው የሚችለው አቅምን
መገምገምና ማጠናከር

ይህ ክፈለጊዜ በኤሪካ በመታገዝ በግራንት ተመርቷል። በሚከተሉት ሀሳቦች ዙሪያ
ማጠናከሪያ ተሰጥቷል፦
● ት/ቤቶችን ለመዝጋት እና/ወይም ለማዋሃድ መስፈርቶችን እንዲያወጡ
ኮሚቴውን ማጎልበት።
● መስፈርቶቹ ምን መምሰል እንዳለባቸው እና የሚመለከታቸው
አካባቢዎችን እንዴት ሊጎዳ ስለሚችልበት ሁኔታ ገና ብዙ ጥያቄዎች አሉ።
የስኬት ብያኔው ከኮሚቴ አባላት በተሰጡ አስተያየቶች ተሻሽሏል። በተጻፈው
መገዛት በመቻል ዙሪያ የተወሰነ መስማማት ነበር። በጊዜ እጥረት ምክንያት የቡድኑ
ስምምነቶች አልተቋጩም ወይም አልተደመደሙም። ውይይት ያልተደረገባቸው
ወይም ያልጸደቁ ጥቂት የተሰጡ አስተያየቶች ነበሩ። እነዚህ አስተያየቶች በኢሜል
ይላኩና ለሦስተኛው ስብሰባ የሚጸድቁ ይሆናሉ።
ሁለት የእንግሊዝኛ ቡድኖች እና አንድ የስፓንሽኛ ቡድን የ"ዳታ ምልከታ"
አድርገዋል። የዳታ/የመረጃ ምልከታው ለቤተሰቦች፣ ማኅበረሰቦች፣ ት/ቤቶች፣
ወዘተ. የመጀመሪያ ግብረመልሶች እና ሊኖሩ የሚችሉ ተጽዕኖዎችን የሚሰጡ
እድሎች ያሏቸው አምስት ጣቢያዎች ወይም ርዕሶችን ያካተተ ነበር። የጣቢያው
ርዕሶች የሚከተሉት ነበሩ፦
● ዴንቨር በመለወጥ ላይ ያለች ከተማ
● የ DPS የምዝገባ አካሄዶች
● የት/ቤት ምርጫ
● የት/ቤት ፋይናንስ/በጀት እና አቅርቦቶች/ምዝገባ
● የኮሎራዶ የቻርተር ት/ቤቶች ሕጎች
● ቡድን 1፦ በቤተሰቦች እና ማኅበረሰቦች ላይ ስለሚኖሩ ተጽዕኖዎች
ተነጋግሯል። የምዝገባ መቀነስ ማለት የገንዘብ ማነስ ማለት ነው። ማዋሃድን
እንደመጥፋት ሳይሆን እንደዕድሎች/መልካም አጋጣሚዎች ተመልክቷል።

ስምምነቶች

የዳታ/የመረጃ ምልከታ

የዳታ ምልከታ ውጤቶችን እና
ከምልከታ በኋላ የተሰጡ የተሞክሮ
ማብራሪያዎችን ይመልከቱ

●

ቡድን 2፦ የምዝገባ መቀነስ ተደራራቢ ችግር ነው...የቀጠለ
ማጣት/መጥፋት።

●

ቡድን 3፦ ስለት/ቤት፣ ስለገንዘብ ምንጪ (ፈንዲንግ) የማኅበራዊ
ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ስላሉ ስጋቶች በመነጋገር ውሳኔዎችን ወስኗል።
በልጆች እና ቤተሰቦች ላይ ሊኖሩ በሚችሉ ተጽዕኖዎች ላይ ማተኮርን
አድንቋል። በአስተያየቶቹ ሊጠቀም የሚችለው ማን ነው? መስፈርቶች
ኢፍትኩልነትን ሊያመጡ ይችላሉ።
1

የርዕስ ዘርፎች

ቀጣይ እርምጃዎች

ማስታወሻ እና አገናኞች
●

ተጨማሪ የዳታ ጥያቄ፦ DPS ስለሚያደርገው የበጀት ድጋፍ የሚታወቅ
አለ? መልስ፦ የተወሰነ ዓይነት ድጋፍ ሁልጊዜም ይኖራል ነገር ግን ተጨማሪ
የኮቪድ ገንዘብ ድጋፎች አይኖሩም።

●

በዳታ ምልከታው የታዩ ስጋቶች/ችግሮች። በጣም አንገብጋቢዎቹ የትኞቹ
ናቸው?
ሌላ ምን ማወቅ/መመልከት ያስፈልገናል?
መላ ምቶችን መፍታት ወይም ማጥራት
መስፈርቶችን ለማውጣት መሪያዎች ላይ መወያየት

●
●
●

2

