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የቻልነውን ያህል፣ በመረጥነው ጊዜ እና ቦታ በኛ ትምህርት 
ቤት የመማር ፍላጎት ያላቸውን ሁሉንም ልጆች በስኬት 
እናስተምራለን። ይህን ለማድረግ አስቀድመን ከሚያስፈልገን 
በላይ እናውቃለን። ማድረግ አለማድረጋችን በስተመጨረሻም 
የሚመሰረተው እስካሁን ስላላደረግነው በሚሰማን ላይ ነው።

ሮን ኤድመንድስ፣ ሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ (Harvard University)
"A Blueprint for Action II"፣  

ጥቁር ልጆችን የማስተማር ብሔራዊ ኮንፈረንስ (1987)
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የለውጥ ጊዜ፦ 
በመሻሻል ላይ መሻሻል

ወደ 20 ዓመታት ለሚሆን ጊዜ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት (DPS) በማደግ ላይ ያለ ቀጠና ሆኖ ቆይቷል። 
በመጨረሻው የስትራቴጂ እቅዳችን፣ የዴንቨር እቅድ 2020 እንደተመራው በሁሉም ሰፈር ውስጥ ታላላቅ ትምህርት 
ቤቶች እንዲኖሩ በማድረግ፣ በወጣት ተማሪዎቻችን ላይ ለስኬት መሠረትን በመጣል፣ ለስራ እንዲሁም ለኮሌጅ 
በማዘጋጀት፣ በምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ እና የእድል ክፍተቶችን በማጥበብ ላይ ተጠናክረናል። እያንዳንዱ 
ልጅ ስኬታማ ይሆናል በሚል ራዕይ በመማሪያ ክፍሎቻችን ውስጥ፣ ቀደም ባለ መማር ላይ፣ በተለይም ከኬጂ-
3ኛ ክፍሎች ውስጥ እንዲሁም ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁ የሆኑ ተማሪዎችን በማስመረቅ ላይ ጥንካሬያችንን 
በመጨመር ላይ አተኩረናል። ጠንካራ ተሰጥዖን በመሳብ፣ በማሳደግ እና በመያዝ ላይ አተኩረናል። አስተማሪዎቻችን 
በማህበረሰባቸው ፍላጎቶች ላይ ተመስርተው ውሳኔዎችን እንዲወስኑ እነሱን በማጠናከር ላይ አተኩረናል። በዚህም 
ምክንያት የእኛ ተማሪዎችን አጠቃላይ ስኬት በአራት ዓመቱ የምረቃት ምጣኔ ከ2006-07 ወደ 2020-21 ከ39% ወደ 
74% ከፍ ሲል እንዲሁም ባለፉት 10 ዓመታት ከ18% በላይ ሲጨምር አይተናል።

ይህ የመጨመር ሂደት ቀጣይነት ያለው ሆኗል። ይበልጥ የሚረብሸው፣ በዘር እና ተማሪ ቡድኖች መካከል የጠበበ 
ልዩነት ፈጥረናል። ለምሳሌ፣ ለጥቁር እና ላቲኖ/የስፔን ዝርያ ያላቸው ተማሪዎች የአራት ዓመት ምረቃት ምጣኔዎቹ 
ከቀጠናው በ3 እና 4 የመቶኛ ነጥቦች ወደኋላ ቀርተዋል። በተመሳሳይ፣ ለባለ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች እና አካል 
ጉዳተኛ ተማሪዎቹ ደግሞ የአራት ዓመት ምረቃት ምጣኔዎቹ ከቀጠናው በ10 የመቶኛ ነጥቦች ወደኋላ ቀርተዋል። 
የቋንቋ ስነጥበባትን (እንግሊዝኛ እና ስፔንኛ) እና ሒሳብን ብቁነትን ከሚያሟሉ ከሶስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉ 
ተማሪዎች መቶኛ 5 በመቶ እና 10 በመቶ ቀንሷል፣ ለዚህም በተወሰነ መልኩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ድርሻ አለው። 
አብዛኛዎቹ የእኛ ተማሪዎች ብቁነትን እያሟሉ አይደለም። ሥርዓታዊ እኩል አለመሆኖች ብዙ ጥቁር፣ ላቲን/የስፔን 
ዝርያ ያላቸውን፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ተማሪዎችን፣ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎችን እና አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን 
በከፍተኛ ደረጃ ስኬታማ እንዳይሆኑ አግደዋል። አሁን ደግሞ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት እነዚህ ክፍተቶች 
ሰፍተዋል። አስከፊው እውነታ ግን በመዳረሻ እና እድል ክፍተቶቹን ሳናጠብ ስንቀር አንዳንዶችን ከሌሎች በበለጠ 
መጥቀሙን ይቀጥላል። እነዚህን ክፍተቶች ሳናጠብ ስንቀር ለጨቋኝ ሥርዓት እያበረከትን ነው። 

የመጨረሻው የስትራቴጂ ዕቅዳችን የአገልግሎት ጊዜው ካለቀ በኋላ ማህበረሰባችን ብዙ ለውጥን አስተናግዷል። 
በዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦች እና አስተማሪዎች ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ 
ከማህበራዊ እና ከፖለቲካዊ አለመረጋጋት እንዲሁም ግለሰባዊ ከሆነ አለመረጋጋት ውስጥ ከማለፍ አልዳኑም። 
አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን እስከዛሬ ድረስ በትምህርት፣ በማህበራዊ እና በስሜታዊ መልኩ አሁንም ቀውስ ውስጥ 
መሆናቸውን እናውቃለን። እናም ይህ ለአብዛኞቹ ተማሪዎቻችን እውነት መሆኑን እናውቃለን። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 
በትምህርት ሥርዓታችን ውስጥ እኩል አለመሆኖችን አስፋፍቷል። ያላደጉ ማህበረሰቦችን አይተናል — በትምህርት 
ሥርዓታችን ይበልጥ ያልተጠቀሙ — በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በከፍተኛ መልኩ የተጎዱ። ወደ ድሮው "መደበኛ" 
መመለስ ያመለጠ ዕድል ነው። ተማሪዎቻችን ከስኬትም በላይ ማድረግ፣ ማበብ አለባቸው። እንደ ትምህርት ቤት 
ቀጠና ሁሉም ተማሪ እንዲያብብ የኮቪድን መሰናክሎች እንዲያልፉ ተማሪዎቻችንን የማገዝ ብቻ ሳይሆን እኩል 
ያልሆኑ ሥርዓቶችን እና ልማዶችን በድጋሚ የመንደፍ ግዴታ አለብን። 

1 አንቶኒ ኤስ. ብራይክ፣ ሉዊስ ኤም. ጎሜዝ፣ ሉዊስ ኤም.፣ አሊሲያ ግሩኖ እና ፖል ለማሂዩ፣ ለመሻሻል መማር፦ የአሜሪካ ትምህርት ቤቶች በመሻሻል ላይ እንዴት መሻሻል 
ይችላሉ፣ ሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ (Harvard University) ፕሬስ፣ ካምብሪጅ (Cambridge)፣ 2015 ሊንዳ ዳርሊንግ-ሀመንድ፣ በይፋዊ አስተያየቶች ላይ የጠቀሰችው 
ፕሮፌሰር ዳርሊንግ-ሀመንድ በይፋዊ ንግግሯ ወቅት ለኒው ዮርክ ስቴት ቦርድ አስተዳዳሪዎች አባላት በሴፕቴምበር 13፣ 2016 ሐሳቧን አቅርባለች (የገለጻው ርዕስ «አዲስ 
ተጠያቂነት – 21ኛው ክፍለዘመን መማር ከፍትሐዊነት ጋር» በ https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20
Group%20-%20accountability-ldh.pdf) ላይ ይገኛል



ባለፉት ጥቂት ዓመታት የነበሩት ፈተናዎች እንዳሉ ሆነው ትልቅ ቁርጠኝነትን እና ቀጣይነትን አይተናል። አዳዲስ 
የመማሪያ መንገዶችን እና አዳዲስ አብሮ የመስሪያ መንገዶችን እያገኘን ነው፣ በዛም ትልቅ ዕድል ይመጣል። በመሻሻል 
ላይ እየተሻሻልን ነው። ለDPS መሻሻል ማለት ቀጣይነት ያለው መሻሻል እንደ ትኩረታችን እና ቅድሚያ የምንሰጠው 
ነገር ነው። መሻሻል ማለት አቅምን እያሳደግን ነው ማለት ነው እንጂ ማዳላትን እና ቅድሚያ መስጠትን እያበረታታን 
አይደለም። መሻሻል ማለት ሁሉም ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲያብብ እና ህልሞቻቸውን ከተመረቁ በኋላ 
እንዲያሳኩ የሚያስፈልገውን መንገድ እና ድጋፍ እናቀርባለን ማለት ነው።

የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤትን በትልቁ ዳግም የማስጀመር ዕድላችን አሁን ይጀምራል። ይህ ይበልጥ ፍትሐዊ 
ወደሆነ የትምህርት ሥርዓት — ለተማሪዎቻችን እና ወጣቶቻችን ይበልጥ ፍትሐዊ እና ደስታ ወደተሞላበት 
ተሞክሮዎች እንድናመራ የሚያደርገን ስልታዊ ፍኖተ ካርታችን ነው። ዓላማችን ማሳካት እንፈልጋለን በምንለው እና 
በተግባሮቻችን እና ተጽዕኖዎቻቸው መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ ነው። ጥሩው ዜና የምናልማቸውን ውጤቶች 
ለማሳካት አቅሙ አለን፣ ይህ የሚሆነው በመንገዳችን ላይ ያሉትን ሥርዓታዊ መሰናክሎች መለየት እና መስበሩን 
ከቀጠልን ነው። ወደፊት በተመለከትን ጊዜ የሚጠብቀን መንገድ ቀላል ላይሆን እንደሚችል እናውቃለን፣ ነገር ግን 
ለዴንቨር ተማሪዎች ትክክለኛው ጉዞ ነው። በዚህ ስልታዊ ፍኖተ ካርታ አዲስ የሆነ የDPS ተሞክሮን እያለምን ነው። 
ተማሪዎቻችን በተለይም ያላደጉ ተማሪዎቻችንን ማዕከል አድርጎ የአዋቂዎቻችንን ተሞክሮም የሚያሳድግ ዓይነት። 
በትምህርት ውስጥ ፍትሐዊነትን እና በማህበረሰብ ውስጥ ፍትሕን ለመፍጠር የሥርዓቶቹን ሚና የሚለይ ዓይነት። 
ሁሉም ተማሪ ያብባል የሚለውን ህልማችንን ወደ እውነታ የሚቀይር ዓይነት።

መግቢያ
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አሁን ያለነው የት ነው፦ የDPS ዳታ ምልከታ

የተማሪ አጠቃላይ እይታ እና የሕዝብ ቁጥር

ተማሪዎቻችን

የተማሪ ዘር (በቀጠና ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች)

DPS ያድጋል፦ ስልታዊ ፍኖተ ካርታ የትምህርት ፍትሐዊነትን እንደ የጋራ ኃላፊነታችን የማረጋገጥ ተልዕኳችንን 
የሚደግፍ ነው፣ ተማሪዎችን ለሙያ፣ ኮሌጅ እና ህይወት እናዘጋጃለን እና ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና የቡድን አባላት 
አብሮነት የሚሰማቸው እና የሚያብቡበትን ሁኔታዎች እና አጋርነቶች እንፈጥራለን። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የማህበራዊ 
እና የፖለቲካዊ አለመረጋጋት እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ እርግጠኛ ያለመሆን ባስከተሉት ያልተጠበቀ ሁኔታ፣ የዴንቨር 
የሕዝብ ትምህርት ቤት በተማሪ የትምህርት ስኬት ላይ ማሽቆልቆል አጋጥሞታል። DPS ያለፉትን ጥቂት ዓመታት ሂደት 
ለመቀልበስ ብቻ ሳይሆን የተማሪ ተሞክሮን፣ የአዋቂ ተሞክሮን እና የሥርዓት ተሞክሮን ባለፉት ካየነው ለማሻሻል 
ቁርጠኛ ነው። የሀገሪቷ መሪ የሕዝብ ትምህርት ቤት ቀጠና የመሆን ምኞታችን እንዳለ ሆኖ ከዚህ በታች ባለፉት አምስት 
ዓመታት ያለው ወሳኝ የቀጠና ውሂብ ቅጽበታዊ እይታ ነው።

ነጻ ለሆነ እና ቅናሽ ላለው ምሳ ብቁ የሆኑ ተማሪዎች
አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች
ስጦታ እና የችሎታ አገልግሎቶችን የሚያገኙ ተማሪዎች
መኖሪያ ቤት የሌላቸው ተማሪዎች

59.4%
12.1%
7.2%
1.3%

ሂስፓኒክ/ላቲኖ የፓሲፊክ ደሴት ነዋሪ

ነጭ ህንዳዊ አሜሪካን

ጥቁር/ አፍሪካዊ አሜሪካዊ

ባለብዙ ዝርያ

እስያዊ
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39.1% 
ተማሪዎች በቤት ውስጥ  
ሌላ ቋንቋን ይናገራሉ
(ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች)

ተማሪዎቻችን

1000+
በሁለት ቋንቋዎች የመናገር  

ችሎታዎች ተገኝተዋል

ምዝገባ

ከ200 በላይ ቋንቋዎች በDPS ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ይነገራሉ!

በ2022 ውስጥ ይበልጥ በሰፊው የሚነገሩት 11 ቋንቋዎች የሚከተሉት ናቸው፦
እንግሊዝኛ፣ ስፔንኛ፣ አረብኛ፣ አማርኛ፣ ቪየትናም፣ ሶማልኛ፣ 
ፈረንሳይኛ፣ ኔፓሊ፣ ትግርኛ፣ ሩሲያኛ እና ማንዳሪን ቻይንኛ

25.4% 
ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች አሁን ላይ 
አገልግሎቶችን ያገኛሉ

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ሙዋለ ህጻናት



ተማሪዎቻችን

የተማሪ ስኬት

የእንግሊዝኛ እና ስፔንኛ ቋንቋ ስነጥበባት ከ3ኛ-8ኛ ክፍል ብቁነት (CMAS)

የቅድመ ትምህርት መዋዕለ ህጻናት - 3ኛ ክፍል (READ ሕግ)

*በ2020-2021 በተከሰተው ኮቪድ ምክንያት፣ CDE የጠየቀው ተለዋጭ የደረጃ ፈተና ለCMAS የይዘት አካባቢዎች ብቻ ነበር፣ 
ከዝቅተኛ የፈተና ነጥብ ጋር ተዳምሮ ከ1/2 ያነሱ የDPS ተማሪዎች ከ1/2 ያነሱ የይዘት አካባቢዎች ላይ እንዲፈትኑ አድርጓል።

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች

በ
መ

ቶ
ኛ

 የ
ክ

ፍ
ል

 ደ
ረ

ጃ
 እ

ና
 ከ

ዚ
ያ

 በ
ላ

ይ
በ

መ
ቶ

ኛ
 ያ

ሟ
ላ

ል
 ወ

ይ
ም

 ይ
በ

ል
ጣ

ል

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች



ተማሪዎቻችን

የሒሳብ ከ3ኛ-8ኛ ክፍል ብቁነት (CMAS)

በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ማንበብ እና መጻፍ 11ኛ ክፍል ብቁነት (SAT)

በ
መ

ቶ
ኛ

 ያ
ሟ

ላ
ል

 ወ
ይ

ም
 ይ

በ
ል

ጣ
ል

በ
መ

ቶ
ኛ

 ለ
ኮ

ሌ
ጅ

 እ
ና

 ለ
ሥ

ራ
 ዝ

ግ
ጁ

*በ2020-2021 በተከሰተው ኮቪድ ምክንያት፣ CDE የጠየቀው ተለዋጭ የደረጃ ፈተና ለCMAS የይዘት አካባቢዎች ብቻ ነበር፣ 
ከዝቅተኛ የፈተና ነጥብ ጋር ተዳምሮ ከ1/2 ያነሱ የDPS ተማሪዎች ከ1/2 ያነሱ የይዘት አካባቢዎች ላይ እንዲፈትኑ አድርጓል።

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች
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ተማሪዎቻችን

ሒሳብ የ11ኛ ክፍል ብቁነት (SAT)

የአራት ዓመት የምረቃት ምጣኔዎች

በ
መ

ቶ
ኛ

 ለ
ኮ

ሌ
ጅ

 እ
ና

 ለ
ሥ

ራ
 ዝ

ግ
ጁ

የ4
-ዓ

መ
ት

 ግ
ዜ

ው
ን

 የ
ጠ

በ
ቀ

 የ
ም

ረ
ቃ

 ደ
ረ

ጃ

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች

ሁሉም ተማሪዎች ጥቁር ተማሪዎች ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች
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መመመመ
ተማሪዎቻችን
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ከ16,000 በላይ የሚሆኑ አዋቂዎች የDPS ተማሪዎችን እና 
ማህበረሰብን ይደግፋሉ*
*ከ7/5/22 ጀምሮ ሁሉም ሰራተኞች። የተቋም ሰራተኞችን እና ወቅታዊ አሰልጣኞችን፣ ጊዜያዊ አስተማሪዎችን ወዘተ ያካትታል

ሰራተኞቻችን

የሰራተኛ ዘር*

ነጭ

ሂስፓኒክ/ላቲኖ

ጥቁር

ባለብዙ ዝርያ

እስያዊ

የአሜሪካ ተወላጅ

የሃዋዪ ተወላጅ/የፓሲፊክ ደሴት ነዋሪ

ሁሉም ሰራተኞች ርዕሰ መምህራን መምህራን

55.0%
30.0%
10.0%

3.0%
3.0%
0.4%
0.1%

58.4%
20.1%
15.5%

4.2%
1.4%
0.9%
0.0%

69.8%
20.1%

4.8%
2.7%
2.2%
0.4%
0.1%

*ማጠጋጋት % ከ100% ጋር እኩል እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል። ያልታወቁ እና የተያዙ ዘሮች እንዲሁም ጎሳዎች አልተካተቱም።

ሁሉም ሰራተኞች

ርዕሰ መምህራን

መምህራን
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ሰራተኞቻችን

የሰራተኛ ግንኙነት በጊዜ ሂደት ውስጥ (በውስጣዊ የሰራተኛ ግንኙነት መለኪያዎች ላይ በመመስረት) 

አጠቃላይ ጉብኝቶች፦

6,041
የጎበኙ ተማሪዎች፦

4,509
የመስመር ላይ 

ጉብኝቶች፦

4,242

በአካል የተደረጉ 
ጉብኝቶች፦

1,786
ከ50% በላይ የሚሆኑት ጉብኝቶች የተካሄዱት ከእንግሊዝኛ ውጪ ባለ ቋንቋ ነው!

የወላጅ-መምህር የቤት ለቤት ጉብኝቶች

በ
ሰ

ራ
ተ

ኛ
 ተ

ሳ
ት

ፎ
 ል

ኬ
ቶ

ች
 ላ

ይ
 የ

አ
ዎ

ን
ታ

ዊ
 ም

ላ
ሾ

ች
 በ

መ
ቶ

ኛ

ሁሉም DPS ማዕከላዊ የቡድን አባላት የት/ቤት የቡድን አባላት
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ሥርዓታችን

የ1:1 መሣሪያዎች ብዛት

85,275+ Lenovo 
Chromebooks

አማካይ ዕለታዊ  
የሚቀርቡ ምግቦች

ቁርስ፦ 25,835 
ምሳ፦ 39,502

ለመጓጓዣ አገልግሎቶች ብቁ 
የሆኑ ተማሪዎች ብዛት

32,212

ትምህርት ቤቶቻችን

16 ቻርተር

23 ቻርተር

21 ቻርተር

23 ፈጠራ 53 ባህላዊ

19 ባህላዊ

15 ባህላዊ

14 ፈጠራ

14 ፈጠራ

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ከ6ኛ-12ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና የቅድመ ልጅነት ትምህርት ማዕከሎች

መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ከኬ-8ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች

132 ባህላዊ እና የፈጠራ 
ትምህርት ቤቶች 

(12 በኢኖቬሽን ዞኖች)

60 ቻርተር ት/ቤቶች

202  
ት/ቤቶች

~69K
ተማሪዎች

~20K
ተማሪዎች
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ሥርዓታችን

*በተማሪዎች የገንዘብ ድጋፍ በፀደይ ወቅት «የትምህርት ቤት ፋይናንስ ሕግ» ውስጥ ተቀምጧል። የ2022-23 የገንዘብ ድጋፍ በጃንዋሪ ማሟያ በጀት ውስጥ 
ይጠናቀቃል። የገንዘብ ድጋፍ በአካባቢ እና በክልል ለውጦች የነጻ እና የቅናሽ ዋጋ ምሳ ብቁነት፣ ምዝገባ፣ የክልል ገቢ፣ የአካባቢ ንብረት ግብር እና በሌሎች 
ምክንያቶች ሊለያይ ይችላል።

የክልል የ1 ተማሪ የገንዘብ ድጋፍ*

በጀታችን

ምሳሌዎች መገልገያዎች፣ መጓጓዣዎች፣ ደህንነት፣ የመማሪያ መጽሀፍትን ወዘተ ያካትታሉ። 

ምሳሌዎች የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ፣ የሙያ እና የኮሌጅ ስኬት፣ የደመወዝ ክፍያ ያካትታሉ

የቀጠና አመራር ቀደም ሲል እነዚህን ገንዘቦች የሰራተኛውን ጤና እና ደህንነት ለመደገፍ፣ ለከባድ የሥራ መደቦች በሰዓት ማካካሻን ለመጨመር ፣ የምዝገባ 
ማሽቆልቆል ላጋጠማቸው ትምህርት ቤቶች እና የማህበረሰብ መገናኛዎች ተነሳሽነት ድጋፍ ለመጨመር ቅድሚያ ሰጥቷል።

*
**

***

የትምህርት ቤት በጀቶች ($903M)

የመስክ ድጋፎች* ($216.7M)

ማዕከላዊ የትምህርት ቤት ድጋፎች** ($122M)

የኢንቨስትመንት ፈንድ ከማዕከላዊ የቢሮ መልሶ ማደራጃ*** ($9M)

DPS በአንድ ተማሪ የሚያገኘው ገቢ  
(Per Pupil Revenue, PPR)

PPR - ከበጀት ማረጋጊያ በፊት የተተነበየ ትክክለኛው PPR
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ፍኖተ ካርታውን ማሳደግ

2021
በእነዚህ በመጀመሪያዎቹ 100 
ቀናት ውስጥ ዶ/ር ማርሬሮ 
ከ13,000 በላይ ተማሪዎች፣ 
ቤተሰብ፣ የማህበረሰብ 
አባላት እና ሰራተኞች ካሉ 
የተለያዩ ቡድኖች አስተያየት 
ተቀብለዋል።

በ2021 
መገባደጃ፣ 
ተቆጣጣሪው ዶ/ር 
አሌክስ ማርሬሮ በዴንቨር 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
ከDPS ማህበረሰብ ውስጥ 
ምን ጥሩ ነገር እንዳለ እና 
ምን መሻሻል እንደሚያስፈልግ 
ለመስማት እና ለመማር 
ተሰናድተው ነበር።

ስልታዊ ፍኖተ ካርታችን የተገነባው ከDPS ማህበረሰብ ጋር በመተባበር 
እና በአጋርነት ነው።

ምስጋናዎች፦

•	የDPS አስተማሪዎች ሥራ

•	ትምህርታዊ ያልሆኑ ድጋፎች መገኘት 

•	በፍትሃዊነት እና በኮቪድ ጥንቃቄዎች ላይ 
ያለ የዲስትሪክቱ ትኩረት

መሻሻል ያለባቸው ቦታዎች፦

•	የትምህርት ስኬት 

•	የኮርስ አቅርቦቶች

•	ከቤተሰቦች ጋር የሚደረግ ግንኙነት

ግራ መጋባቶች፦

የአሠራር ልምዶች—

•	የተገደቡ ሃብቶች

•	የትምህርት ቤት መርሐግብሮች

•	በቂ ያልሆኑ መገልገያዎች 

•	የሠራተኞች እጥረት

ግኝቶች፦

የመስማት እና የመማር ጉብኝት 

ጁላይ
ኦክቶበር
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መግቢያ

2022

በ2022 የፀደይ ወቅት የሽግግር 
አማካሪ ቡድኑ "የDPS መበልጸግ፦ 
ለዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት 
ተሞክሮ ስትራቴጂካዊ ፍኖተ ካርታ 
እንዲያድግ» ዱላውን ለDPS ቡድን 
አባላት አስተላልፏል።

የሽግግር አማካሪ ቡድን ተፈጠረ

የተለያዩ የማህበረሰቡ አባላት እና የDPS 
ቡድን አባላት፣ ይህ ቡድን የተማሪን ተሞክሮ 
እና ስኬት፣ ፍትሐዊነት እና የላቀ ብቃት፣ 
እና የአሰራር ውጤታማነት ላይ ምክሮችን 
በመፍጠር የስልታዊ ፍኖተ ካርታችንን እድገት 
ለመምራት ኃላፊነት ተሰጥቶታል።

ኖቬምበው

ጃንዋሪ



16

ስልታዊ ፍኖተ ካርታችን የተገነባው ከDPS ማህበረሰብ ጋር በመተባበር እና በአጋርነት ነው። በ2021 መገባደጃ፣ 
ተቆጣጣሪው ዶ/ር አሌክስ ማርሬሮ በዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከDPS ማህበረሰብ ውስጥ ምን ጥሩ ነገር 
እንዳለ እና ምን መሻሻል እንደሚያስፈልግ ለመስማት እና ለመማር ተሰናድተው ነበር። በእነዚህ በመጀመሪያዎቹ 100 
ቀናት ውስጥ ዶ/ር ማርሬሮ ከ13,000 በላይ ተማሪዎች፣ ቤተሰብ፣ የማህበረሰብ አባላት እና ሰራተኞች ካሉ የተለያዩ 
ቡድኖች አስተያየት ተቀብለዋል። በስብሰባዎች እና የዳሰሳ ጥናቶች ውስጥ ተሳታፊዎች ለDPS መምህራን ሥራ፣ 
ለእነርሱ ስላለው ትምህርታዊ ያልሆኑ ድጋፎች እና የዲስትሪክቱ ትኩረት በፍትሃዊነት እና በኮቪድ-19 ጥንቃቄዎች 
ላይ ያላቸውን አድናቆት አጋርተዋል። ተሳታፊዎች እንደ ውስን ሀብቶች፣ የትምህርት ቤት መርሐግብሮች፣ በቂ ያልሆኑ 
መገልገያዎች እና የሰው ሃይል እጥረት ያሉ አንዳንድ የአሰራር ልምዶቻችን ያላቸውን ግራ መጋባት አጋርተዋል። 
ተሳታፊዎች የትምህርት ስኬትን እና የኮርስ አቅርቦቶችን፣ ድስትሪክቱ ከቤተሰቦች ጋር እንዴት ግንኙነት ማድረግ 
እንዳለበት እንደ ማሻሻያ መደረግ የሚገባው አካባቢ ተመልክተዋል። ዲስትሪክቱ በሥርዓታችን፣ በባህላችን እና በሰው 
ሃይላችን ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የፍትሃዊነት ትኩረትን በእጥፍ ለማሳደግ ከፍተኛ ፍላጎት 
እንዳለ ሰምተናል።

የማዳመጥ እና የመማር ጉብኝትን ተከትሎ፣ DPS ለሽግግር አማካሪ ቡድን፣ ለተለያዩ የማህበረሰብ አባላት እና 
ለDPS ቡድን አባላት ድጋፍ አድርጓል። ይህ ቡድን የተማሪን ተሞክሮ እና ውጤት፣ ፍትሐዊነት እና የላቀ ብቃት 
እና የስልታዊ ፍኖተ ካርታ እድገትን ለመምራት ምክሮች በመፍጠር እና በተግባራዊ ውጤታማነት ላይ ተልእኮ 
ተመስርቶበታል። እነዚህ ምክሮች ከትምህርት ቦርድ ጋር ተጣምረው ለዲስትሪክቱ የረዥም ጊዜ ግቦች ሆነው 
የሚያገለግሉ የመጨረሻ መግለጫዎችን 2እና በጋራ የስልታዊ ፍኖተ ካርታዎች መሠረት ናቸው።

የስልታዊ ፍኖተ ካርታው የተዘጋጀው ከሽግግር ቡድኑ የፍትሐዊነት እና የላቀ ጥራት ንዑስ ኮሚቴ የወጡትን 
የሚከተሉትን የፍትሃዊነት ማዕቀፍ ጥያቄዎችን በመጠቀም ነው፦

•	 ይህ ጉዳይ ለየትኞቹ በታሪክ የተገለሉ ቡድኖች ነው አስፈላጊ የሆነው? በDPS ውስጥ ላሉት ቡድኖች ያለፉት 
እና አሁን ባሉ ኢፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተው ለምንድ ነው?

•	 በDPS ምን ተዛማጅ ፕሮግራሞች፣ መመሪያዎች ወይም ልምዶች አሉ ወይም ከዚህ በፊት ተሞክረዋል? 
የታቀደው አካሄድ የበለጠ ፍትሃዊ ውጤቶችን እንዴት ሊያመጣ ይችላል? ምርጥ ልምዶች ምንድን ናቸው?

•	 ፍትሃዊ ውጤቶችን ለማግኘት ምን አይነት መረጃ አለ እናምምን እንደ መነሻነት ያስፈልጋል? መረጃ 
የተሰበሰበው በታሪክ ከተገለሉ ቡድኖች ነው? በቡድን እና በቡድኖች መካከል ያለውን ልዩነት ለማብራራት 
መረጃው ተከፋፍሏል?

•	 ሁሉንም ሰራተኞች ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ ከፍትሃዊነት ጋር የተገናኙ ግቦችን እንዲያሳኩ ለማዘጋጀት እና 
ለመደገፍ ምን አይነት አስፈላጊ ግብዓቶች ያስፈልጋሉ?

•	 የስልታዊ ፍኖተ ካርታ ግቦችን ለማሳካት ፍትሐዊነትን ለመፍታት ትምህርት ቤቶችን እና የትምህርት ቤት 
መሪዎችን እንዴት ተጠያቂ እናደርጋለን?

•	 የታቀደው እርምጃ በታሪክ ለተገለሉ ቡድኖች የታሰበውን ውጤት እንደሚያመጣ እንዴት እናውቃለን?

•	 ፍትሐዊነትን ለማራመድ በDPS ላይ በአጠቃላይ ምን መተግበር አለበት?

•	 በታሪክ የተገለሉ ቡድኖችን በተመለከተ የበጀት ድልድል ታሪክ ምን ይመስላል? ለዚህ ጉዳይ በጀት ማውጣት 
በመላው DPS ፍትሃዊ መሆኑን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን?
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በ2022 የፀደይ ወቅት የሽግግር አማካሪ ቡድኑ "የDPS መበልጸግ፦ ለዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት ተሞክሮ 
ስትራቴጂካዊ ፍኖተ ካርታ እንዲያድግ» ዱላውን ለDPS ቡድን አባላት አስተላልፏል። በመንገዳችን ላይ፣ 
የስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታው ለተማሪዎቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን እና ለቡድን አባሎቻችን በጣም አስፈላጊ የሆነውን 
የሚያንፀባርቅ መሆኑን ለማረጋገጥ ከሽግግር አማካሪ ቡድን አባላት ምክር መፈለጋችንን ቀጠልን። ይህን ፍኖተ ካርታ 
የገነባነው እንደ አንድ ማህበረሰብ ነው እናም አብረን ለመሥራት ቁርጠኞች ነን።

2የDPS የትምህርት ቦርድ የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ/ር አሌክስ ማሬሮ ወደ DPS ሲቀላቀሉ በ2021 የመመሪያ አስተዳደርን እንደ የአስተዳደር መዋቅር 

አድርገው ተቀብለዋል። የመመሪያ አስተዳደር ቦርዱ የረዥም ጊዜ ግቦችን (ፍጻሜዎችን) ለማቋቋም ከመራጮች ጋር በመሳተፍ ላይ እንዲያተኩር 

እና ተቆጣጣሪው የዲስትሪክቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ እንዲሆን የሚያስችለው ማዕቀፍ ነው። ይህ ተቆጣጣሪው በመጨረሻዎቹ መግለጫዎች 

የተገለጹትን ግቦች ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ዘዴዎች እና መሣሪያዎች እንዲወስን ያስችለዋል።

መግቢያ
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ራዕያችን

ራዕይ እና ተልዕኮ

ራዕይ፦ 

እያንዳንዱ ተማሪ ያብባል

ተልዕኮ፦ 

የትምህርት ፍትሐዊነት የጋራ ኃላፊነታችን 

ነው። ተማሪዎችን ለስራ፣ ለኮሌጅ እና 
ለሕይወት እናዘጋጃለን። ተማሪዎች፣ 
ቤተሰቦች እና የቡድን አባላት የሚኖሩበት እና 
የሚበለጽጉበት ሁኔታዎችን እና አጋርነቶችን 
እንፈጥራለን።

የተጋሩ ዋና እሴቶች

ቅድሚያ ተማሪዎች

ታማኝነት

ፍትሃዊነት

ትብብር

ተጠያቂነት

አስደሳች ጊዜ

የትግበራ ንድፈ ሐሳብ፦
እኛ እነዚህን ማድረግ ከቻልን፦

•	 ለተጨቆኑ ተማሪዎች የእድገት ሂደቱን ከፍ ማድረግ እና ለእነሱ እና ማህበረሰቦቻቸው በባህላችን እና ውሳኔ 

አሰጣጣችን ውስጥ ቅድሚያ መስጠት፤

•	 በተስፋፉ የትምህርት መማማሮች፣ በምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ ድጋፍ እና ፍላጎትን በመከተል ላይ የተማሪ 

ተሞክሮን ማሳደግ፤

•	 ሙሉውን የDPS ማህበረሰብ የDPS ቡድን፣ ቤተሰቦች እና የማህበረሰብ አባላት – እንደ አንድ DPS የሚያነሳሳ 

እና የሚያስተባብር የአዋቂ ተሞክሮን መገንባት፤ 

•	 ፍትሐዊነትን፣ ግልጽነትን እና ልቀትን በተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦች እና የቡድን አባላት የህይወት ተሞክሮዎች 

ውስጥ ለማረጋገጥ ሥርዓቶችን እና ልማዶችን መለወጥ፣ ማፍረስ እና በድጋሚ መንደፍ፤

ያን ጊዜ እኛ ምክንያታዊ የሆነ የDPS ተሞክሮን ከፍትሐዊነት ጋር እንደ የጋራ ኃላፊነታችን አድርገን እንፈጥራለን…

በዚህም ሁሉም ተማሪ ያብባል።
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የሚፋጠን እድገት ለጭቁን ተማሪዎች

ነገር ግን በሥርዓታችን ውስጥ ባለ የእኩልነት እጦት ምክንያት 
ለአንዳንድ ተማሪዎች በፈጣን እድገት ላይ ቅድሚያ በመስጠት፣ 
በተመሳሳይ ጊዜ ወደኋላ የሚያስቀሯቸውን እነዛን ሥርዓቶች 
ማፍረስ እንዳለብን እናውቃለን።

ራዕያችን ሁሉም ተማሪ እንዲያብብ ነው
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የDPS ተሞክሮ፡- 
በመሻሻል ላይ መሻሻል

ለምን የDPS ተሞክሮ
በታሪክ ውስጥ ትምህርት የተገነባው እውቀትን ከአንድ ግለሰብ (ከአስተማሪው) ወደ ሌላ (ተማሪ) በማስተላለፍ 
ነው። በተጨማሪም የስኬት ጽንሰ ሐሳቡ፣ እንደ "የአንድ ዒላማ ወይም ዓላማ ስኬት 3፣" ተደርጎ ይተረጎማል፣ ይህም 
በባህላዊው መልኩ ከኬጂ-12 ትምህርት ውስጥ የተሳካለት መሆን በከፍተኛ ትምህርት የተሳካለት ወደ መሆን 
እንደሚያመራ ተደርጎ ይወሰዳል። ወደምናልመው ወደፊት እና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስንመለከት የአንድ ግለሰብ 
ሌላን ማነሳሳት ጽንሰ ሐሳቡ እና የተመከረ መንገድ ከፍትሐዊነት በተቃራኒው እንደሚሰራ አስተውለናል።

ሁሉም ተማሪ ያብባል የሚለውን ራዕያችንን ለማሳካት የምናስብ ከሆነ ትምህርትን የሐሳቦች ልውውጥን፣ የፍላጎትን 
መከተልን እና የፍትሐዊነትን ፍለጋ የሚያበረታታ ተከታታይ ተሞክሮ አድርገን ልንቀርጸው ይገባል። የDPS ተሞክሮ ይህ 
ነው።

ለምን የተማሪ ተሞክሮ

በDPS ተሞክሮ ማዕከል ላይ የተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍሎቻችን ውስጥ እና ከዛም ውጪ ያላቸው ተሞክሮ 
ይኖራል። ለስኬት የተመከረ መንገድ የተማሪዎቻችንን በትክክል ለማበብ ያላቸውን ዕድሎች ማን የተሻለ መዳረሻ 
አለው በሚለው እና በተማሪዎቹ የተሞክሮ ተፈጥሮ ላይ በመመስረት እንደሚገድብ እናውቃለን። ሁሉም ተማሪ 
በትክክል እንዲያብብ የጭቁን ተማሪዎች እድገትን ለማፋጠን ስንል ትኩረትን፣ ንብረቶችን እና ዕድሎችን መስጠት 
አለብን፣ ምክንያቱም ድጋፍ የሌለው ዕድል ባዶ ቃልኪዳን እንደሆነ እናውቃለን። በዚህም የተማሪዎችን የመማር 
ተሞክሮ ለማስፋት፣ የጥልቅ ስሜቶቻቸውን መሻቶች ለመደገፍ እና ለዓለም አቀፍ፣ ድህረ-ወረርሽኝ ማህበረሰብ 
የተዘጋጁ ወጣት ሰዎች ሆነው እንዲያድጉ ቦታ ለመስጠት የመማሪያ አካባቢዎችን፣ መንገዶችን እና ዕድሎችን 
እንፈጥራለን።

ለምን የአዋቂ ተሞክሮ

የተማሪ ተሞክሮን አካሎ ያለው የአዋቂ ተሞክሮ ነው። በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ አዋቂዎች – የቡድን አባላቶቻችን፣ 
ቤተሰቦች እና የዴንቨር ማህበረሰብ አባላት – የተማሪዎቻችንን መማር እንደመምራታቸው እና እንደመደገፋቸው 
ለወጣቶቻችን እና ትምህርታቸው እንደሚጨነቁ ጥያቄ የለውም። ቢሆንም ለተማሪዎቻችን ምርጡ ነገርን የምናሳካው 
እንዴት እንደሆነ ልተስማማንባቸው ጊዜያት አሉ፣ ይህም ወደ ያልተዋቀረ እኩል ያልሆነ ተሞክሮ አምርቷል። 
በተጨማሪም በሥራ ሃይላችን እና ማህበረሰባችን ላይ የኃይል አለመመጣጠንን የሚያስቀጥሉ ሥርዓቶችን 
አስቀጥለናል፣ በዚህም የተማሪዎቻችንን ተሞክሮ ይበልጥ ተዛብቷል።

እንደ አዋቂዎች ለእራስ በራሳችን እና ለተማሪዎቻችን ስንል አንድላይ መሆን እና አንድ መሆን አለብን። በጋራ 
በመጣመር ዕድሎች ይበልጥ ተጽዕኖ ያላቸው እንዲሆኑ እናደርጋለን፣ ለሁሉም ይበልጥ ድጋፍ የሚሰጥ አካባቢን 
እንገነባለን እንዲሁም ተማሪዎቹን እንደሚመጥናቸው የምናውቀውን ተሞክሮ እንፈጥርላቸዋለን። ይህንን የምናደርገው 
በእነዚህ ነው፦ በትምህርት ቤቶቻችን እና በቡድን አባላቶቻችን መካከል የታሰበበት የትብብር ዕድሎችን በማጠናከር፤ 
የፍትሐዊነትን ወሳኝነት በታሰበበት መልኩ ብቻ ሳይሆን በተጽዕኖም የሚያውቁ ጠቃሚ የሆኑ አስተሳሰቦችን 
በመንከባከብ፤ ከፍተኛ ጥራት ያለውን የሥራ ጥምር ኃይል በመመልመል እና በመያዝ እና ብዝኃነትን በሥራ ጥምር 
ኃይል ላይ በማስቀደም፤ እንዲሁም ተማሪዎቻችንን የበለጠ የሚያውቁትን – ቤተሰቦቻቸውን በማዳመጥ እና በእነሱ 
እራስን በመገንባት።
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የተማሪ ተሞክሮ
ህልሞችን እውን ማድረግ

የአዋቂዎች ተሞክሮ
አንድ DPS

የሥርዓት ተሞክሮ
ፍትሃዊነት እና ልህቀት

የDPS ተሞክሮ፡-

ለምን የሥርዓት ተሞክሮ
በስተመጨረሻ ለተማሪው እና አዋቂ ተሞክሮው አገልግሎት የሥርዓት ተሞክሮው አለ። ማህበረሰብ እና በዛ 
ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች – ተማሪዎች እና አዋቂዎች – በተያያዥ ሥርዓቶቹ ውስጥ ይከውናሉ። የተለየ 
መንገድን ማስቀመጥ፣ የትምህርት ስረቱ – እና ሌሎች ትምህርቱ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ነገሮች – ያለንን ውጤት 
ለማግኘት በጥሩ ሁኔታ ተነድፈዋል። በማህበራዊ ኢኮኖሚ፣ የዘር እና ሌሎች በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሌሎች 
ቡድኖች መካከል ያለው ክፍተት አለመዘጋቱ አዲስ አይደለም። ወደ ውስጣችን ለመመልከት እና የጭቆና እና 
የበላይነት ሥርዓቶችን ለማፍረስ በጥሩ መንገድ ማተኮር ያለብን ጊዜያችን አሁን ነው። እኩልነት የሰፈነባቸውን 
ሥርዓቶች ለመገንባት እና አጋርነት ለመፍጠር በተባበረ እና በታሰበበት ዘዴ አማካኝነት እያንዳንዱ ተማሪ እንደሚያብብ 
ለማረጋገጥ ሥርዓቶቻችንን እንለውጣለን። የምንፈልጋቸውን ውጤቶች ለማሳካት አቅሙ አለን – በመንገዳችን ላይ 
ያሉትን የሥርዓት መሰናክሎች እስከለየን እና እስከሰበርን ድረስ።

3 ኦክስፎርድ ቋንቋዎች በGoogle በኩል

	•	 የተስፋፉ የትምህርት ዕድሎች

	•	 ምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ

	•	 ፍላጎትን መከተል

	•	 የተባበሩ ባህላዊ አስተሳሰቦች

	•	 ብዝኃነት የሞላው ጥምር የሥራ ኃይል

	•	 ቅንጅት

	•	 እኩልነት ያለበት

	•	 ግልጽ

	•	 ተጽዕኖ የሚያሳድር

	•	 ምክንያታዊነት ያለው
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የተማሪው ተሞክሮ፦ ህልሞችን እውን ማድረግ

በDPS ተሞክሮ ማዕከል የተለወጠ የተማሪ ተሞክሮ አለ። ወደ ማስተማር እና መማር ባለ የተባበረ ስልት፣ ቀጣይነት 
ባለው መሻሻል ላይ ባለ ትኩረት፣ ተማሪዎች ራሳቸውን ሁሉም ነገር ላይ እውቀት እንዳለው፣ በባህል እና በእውቀት 
እንደዳበሩ ግለሰቦች በአለም ውስጥ ቦታ እንዲኖራቸው የሚደግፍ፣ ጥልቅ ስሜቶቻቸውን እና ህልማቸውን ለመሻት፣ 
እንዲሁም የሆኑትን እንዲሆኑ እና እስካሁን የሌሉትን ራሱ ሙያቸው ላይ እንዲደርሱ የሚያደርግ ተሞክሮን እንገነባለን። 
የጭቁን ተማሪዎቻችንን እድገት ለማፋጠን ቅድሚያ እንሰጣለን በዚህም ለተማሪዎች ከዕድሎቹ እንዲጠቀሙ 
ተጨማሪ ድጋፍን እናቀርብላቸዋለን። እኩል ዕድል አስፈላጊ ነው ነገር ግን ቀጣይነት ያላቸውን የተማሪዎች ክፍተቶች 
ለማስወገድ በቂ አይደለም። የተማሪ ተሞክሮን በማሳደግ ለሁሉም አቅምን እየጨመርን እንጁ መድልዎን እና ቅድሚያ 
መስጠትን እያበረታታን አይደለም። 

በECE በሚጀምር በምረቃት በኩል እና በሁሉም በDPS ትምህርት ቤቶችቻችን ተማሪዎች ጠንካራ፣ አሳታፊ በሆነ 
የትምህርት ሥራ በተለያዩ የትምህርት ዓይነቶች ውስጥ እንዲካተቱ ይደረጋል። በባህላዊ እና ንግግር አጠናካሪ ስልቶች 
ውስጥ በመሳተፍ ለትዕዛዝ፣ ጤናማነት እና ለዓመታት የሚቆይ የማበልጸጊያ ዕድሎች መሳተፍ ይችላሉ። የመማር 
ተሞክሮዎቻቸው በታሰበባቸው የሐሳቦች እና ዕድሎች ልውውጦች መካከል መማርን በመማሪያ ክፍል ውስጥ እና 
ውጪ ለማስፋት ጉጉትን የሚያሳድጉ እና ማሰስን የሚጨምሩ ናቸው። ክፍት የሆነ አስተሳሰብን ያሳድጋሉ፣ ብዙ 
እይታዎችን በመፈለግ ከግምት ውስጥ ያስገባሉ እና ወሳኝነት ባለው ንቁ መነጽር ይከውናሉ። ከመማሪያ ክፍሉም 
ባሻገር ይሰማሉ፣ ይከበራሉ እንዲሁም እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ የሚጋብዙ እና 
ፍላጎቶቻቸውን በማህበራዊ፣ በስሜታዊ እና በትምህርት በኩል የሚያሟሉ የትምህርት ቤት ባህሎችን ይለምዳሉ። 
ማን እንደሆኑ ለማወቅ፣ የኑሮ ተሞክሮዎቻቸውን እንደ ጥንካሬ ምንጭ ለመለየት እኛ ችግሮችን በትብብር ለመፍታት 
ሥርዓቶችን ለመጠየቅ ክሂሎቹ ይኖራቸዋል። ሐሳቦቻቸውን እና ዝንባሌያቸውን ለማሰስ ወኪል ይኖራቸዋል። ጥልቅ 
ስሜቶቻቸውን ለመሻት ከፍተኛ ጥራት ያለው ንብረቶች ይኖራቸዋል። ከዚያም ሲመረቁ ተማሪዎች ቀጣዩ እርምጃቸው 
ምን እንደሆነ እና ወደፊት እንዴት ችግር መፍታት እና ስኬታማ መሆን እንደሚቻል ያውቃሉ።

1. ከሁሉም ማንነቶች፣ ዕድሜዎች እና ክሂሎች ያሉ የDPS ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ጠንካራ 
የሆነ የአብሮነት ስሜት ይሰማቸዋል፣ በትምህርት ቤት ውስጥ በስሜት ላይ ይደገፋሉ እንዲሁም 
ለራሳቸው እና ለፍትሕ ለመቆም አቅሙ አላቸው።

2. ተማሪዎች በድህረ-ወረርሽኝ ማህበረሰብ ውስጥ ለሙያ፣ ኮሌጅ እና ህይወት ለመመረቅ የተጨቆኑ 
ተማሪዎች በተፋጠነ እድገት ላይ ናቸው።

3. የDPS ተማሪዎች ጥልቅ ስሜት ባላቸው ቦታዎች ላይ ያድጋሉ እንዲሁም ያንን ይሻሉ (እንደ 
አትሌቶች፣ አርቲስቶች፣ ምሁራን፣ ወዘተ)።

ግቦች
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1. የተራዘሙ የትምህርት ዕድሎች፦

•	እኩል የሆነ መዳረሻን ለጠንካራ ትምህርቶች እና ከፍተኛ ዝንባሌ ባላቸው ሥርዓተ ትምህርቶች ላይ 
መፍጠር እና የባህል እና ንግግር ምላሽ ትዕዛዝን (CLRE) ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች ከወጣቶቹ 
ተማሪዎቻችን በምረቃት በኩል ማቀድ እና ማቅረብ። 

•	የትምህርት ፕሮግራም አወጣጥን በቁጥር እና መማር፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና፣ ስነ-ጥበባት እና 
ሒሳብ (STEAM)፣ ሰውኛዎች (ባህላዊ ብቁነትን እና የዘር ጥናቶችን ጨምሮ)፣ ቋንቋዎች፣ አጠቃላይ ጤና 
እና የፋይናንሳዊ መማርን በአጋርነቶች ውስጥ በብዙ የማህበረሰብ ድርጅትፕች እና የአካባቢ ኮሌጆች እና 
ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ በማሳደግ ከፍተኛ ጥራት ያለውን ፕሮግራም አወጣጥ ዓመቱን ሙሉ ለመፍቀድ። 

•	ተማሪዎች አሁን ባለው የሥራ ገበያ እና ከፍተኛ አቅምን በሚጠይቁ ኢንደስትሪዎች ውስጥ ለመፎካከር 
ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ትምህርትን እና የመንገድ ብዝኃነትን፣ መዳረሻን እና ስኬትን በመጨመር 
የሙያ እና የቴክኒካዊ ትምህርትን ማስፋት።  

•	የቆዳ ቀለማቸው ለተለየ ተማሪዎች፣ በብዙ ቋንቋ ለሚናገሩ ተማሪዎች፣ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እና ሌሎች 
ጭቁን ቡድኖች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የተለዩ ዕቅዶች በማሳደግ በማስፈጸም እና በማሻሻል የጭቁን 
ተማሪዎችን እድገት መጨመርን ማፋጠን። 

2. ምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ፦ ምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ ለመደገፍ አጠቃላይ ስርዓት ትግበራን 
ማጠናከር፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፦

•	ጠንካራ ባለብዙ ደረጃ የድጋፍ ሥርዓቶች (MTSS)።

•	ለውጣዊ የማህበረሰብ-ስሜታዊ እና ትምህርታዊ መማር (TSEAL)።

•	በባህል የሚያጠናክሩ የአዕምሮ ጤና ንብረቶች እና ድጋፍ።

•	አብሮነት ስሜትን እና ማህበራዊ ማንነትን ለመገንባት በተማሪ የሚመሩ ቦታዎች (ለምሳሌ፣ የተለያዩ ክበባት)

3. ፍላጎትን መከተል፦

•	ለጭቁን ተማሪዎች ትኩረትን በማድረግ ለመበልጸግ እና ከትምህርት ውጪ ላሉ የመማር ዕድሎች 
ለእያንዳንዱ ተማሪ መዳረሻን መጨመር።

•	ለመበልጸግ እና ከትምህርት ውጪ ላሉ የመማር ዕድሎች የምዝገባ ሂደቶችን ማመቻቸት እና ማቃለል 
እንዲሁም ቤተሰቦች ተማሪዎቻቸውን በእነዚህ ተሞክሮዎች ውስጥ ለማስመዝገብ ንብረቶቹ እና 
መገልገያዎቹ እንዳላቸው ማረጋገጥ።

•	ለተማሪ አመራሮች፣ ፈጻሚዎች እና አትሌቶች የዘመኑ መገልገያዎችን፣ ያደጉ የፕሮግራም አወጣጥ እና 
በከፍተኛ ሁኔታ የሰለጠኑ አሰልጣኞችን፣ አስተማሪዎችን እና መሪዎችን ማቅረብ።

•	ዓመቱን ሙሉ የሚዘልቁ ዕድሎችን ለተመራ እድገት፣ አድገት እና ውድድር በመላ ከተማው እና ክልሉ 
ለማቅረብ አጋርነቶችን እና ፕሮግራሞችን ማሳደግ።

ስልቶች  
(ስትራቴጅዎች)

የDPS ተሞክሮ
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1. የተማሪን ተሞክሮ አመልካች አማካይ በ10 የመቶኛ ነጥቦች ማሻሻል። በተማሪ ቡድኖች 
መካከል ክፍተቶችን ለማጥበብ እና የተማሪ ቡድኖችን እድገት ከ10 የመቶኛ ነጥቦች በላይ 
ለማፋጠን ኃላፊነት አለብን።

a. የተማሪ ተሞክሮ አመላካች ከ3-12 ክፍሎች ባሉ የዳሰሳ ጥናቶች ውስጥ የሚያድግ ሲሆን 
በትኩረት ቡድኖች እና ቃለ መጠይቆች የሚከተሉትን ለመለካት ይደገፋል

i. የተማሪው ጤንነት እና የደህንነት ስሜት።

ii. የተማሪዎች ጥሩ የአቀባበል ስሜት እና የባለቤትነት ስሜት።

iii. ተማሪዎች የባህል እና የንግግር ኩራት ስሜት መሰማት።

iv. የተማሪ ተሳትፎ።

v. የተማሪ ኤጀንሲ።

vi. የተማሪ መገኘት። 

2. አማካይ የውጤት ደረጃ ስኬትን በ10 መቶኛ ማሻሻል። በተማሪ ቡድኖች መካከል ክፍተቶችን 
ለማጥበብ እና የተማሪ ቡድኖችን እድገት ከ10 የመቶኛ ነጥቦች በላይ ለማፋጠን ኃላፊነት 
አለብን።

የእድገት መለኪያዎች 2022-26

የDPS ተማሪ-አትሌቶቻችን እጅግ ዘመናዊ ለሆኑ 

መገልገያዎች መዳረሻ እንዲኖራቸው እኛ በብዙ ደረጃዎች 

ላይ ሰፊ በሆነ የስፖርት ዓይነቶች እንዲሳተፉ ለማድረግ 

የተማሪ ተሞክሮን እናልማለን። የፓርክ ጎልፍ ኮርስ ተቋምን፣ 

የዴንቨር ፓርኮች እና የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ሥርዓትን 

እና የአካባቢያችንን የፕሮፌሽናል የስፖርት ቡድኖች 

እንዲሁም የከተማችንን ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች 

ጨምሮ ከማህበረሰቡ ድርጅትፕች ጋር አጋርነት በመፍጠር 

ዕድሎችን እናሰፋለን። በቅርቡ DPS በክልሉ ዙሪያ ካሉ 

ከፍተኛዎቹ 10 ውስጥ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደሚገባ 

ይታየናል።

ተማሪ- አትሌቶቻችንን በፍላጎታቸው 
ላይ መደገፍ
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3. ከወረርሽኙ በኋላ ያለውን የሥራ ኃይል ዝግጁንት በአማካኝ በእያንዳንዱ እነዚህ መለኪያዎች 
በ10 መቶኛ ነጥቦች ማሻሻል። በተማሪ ቡድኖች መካከል ክፍተቶችን ለማጥበብ እና የተማሪ 
ቡድኖችን እድገት ከ10 የመቶኛ ነጥቦች በላይ ለማፋጠን ኃላፊነት አለብን።

i. የአራት ዓመት የምረቃ መጠን።

ii. የአምስት ዓመት የምረቃ መጠን።

iii. በኮሌጅ እና የስራ ልምምድ እንዲሁም በተግባር 
ክሬዲት ሰዓቶች የሚመረቁ ተማሪዎች።

iv. በምረቃ ግዜ ለማንበብ እና መፃፍ ማህተም ብቁ የሆኑ ተማሪዎች።

v. በኢንደስትሪ የምስክር ወረቀቶች የሚመረቁ ተማሪዎች።

4. ተሳትፎን በፍላጎት መደገፊያ ፕሮግራም አወጣጥ ውስጥ እና ከክፍል ውጪ በ10 መቶኛ 
በአማካኝ ማሻሻል። የሁሉንም ተማሪዎች አማካኝ ለመጨመር፣ በተማሪ ቡድኖች መካከል 
ያለውን ክፍተት ለመዝጋት እና የአንዳንድ ተማሪ ቡድኖችን እድገት ከ10 መቶኛ ነጥቦች በላይ 
ለማፋጠን ተጠያቂ ነን።

a. ተሳትፎ የሚለካው በሚከተሉት ነው፦

i. ተማሪዎች በትምህርት ቀን የተለያዩ ጠንካራ ፕሮግራሞችን ሲቀበሉ።

ii. ተማሪዎች ከትምህርት ቀን ውጪ ማበልፀጎች እና/ወይም 
ትምህርት ነክ እንቅስቃሴዎች ላይ ሲሳተፉ።

ምርቃትን በማሳካት ላይ፣ የDPS ተማሪዎች ጠንካራ እና 

የተለያየ የኮርስ ሥራ፣ በግል ሙያቸው እና የትምህርት 

ዕቅዳቸው ቀጣይ እርምጃዎቻቸው ላይ ማቀድ እና 

ዝግጁነታቸውን በተለያዩ የብቃት ማሳያዎች ማሳየት 

ይለምዳሉ። በአዋቂዎች ድጋፍ ተማሪዎች ስለተለያዩ 

ሙያዎች፣ ኮሌጅ እና ስለወደፊት ፍላጎታቸው እና ህልማቸው 

ጠንካራ በሆነ ከስድስት እስከ 12ኛ ክፍል በየሩብ አመቱ 

በICAP ነፀብራቅ ሂደት ያስሳሉ። በDPS ተሞክሯቸው 

መጨረሻ ላይ ተማሪዎች በመረጡበት ማንኛውም መንገድ 

ስኬታማ ለመሆን ይዘጋጃሉ። 

የDPS ተሞክሮ፡-

የምረቃ መስፈርቶች
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የአዋቂ ተሞክሮ፦ አንድ DPS
እንደግለሰብ የሚጋብዘን እና አንድ የሚያደርገን ለተማሪዎቻችን መሪዎች እና አሸናፊዎች የሚያደርግ የአዋቂ ተሞክሮ 
መሥራት አለብን። ሁሉም የቡድን አባላት — አስተማሪዎቻችን፣ አስተዳዳሪዎቻችን፣ የአገልግሎት ሰራተኞቻችን 
እና ማንኛውም የDPS ቡድን አካል — እንደአስተማሪ ሚናችንን መራመድ አለበት። ሁላችንም እያንዳንዱ ተማሪ 
እንዲያብብ ለማረጋገጥ የምንጫወተው ወሳኝ ሚና አለ። ስኬታችን የሚሳካው በመተባበር ብቻ ነው። እንድ ቡድን 
እንደ አንድ DPS እንሰራለን — የጋራ ድላችንን በመለየት እና ራሳችንን እና የDPS ተሞክሮውን ለማሻሻል ያለማቋረጥ 
በመቀጠል። ራሳችንን ተጠያቂ በማድረግ ለማወቅ እና የተሻለ ለመሥራት አስተሳሰባችንን በመገንባት እና ፍትሃዊ 
ሥርዓቶችን እንደገና እንነደፋለን። ከአስተያየት፣ ከስልጠና እና እድገት ሁሉም ትርጉም ያለው እድሎች እንዲያገኝ 
እናረጋግጣለን እንዲሁም ምልክታቸውን በDPS ልምድ እንዲያስቀምጡ እናደርጋለን።

ልዩነትን እንደ ጉድለት የሚያዩ ትረካዎችን እንቃወማለን እና በምትኩ ልዩነታችንን በመለየት እኩል አለመሆንን 
ከሥርዓታችን እናስወጣለን። የDPS ተሞክሮ በተማሪዎቻችን፣ አዋቂዎች እና ማህበረሰብ የተለያየ ማነነቶች ያላቸውን 
ግለሰቦች በታሰበ እድገት፣ ተሳትፎ እና ግንኙነት ይንከባከባል። ይህን በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ እውን ለማድረግ 
የሚሰሩ የቡድን አባላትን እንመለምላለን እና እናስቀራለን። የDPS ተሞክሮን እንደሚለውጡ ወሳኝ አጋሮች፣ 
ቤተሰቦቻችንን በተለይም የተገለለ ማንነቶች ያላቸውን የተሳትፎውን እድሎችን በማስፋትና የማህበረሰብ ግንኙነቶችን 
በማዳበር ማሳተፍ አለብን። ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጥሩ አቀባበል ያለው፣ የኛን እሴቶች እና ለፍትሐዊ ያለንን 
ቁርጠኝነትን የሚያንፀባርቅ እና ከሚቃወም ይልቅ የሚጋብዝ፣ ሕብረተሰቡን ወደ ተግባር የሚጠራ የአዋቂ ተሞክሮ 
ማሳደግ በኛ ላይ ግዴታ ነው።

1. ማንኛውም የDPS ቡድን አባል አስተማሪ ነው፦ እያንዳንዱ የDPS ቡድን አባል ራሳቸውን እና 
አንዱ ለሌላው እንደ ጠቃሚ አስተዋጽዖ አበርካቾች ያያል እናም አንድ ላይ በመሥራት ራዕያችንን 
እያንዳንዱ ተማሪ ያብባልን እናሳካለን።

2. የሥራ ኃይላችን የተማሪዎቻችንን ብዝኃነት ያላቸው ማንነቶች ያንጸባርቃል ይህም ተማሪዎቻችን እና 
ቤተሰቦች ራሳቸውን በትምህርት ቤታችን እና በአመራሮቻችን መካከል እንዲያዩ ያደርጋል።

3. የሁሉም ማንነቶች ቤተሰቦች የልጃቸውን የትምህርት ተሞክሮ ላይ ተፅእኖ የሚያሳድሩ ወሳኔዎች  
ላይ ይሳተፋሉ።

ግቦች
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1. የትብብር ባህል፦

•	በተልዕኮ የሚመራ ባህል በእንደገና ከተረጋገጡ የቡድን አባላቶቻችን ከሚያከብሩ እና ሰብዓዊ ከሚያደርጉ 
እና በጋር ተግባሮቻችን ዙሪያ አንድ ከሚያደረጉን እና ከሚያበረታቱን እሴቶች ጋር መገንባት። 

•	ምርጥ ልምዶችን በትምሀርት ቤቶች እና በሁለም መንግሥታዊ ዓይነቶች ማጋራትን ጨምሮ ሥርዓታዊ 
ለውጥን የሚያሳድጉ አወቃቀሮች እና ልማዶችን በማጎልበት በድርጅታችን ውስጥ ትብብርን እና ቀጣይነት 
ያለው መሻሻልን መጨመር።

•	የትምህርት ቤቱን እና የተማሪ ስኬቶችን በማክበር በቀጠናው ውስጥ እና በትምህርት ቤቱ ድጋፍ ዙሪያ 
ተፅዕኖ ያላቸው እና ለውጥ የሚያመጡ ልምዶችን ማሳደግ።

2. አስተሳሰቦችን ማሳደግ እና ማጠናከር፦ 

•	በአቅም ላይ የተመሰረቱ አስተሳሰቦች እና ብዝኃነትን የሚያቅፉ እና ፍትሐዊነትን እና ማካተትን የሚያራምዱ 
ልምዶችን በሙያዊ ትምህርት፣ በአመራር እድገት እድሎች እና በሌሎች ባህል ገንቢ ልምዶች በኩል እርስ 
በእርስ መገንባት፣ ማጠናከር እና ተጠያቂ ማድረግ።

•	በአስተያየት፣ በማሰልጠን በኩል ራስን በማየት እና እድገትን አውቆ በማዳበር ቀጣይነት ያለው የመሻሻል 
አስተሳሰብን መመስረት።

•	በትምህርት ቤታችን ውስጥ እና ሰፋ ያለ ሥርዓት ውስጥ ለፍትሐዊነት በጥልቅ ፍላጎት የሚመራ ከፍተኛ 
ጥራት ያለው የሥራ ኃይልን መመልመል እና ማቆየት።

ስልቶች

የDPS ተሞክሮ፡-

በጸደይ 2022፣ DPS ማዕከላዊ ቢሮውን እንደገና በማደራጀት እና 

የትምህርት ቤቱን ቁጥጥር እና ድጋፍ በቀጠናው የላቀ ትብብርን 

ለማስተዋወቅ እንደገና በአዲስ መልክ አዋቅሯል። ትምህርት ቤቶች አሁን 

ላይ በትብብር የተሰየሙ መዋቅሮች አላቸው - ለትምህርት ቤቶች በቀጠና 

ውስጥ በቋሚነት እና ታስቦበት ሐሳቦችን ለመሰብሰብ እና ለማጋራት፣ 

ችግሮችን ይፈታሉ እንዲሁም ክፍተቶችን ጋራ ይደፍናሉ።

የታሰበበት ትብብርን ለማሳደግ ቡድኖቻችንን 
እና ትምሀርት ቤቶቻችንን ማደራጀት



3. ብዝኃነት ያለው የሰራተኛ ኃይል፦

•	የጭቁን ማንነቶችን አባላት ለመመልመል፣ ለመቅጠር፣ ለማቆየት እና ለማሻሻል በሁሉም የድርጅቱ ደረጃዎች 
ላይ ተነሳሽነቶችን በማጠናከር እና በማስፋፋት ተማሪዎች ራሳችውን በትምሀርት ቤቶቻችን እና በአመራራችን 
ነፀብራቅ ውስጥ እንዲያዩ ማድረግ።

•	የቡድናችን አባላት ከሌሎች የዴንቨር ሜትሮ ቀጠናዎች ጋር ሲነፃፀር በገበያው ደረጃ ላይ ወይም በላይ ያሉ 
አጠቃላይ የማካካሻ ጥቅሎችን (ጥቅማጥቅሞች፣ የገበያ ማስተካከያዎች፣ ወዘተ.) እንደተቀበሉ ማረጋገጥ።

4. ተሳትፎ እና ግንኙነት፦

•	የምንሳተፍበትን መንገድ ማጠናከር፣ በጠቅላላው የDPS ማህበረሰባች መካከል የበለጠ ውይይትን 
ለማበረታታት ማሰተማር እና መነጋገር፣ ጭቁን ማንነት ላላቸው ቤተሰቦች እና የማህበረስብ አባላት መድረስ 
ላይ ማተኮር።

•	ጭቁን ቡድኖችን ድምፅ ለመጨመር የምክር ቡድኖችን ማጠናከር እና መመስረት።

•	የማህበረሰቡን ፍላጎቶች፣ ምኞቶች እና መፍትሔዎች ለማሳደግ ከማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር መተባበር።

ዶ/ር አሌክስ ማሬሮ የDPS አባላትን በተለይ ያላደጉ ተማሪዎችን 

እና ቤተሰቦችን የሚወክሉ ድምፆችን በማስቀደም ተቆጣጣሪነቱን 

ጀምሯል። በሂደት ላይ ያሉ እድሎችን ለማህበረስቡ አባላት በማቅረብ 

ውሳኔ የመስጠት አመለካከታቸውን ለማጋራት ዶ/ር ማሬሮ አማካሪ 

ጉባኤዎች ፈጥሯል ወይም እንደገና አቋቁሟል፤ የሚያካትተውም፦  

የእስያ የትምህርት አማካሪ ጉባዔ (AEAC)፣ የጥቁሮች የትምህርት 

አማካሪ ጉባዔ (BEAC)፣ የላቲን የትምህርት አማካሪ ጉባዔ 
(LEAC)፣ የባለብዙ ቋንቋ ትምህርት ቀጠና ተጠያቂነት ኮሚቴ፣ 

እና የልዩ የትምህርት አማካሪ ጉባዔን ነው። ዶ/ር ማሬሮ ከትውልደ 

አሜሪካውያን ጋር እና ቪየትናምኛ ከሚናገሩ ማህበረሰቦች፣ 

ከLGBTQIA+ ማህበረሰብ እና ጊዜያዊ የመኖሪያቤት ችግር 

ካጋጠማችው ነዋሪዎች ጋር ተሳትፎውን ቀጥሏል።

ከአማካሪ ቡድኖች ምክርን መፈለግ
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1. የባህል አስፈላጊነት መለኪያን በ10 መቶኛ ነጥቦች ማሻሻል፦

a. የባሀል አስፈላጊነት መለኪያ እሱን ከሚለኩ ጥናቶች ይዘጋጃል፦

i. በሰራተኞች ውስጥ የፍትኃዊነት አስተሳሰብ።

ii. ሰራተኞች እንዴት ነው የሚሰማቸው።

iii. የሰራተኞች የትብብር እይታ።

iv. የሰራተኞች የእምነት እይታ።

v. የሰራተኞች የድጋፍ እይታ።

2. ቀጣይነት ያለው፣ አዎንታዊ እንቅስቃሴ ወደበለጠ አንፀባራቂ የሥራ ኃይል፦ 
በሚቀጥሉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጥዖ ቢሮው ከቀጠናው ጋር በመተባበር ተማሪው እና ሰራተኛው 
ለአንፀባራቂ የሰራተኛ ኃይል እና ግልፅ ትርጉም ለማዳበር ምን እንደሚፈለግ በጥልቅ ለመረዳት 
ይሰራል። ግልፅ ትርጉም ካገኘን በኋላ፣ በሚከተሉት ሶስት ዓመታት (2023 - 2026) መለኪያዎችን እና 
ዒላማዎችን እንለያለን፣ የሚያካትቱትም፦

a. በሁሉም ማንነቶች ያሉ ሰራተኞች ዓመታዊ የማቆያ መጠን።

b. ብዝኃነት ያላቸው ማንነቶች ላላቸው ሰራተኞች የምልመላ እና ቅጥር ጥረቶችን መለካት።

c. ትምህርት ቤቶቹ ውስጥ ባሉት አዋቂዎች ነፀብራቅ ውስጥ ራሳቸውን እንደሚያዩ በተማሪዎች 
ሪፖርት የዳሰሳ ጥናቶች ላይ 10 የመቶኛ ነጥቦች አድጓል።

3. ያላደጉ ማንነቶች ያላቸው ቤተሰቦች ተሳትፏቸውን በቀጠናው ውሳኔ መስጠት ላይ በ10 መቶኛ ነጥቦች 
ማሻሻል።

a. ተሳትፎ የሚለካው በሚከተሉት ነው፦

i. በዝግጅት ላይ መገኘት።

ii. የዳሰሳ ጥናት ምላሾች።

iii. የወላጅ-መምህር ስብሰባዎች ላይ መገኘት።

iv. ሌሎች የሚወሰኑ መለኪያዎች።

4. የቤተሰብን ተሞክሮ አመልካችን ለሁሉም የቤተሰብ ማንነቶች በ10 የመቶኛ ነጥቦች ማሻሻል፦

a. የቤተሰብ ተሞክሮ አመልካች ከዳሰሳ ጥናቶች የተገኘ እና ለመለካት የትኩረት ቡድኖች እና 
ቃለመጠይቆች ላይ የተጨመረበት ነው፦

i. ቤተሰቦች እንዴት የእኔነት ስሜት እንደሚሰማቸው።

ii. ለቤተሰቦች ስለተማሪው(ዎቹ) እድገት በማሳወቅ።

iii. የቤተሰቦች በቀጠናው እና በትምህርት ቤት ደረጃዎች 
ላይ ውሳኔ መስጠት ላይ የመሳተፍ አቅም።

የእድገት መለኪያዎች 2022-26
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የሥርዓቱ ተሞክሮ፦ ፍትሐዊነት እና ልቀት

የአሁኑ ሥርዓታችን ለፍትሐዊነት እና ጭቁን ተማሪዎች እንዲያብቡ ተደርጎ አልተነደፈም። ግዴታችን ለፍትሐዊ የተማሪ 
እና አዋቂ ተሞክሮ እንዲሁም ጭቁን ተማሪዎቻችንን ወደተፋጠነ አቀጣጫ የሚያቀርብ ሥርዓትን እንደገና መንደፍ ነው፣ 
በዚህም ሁሉም ተማሪ ያብባል። ጨቋኝ ሥርዓቶች ከአሁን በኋላ በተማሪዎቻችን እና አዋቂዎች እድገት ላይ ጣልቃ 
አይገቡም፤ ከስሮቻቸው ነቅለን እናስወግዳቸዋለን እንደምናቀው እና የተሻለ እንሰራለን4።

ለኛ "የተሻለ" ማለት ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ማበብ እና ህልማቸውን ከምርቃት በኋላ ማሳካት 
እንዲሁም የኛ ሥርዓት በመሻሻል ላይ መሻሻልን ሲያልም ማለት ነው። ውጤት አልባ፣ አጥፊ ሥርዓቶችን በማስወገድ 
ፍትሐዊ፣ ግልጽ በሆኑ ተሳትፎን በሚያስተዋውቁ እና ተማሪዎቻችን እና አዋቂዎቻችን እንዲበለጽጉ የሚረዳ 
ሁኔታዎችን በሚፈጥሩ ሥርዓቶች እንተካቸዋለን። ተማሪዎቻችን የሚገባቸውን ተሞክሮ እንዲያገኙ ለማረጋገጥ 
በምንሰራው ሥራ — ተማሪዎች፣ አዋቂዎች እና ማህብረሰቡ የሚጎርፉበት እና የሚኮሩበት ቀጠና መሆን እንፈልጋለን። 
አሰራራችን እና ሥርዓቶቻችን ላይ ዘላቂነትን በማካተት ብሔራዊ መሪ እንሆናለን። DPSን እንደገና መቅረጽ ላይ 
የማህብረሰባችንን ሚና ከፍ የሚያደርጉ ትርጉም ያላቸው ሽርክናዎችን ለማሳደግ ቆርጠን ተነስተናል። ተማሪዎች እና 
አዋቂዎች ከኛ እንደ ሥርዓት ምን መጠበቅ እንዳለባቸው ያውቃሉ እናም እኛ ደግሞ የተማሪ እና አዋቂ ተሞክሮ እውን 
መሆኑን ለማረጋገጥ እንተባበራለን።

4በማያ አንጀሉ ቃላት በመነሳሳት፦ "የተሻለ እስኪያውቁ ድረስ የሚችሉትን ያድርጉ። ከዚያም የተሻለ ሲያውቁ፣ የተሻለ ያድርጉ።"

1. ለፍትሐዊነት እና ለላቀ ደረጃ DPS ሥርዓቶችን እና አሰራሮችን ይበውዛል፣ ይበታትናል እናም ደግሞ 

ይነድፋል።

2. DPS ስልታዊ ፍኖተ ካርታው እንደሚመራው እና የትምህርት ቦርድ ካዘጋጀው የማብቂያ 

መግለጫዎች ጋር ወጥ የሆነ፣ በፍትሐዊነት እና ግልጸኝነት ምንጮችን እና አገልግሎቶችን 

ያቀርባል።

3. DPS በፍትሐዊነት እና ዘላቂነት አሰራሮች በአካባቢያዊ፣ በክልላዊ እና በብሄራዊ እንደ መሪ  

የታወቀ ነው።

ግቦች

የDPS ተሞክሮ
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1. የፍትሐነት ሥርዓቶች፦

•	የዘላቂነት አሰራርን ጨምሮ፣ ለክወና እና ትምህርታዊ ሥርዓቶች መደበኛ የሆነ ተግባራዊ የፍትሐዊነት 
ቁጥጥር ይመሰርታል። ይህ መጓጓዣችንን፣ ምዝገባችንን፣ የአስተማሪ ግምገማችንን እና የንብረት ምደባ 
ሥርዓቶቻችንን እና አሰራራችንን ያካትታል ነገር ግን በዚህ ብቻ አይወሰንም። ውጤቶችን በይፋ ማጋራት 
እና በግኝቶች ላይ እርምጃ መውሰድ። 

•	ፍትሐዊነትን በመሻት ላይ ሁሉን አቀፍ የውሂብ ባህል እና መሰረተ ልማት ማዳበር እና መተግበር።

•	የተማሪ፣ የቤተሰብ፣ እና የማህብረሰብ ድምጽ እና የፍትሐዊነት ሥርዓት ዕድገት መሪነትን ማሳደግ እና 
ማካተት። 

•	በፕሮግራም ማውጣት፣ ምርጫ፣ እና ግንኙነት የተማሪ እና የቤተሰብ የDPS ፍላጎትን መጨመር።

ስልቶች

ባለፉት አስርት አመታት፣ ድርጅታችንን የበለጠ ዘላቂ ለማድረግ እና የካርቦን 

አሻራችንን ለመቀነስ ተጨባጭ እርምጃዎችን ወስደናል። ወረዳችንን በሙሉ 

በLED ከማስተካከላችን በተጨማሪ 46 በፀሀይ ኃይል የሚሰሩ ሳይቶች አሉን፣ 

የጂኦተርማል ኃይል ቴክኖሎጂዎችን በሶስት ጣቢያዎች እንጠቀማለን እና 

የኤሌክትሪክ አውቶቡሶችን መግዛት ጀምረናል። ከ2009 ጀምሮ በቅናሽ እና 

በታዳሽ ሃይል ብድሮች 9.1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አስገብተናል። በቀጠናው 

ዙሪያ 128 የአትክልት ስፍራዎች በትምህርት ቤት እና በማህበረሰብ ጓሮዎች 

እንዳሉን እና ከዴንቨር ከተማ ጋር በመተባበር የዘላቂነት ጥረታችንን ማስፋፋት 

እንደቀጠልን ስናካፍል ኩራት ይሰማናል።

ፍትሐዊነትት እና ዘላቂ ሥርዓቶች መገንባ

2. ግልጽ የሆነ የውሳኔ አሰጣጥ ሁኔታዎች፦

•	ስለ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ባህሪያት እና ውጤታማነት፣ የክልል ትምህርት ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ 
ጨምሮ ቀላል እና ግልጽ የሆነ የመረጃ መዳረሻ መጨመር።

•	በወረዳ፣ በትምህርት ቤት እና በክፍል ደረጃዎች በውሂብ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥ እና የሂደት 
ክትትልን ለመደገፍ ግምገማዎችን እና የዳሰሳ ጥናቶችን ጨምሮ የተዋሃደ የመለኪያ ስልትን ማዘጋጀት እና 
መተግበር። 
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3. ሽርክና እና ተጽዕኖ፦

•	የማህበረሰቡን ፍላጎቶች ለማሟላት እና የማህበረሰቡን ንብረቶች ለመደጎም፣ የማህበረሰቡን ማዕከሎች 
መጀመርን ጨምሮ ግን በእርሱ ብቻ ሳይወሰን ከውጭ ድርጅቶች ጋር በጋራ ጥረት ማድረግ።

•	በአካባቢ፣ በክልል እና በብሄራዊ ደረጃ ያሉ የጭቆና ሥርዓቶች እንዲፈርሱ በአደባባይ መሟገት።

በ2022 መኸር፣ DPS የተማሪዎችን ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ አካላዊ እና 

ትምህርታዊ ፍላጎቶችን በሚደግፉ ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች የተማሪ 

ትምህርት እንደ አጠቃላይ የሚያቀርቡ "የማህበረሰብ ማዕከሎችን" 
ይከፍታል። አሁን ባሉት የFACE ማዕከሎቻችን የሚሰጡትን አገልግሎቶች 

መሰረት በማድረግ ከእያንዳንዱ የተለያየ ማህበረሰብ ጋር ከፍላጎታቸው 

ጋር የተጣጣሙ አገልግሎቶችን ለመገንባት እየሰራን ነው። እነዚህ 

አገልግሎቶች የምዝገባ ድጋፍ፣ የቋንቋ ድጋፎች፣ መሰረታዊ ፍላጎቶች 

(እንደ ምግብ እና አቅርቦቶች)፣ የሕጻናት እንክብካቤ፣ የጉዳይ አስተዳደር፣ 

የሰው ኃይል ልማት፣ ማህበራዊ-ስሜታዊ ድጋፎች እና የአእምሮ ጤና 

አገልግሎቶች፣ የገንዘብ እውቀት፣ የGED ክፍሎች፣ የዜግነት ክፍሎች እና 

ሌሎችንም ያካትታሉ።

በማህበረሰብ ማዕከሎች በኩል በሮቻችንን 
ለማህበረሰብ መክፈት

4. አንድነት፦

•	በወረዳ፣ በቡድን እና በትምህርት ቤት ደረጃዎች በዓመታዊ የዕቅድ እና የግብ አወጣጥ ሂደቶች እና 
የጊዜ ሰሌዳ ላይ ወጥነት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ። 

•	የወረዳውን ሀብቶች እና የማዕከላዊ ቡድን ተግባራት ከስልታዊ ፍኖተ ካርታው ቅድሚያዎች ጋር 
ማዛመድ። 

•	በትምህርት ቤት ላይ የተመሰረተ ተለዋዋጭነትን በትምህርት ቤት አስተዳደር ዓይነት መግለጽ።

የDPS ተሞክሮ
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የእድገት መለኪያዎች 2022-26

1. አስር ሥርዓቶችየፍትሐዊነት ኦዲት ተደርጎባቸዋል

2. የማህበረሰብ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚሰሩ ስድስት የማህበረሰብ ማዕከሎች

3. የትግበራ እርምጃዎች

a. በጀቶች በስልታዊ ፍኖተ ካርታ ውስጥ ከተጠቀሱት ቅድሚያዎች ጋር የተጣጣሙ ናቸው።

b. ከስልታዊ ፍኖተ ካርታው ጋር የሚጣጣሙ ዓመታዊ ዒላማዎችን መፍጠር።

c. ትምህርት ቤትን መሰረት ያደረጉ ስልታዊ እቅዶች ከስልታዊ ፍኖተ ካርታ፣ ከወረዳ ዓመታዊ ዒላማዎች እና 
ከየቦርድ ማብቂያ መግለጫዎች ጋር ግንኙነት አላቸው።



የተግባር/የእርምጃ ጥሪ
የDPS ተሞክሮ ሁላችንም በአንድ ላይ እያንዳንዱ ተማሪ እንዲያብብ የምንገነባው ነው።

ተማሪዎች፣
በተሞክሮዎ ውስጥ በሙሉ እንዲሳተፉ እና 
የራስዎ እንዲያደርጉት ጥሪ እናቀርባለን። 
መጪው ጊዜ የእርስዎ ነው፣ እና ማህበረሰባችን 
የበለጠ ፍትሐዊ እንዲሆን እርስዎን 
ይፈልጋል። እኛ እርስዎን ለመደገፍ እዚህ 
ተገኝተናል፣ ለገባናቸው ቃልኪዳኖችም ተጠያቂ 
እንዲያደርጉን እንጠይቃለን። አዲስ የDPS 
ተሞክሮ ቃል የገባነውን ስንፈጽም እንዲሁም 
ከሁሉም በላይ ደግሞ መተግበር ሲያቅተን 
ጮክ ብለው እና ድምጾን በማሰማት ያሳውቁን።

የDPS ቡድን፣
ለተማሪዎቻችን አብራችሁ እንድትሰሩ እና 
የበለጠ ፍትሐዊነት ያለው የDPS ተሞክሮ 
እንዲነድፉ ጥሪ እናቀርባለን። ድርጅታችን ብዙ 
ለውጦችን አይቷል፤ ጉዞውም ሁልጊዜ ቀላል 
አልነበረም። ነገ አዲስ ቀን ነውና፣ መተማመን 
እና ባህልን በጋራ መገንባት አለብን። አዎን፣ ይህ 
እንደ መሪ ከኛ ከባድ ሥራን ይጠይቃል፣ ነገር 
ግን ከሁሉም የድርጅቱ አባላት ቁርጠኝነት እና 
መዋዕለ ነዋይንም ይጠይቃል።

ቤተሰቦች እና የማህበረሰብ አባላት፣
በክፉም በደጉም አጋር እንድትሆኑን ጥሪያችንን 
እናቀርባለን። አድልዎ እና የተደበቁ ቦታዎችን 
እንድንመለከት እርዱን እና ወደ ፍትሐዊ ማህበረሰብ 
የመሄድ እድገትን እንድናከብር እርዱን።
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መዝገበ ቃላት
•	 የተፋጠነ አቅጣጫ፦ ተማሪዎች በክፍል ደረጃ ቁሶችን፣ ተግባሮችን እና ሥራዎችን ከትክክለኛ ድጋፎች ጋር 

በተከታታይ እንደሚቀበሉ ማረጋገጥ። በተለይም ተማሪዎችን ወደ ኋላ በትምህርታቸው ውስጥ ሊፈጠሩ 
የሚችሉትን ክፍተቶች ለመሙላት ከመላክ ይልቅ፣ መሪዎች እና አስተማሪዎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ክፍተቶችን 
መሙላት ላይ ብቻ ማተኮር አለባቸው - እና በተናጠል ሳይሆን፣ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ።

•	 የትምህርት ፍትሐዊነት፦ የምንሰራባቸውን ሥርዓቶች እና መዋቅሮች የበለጠ ደህና እና ፍትሃዊ እንዲሆኑ 
እንደገና ማቀድ እና መንደፍ። ይህ የሚደረገው የስኬት ወይም የውድቀት ትንበያዎችን በማስወገድ እና 
እያንዳንዱ ተማሪ ሊያሳካው የሚገባውን ነገር እንዲኖረው በማድረግ ነው።

•	 የፍትሐዊነት መግለጫ፦ የዘር እና የትምህርት ፍትሐዊነት የጋራ ኃላፊነታችን ነው። በዘር፣ በብሔር፣ በፆታ፣ 
በወሲብ ዝንባሌ፣ በቋንቋ እና በችሎታ ማንነታቸው ምክንያት በታሪክፍትሐዊ ባልሆነ እድል እና ስርጭት 
እንዲገለሉ ያደረጉ ስር የሰደዱ የጭቆና ሥርዓቶችን ስንበታትን ፍትሐዊነትን እናሳካለን። ሁላችንም የሚገባን፣ 
የምንካተትበት፣ ግልጽ የሆነ ዓላማ (ለምን) ይዘን እና እራስ በራሳችን በየዘርፋችን የምንመራበት ሁኔታዎችን 
እንፈጥራለን። እነዚህን ሁኔታዎች በመፍጠር፣ ለተማሪዎቻችን እና የቡድናችን አባላት የመሳካት ወይም 
አለመሳካት ተገማችነትን እናስወግዳለን።

•	 ማህበረሰብ፦ የDPS ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ የቡድን አባላት እና በዴንቨር ካውንቲ የሚኖሩ እና/ወይም የሚሰሩ 
ግለሰቦች።

•	 የባህላዊ እና የቋንቋ አረጋጋጭ፦ የአእምሮ ጤና ድጋፍን ከተማሪው ባህል ጋር ማያያዝ፣ ተማሪው ወይም 
ቤተሰቡ ማን እንደሆኑ፣ የእምነት ሥርዓቶቻቸው ምን እንደሆኑ እና በተገቢው መንገድ እንዴት ሊደግፏቸው 
እንደሚችሉ ከማወቅ ጀምሮ።

•	 የባህላዊ እና የቋንቋ ምላሽ ሰጪ ትምህርት፦ የአንድ ተማሪ የትምህርት እና የመለወጥ የማህበረሰብ እና 
ስሜታዊ ስኬት በሚከተሉት ላይ ጥገኛ ነው፦

�	ጥልቅ የሆነ የይዘት እና የምላሽ መስጫ የማስተማር ልምምዶች መግባባትን የሚያስችሉ ሁኔታዎችን 
የሚያቀርቡ አስተማሪዎች።

�	ትርጉም የሚሰጥ የክፍል-ደረጃ ዕለታዊ መዳረሻ።

�	በትምህርታቸው ንቁ ሚናዎችን የሚወስዱ ተማሪዎች።

•	 የውሂብ ባህል፦ ለተማሪዎቻችን ፍትሃዊ ፍሬዎች በመገንባት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ለDPS ማህበረሰብ 
ተዓማኒነት ያለው ውሂብ ማቅረብ።

•	 መበታተን፦ አንድን ሂደት ወይም ልምምድ ማስቆም እና በድርጅቱ ወኪሎች በፍጹም እንዳይደገም በድርጅቱ 
ላይ ያለውን ተጽዕኖ መለየት እና መመዝገብ።

•	 ተማሪ፦ በመጀመሪያ ደረጃ ለDPS ተማሪዎች ይመለከታል፤ እንዲሁም በDPS ማህበረሰብ ውስጥ ያለ 
ማንኛውንም ተማሪን (ቤተሰቦች፣ የቡድን አባላት፣ የማህበረሰብ አባላት፣ ወዘተ) ይጠቁማል

•	 ጭቁን ማንነቶች፦ ፍትሃዊ ባልሆነ ሀይል ምክንያት የመድልዎ እና መገለል (ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ) ተሞክሮ ያላቸው ቡድኖች እና ማህበረሰቦች። ይህ በዘር፣ ብሔር፣ ጾታዊ ማንነት፣ የወሲብ 
ዝንባሌ፣ ቋንቋ እና ክህሎት የተነሳ መድልዎ እና መገለል የሚደርስባቸው ግለሰቦችን ያካትታል ነገር ግን 
በእነዚህ የተገደበ አይደለም።

•	 የአእምሮ ጤና፦ ስሜታዊ፣ ስነ-ልቦናዊ እና ማህበራዊ ደህንነታችንን ያካትታል። ምን እንደምናስብ፣ 
እንደሚሰማን እና ተግባራችን ላይ ተጽዕኖ አለው። እንዲሁም ጭንቀትን እንዴት እንደምንጋፈጥ፣ ከሌሎች ጋር 
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እንደምንገናኝ እና ጤናማ ውሳኔዎችን እንደምናደርግ ላይ ለመወሰን ያግዛል። የአእምሮ ጤና ከልጅነት እና 
ጉርምስና እስከ አዋቂነት፣ በሕይወት ማንኛውም ደረጃ ላይ አስፈላጊ ነው።

•	 ባለ ብዙ-ደረጃ የድጋፍ ሥርዓት (MTSS)፦ ለሚቸገሩ ተማሪዎች ድጋፍ መስጠት ላይ ያነጣጠረ ትምህርት 
ቤቶች የሚጠቀሙት ማዕቀፍ።

•	 ከወረርሽኝ በኋላ ያለው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፦ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት እየታዩ ያሉ 
ኢንዱስትሪዎች፣ የሰው ኃይል፣ እሴቶች፣ ባህል እና ወጎች።

•	 ጥብቅ መመሪያ በክፍል ደረጃ ያለ እና በባህል እና በቋንቋ ምላሽ የሚሰጥ መመሪያ።

•	 ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ፦ ጤናማ፣ አካላዊ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተማሪዎች እንዳይማሩ ከሚከለክሉ 
አስጨናቂ ነገሮች የጸዳ አካባቢ።

•	 ልዩ እቅዶች፦ የጥቁር ከፍተኛ ችሎታ ዕቅዶች፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማግኛ ዕቅዶች፣ የግለሰብ ደረጃ የትምህርት 
ፕሮግራሞች፣ የላቀ የትምህርት ዕቅዶች፣ የግለሰብ ሥራ እና የትምህርት ዕቅዶች፣ ወዘተ...

•	 ሥርዓቶች፦ ከቀጠናው የዕለት ተዕለት ተግባራት ጋር የተያያዙ ሂደቶች እና ልምዶች። የሚያመለክተው 
በድርጅቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ልምዶች እና ሂደቶች እንዲሁም በእነዚህ ሂደቶች እና ልምዶች መካከል 
ያለውን መስተጋብር ነው።

•	 የቡድን አባል፦ ማንኛውም የDPS ሰራተኛ አባል (መምህራን፣ ርዕሰ መምህራን፣ ሌላ ትምህርት ቤት ላይ 
የተመሰረቱ ሰራተኞች፣ የሥራ ማስኬጃ ሰራተኞች፣ የማዕከላዊ ቢሮ ሰራተኞች፣ ወዘተ...)።

•	 መዳበር፦ እችላለሁ፣ አደርገዋለሁ፣ አምናለሁ እና እንዴት እንደሆነ አውቅበታለው።

•	 ተለዋዋጭ ማህበራዊ-ስሜታዊ እና ትምህርታዊ መማር (TSEAL): የማንነት ባለቤትነትን፣ የማወቅ 
ጉጉትን እና በትብብር ችግሮችን መፍታትን የሚደግፍ የፍትሃዊነት ደረጃ።

•	 በደንብ የሚያውቅ፦ ለሁለቱም ትምህርታዊ እና ማህበራዊ-ስሜታዊ የእድገት እድሎች ላይ ትኩረትን 
ጨምሮ ለመላው ልጆች መማርን የሚፈጥር ዝቅተኛው የተማሪ ተሞክሮ። በተጨማሪም ተማሪው የሚከተሉት 
ይጠበቅበታል፦

�	በትምህርታዊ ነገሮች መፈተን።

�	ራሳቸውን ጤናማ በሆነ መንገድ መግለጽ።

�	ደህንነቱ ለተጠበቀ ማህበራዊ ቦታ ተደራሽ መሆን።

�	ጤናማ የትምህርት አካባቢን ለመደገፍ የግብዓት ተደራሽነት።

�	ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ላሉ እንቅስቃሴዎች ተደራሽ ነው።

�	ስልጣንን በአክብሮት ወደ ኋላ የሚገፋ እና የሚፈትን ኤጀንሲ አለው።

�	ችግሮችን የሚፈታ እና ከአዳዲስ ፈተናዎች ጋር የሚላመድ ኤጀንሲ አለው።

�	ሂሳዊ አስተሳሰብን የሚያካትቱ እና የሚያሳትፉ ልምዶች አሉት።

�	ጥበባትን የሚያካትቱ ልምዶች አሉት።
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የትምህርት ቦርዳችን የመጨረሻ 
መግለጫዎች ጋር መዛመድ
DPS ያብባል የተዘጋጀው በትምህርት ቦርድ የተዘጋጁትን የትምህርት ቦርዳችንን የማብቂያዎች መግለጫዎች 
ለመደገፍ ነው። ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ የሚወክለው በቦርዱ የማብቂያ መግለጫዎች ስልታዊ ፍኖተ  
ካርታ የተገለጹትን ትኩረት እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ክለሳ ነው።

 ራዕይ እና ተልዕኮ የድርጊት ጽንሰ ሐሳብ የተማሪ ተሞክሮ የአዋቂ ተሞክሮ የሥርዓት ተሞክሮ

ዓለም አቀፍ  
የማብቂያ መግለጫ

ማብቂያ 1.1 
ፍትሐዊነት

ማብቂያ 1.2 
ማስተማር 
እና መማር

ማብቂያ 1.3 
የተማሪ እና  
የሰራተኛ ጤንነት

ማብቂያ 1.4 
ጤና እና ደህንነት

ማብቂያ 1.5 
ድህረ-ምረቃ 
እና ዓለም አቀፍ ዜግነት

ማብቂያዎች 1.6 
የአየር ንብረት ትግበራ

የግርጌ ማስታወሻዎች
 1. አንቶኒ ኤስ. ብራይክ፣ ሉዊስ ኤም. ጎሜዝ፣ ሉዊስ ኤም.፣ አሊሲያ ግሩኖ እና ፖል ለማሂዩ፣ ለመሻሻል መማር፦ የአሜሪካ ትምህርት ቤቶች በመሻሻል ላይ 

እንዴት መሻሻል ይችላሉ፣ ሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲ (Harvard University) ፕሬስ፣ ካምብሪጅ (Cambridge)፣ 2015 ሊንዳ ዳርሊንግ-ሀመንድ፣ በይፋዊ 
አስተያየቶች ላይ የጠቀሰችው ፕሮፌሰር ዳርሊንግ-ሀመንድ በይፋዊ ንግግሯ ወቅት ለኒው ዮርክ ስቴት ቦርድ አስተዳዳሪዎች አባላት በሴፕቴምበር 13፣ 
2016 ሐሳቧን አቅርባለች (የገለጻው ርዕስ “አዲስ ተጠያቂነት – 21ኛው ክፍለዘመን መማር ከፍትሐዊነት ጋር” በ https://www.regents.nysed.gov/
common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf) ላይ ይገኛል።

 2. የDPS የትምህርት ቦርድ የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ/ር አሌክስ ማሬሮ ወደ DPS ሲቀላቀሉ በ2021 የመምሪያ አስተዳደርን እንደ የአስተዳደር መዋቅር ተቀብሏል። 
የመመሪያ አስተዳደር ቦርዱ የረዥም ጊዜ ግቦችን (ፍጻሜዎችን) ለማቋቋም ከመራጮች ጋር በመሳተፍ ላይ እንዲያተኩር እና ተቆጣጣሪው የዲስትሪክቱ 
ዋና ሥራ አስፈፃሚ እንዲሆን የሚያስችለው ማዕቀፍ ነው። ይህ ተቆጣጣሪው በመጨረሻዎቹ መግለጫዎች የተገለጹትን ግቦች ለማሳካት የሚያስፈልጉትን 
ዘዴዎች እና መሣሪያዎች እንዲወስን ያስችለዋል።

 3. ኦክስፎርድ ቋንቋዎች በGoogle በኩል.

 4. በማያ አንጀሉ ቃላት በመነሳሳት፦ "የተሻለ እስኪያውቁ ድረስ የሚችሉትን ያድርጉ። ከዚያም የተሻለ ሲያውቁ፣ የተሻለ ያድርጉ።"



ከምስጋና ጋር
የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለDPS Thrives እድገት አስተዋፅዖ ያደረጉ ብዙ ግለሰቦችን ማመስገን ይፈልጋሉ፤ 
ይኸውም፡

•	 የDPS ማህበረሰብ፣ ተማሪዎቻችንን፣ ቤተሰቦችን እና የቡድን አባላትን ጨምሮ በውስጥ አስተያየታቸውን 
ያካፈሉ የማዳመጥ እና የመማር ጉብኝት እና በሌሎች የተሳትፎ እድሎች እና ለዴንቨር ተማሪዎች ትክክል 
የሆነውን ለማድረግ እኛን ተጠያቂ ማድረጋቸውን ለቀጠሉ።

•	 የትምህርት ቦርድ፣ ለዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት አቅጣጫ ያስቀመጠው።

•	 የበላይ ተቆጣጣሪው የሽግግር አማካሪ ቡድን፣ ለዚህ ፍኖተ ካርታ መሰረት የሆኑ ምክሮችን ያዘጋጀው።

•	 የአመራር ቡድን የተቆጣጣሪውን ሽግግር አማካሪ ቡድን እና ሌሎች በስልታዊው ፍሥራኖተ ካርታ ቅድሚያ 
አሰጣጦች ላይ ተቆጣጣሪውን እና ሰራተኞቹን ያማከሩ የስልት ባለሙያዎችን ያካትታል።

•	 ዋና የንድፍ ቡድን የውስጥ ቀጠና መሪዎችን ጨምሮ፣ በተቆጣጣሪው የሽግግር አማካሪ ቡድን የውሳኔ ሃሳቦች 
ላይ በመመስረት እና ከመሪ ቡድኑ ጋር በመመካከር የስልታዊ ፍኖተ ካርታውን ያረቀቀው።

•	 በእቅዱ ላይ አስተያየት የሰጡ እና ከትምህርት እና ከDPS አውድ ውጭ ግንኙነት እንድንፈጥር የረዱን የውጭ 
ገምጋሚዎች



ከምስጋና ጋር

ለDPS የቦርድ አባላቶቻችን ልዩ ምስጋና:

ዦቲ ጋይታን
የቀጠና 2 ፕሬዝዳንት እና የቦርድ ዳይሬክተር

ታይ አንደርሰን
ምክትል ፕሬዚዳንት እና የቦርድ ዳይሬክተር፣ በትልቁ

ስኮት ኢሰርማን
ገንዘብ ያዥ እና የቦርድ ዳይሬክተር፣ በትልቁ

ሚሼል ኳተልባውም
የቀጠና 4 ጸሐፊ እና የቦርድ ዳይሬክተር

ስኮት ባልደርማን
የቀጠና 1 ቦርድ ዳይሬክተር

ዶር. ኬሪ ኦልሰን
የቀጠና 3 ቦርድ ዳይሬክተር

ቻርሜን ሊንድሰይ
የቀጠና 5 ቦርድ ዳይሬክተር

እናም ተጨማሪ ልዩ ምስጋና ለዋና ተቆጣጣሪያችን ዶ/ር አሌክስ ማሬሮ
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የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤት 
ፋውንዴሽን የተማሪ እና የትምህርት ቤት 
ውጤቶችን ለማሻሻል እየሰሩ ነው።

ማህበረሰብ ይመራል እናም ተማሪዎች ይሳካላቸዋል (CLASS)፦
በመላው የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የተማሪ እና የትምህርት ቤት ውጤቶችን የማሻሻል 
ስልት።

ፈተናው

በመላው አገሪቱ በሺዎች ከሚቆጠሩ የትምህርት ቤት ቀጠናዎች ጋር በተመሳሳይ መልኩ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት 
ቤቶችም (DPS) በኮቪድ ወረርሽኙ በጥልቅ ተጎድተዋል። በሜትሮፖሊታን አካባቢ ያሉ የቀለም ተማሪዎች እና ዝቅተኛ 
አገልግሎት የሚሰጣቸው እና ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኙ ማህበረሰቦች በትምህርት ቤት መዘጋት እና ስፍር ቁጥር የሌላቸው 
የመማር እድሎች ፍትሐዊ ባልሆነ ተደራሽነት መሰጠታቸው ያልተመጣጠነ ተፅዕኖ ፈጥሮባቸዋል። 

የትምህርት ቤታችን ቀጠና እነዚህን ፈተናዎች ብቻውን ሊፈታ አይችልም። ስለዚህ ትምህርት ቤቶቻችን፣ 
ማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሞች፣ የግሉ ዘርፍ እና የሕዝብ ኤጀንሲዎች አንድ ላይ ሆነው በየደረጃው ያሉ ትምህርት 
ቤቶቻችንን የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች የሚቀርፍ የትብብር አካሄድ ማዳበር አስፈላጊ ነው። 

መፍትሔው

በትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን በሕይወታቸውም ጭምር ተማሪዎች እንዴት ውጤታማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ብዙ ጥናቶች 
ተደርገዋል። በቤተሰብ ውስጥ በልጆች ትምህርት ውስጥ ያለውን ተሳትፎ የሚያሻሽሉ፣ በክፍል ውስጥ አዳዲስ 
የማስተማር ልምዶችን የሚያሻሽሉ እና የትምህርት ቤት መሪዎች ለተማሪዎቻቸው እና ሰራተኞቻቸው የበለጠ ውጤታማ 
ጠበቃ እንዲሆኑ እና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ወደ ትምህርት ቤታቸው ለማምጣት የሚያስችላቸውን ዋና 
አመራር የሚያዳብሩ ልምምዶችን አረጋግጠናል። በአጭሩ ምን እንደሚሰራ እናውቃለን።

ትምህርት ቤቶችን ከማህበር እና ከማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሞች እና ድጋፎች ጋር በመተባበር ጥራት ያለው 
ውጤት እና ዘላቂ ውጤት ለማስገኘት የተረጋገጡ እና በግል የትምህርት ቤት ፍላጎቶች ላይ ተመስርተው ድጋፎችን 

 የበለጠ ተመጣጣኝ መኖሪያ  
ለማግኘት ከሜትሮፖሊታን  
አካባቢ የሚለቁ ቤተሰቦች።

 ከትምህርት ቤት ውጪ  
በተመጣጣኝ ዋጋ የመማር  

እድል ማጣት።

 በብዙ የትምህርት ተቋሞቻችን  
ውስጥ መምህር እና ርእሰ  

መምህር መመናመን
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በማበጀት የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ፋውንዴሽን ትምህርት 
ቤትን መሰረት ያደረጉ ሽርክናዎችን ወደ ሙሉ አዲስ ደረጃ ለማድረስ 
ማዕቀፍ አዘጋጅቷል። ተማሪዎቻችንን በመደገፍ ሂደት ማህበረሰቡ 
እንዲመራ በማድረግ፣ አስተማሪዎች የማስተማር ዋና ተልእኳቸው ላይ 
ማተኮር ይችላሉ፣ ይህም ወደ አወንታዊ የተማሪ እድገት ውጤቶች 
እና አጠቃላይ የትምህርት ቤት አፈጻጸም የላቀ ደረጃ ላይ እንዲደርስ 
ያደርጋል። ስለዚህ፣ CLASS፦ ማህበረሰብ ይመራል እናንም ተማሪዎች 
ስኬታማ ይሆናሉ በሚል በDPS ፋውንዴሽን የተዘጋጀ የትምህርት ቤት-
ማህበረሰብ ሽርክና ማዕቀፍ።

መዋቅሩ
ቀደም ሲል የነበሩትን የማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሞችን ለመጠቀም 

(ለምሳሌ፦ የበጋ እና ከትምህርት በኋላ መርሃ ግብሮች፣ የአማካሪ ፕሮግራሞች፣ የቤተሰብ ተሳትፎ ድጋፎች፣ ሙያዊ 
እድገት እድሎች እና የትምህርት አመራር እድገት) አንድ የሕዝብ ትምህርት ቤት የገንዘብ እና የአይነት ግብዓቶችን 
ከሚያቀርቡ ቢያንስ 3 የግል ኩባንያዎች ጋር - ከሠራተኞች ተሳትፎ እና ሌሎች የማበረታቻ ሚናዎች ጋር ይተባበራል። 
ይህ ሽርክና ከሰባት ዓመታት በላይ የሚዘልቅ ሲሆን ይኽም ግንኙነት የተማሪዎችን ትውልድ ለመደገፍ ታስቦ ነው። 
በአራት ቁልፍ ቦታዎች ዙሪያ ውሂብ በየአመቱ ይሰበሰባል እና ይገመገማል። እነዚህ ዘርፎች የተማሪ ትምህርታዊ 
እድገት፣ የህይወት ክህሎቶች እና ማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ችሎታዎች፣ የቤተሰብ ተሳትፎ እና አሰሳ፣ እና 
የአስተማሪ አመራር እድገት ናቸው።

የCLASS ራዕይ በዴንቨር ውስጥ ያሉ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች በተማሪዎች፣ 
ቤተሰቦች እና አስተማሪዎች የሚፈለጉትን ድጋፎች የሚያቀርቡ ሽርክናዎች 
መኖራቸውን በማረጋገጥ ትምህርት ቤቶቻችን እንዲበለጽጉ፣ ጥሩ አፈጻጸም 
እንዲኖራቸው እና ከማህበረሰባችን ጋር ሙሉ ለሙሉ የተገናኙ መሆናቸውን 
ማረጋገጥ ነው።

የስኬት አቅም እና አዋጭነት
CLASS በተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ማህበረሰብ ላይ በማተኮር ከDPS 
ስልታዊ ፍኖተ ካርታ ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣጣማል። ሁለቱም ትኩረታቸውን 
ሙሉ የልጅ እድገት፣ በክፍል ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ማስተማር እና 
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