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መሰናዶ ደቡብ-ምዕራብ ���������������������������������������������������95
ሳቢን ወርልድ /Sabin World/  
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በምዝገባ መመሪያው ውስጥ ተካቶ የታተመ መረጃ ሊለወጥ ይችላል፤ አንዳንድ መረጃዎችም መመሪያው ከታተመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ተለውጠው ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ህትመት ሁሉንም የDPS ት/ቤቶችን በተመለከተ 
ያለቀለት ወይም የተሟላ ማውጫ (ዳይሬክቶሪ) ይሆናል ተብሎ የታሰበ አይደለም። በዚህ መመሪያ ውስጥ ስለተካተቱ የሦስተኛ ወገን ማስታወቂያዎች ይዘት ወይም ቋንቋ (አጠቃቀም) DPS ኃላፊነት የለበትም። 



DPS በጨረፍታ

ቀላል የማጣቀሻ መመሪያ

DPS  
ዴንቬር የሕዝብ ት/ቤቶች 

በግምት 210 የሚሆኑ ት/ቤቶች በኮሎራዶ ዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ 
ውስጥ  የሚገኙ ተማሪዎችን ያገለግላሉ።

ECE  
ቅድመ-መደበኛ ትምህርት

ECE እና ቅድመ-መደበኛ ትምህርት ቤት /preschool/ በተለዋዋጭነት 
ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆኑ 3 እና 4 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ሕፃናት 
የሚያገለግሉ የትምህርት ፕሮግራሞችን ይወክላሉ።

GT  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ

አንድን ነገር ለማከናወን የሚታየው አቅማቸው፣ ተሰጥዖዋቸው እና 
እምቅ ችሎታቸው እጅግ ልዩ የሆነ እና የመማር-ማስተማር ፍላጎታቸውን 
ለማሟላት ለየት ያሉ ፕሮግራሞችን ለሚፈልጉ ተማሪዎች ድጋፍ የሚያደርግ 
ፕሮግራም ነው።

HGT  
ከፍተኛ ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ

በትምህርት ችሎታዎቻቸው እና በስሜታዊ እና ማኅበራዊ ፍላጎቶቻቸው 
ልዩ ለሆኑ እና በመደበኛ መማሪያ ክፍል ውስጥ ሊሟሉላቸው ለማይችሉ 
ተማሪዎች አማራጭ ነው።

ELA  
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት

ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆኑ ቋንቋዎች ተናጋሪ ለሆኑ ተማሪዎች ድጋፍ 
የሚሰጥ አገልግሎት ነው።

SPF  
የት/ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ

ት/ቤቶች በየዓመቱ ይገመገማሉ፣ እናም ማዕቀፍ ውስጥ በታቀፉት 
አመላካቾች ላይ በሚኖራቸው ውጤት መሠረት አጠቃላይ የአፈጻጸም 
ደረጃ ይሰጣቸዋል።  

የት/ቤቶች ዓይነቶች

በዲስትሪክት የሚተዳደሩ ት/ቤቶች

የሚተዳደሩት/የሚመሩት፣ ቁጥጥር እና ድጋፍ የሚደረግላቸው 
በDPS እና በትምህርት ቦርዱ ነው። 

 ■ የማግኔት ት/ቤቶች  ወይም ፕሮግራሞች የጋራ የፍላጎት መስክ ላላቸው 
ተማሪዎች የተወሰነ የመማር-ማስተማር ዘይቤ ወይም ትምህርታዊ 
ፍላጎት ላይ በማተኮር ተማሪዎችን የሚያገለግል እንዲሁም ከት/ቤቱ 
አቅራቢያ መንደር ውጭ ለሚኖሩ ተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚያቀርቡ ናቸው።

 ■ የኢኖቬሽን ት/ቤቶች የተማሪዎቻቸውን ፍላጎቶች በጥራት ማሟላት ይችሉ 
ዘንድ ሠራተኞቻቸውን እንዲቀጥሩ፣ የጊዜ ሰሌዳዎችን እና በጀቶቻቸውን 
እንዲለዋውጡ በDPS የትምህርት ቦርድ እና በኮሎራዶ የትምህርት 
ዲፓርትመንት መብት ተሰጥቷቸዋል።

ቻርተር ት/ቤቶች

በገለልተኛ የዳሬክተሮች ቦርድ የሚተዳደሩ በተናጥል የሚንቀሳቀሱ 
የሕዝብ ት/ቤቶች ናቸው።

 ■ ሁሉም የቻርተር ት/ቤቶች ተጠሪነታቸው ለDPS የትምህርት ቦርድ እና 
በዲስትሪክት እንደሚመሩት ት/ቤቶች ለተመሳሳይ የትምህርት አፈጻጸም 
ደረጃዎች/ስታንዳርዶች ነው።

 ■ የቻርተር ት/ቤቶች የየራሳቸውን ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን የመንደፍ እና 
የት/ቤት ፖሊሲዎችን የማውጣት ነፃነት አላቸው።

 ■ ሁሉም የቻርተር ት/ቤቶች በዲስትሪክቱ ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም 
ተማሪዎች በእኩል ሁኔታ ለማገልገል ቁርጠኞች ናቸው። የተወሰኑ 
የቻርተር ት/ቤቶች አጎራባች ክልልንን ያገለግላሉ ወይም በተለየ አካባቢ 
ለሚኖሩ ተማሪዎች ቅድሚያ ሊሰጡ ይችላሉ።
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የት/ቤት ሥራ አፈጻጸም ማዕቀፉን 
(SPF) ይረዱ

ድር፦ spf.dpsk12.org
ኢሜል፦ spf@dpsk12.org

ት/ቤቶች ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ምን ያህል በደንብ እንደሚያገለግሉ ማወቁ 
በሁሉም መንደር ምርጥ ምርጥ ት/ቤት የሚለውን የዴንቨር ዕቅድ 2020ን 
ልናሳካባቸው ከምንችልባቸው መንገዶች ውስጥ አንድ ቁልፍ አካል ነው። የት/ቤት ሥራ 
አፈጻጸም ማዕቀፍ ወይም SPF አንድን ምርጥ ት/ቤት እንደሚፈጥሩ የምናውቃቸውን 
ብዙ ጠቃሚ ጉዳዮችን ወይም ገጽታዎችን ይለካል። የሚከተሉትም ከእነዚህ ጉዳዮች 
ውስጥ የሚጠቀሱት ናቸው፦ 

 ■ የተማሪ እና የወላጅ እርካታ

 ■ በስቴት ፈተናዎች ላይ ከዓመት ወደ ዓመት የተሻሻሉ ውጤቶች

 ■ ት/ቤቱ ሁሉንም ተማሪዎቹን ምን ያህል በጥራት ያገለግላል እና ይፈትናል (ቻሌንጅ 
ያደርጋል)

 
SPF ለት/ቤቶች አንድ ት/ቤት እድገት/ለውጥ እያሳየባቸው ያለ መስኮችን እና ለማሻሻል 
ደግሞ ትኩረት ሊያደርግባቸው የሚገቡ መስኮችን የሚያሳውቃቸው ሪፖርት ካርድ 
እንደማለት ነው። የSPF ደረጃ ግን አንድን ት/ቤት ለልጅዎ የተሻለ መሆን አለመሆኑን 
ለመወሰን አንድ መመዘኛ ብቻ መሆኑን ያስታውሱ። 
 
 
ሁሉም ት/ቤቶች ምናልባትም በSPF ላይ ውጤቶችን ማሳየት የጀመሩ በለውጥ/በመሻሻል 
ሂደት ውስጥ ናቸው። እንዲህ ዓይነቶቹ ለውጦች በተጨማሪ ግብዓቶች የሚታገዙትን የልዩ/የላቁ 
አስተማሪዎችን (የትምህርት ባለሙያዎችን) ትዕግስት እና ትጋት ይጠይቃሉ። ለዚህም ነው DPS 
የበለጠ ድጋፍን የበለጠ ለሚያስፈልጋቸው ት/ቤቶች የሚያቀርበው።  

የት/ቤት ሪፖርት ካርዳችን በተማሪ ትምህርታዊ እድገት/ለውጥ ላይ፣ ማለትም ከአንድ ዓመት 
ወደሚቀጥለው ዓመት ምን ያህል እድገት/ለውጥ አሳይተዋል የሚለው ላይ ልዩ ትኩረትን 
ያደርጋል። በDPS በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የምናምነው ልጆች የሚጀምሩበት ሳይሆን ምን 
ያህል አድገዋል/ተለውጠዋል የሚለው ነው። 
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የት/ቤት ግምገማዎችን ማንባብ

ት/ቤቶች ተገምግመው ደረጃ የሚሰጣቸው እንዴት ነው?

ት/ቤቶች ምን ዓይነት የሥራ አፈጻጸም እንዳላቸው በጨረፍታ ለማሳየት 
ከበጣም ከፍተኛው ደረጃ ከእጅግ የላቀ (ሰማያዊ) እስከ በጣም ዝቅተኛው 
በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት (ቀይ) ድረስ በቀለም ኮድ የተለየ የደረጃ እርከንን 
እንጠቀማለን። በDPS ተማሪዎቻችን ከDPS ተመርቀው በሚወጡበት ጊዜ 
ለኮሌጅ፣ ለሥራ እና ለሕይወት ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከሁሉም 
ት/ቤቶቻችን ከፍተኛ ግቦች አሉን።

ትምህርታዊ ክፍተቶች

ት/ቤቶቻችን ሁሉንም ተማሪዎች በደንብ እያገለገሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ 
የ2017 SPF ወሳኝ የትኩረት መስክ ነው። በDPS ምርጥ ት/ቤት ብለን 
የምናምንበት ሁሉንም ተማሪዎቹን በደንብ አድርጎ የሚያገለግል፣ የሚፈትን 
(ቻሌንጅ የሚያደርግ) እና ድጋፍ የሚያደርግላቸው ነው። ነጭ-ያልሆኑ 
ተማሪዎችን፣ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎችን፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ 
ተማሪዎችን እና የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎችን ጨምሮ በታሪካዊ 
አጋጣሚ በሀገራችን የሕዝብ ት/ቤቶች ውስጥ ዝቅተኛ አገልግሎቶችን 
ሲያገኙ ለነበሩ ተማሪዎች የዕድል ክፍተቶችን ማጥበብ በተለይ የሚያሳስበን 
ነው። ለዚያም ነው እያንዳንዱ ት/ቤት በSPF ደረጃው ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ 
የሚኖረው የትምህርታዊ ክፍተቶች ግምገማ ውጤት የሚሰጠው።  

ከዚህ ዓመት ጀምሮ አንድ ት/ቤት እጅግ የላቀ (ሰማያዊ) ወይም 
የሚጠበቅበትን/መስፈርቶችን የሚያሟላ (አረንጓዴ) የሚሉ ከፍተኛ 
ደረጃዎችን ሊያገኝ የሚችለው በትምህርታዊ ክፍተቶች መለኪያዎች ላይ 
ሰማያዊ ወይም አረንጓዴ ውጤትን ካገኘ ብቻ ይሆናል። ይህ ለውጥ ማለት አንድ 
ት/ቤት የአጠቃላይ ውጤቱ ለሰማያዊ ወይም አረንጓዴ ደረጃ የሚያበቃው 
ቢሆንም እንኳ ለሁሉም ተማሪዎች የሚጠበቅበትን/መስፈርቶችን ካላሟላ 
ወደ ቢጫ ደረጃ ዝቅ ይላል ማለት ይሆናል።

የግምገማ ደረጃዎች/ስኬሎች 

 

አጠቃላይ 
 
እጅግ የላቀ፦ 
በአብዛኛዎቹ መስኮች ከፍተኛ ወይም ጠንካራ ውጤቶችን ያሳየ 
ከፍተኛ ጥራት ያለው ት/ቤት። 

መስፈርቶችን ያሟላ፦ 
መሻሻልን ከሚጠይቁ ጥቂት መስኮች ጋር በብዙዎቹ መስኮች 
ጥሩ ውጤቶችን ያሳየ ጥራት ያለው ት/ቤት። 

በክትትል የተፈቀደለት፦ 
በተወሰኑ መስኮች ውጤቶችን ያሳየ እና/ወይም መሻሻልን 
የሚጠይቁ በርካታ መስኮች ያለው ት/ቤት። 

በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት፦ 
በአጠቃላይ ዝቅተኛ ውጤቶችን ያሳየ እና/ወይም መሻሻልን 
የሚጠይቁ ብዙ መስኮች ያለው ት/ቤት። 

በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት፦

በአጠቃላይ በጣም ዝቅተኛ ውጤቶችን ያሳየ እና መሻሻልን 
የሚጠይቁ በጣም ብዙ መስኮች ያለው ት/ቤት። 

እድገት/ለውጥ

ት/ቤቶች ከዚህ በታች በምታዩት በባለአምስት-ቀለም እርከን 
ላይ አጠቃላይ የSPF ደረጃ የሚሰጣቸው ሲሆን ተደምረው 
አጠቃላይ ደረጃን ለሚያሳዩን የተናጥል ልኬቶች ግን ቀለል ያለ 
ባለአራት-ቀለም የደረጃ እርከንን እንጠቀማለን።

 
መስፈርቶችን ልቋል፦ (ከ79.5 እስከ 100%)

መስፈርቶችን ያሟላ፦ (ከ50.5 እስከ 79.49%)

መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል፦ (ከ33.5 እስከ 50.49%)

መስፈርቶችን አላሟላም፦ (ከ0 እስከ 33.49%)

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

የ2017 SPF ግምገማ ደረጃዎች 
በዚህ የምዝገባ መመሪያ ውስጥ የእያንዳንዱ ት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ (SPF) ደረጃ ከዚህ በታች የቀረበውን ምስል (ግራፊክ) በመጠቀም 
ተሰጥቷል። የምስሉ የላይኛው ክፍል የት/ቤቱን አጠቃላይ ውጤት ደረጃን ሲያሳይ የታችኛው ደግሞ የተማሪዎችን ትምህርታዊ እድገትን ያመለክታል።
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ደረጃዎች/ስታንዳርዶች እና ምዘናዎች

የትምህርታዊ ደረጃዎች

DPS ተማሪዎች ለ21ኛው መ/ክ/ዘመን ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስችሏቸውን ነገሮች መጨበጣቸውን ለማረጋገጥ የኮሎራዶ አካዳሚክ 
ደረጃዎችን/ስታንዳርዶችን (CAS) ተቀብሏል።

 ■ ግቡ ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት ነው። የትምህርታዊ (አካዳሚክ) ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ተማሪዎች በየክፍል ደረጃዎች ምን መማር እንዳለባቸው ግልጽ የሆነ 
መረዳትን ይፈጥራሉ። ትምህርት ከዓመት ወደ ዓመት የሚገነባ በመሆኑ ደረጃዎቹ (ስታንዳርዶቹ) ተማሪዎች በ21ኛው መ/ክ/ዘ ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ ሆነው 
ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ የሚያስፈልጓቸው ክህሎቶችን ይበይናሉ/ይተነትናሉ።

 ■ ትኩረቱ በጥልቀት መረዳት ላይ ነው። የትምህርታዊ (አካዳሚክ) ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ለተማሪዎች ስኬት አስፈላጊ የሆኑ ወሳኝ ክህሎቶችን፦ መተባበርን፣ 
መግባባትን (ኮሚውኒኬሽን) እና ችግር ፈችነትን ማሳደግ ላይ ያተኩራሉ። ደረጃዎቹ (ስታንዳርዶቹ) ተማሪዎች ከሽምደዳ ባለፍ በጥልቀት እንዲያስቡ፣ ለእያንዳንዱ 
የክፍል ደረጃ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን በጥልቀት እንዲረዱ ያደርጓቸዋል።

ምዘናዎች

የኮሎራዶ የትምህርት ስኬት መለኪያዎች (CMAS) የስቴት መመዘኛዎች (ፈተናዎች) ናቸው። ከኮሎራዶ የትምህርት ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) 
ጋር በመጣመር CMAS ተማሪዎቻችን በሚያስፈልጓቸው ክህሎቶች - ጥልቅ አስተሳሰብ፣ ትብብር እና ችግር-ፈችነት ላይ ያተኩራሉ።

 ■ ግቡ ትምህርታዊ/አካዳሚክ ለውጦችን/እድገቶችን ማረጋገጥ ነው። DPS ተማሪዎች ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ትክክለኛ ጎዳና ላይ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ የኮሎራዶ ትምህርታዊ (አካዳሚክ) ስኬት መለኪያዎችን (CMAS) ይደግፋል/ይቀበላል። ደረጃዎቻችን/ስታንዳርዶቻችን በጊዜ ሂደት ተሻሽለዋል፤ 
የተማሪዎቻችን ትምህርታዊ/አካዳሚክ ለውጦችን ለመለካት የተለየ ዓይነት መለኪያ ያስፈልገናል።

 ■ ትኩረቱ ጥንካሬዎችን እና ፍላጎቶችን በመለየት ላይ ነው። የኮሎራዶ ትምህርታዊ/አካዳሚክ ስኬት መለኪያዎች (CMAS) የተማሪዎችን ለውጥ ይቆጣጠራሉ፣ እንዲሁም 
ከክፍል-ክፍል በመዘዋወር ወደ ሁለተኛ ደረጃ ምረቃ የሚደርሱበትን መንገድ ይለያሉ። በከፍተኛ ደረጃዎች ተማሪዎች ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልጓቸውን፣ 
ትርጉም ያላቸውን እና ወቅታዊ ድጋፎችን መስጠታችን ከመቸውም በላይ አስፈላጊ ነው።

ዓላማው ሁሉም ልጅ ስኬታማ እንዲሆን ነው። ሁሉም ልጆች ተሰጥዖ፣ እምቅ ችሎታ እና የሚችሉትን ያህል ከፍተኛውን ደረጃ ለመድረስ የሚያስችሏቸው የትምህርታዊ 
ዕድሎች የማግኘት መብቱ እንዳላቸው እናምናለን። ደረጃዎቹ ሁሉም ተማሪዎች በኮሌጅ፣ በሥራ እና በሕይወት ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ዓለም-አቀፍ 
ጥራት ያለው የትምህርት ዕውቀት፣ ቋንቋ እና ክህሎቶች ማግኘታቸውን ያረጋግጣሉ።

ወላጆች ስለትምህርታዊ ደረጃዎች/ስታንዳርዶች እና ምዘናዎች/ፈተናዎች እንዲያውቁ እና ከት/ቤቶቻቸው ርዕሳነ-መምህር እና መምህራን ጋር በመነጋገር በልጆቻቸው 
ትምህርት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ እናበረታታለን። በደረጃዎቹ/ስታንዳርዶቹ ላይ እንዲሁም ልጅዎን እንዴት ማገዝ እንዳለብዎ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህን ድር 
ጣቢያ፦ standards.dpsk12.org ይጎብኙ። ስለፈተና ለውጦች ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘትን ጨምሮ በCMAS ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ይህን 
ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ standards.dpsk12.org/assessments።
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ዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ፋውንዴሽን
የማኅበረሰብ ድጋፍ ሁሉም ልጅ ስኬታማ ይሆን ዘንድ ለማገዝ

ለዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የገንዘብ አሰባሳቢ አጋር እንደመሆኑ መጠን የDPS  
ፋውንዴሽን ሀብቶችን/ግብዓቶችን ለማሰባሰብ እና በተማሪዎቻችን ህይወት ላይ ይህ ነው የሚባል 
እና የሚለካ ለውጥ እንደሚያመጡ የተረጋገጡ ፕሮግራሞች ያቀርባል። ፕሮግራሞቻችን ልጆች 
በክፍል ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ፣ ከክፍል ውጭም ያላቸውን ችሎታ ፈልገው እንዲያገኙ እና 
ለኮሌጅ እና ለሥራ ላይ ስኬት ዝግጁ ሆነው ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ በትክክለኛው 
ጎዳና ላይ እንዲሆኑ ያግዛሉ። ሁሉም ልጅ ስኬታማ መሆኑን ለማረጋገጥ የሁላችንም ጥረት 
ይጠይቃል።

ከ92,000 በላይ  የሚሆኑ  የDPS ተማሪዎችን  እና  በግምት  210 የሚሆኑ 
ት/ቤቶችን  እንዴት  መደገፍ  እንደሚችሉ  ይህን  ድር  ጣቢያ  በመጎብኘት  የበለጠ 
ይረዱ፦  www.dpsfoundation.org።

የዴንቨር የነፃ ትምህርት ዕድል (ስኮላርሽፕ) ፋውንዴሽን
ኮሌጅ፣ ይቻላል!

የዴንቨር የነፃ ትምህርት ዕድል/ስኮላርሽፕ ፋውንዴሽን በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የDPS 
ተመራቂዎች ኮሌጅ ገብተው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ያስችላል። በ12 የDPS 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚገኙት የወደፊት ማዘጋጃ ማእከላት /Future 
Centers/ የሁለተኛ ደረጃ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ኮሌጆችና የሙያ ት/ቤቶች ለመግባት 
እንዲያቅዱ ያግዟቸዋል። የነፃ ትምህርት ዕድሎች መስፈርቱን ለሚያሟሉ በDPS የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርታቸውን ለአራት ዓመታት ለተከታተሉ ተማሪዎች ይሰጣሉ። ተጨማሪ መረጃን ከ 
www.denverscholarship.org ያግኙ።
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ምዝገባ እና የት/ቤት ምርጫ

ድር፦ SchoolChoice.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-3493

እኩልነትን/ፍትሃዊነት የት/ቤት ምርጫ እምብርት ነው። ሁሉም ተማሪዎች የማንነት 
ዳራቸው ወይም አድራሻቸው ግምት ውስጥ ሳይገባ ጥራት ያላቸው ት/ቤቶችን ማግኘት 
አለባቸው ብለን እናምናለን።

ስለዚህ ከአጎራባች ወይም ከአቅራቢያ ት/ቤቱ ውጭ በሆነ ት/ቤት መመዝገብ የሚፈልግ 
ማንኛውም ተማሪ በት/ቤት ምርጫ ሂደት ውስጥ  መሳተፍ ይችላል። ቤተሰቦች የልጆቻቸውን 
አምስት ከፍተኛ ምርጫ የሆኑ ት/ቤቶችን በት/ቤት ምርጫ ማመልከቻው ላይ ደረጃ ይሰጣሉ። 
ከዚያም ተማሪዎችን በምርጫቸው መሠረት እንዲሁም በት/ቤቱ ተቀዳሚ ትኩረቶች እና ባሉ 
ክፍት ቦታዎች መሠረት ወደ ት/ቤቶች እንመድባለን።

ቀጣዩ የት/ቤት ምርጫ ወቅት ፌብ. 1 ቀን 2018 ይከፈታል። ማመልከቻዎች እስከ 
ፌብ. 28 ቀን 2018 ከቀኑ 4ፒ.ኤም. ድረስ ገቢ ይደረጋሉ።

በት/ቤት ምርጫ ሂደት ውስጥ እንዴት ይሳተፋሉ
 

ለልጅዎ በጣም ጥሩ የሚሉትን ት/ቤት

 ■ አዲሱን ለሞባይል-ምቹ የሆነውን የመስመር-ላይ ት/ቤት መፈለጊያ 
ይጠቀሙ

 ■ የምዝገባ መመሪያውን ያንብቡ

 ■ ከአካባቢያዊ የት/ቤት ኤክስፖዎቻችን በአንዱ ይካፈሉ

 ■ ት/ቤቶችን ይጎብኙ

ይፈልጉ

 ■ መለያን (አካውንትን) ይፍጠሩ

 ■ ምርጫዎ የሆኑትን አምስቱን ት/ቤቶች ይመዘግቡ/ይዘርዝሩ 
 ■ ከፌብ. 1 እስከ ፌብ. 28 ቀን ከቀኑ 4 ፒ.ኤም. ድረስ ያስገቡ።

ያመልክቱ
አዲሱን የመስመር-ላይ   
የት/ቤት ምርጫ መተግበሪያ መሣሪያ በመጠቀም

ልጆችዎ ትምህርታቸውን 
እንዲከታተሉ ያስመዝግቡይመዝገቡ

 ■ የት/ቤት ምደባ ውጤትዎን በኤፕሪል መጀመሪያ ውስጥ ያግኙ

 ■ ለ2018-19 ለመመዝገብ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ።
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በዚህ ዓመት ምን አዲስ ነገር አለ?

DPS በሀገሪቱ ውስጥ ከሁሉ የተሻለ የት/ቤት ምርጫ  ሥርዓት ያለው መሆኑ የሚያኮራው ቢሆንም ሁልጊዜም የበለጠ የተሻለ ለማድረግ በመጣር 
ላይ እንገኛለን። በመሆኑም በዚህ ዓመት አንድ ሁለት ያህል ማሻሻያዎችን አድርገናል።

 ■ የት/ቤት ምርጫ ወቅቱን (ዊንዶውን) ወደ ፌብሯሪ አዛውረነዋል። አዲሱ ቀን ለቤተሰቦቻችን ስለት/ቤቶች ጥናት ለማድረግ እንዲሁም ለቀጣዩ 
የትምህርት ዓመት የኑሮ መሰናዶዎችን እንዲያደርጉ የበለጠ ጊዜ ይሰጣቸዋል።

 ■ እንዲሁም ቤተሰቦች ት/ቤቶችን በቀላሉ ለመፈለግ እና የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻቸውን ማስገባት - ሁሉንም በአንድ ቦታ ማድረግ - የሚችሉበት 
አዲስ የመስመር-ላይ፣ ለሞባይል-ምቹ የሆነ መሣሪያን በማስተዋወቅ ላይ ነን።

 
በሂደቱ እያንዳንዱ እርምጃ ላይ ልናግዝዎ ዝግጁ ነን!

እገዛ ካስፈለግዎ የት/ቤት ምርጫ የቀጥታ መስመር ወደሆነው ወደ 720-423-3493 በመደወል ወይም የት/ቤትዎን የእንግዳ ተቀባይ ጽ/ቤት 
(ፍሮንት ኦፊስን) በመጎብኘት ይጀምሩ። 

schoolchoice.dpsk12.orgን በመጎብኘት ሁሌም መረጃ ያለዎት ይሁኑ።

 

የምዝገባ ዞን ምንድን ነው?

በDPS ውስጥ የተወሰኑ ት/ቤቶች በምዝገባ ዞኖች ውስጥ ይገኛሉ። የምዝገባ ዞኖች ተማሪዎች በሚኖሩበት አካባቢ ውስጥ በአንድ ት/ቤት በተለይ ሳይሆን ከብዙ 
ት/ቤቶች በአንደኛው ቦታ የማግኘት መብት የሚያገኙባቸው ጆግራፊያዊ ቦታዎች ናቸው። 

የሚከተሉትን ጨምሮ አንድ የምዝገባ ዞን ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት፦

 ■ ከፍተኛ ሥራ አፈጻጸም ላላቸው ት/ቤቶች የተሻለ ተደራሽነት

 ■ ለት/ቤት የትራንስፖርት አማራጮች የተሻለ ተደራሽነት

 ■ በዞኑ ውስጥ ከማይኖሩ ተማሪዎች ይልቅ በዞኑ ውስጥ ለሚኖሩ ተማሪዎች ቅድሚያ መስጠት

 ■ ለተለያዩ የት/ቤት ፕሮግራሞች ዓይነቶች ተደራሽነት 

ስለምዝገባ ዞኖች ተጨማሪ ለመረዳት ይህን ድርጣቢያ ይጎብኙ፦ schoolchoice.dpsk12.org።

ጃን. 22-25፦ የDPS አካባቢያዊ የት/ቤት ኤክስፖ ሳምንት 

ፌብ. 1፣ 2018፦ የ1ኛው ዙር የት/ቤት ምርጫ ሂደት ይከፈታል 

ፌብ. 28፣ 2018፦ የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ ጊዜ 4 ፒ.ኤም.  
ላይ ያበቃል።

ኤፕሪል 2018 መጀመሪያ ውስጥ፦ ለቤተሰቦች የት/ቤት ምደባዎች 
ይገለጹላቸዋል። 

ኤፕሪል 2018 አጋማሽ፦ የ2ኛው ዙር የት/ቤት ምርጫ ሂደት 
ይከፈታል
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የት/ቤት ምርጫ ሂደት ቁልፍ ቀኖች፦



የት/ቤት ፕሮግራሞች

በግል ቁርጠኝነት መለውጥ/ማደግ (AVID)

በግል ቁርጠኝነት መለውጥ/ማደግ (AVID) ማለት የመማር/ማስተማር 
ስልቶችን እና ት/ቤት-አቀፍ መማማርን ለማዳበር እንዲሁም ተማሪዎችን 
ለኮሌጅ እና ከዚያ ላለፈ እንዲያዘጋጅ የተነደፈ የኮሌጅ-ዝግጁነት ሥርዓት 
(ሲስተም) ነው። የAVID ስልቶች እና የAVID የምርጫ ትምህርቶች ከ25 
በሚበልጡ የDPS የመጀመሪያ፣ መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
ይሰጣሉ።

 

ሥነ-ጥበባት ተኮር ት/ቤቶች 

ሥነ-ጥበባት ተኮር ት/ቤቶች የሥነ-ጥበባት (የዕይታ ጥበብን፣ ቲያትርን፣ 
ዳንስን፣ ሙዚቃን) መመርመሪያ መንገዶችን እንደ ንባብ፣ ጽሕፈት እና ሳይንስ 
ባሉ ሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ላይ ከሚሰጥ ጠንካራ መማር ማስተማር ጋር 
አካትተው ይይዛሉ። በተናጥል ት/ቤቶች የሚሰጡ የሥነ-ጥበባት ትምህርት 
ዓይነቶችን ለመፈለግ arts.dpsk12.org/school-locatorን 
ይጎብኙ።

 

ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራሞች

ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራሞች የእንግሊዝኛ እና የሌላ ሁለተኛ ቋንቋ ሥርዓተ 
ትምህርትን (ካሪኩለም) በመጠቀም ለተማሪዎች የሁለት ቋንቋ ተናጋሪነትን 
እና የሁለት ቋንቋዎች ዕውቀት ባለቤትነት ዕድልን ይሰጣሉ።

 

ተግባር-ተኮር ትምህርት /EXPEDITIONARY LEARNING/

የተግባር ተኮር ትምህርት ዋና ዋና የትምህርት ዓይነቶቸ በተለመደው ዘዴ 
የሚሰጡ ትምህርቶችን ከትክክለኛ ፕሮጀክቶችና ከማህበራዊ አገልግሎቶች 
ጋር በማዋሃድ ተማሪዎች ከመማሪያ ክፍላቸው ውጭ ያለውን ገሃድ ዓለም 
እንዲመረምሩ የሚያግዝ ነው።

 

የዓለም አቀፍ ባክሎሬት ፕሮግራም (IB)

የዓለም አቀፍ ባክሎሬት ፕሮግራም (IB) ወጥ እና በዓለም ዙሪያ ታዋቂ 
የሆነ ፈታኝ የሆነ (ቻሌንጂንግ) ጠንካራ ሥርዓተ-ትምህርትን ከ11 በላይ 
በሚሆኑ የDPS ት/ቤቶች ውስጥ ያቀርባል። የIB ት/ቤቶች ተማሪዎቻቸው 
የየሀገራቸውን ቋንቋ እና ባህል ሙሉ በሙሉ እንዲመረምሩና እንዲያውቁ 
ድጋፍ በማድረግ የመማር ማስተማር ዓለም አቀፋዊ ገጽታዎች ላይም ትኩረት 
ያደርጋሉ። የIB ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ በመጀመሪያ ደረጃ፣ መካከለኛ ደረጃ 
እና በዲፕሎማ ፕሮግራም ደረጃ የተማሪዎችን ዕውቀት፣ ግላዊ ማንነት፣ 
ውስጣዊ አስተሳሰብ እና ማህበራዊ ክህሎቶችን በማዳበር  በከፈተኛ ፍጥነት 
እንደመንደር እየጠበበች ባለች ዓለም /globalizing world/ ውስጥ 
ስኬታማ ለመሆን እንዲዘጋጁ ያደርጋል።

ዓለም አቀፍ-ተኮር ት/ቤቶች 

ዓለም አቀፍ ተኮር ት/ቤቶች የክፍል ውስጥ ትምህርትን ከአጠቃላዩ ነባራዊ 
ዓለም ጋር የሚያስተሳስር ልዩ የትምህርት ሥርዓት ያቀርባሉ። ተማሪዎች 
በከፈተኛ ፍጥነት እየተቀየረች ባለች ዓለም ውስጥ ስኬታማ ለመሆን 
የሚያግዟቸውን ክህሎቶች እያዳብሩ ልዩ ልዩ ባህሎች እና ዓለም አቀፋዊ 
አስተሳሰቦችን ይመረምራሉ።

 

የሞንቴሶሪ ፕሮግራሞች

ሞንቴሶሪ ፕሮግራሞች በራስ-መር የመማሪያ ሂደት (አካባቢ) ውስጥ 
የሕፃናት ተፈጥሯዊ እድገትን ይከታተላሉ፣ ያግዛሉ። የDPS ሞንቴሶሪ 
ፕሮግራሞች ሕፃናት የፈጠራ፣ የችግር አፈታት፣ የማኅበራዊ ኑሮ እና የጊዜ 
አጠቃቀም ክህሎቶቻቸውን እንዲያዳብሩ ድጋፍ ማደረግ ላይ ትኩረት 
ሰጥተው ይሠራሉ።

 

የተወላጅ አሜሪካዊ ተማሪ ድጋፍ ፕሮግራም (NASSP) እና 
ትኩረት ት/ቤቶች 

የተወላጅ አሜሪካዊ ተማሪ ድጋፍ ፕሮግራም (NASSP) እና ትኩረት 
ት/ቤቶች /Focus Schools/ የጋራ ታሪክ እና ባሕል ያላቸውን 
ተማሪዎች በአንድ ላይ በማሰባሰብ የድጋፍ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። 
ዓላማው የአሜሪካን ኢንዲያን እና የአላስካ ተወላጅ ተማሪዎችን የምረቃ 
ምጣኔ መጨመር ነው። ለተጨማሪ መረጃ NASSPን በሥልክ ቁጥር  
720-423-2042 ደውለው ያነጋግሩ።

 

ሳይንስ-ተኮር ት/ቤቶች 

የሳይንስ ተኮር ት/ቤቶች ስፔሻላይዝ ባደረጉ መምህራን እና ሥርዓተ-
ትምህርት (ካሪኩለም) በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ትምህርት ላይ ልዩ ትኩረት 
ያደርጋሉ።
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ዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ የጤና ማእከሎች/ጣቢያዎች

አሥራ ሰባት የDPS የት/ቤት ግቢዎች (ካምፓሶች) የዴንቨር ጤና የት/ቤት 
ውስጥ ጤና ጣቢያዎች የሚገኙባቸው ቦታዎች ናቸው። የDPS ተማሪዎች 
የነፃ ጤና አገልግሎትን ለማግኘት የሚችሉባቸው ክሊኒኮች ናቸው። እነዚህ 
የጤና ጣቢያዎች ወይም ማእከሎች የሚገኙባቸው ግቢዎች የሚከተሉት 
ናቸው፦

 ■ አብራሃም ሊንከን (2285 S. Federal Blvd.)

 ■ ብሩስ ራንዶልፍ /BRUCE RANDOLPH/ (3955 Steele St.)

 ■ ኤቪ ዴኒስ /EVIE DENNIS/ ግቢ (4800 Telluride St.)

 ■ ፍሎረንስ ክሪቴንተን /FLORENCE CRITTENTON/  
(55 S. Zuni St.)

 ■ ጆን ኤፍ. ኬኔዲ (2855 S. Lamar St.)

 ■ ኬፕነር /KEPNER/ ግቢ (911 S. Hazel Court)

 ■ ኩንስሚለር /KUNSMILLER/ (2250 S. Quitman Way)

 ■ ሌክ /LAKE/ ግቢ (1820 Lowell Blvd.)

 ■ ማንዋል /MANUAL/ (1700 E. 28th Ave.)

 ■ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኔር ቅድመ ኮሌጅ (19535 E. 46th Ave.)

 ■ ሞንትቤሎ /MONTBELLO/ ግቢ(5000 Crown Blvd.)

 ■ ሰሜን /NORTH/ (2960 Speer Blvd.)

 ■ ኖኤል /NOEL/ ግቢ (5290 Kittredge St.)

 ■ ፕሌስ ብሪጅ /PLACE BRIDGE/ አካዳሚ  
(7125 Cherry Creek Drive North)

 ■ ደቡብ /SOUTH/ (1700 E. Louisiana Ave.)

 ■ ቶማስ ጄፈርሰን /THOMAS JEFFERSON/ (3950 S. Holly St.)

 ■ ምዕራብ /WEST/ ግቢ (951 Elati St.) 

ለበለጠ መረጃ ይህን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ denverhealth.org
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ድር፦ EarlyEducation.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-2678

የቅድመ-መደበኛ ሕፃናት ትምህርት ወይም ECE በመባልም የሚታወቀው የቅድመ-
መደበኛ ት/ቤት ሕፃናት ልጆች በአዕምሮ፣ በማህበራዊ ግንኙነት እና በስሜት 
እንዲጎለብቱ ያግዛል። እንዲሁም ለመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ትምህርት ዝግጁ ሆነው 
እንዲገቡ ያዘጋጃቸዋል። የDPS ቅድመ-መደበኛ ትምህርት ፕሮግራም ከ80 በሚበልጡ 
የDPS ት/ቤቶች ጥራት ያለው የግማሽ እና የሙሉ ቀን ቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
ፕሮግራም ይሰጣል። የDPS ቅድመ-መደበኛ ት/ቤት ፕሮግራሞች አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎችን ጨምሮ ሁሉንም ተማሪዎች ለማገልግል የተነደፉ ናቸው። ልጆቻቸውን 
በቅድመ-መደበኛ ት/ቤት ፕሮግራም ማስመዝገብ የሚፈልጉ ሁሉም ቤተሰቦች በት/ቤት 
ምርጫ ሂደት ውስጥ መሳተፍ አለባቸው።

ብቁነት /ELIGIBILITY/
ኦክቶበር 1 ላይ ወይም ከዚያ በፊት 4 ዓመት የሚሞላቸው ልጆች ለ4-ዓመት-የቅድመ-መደበኛ 
ት/ቤት ፕሮግራሞች ለመመዝገብ ብቁ ናቸው።

ኦክቶበር 1 ላይ ወይም ከዚያ በፊት 3 ዓመት የሚሞላቸው ልጆች በተመረጡ የDPS ቅድመ-
መደበኛ ት/ቤቶች ለሚሰጡ የ3-ዓመት-የቅድመ-መደበኛ ት/ቤት ፕሮግራሞች ለመመዝገብ 
ብቁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ ምርጫዎ የሆኑ ት/ቤቶችን በቀጥታ ወይም የDPS ቅድመ-መደበኛ 
ትምህርት ዲፓርትመንትን ያነጋግሩ።

ክፍያ

የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ክፍያ በቤተሰብ ቁጥር መጠን እና ገቢ ላይ የሚመሠረት ነው። 
የክፍያ ቅናሽ እና የነፃ ትምህርት ዕድሎች አሉ። ለበለጠ መረጃ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
ዲፓርትመንትን ያነጋግሩ።

እንዴት መመዝገብ እችላለሁ?

የቅድመ-መደበኛ ተመዝጋቢዎች በDPS የት/ቤት ምርጫ ሂደት ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። 
የበለጠ ለመረዳት፣ ወደ ገጽ 10 እና 11 ይሂዱ። የተወሰኑ ት/ቤቶች ስለሚኖሯቸው የማመልከቻ 
መስፈርቶች ለማወቅ ከገጽ 27 የሚጀምረውን የት/ቤቶችን መግለጫ ይመልከቱ።

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት በDPS 
ለ3 እና 4 ዓመት ልጆች 
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አጸደ-ሕፃናት በDPS
ለ5 ዓመት ልጆች 

ድር፦ EarlyEducation.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-2678

DPS ከፍተኛ ጥራት ያላቸው እና ተማሪዎችን ከሕፃንነት ዕድሜያቸው ጀምሮ ትክክለኛ መስመር የሚያስይዙ የአጸደ ሕፃናት ፕሮግራሞችን 
ይሰጣል። በአሁኑ ወቅት ስቴቱ ለሁሉም ተማሪዎች ለግማሽ ቀን የአጸደ ሕፃናት ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። ስለሆነም የግማሽ ቀን የአጸደ 
ሕፃናት ፕሮግራም በዴንቨር ለሚኖሩ ሁሉም ሕፃናት በሁሉም የDPS የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ በነፃ ይገኛል። በተጨማሪም ሁሉም 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች የሙሉ-ቀን አጸደ ሕፃናትን በክፍያ ይሰጣሉ።

ብቁነት /ELIGIBILITY/
ኦክቶበር 1 ላይ ወይም ከዚያ በፊት 5 ዓመት የሚሞላቸው ልጆች ለDPS የግማሽ ቀን ወይም የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት ለመመዝገብ ብቁ ናቸው።

 
ክፍያ

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት ትምህርት ክፍያ በቤተሰብ ቁጥር መጠን እና ገቢ ላይ የሚመሠረት ነው። የክፍያ ቅናሽ እና የነፃ ትምህርት ዕድሎች አሉ። ለበለጠ መረጃ 
የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ዲፓርትመንትን ያነጋግሩ።

እንዴት መመዝገብ እችላለሁ?
የአጸደ ሕፃናት ተማሪዎች እንደ ሌሎች የDPS ተማሪዎች አንድ ዓይነት የት/ቤት ምርጫ እና የምዝገባ ሂደትን ይከተላሉ። ስለምዝገባው ሂደት የበለጠ ለመረዳት 
ወደ ገጽ 10 እና 11 ይሂዱ። የተወሰኑ ት/ቤቶች ስለሚኖሯቸው የማመልከቻ መስፈርቶች ለማወቅ ከገጽ 27 የሚጀምረውን የት/ቤቶችን መግለጫ ይመልከቱ።
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የትራንስፖርት አገልግሎት

ድር፦ transportation.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-4600

የDPS ትራንስፖርት አገልግሎት ተልኮ ለተማሪዎቻችን ደህንነቱ 
የተጠበቀ፣ ፍትሃዊ እና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት 
ነው። በምርጥ የመማር-ማስተማር ተሞክሮ ውስጥ የመጀመሪያው 
እርምጃ ከ/ወደ ት/ቤት በደህና መግባት ነው። ይህም ሁሉም ልጅ 
ስኬታማ እንዲሆን ለማድረግ ያግዛል። ከዚህ በታች የቀረቡት በአሁኑ 
ወቅት የሚሰጡ አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች ናቸው።

መደበኛ/ስታንዳርድ

 ■ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች (ከኬጅ-5ኛ ክፍል) በአጎራባች ወይም 
በአቅራቢያ ት/ቤታቸው የሚማሩ እና ከት/ቤቱ ከ1 ማይል በላይ 
ርቀው የሚኖሩ ከሆኑ የመደበኛ አውቶብስ ትራንስፖርት አገልግሎትን 
ለመጠቀም ብቁ ይሆናሉ።

 ■ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች (ከ6ኛ-8ኛ ክፍል) በአጎራባች ወይም 
በአቅራቢያ ት/ቤታቸው የሚማሩ እና ከት/ቤቱ ከ2.5 ማይል በላይ 
ርቀው የሚኖሩ ከሆኑ የመደበኛ ትራንስፖርት አገልግሎትን ለመጠቀም 
ብቁ ይሆናሉ።

 ■ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች (ከ9ኛ-12ኛ ክፍል) በአጎራባች ወይም 
በአቅራቢያ ት/ቤታቸው የሚማሩ እና ከት/ቤቱ ከ3.5 ማይል በላይ 
ርቀው የሚኖሩ ከሆኑ የክልላዊ ትራንስፖርት ዲስትሪክት (RTD) 
አገልግሎትን ለመጠቀም ብቁ ይሆናሉ። ብቁ የሆኑ የሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት ተማሪዎች የክልላዊ ትራንስፕርት ዲስትሪክት (RTD) አገልግሎት 
መጠቀሚያ ይለፍ ከት/ቤታቸው ያለክፍያ ይሰጣቸዋል። ስለRTD 
የአውቶብስ መስምር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ድር ጣቢያችን፦ 
transportation.dpsk12.org/eligibility ይጎብኙ።

የምዝገባ ዞኖች
በምዝገባ ዞኖችን ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች ለዚያ ዞን የተመደበ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ።

 ■ ሰክሰስ ኤክስፕረስ፦ በእያንዳንዱ ማኅበረሰብ ውስጥ ወደ/ከ DPS 
ት/ቤቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት በሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 
እና በቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ አጎራባች መንደሮች በሞላ በተናጥል 
የሚዘዋወሩ የት/ቤት አውቶብሶች ምልልስ (ሻትል) ሥርዓት ነው።

 ■ ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ ኤክስፕረስ፦ በደቡብ-ምዕራብ የመካከለኛ 
ት/ቤት የምዝገባ ዞን ውስጥ የሚኖሩና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን 
የሚከታተሉ ተማሪዎችን የሚያገለግል የትራንስፖርት ሥርዓት ነው።

 ■ ምዕራብ /West/ የምዝገባ ዞን፦ በምዕራብ የመካከለኛ ት/ቤት የምዝገባ 
ዞን ውስጥ የሚኖሩና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን የሚከታተሉ ተማሪዎችን 
የሚያገለግል የትራንስፖርት ሥርዓት ነው። 

 

 ■ ሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ የምዝገባ ዞን፦ በሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ የመጀመሪያ 
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎችን የሚያገለግል 
የአውቶብስ ትራንስፖርት ሥርዓት ነው።

 ■ ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን፦ በፓርክ 
ሂል/ስቴፕልተን /Stapleton/ አካባቢዎች የሚኖሩ ተማሪዎችን 
የሚያገለግል የትራንስፖርት አገልግሎት ሥርዓት ነው።  

በእነዚህ አካባቢዎች ስለሚሰጥ የትራንስፖርት አገልግሎት መስመር 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት transportation.dpsk12.orgን 
ይጎብኙ።

ቻርተር ት/ቤቶች
ቻርተር ት/ቤቶች የራሳቸውን የትራንስፖርት ፖሊሲ እንዲሁም 
ለተማሪዎቻቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለመስጠት ከDPS ጋር 
ኮንትራት መግባት እንዳለባቸው እና እንደሌለባቸው ራሳቸው ይወስናሉ። 
ስለእያንዳንዱ የቻርተር ት/ቤት የትራንስፖርት አገልግሎት ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት በዚህ መመሪያ ውስጥ የትምህርት ቤቶችን መግለጫ ያንብቡ።

ማግኔት ት/ቤቶች
በማግኔት ፕሮግራም የተመዘገቡ የትራንስፖርት አገልግሎት መስፈርቶችን 
የሚያሟሉ እና በማግኔት የትራንስፖርት አገልግሎት ዞን ውስጥ የሚኖሩ 
ሁሉም ተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ።

ስለተናጥል ት/ቤቶች የትራንስፖርት አገልግሎት መረጃ በዚህ 
መመሪያ ውስጥ ከገጽ 27 በሚጀምረው የየት/ቤቱ መግለጫ 
ክፍል ውስጥ ይገኛል። ትራንስፖርት መኖሩን ከሚያሳየው 
ምልክት /icon/ በተጨማሪ ትምህርት ቤቱ የሚያቀርበው 
የትራንስፖርት ዓይነትም ተጠቅሷል።
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ሊሰጡ የሚችሉ ሌሎች ነገሮች

የልዩ ፍላጎት ትምህርት
በDPS የልዩ ፍላጎት ትምህርት ፕሮግራሞች የሚሰጡት የእያንዳንዱን 
ተማሪ ፍላጎት መሠረት በማድረግ ነው። ልዩ ፍላጎት ላላቸው እና በአጎራባች 
ት/ቤት ውስጥ ለሚማሩ ተማሪዎች ኮንትራት በተሰጣቸው አገልግሎት 
ሰጭዎች አማካኝነት የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣል። የትራንስፖርት 
አገልግሎት የሚሰጥው የማእከል-ተኮር ፕሮግራም ተያያዥ አገልግሎት 
ተደርጎ ነው የሚሰጠው። ለልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች የሚቀርበውን 
የትራንስፖርት አገልግሎት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለተማሪ 
እኩልነት/ፍትሃዊነት እና ዕድል ክፍል በ720-423-3437 ደውለው 
ወይም ወደ StuTrans@dpsk12.org ኢሜል በመፃፍ መጠየቅ 
ይችላሉ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA)
አጎራባች ት/ቤቶች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) አገልግሎቶችን 
በማይሰጡበት ጊዜ፣ ተማሪዎች በአካባቢያቸው የELA አገልግሎቶችን 
በሚሰጥ ት/ቤት ለመማር እና የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማግኘት 
ብቁ ናቸው። የELA ት/ቤት አድራሻዎችን እና የትራንስፖርት አገልግሎት 
መመሪያዎችን ለማግኘት ela.dpsk12.orgን ይጎብኙ።

የልዩ ሁኔታ /EXCEPTION/ ቅጽ ሂደት
ወላጆች የልጆቻቸውን ፍላጎቶች ሊያሟላ የሚችል ት/ቤትን 
የመምረጥ ነፃነታቸውን DPS ያከብራል። ከአጎራባች ት/ቤታቸው 
ውጭ የመረጡ እና የብቁነት መስፈርቶችን ያላሟሉ ነገር ግን ነባር 
አውቶብስን መጠቀም የሚፈልጉ ተማሪዎች የትራንስፖርት ልዩ 
ሁኔታ /Exception/ ቅጽ እንዲሞሉ ይጠየቃሉ። ምናልባት 
ክፍት ቦታ ከተገኘ በልዩ ሁኔታ /exception/ ዕድል ሊያገኙ 
ይችላሉ። የልዩ ሁኔታ /exception/ ቅጾች በተቻለ ፍጥነት 
ይስተናገዳሉ። ሆኖም ግን ሂደቱ እስከ አንድ ወር ድረስ ሊፈጅ 
ይችላል። ዝርዝር መረጃዎች እና ቅጾች በዚህ ድርጣቢያ ላይ ይገኛሉ፦   
transportation.dpsk12.org።

የይለፍ /+PASS/ ካርድ
በDPS ውስጥ ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ የሆነና የት/ቤት አውቶብስ 
የሚጠቀም እያንዳንዱ ተማሪ የይለፍ (+Pass) ካርዱን በየቀኑ መጠቀም 
አለበት። የይለፍ (+Pass) ካርዱ ተማሪዎች አውቶብሱን መጠቀማቸውን 
ያረጋግጣል፤ እንደ መከታተያ ሥርዓትም ያገለግላል። ለምትክ ወይም 
ለጊዜያዊ ይለፍ (+Pass) ካርድ የት/ቤትዎን ጽ/ቤት ያነጋግሩ ወይም 
ኢሜል ይላኩ፦transportation@dpsk12.org። 

ማሳሰቢያ፦ ወላጆች አሁን የልጆቻቸውን የአውቶብስ መስመር እና በይለፍ 
(+Pass) ካርዳቸው ላይ የሠፈረውን መረጃ በወላጅ መግቢያቸው 
(ፖርታላቸው) ገብተው ማየት ይችላሉ።

የት/ቤት አውቶብስን የሚጠቀሙ ተማሪዎች 
ወላጆች ስለልጆቻቸው የአውቶብስ አገልግሎት 
ወቅታዊ መረጃ እና ለውጦች በአውቶብስ 
ዜና-መጽሔት /Bus Bulletin/ አማካኝነት 
በሰዓቱ ይደርሷቸዋል። አውቶብሶች በትራፊክ፣ 
በድንገተኛ ሁኔታ ወይም በአየር ፀባይ ምክንያት 
ከ15 ደቂቃ በላይ ሲዘገዩ የአጭር የጽሑፍ 
መልእክት፣ የኢሜል እና የድምጽ ማሳወቂያዎች 
ለወላጆች ይላካሉ። ለትራንስፖርት አገልግሎት 
ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ወላጆች ልጆቻቸውን 
ሲያስመዘግቡ በሰጧቸው የስልክ ቁጥር እና 
የኢሜል አድራሻ መሠረት የአውቶብስ ዜና-
መጽሔት /Bus Bulletin/ እንዲደርሳቸው 
በቀጥታ (አውቶማቲካሊ) ይመዘገባሉ።

የአውቶብስ ዜና-መጽሔት  
/BUS BULLETIN/፦
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የልጅዎን ፍላጎቶች ማሟላት

የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ (GT) አገልግሎቶች

ድር፦ GT.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-2056

የDPS ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎቶች አንድን ነገር 
ለማከናወን የሚታየው አቅማቸው፣ ተሰጥዋቸው እና እምቅ 
ችሎታቸው እጅግ ልዩ የሆነ እና የመማር-ማስተማር ፍላጎታቸውን 
ለማሟላት ለየት ያሉ ፕሮግራሞችን ለሚፈልጉ ተማሪዎች የተነደፉ 
ናቸው።

ማነው ብቁ የሚሆነው?

ከእድሜ እኩዮቻቸው የላቀ ፍላጎትን የሚያሳዩ ተማሪዎች ለባለተሰጥዖ 
እና ባለችሎታ አገልግሎቶች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። የGT የመረጣ ሂደት 
ከእድሜ-ደረጃ-በላይ የሆኑ ችሎታዎችን በሚያሳዩ በርካታ አመላካቾች ላይ 
የሚመረኮዝ ነው። የዲስትሪክቱ አመላካቾች (መስፈርቶች) የውጤታማነት 
እና የችሎታ መረጃዎችን፣ የፈጠራ ምዘናዎችን፣ ፖርትፎሊዮ ሥራን እና 
አፈጻጸሞችን እንደየ አግባብነታቸው ያካትታሉ። ከወላጆች/አሳዳጊዎች፣ 
መምህራን እና ሌሎች ተማሪዎች ወይም ከተማሪው/ዋ ከራሱ/ሷ በሚሰጡ 
ጥቆማዎች/ምስክርነቶች መሠረት የተማሪዎች አጠቃላይ ማስረጃዎች /body 
of evidence/ ይገመገማሉ።

የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎትች የት ይገኛሉ?

ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ የሚያስተምር ሁሉም የDPS ት/ቤት 
በት/ቤቱ ውስጥ ለባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ተማሪዎች አገልግሎቶችን 
ይሰጣል። እንዲሁም ስለፕሮግራሙ ተጨማሪ መረጃ መስጠት የሚችል 
የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ መምህር አለው። ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 
ተብለው የተለዩ ሁሉም ተማሪዎች በጥንካሬ ዘርፎቻቸው/መስኮቻቸው 
ዙሪያ ከፍተኛ የትምህርት ዕቅድ ይወጣላቸዋል። የቻርተር ት/ቤቶች ከዚህ 
የተለዬ አሠራር አላቸው፤ ለባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ተማሪዎች የሚሰጡትን 
የአገልግሎት ዓይነት ራሳቸው ይወስናሉ።

ልጄን ለባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎቶች እንዴት ማስመዝገብ እችላለሁ?

ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ያሉና ተሰጥዖ እና ችሎታ ያላቸው 
ተብለው የተለዩ ተማሪዎች በሚማሩበት ት/ቤት ውስጥ የባለተሰጥዖ እና 
ባለችሎታ አገልግሎቶች ያገኛሉ። ምንም ዓይነት ማመልከቻ ወይም ሌሎች 
ተጨማሪ የምዝገባ እርምጃዎች አስፈላጊ አይደሉም። 

ተጨማሪ መረጃ እንዴት ላግኝ?

ስለት/ቤቱ ዝርዝር የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎቶች ለመረዳት ልጅዎ 
የሚማርበትን የመጀመሪያ ወይም መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን ያነጋግሩ።

“ 
በተሻለ ሊማሩበት የሚችሉበትን መንገድ ፈትሸው 
እንዲያገኙ በማድረግ እና በዚያም ላይ በማገዝ ግላዊ 
የመማር ዘይቤዎችን /LEARNING STYLES/  
እናካትታለን።” 
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የከፍተኛ ባለተሰጥ እና ባለችሎታ (HGT) ፕሮግራም

ድር፦ GT.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-2056

ይህ ፕሮግራም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ እና በትምህርት ችሎታዎቻቸው 
እና በስሜታዊ እና ማኅበራዊ ፍላጎቶቻቸው የላቁ በመሆናቸው ምክንያት በመደበኛ 
መማሪያ ክፍል ውስጥ ሊሟሉላቸው ለማይችሉ ተማሪዎች አማራጭን ያቀርባል። 
የHGT ፕሮግራም ተማሪዎች ፍላጎታቸውን ሊያሟሉላቸው የሚችሉ በተለዬ ሁኔታ 
የሰለጠኑ መምህራን እንዲኖሯቸው ያደርጋል።

የHGT ፕሮግራም የሚገኘው የት ነው?

በካርሰን /Carson/፣ ኮሪ /Cory/፣ ኤዲሰን /Edison/፣ ጋስት /Gust/፣ ሊና 
አርኩሌታ /Lena Archuleta/፣ ሞሬይ /Morey/፣ ፖላሪስ /Polaris/፣ ሳውዝሙር  
/Southmoor/፣ እና በቴለር /Teller/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ይገኛል። (በ2018-19 
የትምህርት ዓመት፣ ካርሰን /Carson/ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ HGT የሚሰጥ 
ሲሆን ሎውሪ /Lowry/ ደግሞ ለአንደኛ ክፍል HGT ይሰጣል።)

ማነው ብቁ የሚሆነው?

የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ዲፓርትመንት በፎል መጀመሪያ አካባቢ በሚደረግ ሂደት ተማሪዎችን 
ከፍተኛ ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ (HGT) ብሎ ይለያል። በአጸደ ሕፃናት፣ ሁለተኛ እና ስድስተኛ 
የክፍል ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ለዚህ ሂደት በቀጥታ ይመለመላሉ። በሌሎች የክፍል 
ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በምልመላ/ማጣሪያ ሂደቱ ውስጥ ለመሳተፍ ማመልከት 
አለባቸው። ሂደቱ የውጤት እና ችሎታ መረጃ/ዳታን፣ እንዲሁም የወላጆች/አሳዳጊዎች፣ 
የመምህራንን፣ የሌሎች ተማሪዎችን ወይም የራስን ጥቆማዎችን/ምስክርነቶችን ጨምሮ በርካታ 
የመለያ መስፈርቶችን/አመላካቾችን ይይዛል።

ልጄን ለHGT ፕሮግራም እንዴት ማስመዝገብ እችላለሁ?

መመዝገብ ለመቻል፣ ልጅዎ ለማግኔት ፕሮግራም ብቁ ወይም ከፍተኛ ባለተሰጥዖ ተብሎ/ላ 
መለየት አለበት/ባት። ልጁ ለማግኔት ብቁ ወይም ከፍተኛ ባለተሰጥዖ ሆኖ ከተለየ በኋላ ወላጆች 
የካርሰን /Carson/፣ ኮሪ /Cory/፣ ኤዲሰን /Edison/፣ ጋስት /Gust/፣ ሊና አርኩሌታ  
/Lena Archuleta/፣ ሞሬይ /Morey/፣ ፖላሪስ /Polaris/፣ ሳውዝሙር  
/Southmoor/፣ እና/ወይም ቴለር /Teller/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች የHGT ፕሮግራምን 
በትምህርት ቤት ምርጫ ቅጻቸው ውስጥ ሊያካትቱ ይችላሉ። እባክዎ ስለHGT ማመልከቻ መረጃ 
ት/ቤቶችን በተናጥል እንዳይጠይቁ። ቤተሰቦች ከባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ዲፓርትመንት ጋር 
በቀጥታ አብረው በመሥራት ትክክለኛውን መረጃ እና ድጋፍ ያገኛሉ።
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA)

ድር፦ ela.dpsk12.org 
ስልክ፦ 720-423-2040

የሁሉም ተማሪ ዋና ቋንቋ ጠቃሚ ነው፤ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ጋር ሲቀናጅ ደግሞ በት/ቤት እና በሕይወታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) ፕሮግራሞች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እንግሊዝኛንም እየተማሩ በዐበይት የትምህርት ዓይነቶች 
እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ በሰለጠኑ መምህራን የሚሰጥ ትምህርት እና በትጋት የማያቋርጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልማት ድጋፍ ዋነኞቹ መገለጫ 
ባሕሪዎቻቸው ናቸው።

ማነው ብቁ የሚሆነው?

ዋና ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ያልሆነ እና በእንግሊዝኛ ገና ብቁ ያልሆኑ ሁሉም ተማሪዎች ለELA አገልግሎቶች ብቁ ናቸው።

በምዝገባ ጊዜ ሁሉም የአዳዲስ ተማሪዎች ወላጆች የቤት ውስጥ ቋንቋ መጠይቅ (HLQ) የተባለ አንድ ቅጽ ይሞላሉ፤ ይህም በተማሪው እና በቤተሰቦቹ 
የሚነገረውን/ሩትን ቋንቋ/ዎች ለመለየት የሚያስችል ነው። በቤት ውስጥ ቋንቋ መጠይቅ (HLQ) ላይ ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆነ ቋንቋ ከሞሉ ት/ቤቱ የልጅዎን 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ይገመግማል፤ በውጤቱም መሠረት ፍላጎቱን ሊያሟሉ የሚችሉ አገልግሎቶች ያዝዛል። ከዚያም ወላጆች ለልጆቻቸው የELA ፕሮግራም 
ይመርጣሉ።

የተለያዩ የELA አገልግሎቶች ዓይነቶች ምንድን ናቸው?

በDPS ት/ቤቶች የሚሰጡ ሦስት ዋና ዋና የፕሮግራም ዓይነቶች አሉ፦

 ■ ለመሸጋገሪያ በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር-ማስተማር (TNLI)   የመጀመሪያ ቋንቋቸው ስፓኒሽኛ ለሆኑ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች የሚሰጡ በጥናት ላይ የተመሠረቱ 
ፕሮግራሞች ናቸው። በTNLI ፕሮግራሞች ውስጥ ትምህርት በስፓኒሽኛ እና በእንግሊዝኛ በሁለቱም የሚሰጥ ሲሆን ተማሪዎቹ የተሻለ እያወቁ ሲመጡ 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ማስተማሩ እየጨመረ ይመጣል፤ ግቡም ተማሪዎች በሁለቱም ቋንቋዎች የተማሩ (ሊትሬት) እንዲሆኑ ማገዝ ነው። የመጀመሪያ ቋንቋቸው 
ስፓኒሽኛ ያልሆነ የTNLI ት/ቤቶችን የሚከታተሉ ተማሪዎች የESL ትምህርት ይሰጣቸዋል።

 ■ የእንግሊዝኛ እንደሁለተኛ ቋንቋ (ESL) ፕሮግራሞች ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆነ ማንኛውንም ቋንቋ ለሚናገሩ ተማሪዎች የታሰቡ ናቸው። ሁሉም ትምህርት 
ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ጋር ለመሥራት ልዩ ስልጠና በወሰዱ መምህራን በእንግሊዝኛ ይሰጣል። አንድን ቋንቋ በሚናገሩ ተማሪዎች ቁጥር ላይ በመመሥረት 
ት/ቤቱ ተጨማሪ እገዛን የሚሰጥ የአፍ መፍቻ ቋንቋው እንደተማሪዎቹ የሆነ አስጠኝን ሊቀጥር ይችላል። 

 ■ ባለሁለት ቋንቋ ት/ቤቶች ሁሉንም ትምህርት ቀኑን ሙሉ በስፓኒሽኛ እና በእንግሊዝኛ በሁለቱም የሚያስተምሩ ሲሆኑ ግባቸውም ተማሪዎች በሁለቱም ቋንቋዎች 
የተማሩ (ሊትሬት) እንዲሆኑ ማገዝ ነው። 

ፕሮግራሙ የትኛውም ቢሆን ሁሉም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እንግሊዝኛን እንዲናገሩ እና እንዲጽፉ መሠረታዊ ክህሎቶችን (ዘዴዎችን) ለማስጨበጥ የታለመ 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልማት (ELD) ትምህርት በየቀኑ ይሰጣቸዋል።

ስለሚሰጣቸው የELA ፕሮግራሞች ለማወቅ ምርጫዎ የሆነውን ት/ቤት ያነጋግሩ። የELA ፕሮግራሞች ዝርዝርን በት/ቤት ከዚህ ድር ጣቢያ ማግኘት ይችላሉ፦ 
ela.dpsk12.org/ela-programs።

የልጅዎን ፍላጎቶች ማሟላት የቀጠለ
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የአዲስ ገቢዎች ማእከሎች

አዳዲስ ማእከሎች ለዩ.ኤስ. አዲስ ለሆኑ እና በየሀገሮቻቸው የትምህርት 
ሥርዓቶች ውሱንነት ምክንያት ከአዲሱ የትምህርት ሥርዓት ጋር ለመላመድ 
ተጨማሪ ድጋፎችን ለሚፈልጉ ተማሪዎች የተቀረጹ ልዩ ፕሮግራሞች 
ናቸው። የአዲስ ገቢዎች ማእከሎች የሚገኙት በኢዛቤላ በርድ /Isabella 
Bird/ የማኅበረሰብ ት/ቤት፣ ፕሌስ ብሪጅ /Place Bridge/ አካዳሚ፣ 
ሜሪል /Merrill/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት፣ አብራሃም ሊንክን 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ DCIS በሞንትቤሎ /Montbello/ እና 
በደቡብ /South/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ነው።

 

DPS ለተማሪዎች የሚሸልመው ሽልማት  
/SEAL OF BILITERACY/፦

DPS ለተማሪዎች የሚሸልመው ሽልማት /Seal of Biliteracy/  
ተማሪዎች የሁለተኛ ድረጃ ምረቃ መስፈርቶችን ያሟሉ እና ከሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት በሚመረቁበት ጊዜ በሁለት እና ከዚያ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች 
ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የሚያገኙት ሽልማት ነው።

ለበለጠ መረጃ ይህን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦ 
ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy
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የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች

ድር፦ STS.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-3437

የDPS ት/ቤቶች የአካል ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች ፍላጎቶች ለማሟላት 
የትምህርታዊ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። ግለሰባዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) 
ለተማሪዎቹ የሚሰጡትን እና በልዩ ሁኔታ የተነደፉ ትምህርቶችን ይገልጻል። ይህም 
(መስማት የተሳናቸው/ለመስማት የሚያከራክራቸውን እና ማየት የተሳናቸውን 
ጨምሮ) በተለየ ሁኔታ በሰለጠኑ እና ፈቃድ በተሰጣቸው የልዩ ፍላጎት ትምህርት 
መምህራን እና ባለሙያዎች የሚሰጠውን መማር-ማስተማርን ያካትታል። ተማሪዎች 
ከነርሶች እና ከአዕምሮ ጤና አገልግሎት ሰጭዎች እንዲሁም ከንግግር/ቋንቋ እና 
አካል-እንቅስቃሴ (ሞተር) ወጌሻዎች (ቴራፒስቶች) ድጋፍ ሊደረግላቸው ይችላሉ።

ማነው ብቁ የሚሆነው?

ብቁነት ከተወሰኑ አካል ጉዳተኝነቶች ጋር የተገናኙ መስፈርቶችን በሚጠቀም መደበኛ (ይፋዊ) 
የግምገማ ሂደት የሚወሰን ነው። በዚህ የምርጫ/ግምገማ ሂደት ወላጆች ስለልጃቸው ለአገልግሎቱ 
ብቁነት እና አማራጮች መረጃ ይሰጣቸዋል።

የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች የት ይገኛሉ?

የቻርተር ት/ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የDPS ት/ቤቶች አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ሊኖሯቸው 
የሚችሉ ከቀላል እስከ መካከለኛ ክብደት ፍላጎቶቻቸውን ሊያሟሉ የሚችሉ የተለያዩ 
የአገልግሎቶች ዓይነቶችን ያቀርባሉ።  

ማእከልን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች በተመረጡ ት/ቤቶች የሚሰጡ ሲሆኑ የተማሪው ግለሰባዊ 
ፍላጎቶች ላይ በሚመረኮዝ የIEP ሂደት አማካኝነት ተደራሽ ሊሆኑ ይችላሉ።  

የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶችን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

ተማሪዎች ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች በቀጥታ አይመዘገቡም። ይልቁንም፣ ቤተሰቦች በልጃቸው 
የብቁነት ምዘና/ግምገማ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ሲሆን DPS ግምገማውን ከጨረሰ በኋላ ልጁ 
ስለሚያገኛቸው የአገልግሎቶች ዓይነት መረጃ ይሰጣቸዋል። ልጅዎ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት 
አገልግሎቶች ብቁ ሊሆን/ልትሆን ይችላል/ትችላለች ብለው ካመኑ፣ ለልጅዎ ስለሚደረገው 
ግምገማ ለማወቅ ምርጫዎ የሆነውን ት/ቤት ያነጋግሩ።

የልጅዎን ፍላጎቶች ማሟላት

የቀጠለ
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በፍጥነት ፈልጎ ለማንበብ የሚጠቅሙ ምልክቶች

 

የሚከተሉት ገጾች የሚሰጡ የፕሮግራሞች፣ ሥራ አፈጻጸም፣ መገኛ ቦታ፣ እና የእያንዳንዱን የDPS የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶቻችን አድራሻ 
መረጃዎችን ጨምሮ የት/ቤቶች አጭር መግለጫዎችን ይዘዋል። የት/ቤቶች መግለጫዎች በክልል የተደራጁ ናቸው። በእያንዳንዱ ት/ቤት የትኞቹ 
ፕሮግራሞች እና አቅርቦቶች እንዳሉት የሚያመለክቱ ምልክቶችን ይፈልጉ/ይመልከቱ።

 

የትራንስፖርት አገልግሎት

ትራንስፖርት መኖሩን ከሚያሳየው ምልክት /icon/ በተጨማሪ ትምህርት ቤቱ የሚያቀርበው የትራንስፖርት ዓይነትም ተጠቅሷል። ስለልዩ 
ልዩ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ገጽ 16 እና 17ን ይመልከቱ ወይም transportation.dpsk12.orgን  
ይጎብኙ።

የቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት የፕሮግራም

የዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና አጋር ድርጅቶች ከትምህርት ሰዓት በፊትና በኋላ፣ በት/ቤት በዓላትና በእረፍት ጊዜያት እንዲሁም 
በክረምት ተማሪዎች ጊዜያቸውን ምቹ በሆነ ቦታ እንዲያሳልፉ፣ አካዳሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ስሜታዊ እድገታቸውን የሚያበለጽግ ልምድ 
እንዲቀስሙ እና በትምህርት ቤት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ እንዲያጎለብቱ የሚያግዙ ፕሮግራሞችን ለተማሪዎች ይሰጣሉ።

ቁርስ እና ምሳ

የDPS ምግብ እና ሥነ-ምግብ አገልግሎት ዲፓርትመንት ትኩስ (ፍሬሽ)፣ አልሚ እና ጣፋጭ የሆኑ የቁርስ እና የምሳ ምግቦችን 
ለተማሪዎቻችን በየቀኑ በማቅረብ የተማሪዎችን ትምህርት ለመደገፍ በሙሉ ትኩረቱ ይሠራል።  የት/ቤት ምግብ አገልግሎታችን በሁሉም 
ት/ቤት ውስጥ ከሚገኙ ፍራፍሬዎች እና አትክልቶች፣ እንዲሁም በተገኘ ጊዜ ከአካባቢው ተመርተው ከሚቀርቡ ምርቶች ወዲያውኑ እና 
ትኩስ (ፍሬሽ) የሚዘጋጁ የምሳ መግቢያዎች /entrees/ ያቀርባል። የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ሁለት ትኩስ (ያልቀዘቀዙ) 
የምሳ መግቢያዎች /entrees/ የሚቀርብላቸው ሲሆን ከሁለት አንደኛው የጾም (ቬጂቴሪያን) ነው። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች 
ከአምስት እስከ 10 የሚደርሱ የምሳ መግቢያ /entrees/ ምርጫዎች ይቀርብላቸዋል። ለሁሉም የDPS ተማሪዎች በየቀኑ ቁርስ ያለክፍያ 
እናቀርባለን። 

የደንብ ልብስ (ዩኒፎርም)
በDPS ስር ያሉ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የተወሰነ ዩኒፎርም ወይም የአለባበስ ደንብ አላቸው። ዲስትሪክት-አቀፍ የሆነ አንድ ዓይነት 
የደንብ ልብስ/የአለባበስ ፖሊሲ ግን የለም። ለበለጠ መረጃ እባክዎ የሚመለከተውን ት/ቤት ያነጋግሩ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) አገልግሎት

ይህ ምልክት ት/ቤቱ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ላልሆነ ተማሪዎች አገልግሎቶችን እንደሚሰጥ ያመለክታል። የሚሰጠው 
የአገልግሎት ዓይነት ከምልክቱ በኋላ ተመልክቷል። የእነዚህን ፕሮግራሞች መግለጫዎችን ለማግኘት ገጽ 20 እና 21 ይመልከቱ። 
ስለሚሰጡ ዝርዝር ፕሮግራሞች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም ይህን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦  
http://ela.dpsk12.org/parent-portal/programs።
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Bruce Randolph

STRIVE – Sunnyside

DSST: Stapleton MS (6-8)
DSST: Stapleton HS (9-12)

McKinley-Thatcher

Compassion Road

Thomas
Jefferson

UPrep - Arapahoe (K-5)

DC21 Wyman

John F. Kennedy

Escalante-Biggs (ECE-K)

RMP: Creekside

Legacy Options (9-11)

Bryant Webster

Stephen Knight (ECE-K)

Academy of
Urban Learning Westerly Creek

Montbello Tech (10-12)

University Park (K-5)

Monarch Montessori (K-5)

Lena Archuleta (1-5)

DCIS Fairmont

UPrep – Steele St. (K-5) 

Kunsmiller

Sandra 
Todd-Williams (ECE)

Denver Green

Cesar Chavez (K-8)

Grant Beacon

John Amesse

Garden Place (ECE-6)

Academy 360

Omar D. Blair (K-8)

Venture Prep

College View

Colorado HS 
Charter

Place Bridge

Beach Court

Grant Ranch

Green Valley

Isabella Bird

Cheltenham

Dora Moore

Bill
Roberts

Highline Academy SE (K-8)

Marie L.
Greenwood (1-8)

Shoemaker

PREP Academy

Summit 
Academy

Southmoor

Lincoln ES 
(ECE-6)

Columbine

Columbian
Int’l Academy 
of Denver 
at Harrington

Centennial

DCIS Ford

Florida
Pitt-Waller

Florence Crittenton

Godsman

Bromwell

McAuliffe

Montclair

Sandoval (ECE-6)

Greenlee

Swansea

Stedman

McGlone (ECE-7)

Eagleton

Johnson

Hamilton

Marrama

DCIS HS

Odyssey (K-8)

Samuels

McMeen
Goldrick

Park Hill

Denison (ECE-6)

Fairview

Dr. MLK, Jr.

Oakland

Barnum

Denver School 
of the Arts

Trevista

Maxwell

Slavens (K-8)

Contemporary
Learning
Academy

Whittier

Skinner

Munroe

Schmitt

Bradley

REACH (ECE-4)

Newlon

RiseUp

Carson (K-5)

Denver
Justice

Asbury (K-5)

EXCEL

Palmer

Edison

Traylor

Polaris (1-5)

Ashley

Gilliam

Farrell B. Howell

Cowell

Castro (K-5)

ValdezBrown

Knapp

Colfax

Kaiser

Hallett

Steele (K-5)

Lowry

South

Roots (K-3)

Smith

Force

Steck

Wyatt (K-8)

Sabin

Teller

Holm

Doull

Gust

Cory (1-5)

CMS (K-5)

CEC

East

ACE Community 
Challenge (8-10)

Denver Language School (K-2)

Denver Language School (3-8)

Ellis

Hill

Noel Arts HS (9-12)
STRIVE – Montbello (6-8)

Noel Arts MS (6-8)

DCIS Montbello (6-12)

DSST: GVR MS (6-8)

Vista Academy (6-12)
STRIVE – GVR (6-8)

SOAR (K-5)
DSST: GVR HS (9-12)

STRIVE – Kepner (6-7)
RMP: Southwest (ECE-3)
Kepner Beacon (6-7)
Kepner Legacy (8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Valverde (ECE-5)
KIPP Collegiate (9-12)
MSLA (K-5)
KIPP Sunshine (5-8)

Denver Mont. Jr./Sr. (7-11)
Denver Online (9-12)

STRIVE – Excel (9-12)
North (9-12)
North Engagement (9-12)

Abraham Lincoln (9-12)
Respect Academy (11-12)
Compass Academy (6-8)

SW Early College (9-12)
DSST: College View HS (9-11)
DSST: College View MS (6-8)

Bear Valley (6-7)
DSST: Henry (6-7)
Henry Legacy (8)

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole HS (9-12)
DSST: Cole MS (6-8)

Career Academy at GW (9-12)
George Washington (9-12)

KIPP NE Leadership HS (9-11)
STRIVE – RISE (9-10)

STRIVE – Westwood (6-8)
STRIVE – Smart (9-12)

STRIVE – Ruby Hill (K-4)
STRIVE – Federal (6-8)

Denver Discovery (6-8)
Swigert (ECE-5)

McAuliffe Manual (6-7)
Manual (9-12)

DSST: Byers HS (9-10)
DSST: Byers MS (6-8)

Collegiate Prep

Highline Academy NE (ECE-4)

High Tech Early College (9-12)
DSST: Conservatory Green HS (9)

Lake Int'l (6-8)
STRIVE – Lake (6-8)

High Tech Elementary (ECE-5)
DSST: Conservatory Green MS (6-8)

Inspire (K-2)
Northfield (9-11)

GALS MS (6-8)
GALS HS (9-12)

DSISD (9-11)
Morey (6-8)

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS

Creativity Challenge Community (K-5)
Merrill (6-8)

KIPP NE MS (5-8)
KIPP NE ES (ECE-3)

Emily Griffith Tech.
College
Central Support Office

RMSEL

Pascual LeDoux (ECE)

Colorado HS 
Charter GES

The Boys 
School (6)
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Kepner Legacy (8)
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Denver Mont. Jr./Sr. (7-11)
Denver Online (9-12)

STRIVE – Excel (9-12)
North (9-12)
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Respect Academy (11-12)
Compass Academy (6-8)

SW Early College (9-12)
DSST: College View HS (9-11)
DSST: College View MS (6-8)

Bear Valley (6-7)
DSST: Henry (6-7)
Henry Legacy (8)

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole HS (9-12)
DSST: Cole MS (6-8)

Career Academy at GW (9-12)
George Washington (9-12)

KIPP NE Leadership HS (9-11)
STRIVE – RISE (9-10)

STRIVE – Westwood (6-8)
STRIVE – Smart (9-12)

STRIVE – Ruby Hill (K-4)
STRIVE – Federal (6-8)

Denver Discovery (6-8)
Swigert (ECE-5)

McAuliffe Manual (6-7)
Manual (9-12)

DSST: Byers HS (9-10)
DSST: Byers MS (6-8)

Collegiate Prep

Highline Academy NE (ECE-4)

High Tech Early College (9-12)
DSST: Conservatory Green HS (9)

Lake Int'l (6-8)
STRIVE – Lake (6-8)

High Tech Elementary (ECE-5)
DSST: Conservatory Green MS (6-8)

Inspire (K-2)
Northfield (9-11)

GALS MS (6-8)
GALS HS (9-12)

DSISD (9-11)
Morey (6-8)

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS

Creativity Challenge Community (K-5)
Merrill (6-8)

KIPP NE MS (5-8)
KIPP NE ES (ECE-3)

Emily Griffith Tech.
College
Central Support Office
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Pascual LeDoux (ECE)

Colorado HS 
Charter GES

The Boys 
School (6)

5280 ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ

የችሎታ ማጎልበቻ ማእከል
ሰሜን-ምዕራብ /NORTHWEST/

"THE CUBE"
የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ

DSST በኖኤል /NOEL/ ግቢ 
የመካከለኛ፡ደረጃ ት/ቤት
ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ

ጆን ኤች. አሜሴ  
/JOHN H. AMESSE/ 
ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

KIPP ሰንሻይን ፒክ 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ደቡብ-ምዕራብ /SOUTHWEST/

ሮኪ ማውንቴን /ROCKY 
MOUNTAIN/ መሰናዶ በርክሌይ  
/BERKELEY/
ሰሜን-ምዕራብ /NORTHWEST/

■ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

 ከECE እስከ 8ኛ-ክፍል ት/ቤት

● መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

● ከK እስከ 12ኛ-ክፍል ት/ቤት

▲ ከ6ኛ- እስከ 12ኛ-ክፍል ት/ቤት

◆ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

 የጋራ /Shared/ ግቢ

(መግለጫ) ቁልፍ

መደበኛ የክፍል አወቃቀሮች ደረጃን የማይከተሉ የጋራ ግቢዎች እና ት/ቤቶች ክፍል ደረጃዎች ተዘርዝረዋል። 

የሚከተሉት ት/ቤቶች በ2018-19 የትምህርት ዓመት ይከፈታሉ፦
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“ 
የምንሠራው ሥራ ሁሉም 
ተማሪዎቻችን እያደጉ መሆናቸውን 
ያረጋግጣል።” 
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ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ
አካዳሚ 360

DCIS በፎርድ

ኤስካላንቴ-ቢግስ  
/Escalante-Biggs/ አካዳሚ

ፌሬል ቢ. ሃወል /Farrell B. Howell/

ፍሎሪዳ ፒት ዋለር  
/Florida Pitt Waller/

ግሪን ቫሊ /Green Valley/

ሃይላይን /Highline/  
አካዳሚ ሰሜን-ምሥራቅ

ጆን ኤች. አሜሴ /John H. Amesse/

KIPP ሰሜን-ምሥራቅ  
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

ሊና አርኩሌታ /Lena Archuleta/

ሜሪ ኤል ግሪንውድ  
/Marie L. Greenwood/ አካዳሚ

ማራማ /Marrama/

ማክስዌል /Maxwell/

ማክግሎን /McGlone/ አካዳሚ

ሞናርክ ሞንቴሶሪ  
/Monarch Montessori/

ኦክላንድ /Oakland/

ኦማር ዲ ብሌር /Omar D. Blair/

ሳንድራ ቶድ-ዊሊያምስ /Sandra  
Todd-Williams/ አካዳሚ

SOAR
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አካዳሚ 360
አካዳሚ 360  ተማሪዎች በት/ቤት፣ በኮሌጅ፣ እና በአጠቃላይ ጤናማ እና የተሟላ ሕይወት መምራት ይችሉ ዘንድ 
አዕምሮአቸውን፣ አካላቸውን እና ፀባይቸውን ለማሳደግ በልጆች ምልዑ-ስብዕና ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሠራ የመጀመሪያ 
ደረጃ ት/ቤት ነው። አካዳሚ 360 እያንዳንዱ ተማሪ ዕምቅ አቅሙን ያወጣ ዘንድ ተሰጥዖ እና ችሎታ ካላችው ተማሪዎች 
እስከ እንግሊዝኛን እንደሁለተኛ ቋንቋ የሚማሩ ተማሪዎች፣ የልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች ድረስ የተለያዩ ተማሪዎችን 
ለማገልገል ዝግጁ ሆኖ ይጠብቃል።  

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  
እገዛዎች /Interventions/  •  የሉሲ ኮሊንግስ /Lucy Calkins/ ጽሑፍ •  የሲንጋፖር ሒሳብ  •  ዮጋ  •  
የደግነት ድንገተኛ /Random/ ተግባሮች  • ብሬንዋይዝ /BrainWise/  •  ዊልሰን ፈንዴሽንስ /Wilson 
Fundations/  •  LLI  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ጤና እና ደኅንነት ተኮር
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DCIS በፎርድ
የዴንቨር ዓለም አቀፍ ጥናት ማእከል (DCIS) በፎርድ የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር ቤተሰቦችን የሚያገለግል የሕዝብ 
ት/ቤት ነው። ት/ቤቱ የውጤታማነት ክፍተትን በማጥበብ እያንዳንዱን ተማሪ ለኮሌጅ፣ ለሥራ እና ለሕይወት ያዘጋጃል። 
በምረቃ ጊዜ ሁሉም ተማሪ እጅግ ውስብስብ እየሆነች በመጣችው ዓለማችን ውስጥ መሪ ለመሆን ባሕላዊ ብቃቱ ያለው 
እና ዝግጁ ይሆናል። ከታችኞቹ ክፍሎች ጀምሮ DCIS በፎርድ በቀን እና በአንድ አዳር የመስክ ጉብኝቶች አማካኝነት ዋና 
ትምህርቶችን (አካዳሚክስ)፣ ባህላዊ ተሞክሮዎችን እና ከማኅበረሰባቸው ውጭ የመማር ዕድሎችን አጣምሮ ያቀርባል። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ • 

የጨዋታ ሥራዎች /Playworks/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ዓለምአቀፍ ተኮር  •  MI መካከለኛ ደረጃ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም
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ርዕሰ-መምህር፡- ኤሪክ ብሩክዝ 

/Eric Brucz/ 

303-574-1360
academy-360.org
12000 E. 47th Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 220

ርዕሰ-መምህር፡- ጂንጀር ኮንሮይ  
/Ginger Conroy/ 

720-424-7300
dcisatford.dpsk12.org
14500 Maxwell Place 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 458

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል



ኤስካላንቴ-ቢግስ /ESCALANTE-BIGGS/ አካዳሚ
ኤስካላንቴ-ቢግስ /Escalante-Biggs/ አካዳሚ ለቅድመ-መደበኛ እና ለአጸደ ሕፃናት ተማሪዎች ስኬታማ 
ትምህርታዊ ጉዞ እንዲኖራቸው ለማስቻል ጠንካራ መሠረት እንዲጥል የተቀረፀ የDPS ት/ቤት ነው። ርዕሰ መምህራችን፣ 
አስተማሪዎቻችን እና ሠራተኞቻችን በቅድመ-መደበኛ ትምህርት አሰጣጥ የተካኑ ከመሆናቸውም በላይ ሁሉም ልጅ 
በአንደኛ ደረጃ ት/ቤት እና ከዚያም በላይ ሲማር የሚያስፈልገውን ዕውቀት እና ክህሎት እንዲጨብጥ ለማድረግ ያላሰለሰ 
ጥረት ያደርጋሉ። ኤስካላንቴ-ቢግስ /Escalante-Biggs/ አካዳሚ ለአጋር ት/ቤቶቻችንም ከቅድመ-መደበኛ እስከ 
ኬጂ /ECE-K/ ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ት/ቤት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ • ሞዴል 1 ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም
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ፌሬል ቢ. ሃወል /FARRELL B. HOWELL/
ፌሬል ቢ ሃውል /Farrell B. Howell/ የምሉዕ ስብዕና እድገት ላይ ትኩረት በማድረግ ከሥነ-ጥበብ ጋር የተቀናጀ 
ትምህርት ይሰጣል። በመሆኑም ተማሪዎች የተሟላ ሥርዓተ-ትምህርትን ከድምጽ እና በመሣሪያ ከተቀነባበረ ሙዚቃ፣ 
ከምስልና የሚዲያ ሥነ-ጥበባት፣ ከሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት እና ከቴክኖሎጂ ጋር አቀናጅተው በመማር ተጠቃሚ 
ይሆናሉ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  • ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

 የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የተቀናጀ ሥነ-ጥበብ   • የተነጣጠሩ 
እገዛዎች  • የዴንቨር ሒሳብ ጓዶች (ፌሎውስ) ማጠናከሪያ ትምህርት • ሒሳብ ያገናኛል /Math Connects/ • 
ትኩረት ለከመደበኛ ትምህርት ሰዓት-በኋላ ትምህርት  • STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-

ጥበብ ተኮር  •  ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ጥበባት  • MI ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ከኬጂ - 5ኛ ክፍል)
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ርዕሰ-መምህር፡- ኤሪክ ለቭ /Eric Love/ 

720-424-4620
eba.dpsk12.org
5300 Crown Blvd. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከቅድመ መደበኛ 
(ECE) - አጸደ ሕፃናት (ኬጂ)
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 389

ርዕሰ-መምህር፡- ራሄል ማሰይ  
/Rachel Massey/ 

720-424-2740
howell.dpsk12.org
14250 E. Albrook Drive 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 808

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)

29

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 85% መስፈርቶችን ልቋል



ፍሎሪዳ ፒት ዋለር /FLORIDA PITT WALLER/
ፍሎሪዳ ፒት ዋለር /Florida Pitt Waller/ አጠቃላይ የሆነ ሁሉን አቀፍ የትምህርት ተሞክሮን ያቀርባል። ሁሉም 
ተማሪዎችም ለ21ኛው መ/ክ/ዘ የሚሆን ምርጥ እና ብሩህ አስተሳሰቦችን ለማበርከት ብቃቱም ሆነ ቁርጠኝነቱ አላቸው ብለን 
እናምናለን። ግባችን በጋራ መግባባት ላይ በተመሠረተ ተደራሽ የትምህርት ስኬት አማካኝነት ለተማሪዎች፣ ለሠራተኞች 
እንዲሁም ለወላጆች የረጅም ጊዜ እና ቀጣይነት ያለው መሻሻል ማምጣት ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

 የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ክርክር •  ድራማ • 

ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የዕይታ ጥበባት •  STEMConnect  •  AVID  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት • MI መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 
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ርዕሰ-መምህር፡- ካይላ ግሬይሰን  
/Kayla Grayson/ 

720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place 

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 817

ርዕሰ-መምህር፡- ብሌክ ሃሞንድ  
/Blake Hammond/ 

720-424-6710
greenvalley.dpsk12.org
4100 Jericho St. 
 

የኢኖቬሽን ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 320

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)
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ግሪን ቫሊ /GREEN VALLEY/
ግሪን ቫሊ /Green Valley/ ትምህርታዊ እና ማኅበራዊ ስኬትን ለማሳካት ባለቤትነትንና አብሮ መሥራትን ተምሳሌት 
ለማድረግ ብዝሃነት ያለውን የተማሪ አካላችን ያጎለብታል። ሥርዓተ-ትምህርታችን ተማሪዎችን ኮሌጅ ለመግባት የሚያስችል 
ዝግጁነት እንዲኖራቸው ማገዝ ላይ ያተከረ ነው፣ ይህም ሲባል ሁሉም ተማሪዎቸ በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ለየክፍል 
ደረጃቸው የሚመጥን ብቃትን ያሳያሉ ማለት ነው። ያለን ተባባሪ እና ምቹ ሁኔታም ተማሪዎችን፣ ሠራተኞችን፣ ወላጆችን እና 
አጠቃላይ የማኅበረሰብ ክፍሎችን በመደገፍ፣ በማክበር፣ በማድነቅ እንዲሁም በማበረታታት ስኬታማ እንዲሆኑ ያደርጋል። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ  •  ሙዚቃ  •  የሒሳብ 
እና ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ማጠናከሪያ ትምህርት (ከኬጂ-5ኛ)  •  የማጠናከሪያ ትምህርት • ምድብ ተሻጋሪ እና 
ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 50% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል



ርዕሰ-መምህር፡- ጉኤሪን ግሬይ  
/Guerin Gray/ 

720-485-5172
highlineacademy.org
19451 E. Maxwell Place 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 428

ESL
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ሃይላይን /HIGHLINE/ አካዳሚ ሰሜን-ምሥራቅ
ሃይላይን /Highline/ አካዳሚ ሰሜን-ምሥራቅ በትምህርት፣ በስብዕና እና በማኅበረሰብ ልህቀት ላይ የሚያተኩር፣ 
እንዲስማማ ተደርጎ የተዘጋጀ /customized/ የሊበራል-አርትስ ሥርዓተ-ትምህርትን የሚጠቀም፣ ከክፍያ ነፃ የሆነ 
ቻርተር ት/ቤት ነው። በክፍል ውስጥ አነስተኛ  የተማሪ ቁጥር፣ ታታሪ መምህራን እና ከመላው ዓለም የሚመጡ ተማሪዎች 
መለያችን ናቸው። የትምህርታዊ ስኬት፣ የግላዊ እድገት እና የዜግነት ግዴታዎች የሚጣመሩበት ማህበረሰብ ነን። ሁለቱም 
የሰሜን-ምሥራቅ እና የደቡብ-ምሥራቅ ግቢዎቻችን በስቴት ምዘናዎች እና በዲስትሪክቱ ሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ጠንካራ 
የትምህርታዊ አፈጻጸም ታሪክ አላቸው። ት/ቤቶቻችን ሁሉንም ልጅ የሚደግፉና የሚያግዙ ብዝሃነት ያላቸው ተንከባካቢ 
ማኅበረሰቦች ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  
ሙዚቃ  •  REACH የፀባይ/አመል ትምህርት  •  ቴክኖሎጂ  •  ስፓኒሽኛ •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ 
ሰፊ ድጋፍ (MI)፦  ኦቲስቲክ መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ጆን ኤች. አሜሴ /JOHN H. AMESSE/
ጆን ኤች. አሜሴ /John H. Amesse/፦ የሞንትቤሎ /Montbello/ የልጆች ኔትወርክ ት/ቤት ሁሉም ልጅ በሞንትቤሎ 
ማኅበረሰብ ውስጥ ለውጥ ፈጣሪ ለመሆን የሚያስችሉትን የ21ኛው መ/ክ/ዘ ክህሎቶችን እየገነባ እንዲሁ በዋና ትምህርቶች 
እና በሥነ-ጥበባት በሁለቱም የላቁ ውጤቶችን የሚያስመዘግብበት የት/ቤት ቤተሰብን ለመፍጠር ቁርጠኛ ነው። የተለጠጡ 
ግቦችን በማስቀመጥ እና የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎቶችን ለማሟላት ተፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን እንደአስፈላጊነቱ በማስቀደም 
ተንካራ እና ደጋፊ የትምህርታዊ ተሞክሮን እናቀርባለን።

ፕሮግራሞች፦ 
ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ   •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ •  የዕይታ 
ጥበባት  •  ሳይንስ •  ቅድመ- እና ድህረ- መደበኛ ትምህርት ማጠናከሪያ ትምህርት  •  SPED አካቶት ላይ ያተኮረ 
ፕሮግራሚንግ  •  ቴክኖሎጂን ያቀናጀ ትኩረት (ቴክኖሎጂ ኢንተግሬትድ ፎከስ) •  የተቀናጀ ሊትረሲ  • 

አትሌቲክስ    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

አዲስ ት/ቤት

ርዕሰ-መምህር፡- ዶ/ር አንጀሊና ወከር  
/Dr. Angelina Walker/

720-424-9988
johnamesse.dpsk12.org
5440 Scranton St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦   
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 480

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 
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KIPP ሰሜን-ምሥራቅ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
የKIPP ሰሜን-ምሥራቅ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ያላቸው የቻርተር አውታር/ኔትዎርክ የሆነው 
የ'ዕውቀት ኃይል ነው' ፕሮግራም (KIPP) አካል የሆነና ከክፍያ ነፃ የሆነ የሕዝብ ቻርተር የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
ነው። የKIPP ሰሜን-ምሥራቅ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችን ወደ/በ ኮሌጅ ጉዟቸው እንዲጎለብቱ የትምህርት 
ክህሎቶችን ያስተምራል፣ የመልካም ባሕርይ ልማትን ያዳብራል። ተማሪዎቻችን በጠንካራ እና አሳታፊ የኮሌጅ-መሰናዶ 
ሥርዓተ ትምህርት ይሳተፋሉ፣ እናም በመምህራን በሚመሩ አነስተኛ ቡድኖች እና ቴክኖሎጂዎች በግለሰብ አቅም/ፍላጎት 
ላይ የተመሠረተ ትምህርት ያገኛሉ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ዳንስ  •  
ሥነ-ጥበብ  • ማኅበራዊ ፍትህ  •  ሁለተኛ እርምጃ (ስቴፕ) የማኅበራዊ ክህሎቶች ሥርዓተ-ትምህርት •  ስፓኒሽኛ  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሊንድሴይ ሎረን  
/Lindsey Lorehn/ 

720-452-2551
kippcolorado.org
4635 Walden St.

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 4ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 373

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

KIPP ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
የKIPP ሰሜን-ምሥራቅ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ከ5ኛ ክፍል ይጀምራል። ስለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
ተጨማሪ መረጃን በምርጥ ምርጥ ት/ቤቶች የምዝገባ መመሪያ ውስጥ ያግኙ።

!

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 61% መስፈርቶችን አሟልቷል
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ሜሪ ኤል ግሪንውድ /MARIE L. GREENWOOD/ አካዳሚ
ሜሪ ኤል. ግሪንውድ /Marie L. Greenwood/ አካዳሚ ለትምህርት ጥራት ደረጃ መሟላት እና ከፍተኛ ስኬት 
ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት የሚሠራ ት/ቤት ነው። ደረጃውን በጠበቀ ሥርዓተ-ትምህርታችን በተለይም የማንበብ፣ የመጻፍ፣ 
የሳይንስ እና የሒሳብ ትምህርቶች ላይ ትኩረት ሰጥተን እናስተምራለን። እንዲሁም በተማሪዎች መካከል የውጤታማነት 
ክፍተትን ለማጥበብ በቁርጠኛነት እንሰራለን። የመካክለኛ ደረጃ ት/ቤት ፐሮግራማችን ከDPS ቁንጮ/ምርጥ ት/ቤቶች 
ውስጥ አንዱ ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ  •  ድራማ  •  ሙዚቃ •  ጋዜጠኝነት •  እያንዳንዱ አንድ 
ያስተምር  •  የክፍል ውጭ ትምህርት  •  በግል ቁርጠኝነት መለውጥ/ማደግ (AVID)  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
ቢከን /Beacon/ ት/ቤት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ሊና አርኩሌታ /LENA ARCHULETA/

በአርኩሌታ /Archuleta/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ጠንክረን በመሥራት፣ በማፍቀር እና በማነቃቃት ስኬታማ ለመሆን 
ቃል የገባን/ቁርጠኛ የሆን አንድ ማኅበረሰብ ነን። የሥራ ባልደረቦቻችን ሁሉም ተማሪዎቻችን ብሩህ አዕምሮ እንዳላቸው 
በማወቅ የእያንዳንዱን ተማሪ ልዩ ክህሎት እና እምቅ ችሎታዎች ኮትኩተው ያሳድጋሉ። አርኩሌታ /Archuleta/ እንደ 
'OWL' እና 'AVID' ባሉ ኢኖቬቲቭ ፕሮግራሞች ላይ ትኩረት በማድረግ ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት አጽንዖት ሰጥቶ 
ይሠራል። ስለECE ኤስካሌንቴ-ቢግስን /Escalante-Biggs/ ያነጋግሩ።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የተሳለጠ ንባብ  •  Goldberg የንባብ ማጠናከሪያ 
ትምህርት ፕሮግራም •  የምናብ ትምህርት /Imagine Learning/  •  የእገዛ ስፔሻሊስቶች  •  "Stand Out" 
ሒሳብ •  የእሳቤ ካርታዎች /Thinking Maps/  •  ከመጀመሪያው ጀምሮ መጻፍ  •  IBM "E-Mentor" 
ፕሮግራም •  AVID  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ስነ-ጥበባት ተኮር  •  ረቂቅ ጥበባት •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) 
መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ዮሌንዳ ኦርቴጋ  
/Yolanda Ortega/ 

720-424-9888
lenaarchuleta.com
16000 E. Maxwell Place 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ1ኛ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 539

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)

ርዕሰ-መምህር፡- ራሄል ፓይኔ  
/Rachel Payne/ 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org
5130 Durham Court 

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ1ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 595

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል
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ማክስዌል /MAXWELL/
ጀሴ ዋሌይ ማክስዌል /Jessie Whaley Maxwell/ ለት/ቤታችን ስም ሲል፣ ሁሉም ተማሪ ከፍተኛ ጥራት ያለው 
የትምህርት ዕድል ማግኘት አለበት ብሎ ያምናል። በማክስዌል /Maxwell/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎቻችን 
ስኬታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ቁርጠኞች ነን። ከወላጆች እና ከማኅበረሰባችን ጋር በመተባበር የተማሪዎቻችን ራስ 
መቻልን፣ ጥልቅ አሳቢነትን እና ለትምህርት የሚኖራቸውን ዘላቂ ፍቅርን እናዳብራለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ •  ስፓኒሽኛ  • 
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  ባለሁለት ቋንቋ  •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) የመጀመሪያ ደረጃ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

TNLI

ርዕሰ-መምህር፡- ኒቫን ኮስራቪ  
/Nivan Khosravi/  

720-424-5740
maxwell.dpsk12.org
14390 E. Bolling Drive 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 577

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ማራማ /MARRAMA/
ማራማ የእያንዳንዱን ተማሪ ጥንካሬ ለማረጋገጥ ይቻለው ዘንድ በጥናት ላይ የተመሠረተ እና ደረጃውን የጠበቀ የማስተማሪያ 
ስልቶችን /instructional strategies/ ተግባራዊ በማድረግ የመማር-ማስተማር መሠረቱን ጥሏል። ተግባር ተኮር 
ትምህርትን /hands-on learning/፣ የተማሪዎች አቅርቦቶችን /presentations/፣ የመስክ ጉብኝቶችን እና 
ስብሰባዎችን በግብዓትነት በመጠቀም ሥርዓተ-ትምህርታችን የተማሪዎቻችን ተግባራዊ ትምህርት ማረጋገጥ በሚችል 
መልኩ እናሻሽላለን። ሥነ-ጥበብን ከሳይንስ ጋር በማጣመር አሁን ያለውን ሥርዓተ-ትምህርት በማሻሻል  የማሰተማሪያ 
መንገዳችን ለማጠናከር እና የሁሉንም ተማሪዎቻችን የመማር ዘይቤዎችን እንደግፋለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ •   
ባንድ •  ሙዚቃ  •  ኦርኬስትራ  •  ቴክኖሎጂ •  የከትምህርት-ሰዓት-በኋላ የማበልጸጊያ ትምህርቶች  •   
የሥነ-ጥበብ ትዕይንቶች •  የመጽሐፍት ክበባት  •  የቤተሰብ ምሽቶች  •  የቤት ሥራ ክበብ  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር  •  የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ተማሪዎች ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ የባሰ (MI-Sev) 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

TNLI

ርዕሰ-መምህር፡- ሜሪዳ ፍራጓዳ  
/Merida Fraguada/ 

720-424-5820
marrama.dpsk12.org
19100 E. 40th Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 553

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 46% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 65% መስፈርቶችን አሟልቷል
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“ልጄ በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ምን ሊመስል 
እንደሚችል እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። በዓለም 
ውስጥ ብዙ የተለያዩ ሰዎች አሉ።”
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ሞናርክ ሞንቴሶሪ /MONARCH MONTESSORI/
የሞናርክ ሞንቴሶሪ ራዕይ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቤት እና በህይወታቸው የላቁ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ነው። ተልዕኳችን 
በዶክተር ማሪያ ሞንቴሶሪ ሥራዎች ላይ በመመርኮዝ ፈታኝ (ቻሌንጂንግ) የትምህርት ፕሮግራም መስጠት ነው። ይህ ዘዴ 
ተማሪዎቻችን "ዛሬ በትምህርት የተጠመዱ ተማሪዎች " እንዲሁም "የነገ መሪዎች" እንዲሆኑ ይረዳቸዋል። ረጅም ቀን እና 
የተራዘመ የትምህርት ዓመት ለየት ያሉ እንዲሁም የምርጫ (ኢሌክቲቭ) ትምህርቶች በመደበኛ የትምህርት ቀን እንዲሰጡ 
ያስችላል። ጥንካሬ እና ከፍተኛ ግቦች ከፍቅርና ግላዊ ፍላጎት ጋር የተጣመሩ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  በመምህራን-የሚመሩ 
በሥነ-ጥበባት እና ባሕል ላይ የሚያተኩሩ የምርጫ (ኢሌክቲቭ) ትምህርቶች  •  ደኅንነት /Wellness/  •   
STEM  •   የማጠናከሪያ ትምህርት •  ሞንቴሶሪ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አን ማሴንጊል  
/Ann Massengill/ 

303-712-2001
monarchm.com
4895 Peoria St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 210

TNLI

ማክግሎን /MCGLONE/ አካዳሚ
የማክግሎን /McGlone/ አካዳሚ - ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት የሞንተቤሎ ማእከል - ብዝሃነት ያለው ባህላዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊ እና የቋንቋ መሠረት ያላቸው የአጎራባች ወይም የአቅራቢያ መንደሮች ቤተሰቦችን ያገለግላል። የ21ኛው መ/ክ/ዘ 
ክህሎቶችን እየገነባን በልጆች የላቀ ትምህርታዊ እና ሥነ-ጥበባዊ ከፍተኛ ውጤታማነት ላይ ትኩረት የምናደርግ ኢኖቬቲቭ 
(አዳዲስ ነገር ፈጣሪዎች) የሆንን የት/ቤት ቤተሰብ ነን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት   •  ECE ዮጋ እና ሙዚቃ  •  የኬጂ-5ኛ ሥነ-ጥበብ  • 
ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ እና የሠሪ ቦታ  •  የሳይንስ ቤተ-ሙከራዎች  •  የከበሮ መስመር /Drum Line/  •   ጤና •  
STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ምድብ ተሻጋሪ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሳራ ጊፕስ ጉዶል  
/Sara Gips Goodall/ 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org
4500 Crown Blvd. 

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 849

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 51% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 50% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል
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ኦማር ዲ ብሌር /OMAR D. BLAIR/
ሁሉም ተማሪ ጥራት ያለው ትምህርት ይገባዋል ብለን እናምናለን። ራዕያችን ለቀጣይ ስኬት ዝግጁ ይሆኑ ዘንድ ተማሪዎችን 
ማስተማር እና ማጎልበት ነው። ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ፣ 
ልዩነትን ያገናዘበ /differentiated/ እና መረጃን ያማከለ የመማር-ማስተማር ሂደት ላይ ትኩረት ማድረግ ቁልፍ ነው። 
ማኅበረሰባችን የሚቀረፀው በጋራ ዐበይት እሴቶች ላይ ነው፡- ብልሃት፣ ፍትሕ፣ ድፍረት፣ ፍቅር፣ ተስፋ፣ መከባበር፣ 
ኃላፊነት እና ታማኝነት ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሊትረሲ፦ የንባብ ጎዳና (ከኬጂ-2ኛ)፣ "Amplify"፣ ስብስቦች 
(ከ6ኛ-8ኛ)፣ ወደ መጻፍ ማደግ (ከኬጂ-8ኛ)  •  ሒሳብ፦ "Engage NY" እና "Go Math" (ከኬጂ-8ኛ)  •   
ሳምንታዊ ሶሻል ስተዲስ (ከኬጂ-6ኛ)  •  ዩ.ኤስ. እና ጥንታዊ ታሪክ (ከ7ኛ-8ኛ)  •  ሳምንታዊ ሳይንስ  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ክሪስትን ሊ  
/Kristen Lee/ 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 819

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ኦክላንድ /OAKLAND/
ፈጠራን የሚያበረታቱት የትምህርት ስልቶቻችን/ስትራቴጂዎቻችን እና ተሞክሮዎቻችን በት/ቤታችን ውስጥ የሁሉንም 
ተማሪ ስኬታማነት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚለውጡ እምነታችን ነው። ሁሉም ተማሪ በሁሉም ቀን ሰላማዊ፣ ፈታኝ 
(ቻሌንጂንግ) ወደ ሆነ እና አክብሮት ወደ ተሞላበት አካባቢ ይገባል። ተማሪዎች የሚማሩትን በእየዕለት ሕይወታቸው 
ውስጥ ይተገብሩት ዘንድ የፈጠራ/አዳዲስ እና ወሳኝ/ጥልቅ እሳቤዎቻቸውን በሚገባ መግለጽ ይለማመዳሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የበጋ ተማሪዎች (ሳመር ስኮላርስ) •  ሥነ-
ጥበብ •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የቤት ሥራ ክበብ •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ 
ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፡- ሊዛ ማሃናህ  
/Lisa Mahannah/ 

720-424-5070
oakland.dpsk12.org
4580 Dearborn St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 357

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 47% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል
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SOAR
SOAR በሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር ውስጥ ለሚኖሩ ተማሪዎች ልዩ የትምህርት ዕድሎችን ለማቅረብ ቁርጠኛ የሆነ 
ቻርተር የሕዝብ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ነው። SOAR የተራዘመ ቀንን፣ በአካዳሚ ጠንካራና አሳታፊ ሥርዓተ-
ትምህርትን፣ እንዲሁም የማኅበራዊ እና ስሜታዊ ክህሎቶችን የማበልጸግያ ዕድሎችን ያካተተ ፈጠራን የሚያበረታታ 
ሁሉን አቀፍ ትምህርት ይሰጣል። በSOAR ሁሉም የሥራ ባልደረቦች በልጆች ሕይወት ውስጥ ልዩነት ለማምጣት በትጋት 
የሚሠሩ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ  •  ሙዚቃ  •  ማኅበራዊ-
ስሜታዊ ትምህርት  •  ሳይንስ  •  ሶሻል ስተዲስ  •  ጤና እና ደህንነት  •  ማኅበረሰብ ግንባታ  •  ረቂቅ ጥበባት •   
የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ላውሬ ጎድዊን  
/Laurie Godwin/ 

720-287-5100
soardenver.org
4800 Telluride St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 465

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ሳንድራ ቶድ-ዊሊያምስ /SANDRA TODD-WILLIAMS/ አካዳሚ
በሳንድራ ቶድ-ዊሊያምስ /Sandra Todd-Williams/ አካዳሚ በተማሪ፣ ቤተሰብ እና ሠራተኞ ማኅበረሰባችን ውስጥ 
ደስተኛ እና ጤናማ የሕይወት ዘመን ተማሪነትን ለማነቃቃት እንተጋለን። ተልዕኳችን ተማሪዎቻችን ማኅበራዊ፣ ስሜታዊ 
እና ትምህርታዊ ጽኑ መሠረትን ይዘው ወደ አጸደ ሕፃናት እንዲገቡ ማድረግ ነው። ይህንም የምናደርገው ከቤተሰቦች እና 
ማኅበረሰቡ ጋር በመተባበር፣ ምቹ የሆነ ተንከባካቢ ድባብን በመፍጠር፣ ለእድገት አስፈላጊ የሆኑ የጨዋታ ዓይነቶችን 
በማበረታታት እና አስደሳች፣ ጠንካራ እና ግለሰብ-ተኮር የሆነ የትምህርት አካባቢን በማቅረብ ነው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE) • ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ECE) 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፡- ሌስሊ ሃርቪ  
/Leslie Harvey/ 

720-424-8240
toddwilliams.dpsk12.org
4909 Cathay St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  ከቅድመ  
መደበኛ (ECE) - አጸደ ሕፃናት (ኬጂ)
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 128

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 67% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል



የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ

አሽሌይ/Ashley

ኮል አርትስ /Cole Arts/  
እና ሳይንስ አካዳሚ

ኮሉምቢን /Columbine/

ዶራ ሙር /Dora Moore/

የመሃል-ከተማ ዴንቨር የተግባራዊ 
ትምህርት /Expeditionary/ ት/ቤት

ጋርደን ፕሌስ /Garden Place/ አካዳሚ

ሃሌት /Hallett/ አካዳሚ

ሃይ ቴክ /High Tech/

ኢንስፓየር /Inspire/

የዴንቨር ዓለም አቀፍ አካዳሚ  
በሃሪንግተን /Harrington/

ኢዛቤላ በርድ /Isabella 
Bird/ የማኅበረሰብ (ኮሚዩኒቲ) ት/ቤት

ሞንትክሌር /Montclair/  
የአካዳሚክስ እና የማበልጸጊያ ት/ቤት

የዴንቨር ኦዲሴይ /Odyssey/ ት/ቤት

ፓልመር /Palmer/

ፓርክ ሂል /Park Hill/

ፖላሪስ /Polaris/

REACH

ሩትስ /Roots/

ስሚዝ /Smith/

ስቲድማን /Stedman/

ስዋንሲ /Swansea/

ስዊገርት /Swigert/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት

ቴለር /Teller/

ዩኒቨርሲቲ መሰናዶ – አራፓሆ  
/Arapahoe/ ጎዳና

ዩኒቨርሲቲ መሰናዶ – ስቲሌ  
/Steele/ ጎዳና

ዌስተርሊ ክሪክ /Westerly Creek/

ዊቴር /Whittier/

ዊሊያም (ቢል) ሮበርትስ  
/William (Bill) Roberts/

ዊያት /Wyatt/ አካዳሚ

39



ኮል አርትስ /COLE ARTS/ እና ሳይንስ አካዳሚ
የኮል አርትስ /Cole Arts/ እና ሳይንስ አካዳሚ ባለችሎታ መምህራን በተማሪዎች ውጤታማነት፣ እድገት እና ከፍተኛ 
ግቦች ላይ ትኩረት በማድረግ እጅግ በጣም ጥሩ ሥነ-ጥበባት እና ሳይንስ ተኮር የሆነ ትምህርት ያቀርባሉ። ለተማሪዎቻችን 
ደከመኝ ያለማለት እንሠራለን - ይህም ይታያል። ስልቶቻችን (ስትራቴጅዎቻችን) ውጤታማ እንደሆኑ እና የተማሪዎች 
ውጤታማነት እየጨመረ መሆኑን በርካታ አመላካቾች ያረጋግጣሉ። ይምጡና ይጎብኙን!

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ   • የዕይታ ሥነ-
ጥበባት  • ቤተ-መጽሐፍት •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት 
ተኮር •  ሳይንስ ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከል መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

TNLI

TNLI

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች
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አሽሌይ/ASHLEY
አሽሊ /Ashley/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ለተማሪዎች ግቦቻቸውን እንዲያሳኩ እና በ21ኛው መ/ክ/ዘ ስኬታማ እንዲሆኑ 
የሚፈልጓቸውን በራስ መተማመን እና ባሕርይን ለማጎልበት እየሠራ ከመሆኑም በላይ ብቃት ያለው የሊበራል-አርትስ 
ትምህርት ይሰጣል። እንደ ዴንቨር ብቸኛ 1-1 አይፓድ /iPad/ ት/ቤት፣ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ቀኑ በሙሉ 
የሚጠቀሙባቸው አይፓዶች አሏቸው። ከፍተኛ ትምህርት ባላቸው መምህራን እና ጥራት ባለው የትምህርት ፕሮግራም 
አሽሌይ በDPS ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት አማራጭ ነው!

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)   •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ   •   የሰውነት ማጎልመሻ •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  ረቂቅ ጥበባት   •  የትወና ጥበባት  •  ሳይንስ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ዛካሪ ራህን  
/Zachary Rahn/ 

720-424-9748
ashley.dpsk12.org
1914 Syracuse St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 425

ርዕሰ-መምህር፡- ጀኒፈር ጃክሰን  
/Jennifer Jackson/ 

720-423-9120
colecasa.org
3240 Humboldt St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 513

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 52% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኮሉምቢን /COLUMBINE/
የኮሉምቢን /Columbine/ መምህራን ለተማሪዎች የአካደሚ እና ማሕበራዊ እድገት ከፍተኛ ግምቶች/ግቦች አላቸው፣ 
እንዲሁም ተማሪዎቻቸው ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት እያገኙ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። ራዕያችን ለተማሪዎቻችን 
ኃላፊነትን፣ ግላዊ ታማኝነትን፣ አክብሮትን እና የእድሜ-ልክ ተማሪ የመሆን ፍላጎትን የሚያሳድግ ምቹና አበረታች አካባቢን 
ማቅረብ ነው። የማኅበረሰብነት ስሜትን እና ለብዝሃነት አድናቆትን እናበረታታለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ   •  
ዳንስ   •  የንባብ አጋርነቶች  •  የመጀመሪያ "Tee Golf" ፕሮግራም •  የምልዑ ልጅ/ስብዕና ፕሮግራም  •  የሳመር 
ተማሪዎች/ስኮላርስ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የተግባር ተኮር ትምህርት  •   ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  • ባለብዙ ሰፊ 
ድጋፍ የባሰ (MI Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጃክሰን ክራውስ  
/Jason Krause/ 

720-424-8510
columbine.dpsk12.org
2540 E. 29th Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 252

TNLI (ኬጂ)
ESL (ከ1ኛ-5ኛ)

ዶራ ሙር /DORA MOORE/
ዶራ ሙር /Dora Moore/ የECE-8ኛ ት/ቤት "ምልዑ ልጅን" የምንደግፍበት የበለፀገ አካባቢ ነው። የግል ስኬት 
ምክንያቶችን፣ የዕይታ ጥበባትን፣ የድምጽ እና የመሣሪያ ሙዚቃን፣ የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርትን፣ ዳንስን እና የSTEM 
ፕሮግራሚንግ ለአጸደ ሕፃናት እስከ ስምንተኛ ክፍል እናስተምራለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   
ሂውማኒቲስ  •  ሙዚቃ  •  ዳንስ  •  ቴክኖሎጂ  •  ሳይንስ ተመራጮች (ኢሌክቲቮች)  •  ከፍተኛ ሒሳብ 
ተመራጮች (ኢሌክቲቮች) • ሒሳብ እና የንባብ እገዛዎች  •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  
ረቂቅ ጥበባት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ካረን ባርከር  
/Karen Barker/ 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org
846 Corona St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 345

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

41

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 54% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል



ጋርደን ፕሌስ /GARDEN PLACE/ አካዳሚ
ጋርደን ፕሌስ /Garden Place/ ከቅድመ-መደበኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል የሆነ እና የሞንቴሶሪ እና መደበኛ የመሸጋገሪያ 
አፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት (TNLI) የሚሰጥ  ት/ቤት ነው። የዕይታ፣ የድምጽ፣ የአካላዊ/የሚዳሰሱ እና የመሣሪያ ጥበባትን 
ጨምሮ በተመጣጣነ የጥበብ ፕሮግራም በመታገዘ ብቃት ያለው የትምህርት (አካደሚክ) ተሞክሮ ለሁሉም ተማሪዎቻችን 
ለመስጠት ቁርጠኞች ነን። የማኅበረሰብ ት/ቤት እንደመሆናችን ተማሪዎቻችና ቤተሰቦች ለት/ቤት ልህቀት ጠንክረው 
የሚሠሩ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  El Sistema፦ ቫዮሊን፣ ቪዮላ፣ 
ኮራል /Choral/፣ ሴሎ /Cello/፣ የወጣቶች ኦርኬስትራ (ከECE-5ኛ)  •  የዕይታ ጥበባት ፕሮግራም  •  ሶከር 
ለስኬት  •  OWL ቴክኖሎጂ እና አመራር  •  የንባብና ሒሳብ ማጠናከሪያ ትምህርት  •  AVID 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ርብቃ ሰሎሞን  
/Rebecca Salomon/ 

720-424-7220
gardenplace.dpsk12.org
4425 Lincoln St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 6ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 398

TNLI

የመሃል-ከተማ ዴንቨር የተግባራዊ 
ትምህርት /EXPEDITIONARY/ ት/ቤት
ልጆች የሚማሩበት ዘዴ የሚማሩትን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ እናምናለን። ሥርዓተ ትምህርታችን የተቀረጸው የትምህርታዊ 
ጉዞ ወይም ተግባራዊ ትምህርት ዙሪያ ሲሆን አሳታፊ፣ ፍላጎት የሚያሳድጉ የተግባር ፕሮጀክቶች፣ ንቁ የመማር ሁኔታን 
የሚያበረታታ፣ የቡድን ሥራን የሚያበረታታ፣ ጥሩ ባሕሪን የሚገነባ፣ እንዲሁም የህፃናቱ ተፈጥሮ ላይ የሚያተኩር የውስጥ 
ስሜትን የሚያሳደግ ነው። የእውነተኛው ዓለም ችግሮች ላይ አጠቃላይ ጥናት በማድረግ ተማሪዎች ግንኙነቶችን መፍጠርን፣ 
የተለያዩ አመለካከቶችን መረዳትን፣ እንዲሁም ሰፊ ሃሳቦችን ማጠቃለልን ይማራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  በሥነ-ጥበብ ቅንጅት እና ሰፊ የመስክ ትምህርት 
ከመሃል ከተማ ባሕላዊ፣ አካባቢያዊ እና ንግድ ተቋማት ጋር  •  ምልዑ ስብዕና/ልጅ  •  የከመደበኛ ትምህርት በኋላ 
ማበልጸጊያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ኤሪን ሳይሲዮን  
/Erin Sciscione/ 

720-424-2350
ddeschools.org
1860 Lincoln Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 406

42

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 31% መስፈርቶችን አላሟላም

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 80% መስፈርቶችን ልቋል



ሃሌት /HALLETT/ አካዳሚ
ሃሌት /Hallett/ አካዳሚ በሰሜን ፓርክ ሂል /Park Hill/ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከECE-3ኛ እስከ አምስተኛ ክፍል 
የሆኑ ተማሪዎችን ያገለግላል። ምቹ፣ አዎንታዊ እና አካታች የትምህርት አካባቢን ወይም ድባብን ለመስጠት ቁርጠኛ 
የሆን የማኅበረሰብ ት/ቤት ነን። በሃሌት /Hallett/ ግንኙነቶች ዋጋ የሚሰጣቸው ናቸው። እናም የመማር-ማስተማር 
መስተጋብራዊ፣ ጠንካራ እና ከተማሪዎች ፍላጎቶች ጋር የተያያዘ ነው። አዋቂዎች የእኔነት ስሜትን ያጎለብታሉ እንዲሁም 
አዎንታዊ የመማርያ ክፍል ውስጥ ባሕልን ይፈጥራሉ። ተማሪዎች አዳዲስ ነገሮችን ለመድፈር፣ ራሳቸውን ለመፈተን 
(ቻሌንጅ ለማድረግ) እንዲሁም በእኩዮቻቸው ለመፈተን (ቻሌንጅ ለመደረግ) ስሜታዊ ምቹነት አላቸው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሙዚቃ  •  
ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ  •  ቴክኖሎጂ  •  AVID •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ አኩስቲክ 
(ECE) እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ዶሚኒክ ጀፈርሰን  
/Dominique Jefferson/ 

720-424-6070
hallett.dpsk12.org
2950 Jasmine St. 

ማግኔት ት/ቤት  

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 246

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ሃይ ቴክ /HIGH TECH/
ሃይ ቴክ /High Tech/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ሁሉም ተማሪዎች ስኬታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በእያንዳንዱ ተማሪ 
ፍላጎት ላይ ትኩረት በማድረግ ጠንከር ያለ፣ ባህላዊ የትምህርት ልምድን በማስረጽ መማር-ማስተማሩን እንደ መስተጋብራዊ 
ሂደት በመረዳት በአጽንዖት ይሠራል። ተማሪዎች በቴክኖሎጂ በታገዘ ዳሰሳ፣ ውይይት እና ሃሳብ ገለጻ/reflection/ ወደ 
በመማር-ማስተማር ሂደቱ ጠልቀው ይገባሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   
ሙዚቃ  •  ቤተ-መጽሐፍ  •  የሲንጋፖር ሒሳብ  •  ሒሳብ በትኩረት  •  "Writing Alive"  •   
"Imagine It"  •  አዎንታዊ የባሕሪ እርማት ድጋፎች (PBIS)  •  ሰላም ለሕፃናት /Peace 4 Kids/  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ስፓኒሽኛ •  ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •  በቴክኖሎጂ የታገዘ ፕሮጀክት-ተኮር ትምህርት  •  
ምድብ ተሻጋሪ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አሚ ጊሊ /Amy Gile/ 

720-424-2100
hightechelementary.dpsk12.org
8499 E. Stoll Place 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ስቴፕልተን /Stapleton/ የመጀመሪያ 
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 571

ESL
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ስቴፕልተን  
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 34% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 78% መስፈርቶችን አሟልቷል



ኢንስፓየር /INSPIRE/
ኢንስፓየር /Inspire/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የሕፃናትን ጥልቅ ፍላጎት፣ እምቅ ችሎታ እና የመማር ዘይቤን 
ምልዑ ስብናቸውን ለመኮትኮት የሚያስችል ትምህርት ለመፍጠር ይጠቀምበታል። ኢንስፓየር /Inspire/ ተማሪዎች 
በጥልቀት እንዲያስቡ፣ እንዲተነትኑ፣ እንዲገጣጥሙ፣ እንዲገመግሙ፣ መፍትሄዎች እንዲያገኙ እና ግኝቶችን እንዲተነትኑ 
በሚያስተምራቸው የተቀናጀ ባለብዙ-መስክ ትምህርት እንዲሳተፉ ያደርጋል። ኢንስፓየር /Inspire/ ከአካባቢው 
ማኅበረሰብ ጋር በአጋርነት በሚተገበረው የተማሪ-ተኮር ፕሮግራም የማወቅ ጉጉትን እና አንድን ነገር የመፈተሽ ፍላጎትን 
የሚጋብዝ የጊዜ ክፍተትን /stretches of time/ ይሰጣል። የትምህርት ባለሙያዎች እና ተማሪዎች ችግሮችን ለመፍታት 
ትርጉም የሚሰጡ መፍትሄዎችን ለመቀየስ (ዲዛይን ለማደረግ) የሚረዳቸው የፈጠራ ሂደት - በንድፍ እሳቤ /Design 
Thinking/ ይጠመዳሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ስፓኒሽኛ •  የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ  •  ሙዚቃ  •   
ሥነ-ጥበባት  •  ምልዑ ስብዕና 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ማሪሶል 
ኦንሪኬዝ /Marisol Enriquez/ 

720-424-4850
inspire.dpsk12.org
5677 Galena St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ስቴፕልተን /Stapleton/ የመጀመሪያ 

ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 4ኛ 
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 94

ESL

የዴንቨር ዓለም አቀፍ አካዳሚ በሃሪንግተን /HARRINGTON/
ልዩነታችን፣ ልዩ ችሎታችን እና ውጤታማነቶቻችን እያከበረ ግለ-ውሳኔን፣ ትብብርን እና የተማሪ ድምጽን የሚያጠናክር 
ምቹ፣ ለፈጠራ ትምህርት የተጋ ማኅበረሰብን ለማሳደግ ቁርጠኞች ነን። ዓለም አቀፍ አስተሳሰብ ያላቸው ጠያቂ፣ አዋቂ 
እና ስለሌሎች የሚጨነቁ ተማሪዎችን እናፈራለን። በ1፡1 የክሮምቡኮች የተደገፉ በመጠየቅ ላይ የተመሠረቱ /inquiry-
based/ ጠንካራ የትምህርት ተሞክሮዎችን ከአጸደ ሕፃናት እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ቴክኖሎጂ •  የዓለም 
ቋንቋዎች •   የተጫወት እና ተማር ፕሮግራም  •  የወላጅ እና የልጅ ትምህርቶች/ክፍለ-ጊዜዎች •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  ዓለም አቀፍ ባካሎሪያት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ካሪን ጆንሰን  
/Karin Johnson/ 

720-424-6420
harrington.dpsk12.org
2401 E. 37th Ave.  

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 314

TNLI

44

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 73% መስፈርቶችን አሟልቷል



ኢዛቤላ በርድ /ISABELLA BIRD/ የማኅበረሰብ (ኮሚዩኒቲ) ት/ቤት
ተልዕኳችን ብዝሃነት ያላቸውን ተማሪዎቻችን በስሜት፣ በትምህርታዊ መነቃቃት፣ ብቃት ያለው የመማር ልምድን 
በመስጠት እና ደህንነታቸውን፣ ተሳታፊነታቸውን፣ ትምህርታዊ እና ግላዊ ስኬታቸውን በማረጋገጥ ብቁ ዜጎች እንዲሆኑ 
ማስቻል ነው። እምብርት፣ አካታች፣ የአገልግሎት-ትምህርት እና ከአካባቢ-ጥበቃ አንጻር ዘላቂ የሆኑ የት/ቤት ልምዶቻችን 
ለተማሪዎች ልዩ እና ሁሉን-አቀፍ የሆነ የትምህርት ተሞክሮን ለማቅረብ ያስችሉናል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   
ሙዚቃ  •  STEAM (ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና፣ ሥነ-ጥበባት እና ሒሳብ)  •  ቴያትር/ትወና •   የግኝት 
አገናኛ /Discovery Link/   •  ስፓኒሽኛ  •  የወደፊት ማእከል  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ረቂቅ ጥበባት •  
ዓለም አቀፍ ተኮር •  የአዲስ ገቢዎች ማእከል

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ብሪያን ሪከር  
/Brian Ricker/ 

720-423-9900
isabellabird.dpsk12.org
2701 Lima St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ስቴፕልተን /Stapleton/ የመጀመሪያ 

ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 530

ESL

ሞንትክሌር /MONTCLAIR/ የአካዳሚክስ እና የማበልጸጊያ ት/ቤት
ሞንትክሌር /Montclair/ የዋና ትምህርቶች (አካዳሚክስ) እና የማበልጸጊያ ት/ቤት የተቋቋመው ለተማሪዎች በሁሉም 
ይዘቶች ጠንካራ መሠረት ለማስያዝ ሲሆን በተጨማሪም የፈጠራ አስተሳሰብ እና ተባብሮ መሥራትን ያበረታታል። ከመስክ 
ጉብኝት እስከ ተጋባዥ ተናጋሪዎች እንዲሁም ከጉባኤዎች (አሴምብሊስ) እስከ በተማሪ-የተነደፉ ትምህርት ጥምሮች 
(ክለስተርስ) ድረስ የተለያዩ የማበልጸጊያ ዕድሎችን በትምህርት ዘመኑ ሙሉ ይሰጣሉ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ • የሰውነት 
ማጎልመሻ  • ሥነ-ጥበብ  •  ቤተ-መጽሐፍት •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ •  የልጅነት ከፍተኛ እርምጃዎች /Early 
High Strides/ ፕሮግራም  •  የሒሳብ ቡድኖች  •  የማበልጸጊያ ጥምረቶች  •  YMCA የመደበኛ-ትምህርት 
በኋላ ፕሮግራሞች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  በኢኖቬሽን ላይ የተመሠረቱ ትምህርቶች 
እና ማበልጸጊያዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ራያን ኮክለር  
/Ryan Kockler/ 

720-424-5380
montclair.dpsk12.org
1151 Newport St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 426

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

45

ስቴፕልተን  
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞንአጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 61% መስፈርቶችን አሟልቷል



የዴንቨር ኦዲሴይ /ODYSSEY/ ት/ቤት
የዴንቨር ኦዲሴይ /Odyssey/  ት/ቤት ሰፊ የተግባር-ተኮር /Expeditionary/ ትምህርት ት/ቤት ነው። ተማሪዎችን 
በትምህርታዊ ውጤታማነት፣ በጥልቅ አስተሳሰብ እና በማኅበራዊ ኃላፊነት ላይ ትኩረት በማድረግ እንዴት መማር 
እንዳለባቸው እና ለሁለተኛ ደረጃ እና ከዚያ በላይ ለሚኖራቸው ጉዞ ዝግጁ እንዲሆኑ እናስተምራቸዋለን። የተማሪ የመማር 
ተሞክሮ የሚያካትታቸው ትኩረቶች በሥነ-ጽሑፍ አማካኝነት ማንበብ እና መጻፍ፣ ብቁ የሒሳብ ፕሮግራም፣ የምርምርና 
ጥልቀት ያለው አስተሳሰብ ክህለቶች ለማሳደግ ኮምፒዩተሮች መጠቀም፣ ረቂቅ ጥበባት፣ የተማሪዎች ውጤት በፖርትፎሊዮ 
መልክ በሰነድ ማስቀመጥ፣ ከት/ቤት ውጪ የሚደረጉ መደበኛ የመስክ ጉብኝቶች እና በአከባቢ ትምህርት ውስጥ ጀብዱዎች 
(አድቬንቸርስ) ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የድኅረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት ማበልጸጊያ 
ትምህርቶች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  • ተግባር-ተኮር (የመስክ) /Expeditionary/ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ማርጋሬት ኩክ  
/Margaret Cooke/ 

303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 236

ፓልመር /PALMER/
ፓልመር /Palmer/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በሜይፌር /Mayfair/ መንደር ውስጥ ትንሽ አጎራባች ት/ቤት ነው። 
ፓልመር /Palmer/ ለተማሪዎቻችን የትምህርት መሠረት እና ከትምህርት ቀናት በኋላ ስኬትን እውን ለማድረግ 
የሚያስፈልገውን መነቃቃት የሚሰጥ የእንክብካቤ፣ የፈጠራ እና ብዝሃነት ያለው ማኅበረሰብ ነው። ሁሉም ልጅ ዕውቀትን 
በጥልቅ አስተሳሰብ "ለመፍጠር"፣ አዳዲስ ነገር ለማግኘት፣ ለማወቅ እና ለመንደፍ የሚያስችል ትምህርት እንደሚገባው 
እናምናለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ፕሮጀክት-ተኮር  
ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ዳንስ  •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  "Lego" ሒሳብ እና ሳይንስ  •  የንባብ እና ሒሳብ 
እገዛ  •  ከመጀመሪያው ጀምሮ ሙሉ ምግብ ዝግጅት /Scratch Kitchen/  •   ሁለተኛ እርምጃ (ስቴፕ)  •   
"CATCH Recess"  •  ዴንቨር የከተማ አትክልት ሥፍራ  •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ አኩስቲክ ECE እና 
ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሉአን ቶልማን  
/LuAnne Tallman/ 
 

720-424-5000
palmer.dpsk12.org
995 Grape St. 
 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 294

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

46

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 53% መስፈርቶችን አሟልቷል



ፓርክ ሂል /PARK HILL/
ፓርክ ሂል /Park Hill/ ተማሪዎችን ለኮሌጅ ለማዘጋጀት እና ብሩህ የሕይወት ራዕይ እንዲፈጥሩ የሚያስችል ሰፊና 
ብቃት ያለው ትምህርት መስጠት ላይ የሚያተኩር ት/ቤት ነው። አጋሮቻችን መካክልምም የዴንቨር ዙ /Denver 
Zoo/ እና የተፈጥሮና ሳይንስ ሙዜም እንዲሁም ሳይንስ ለሳይንስ ደረጃዎች/ስታንዳርዶች ይገኙበታል። በተጨማሪም 
በእጩ መምህራን እና በተማሪ መምህራን አማካኝነት በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ የተማሪዎች ቁጥርን ለመቀነስ ከኮሎራዶ 
ዩኒቨርሲቲ በቦልደር /Boulder/ እና ከዋዮሚንግ ዩኒቨርሲቲ ጋር እንተባበራለን። ከስሚዞኒያን /Smithsonian/ ጋርም 
እንተባበራለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ  •  
ቤተ-መጽሐፍት •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  ዳንስ •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/   •  ስፓኒሽኛ  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ኬን በርዴት  
/Ken Burdette/ 

720-424-4910
parkhill.dpsk12.org
5050 E. 19th Ave.  

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 675

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል



ፖላሪስ /POLARIS/
የፖላሪስ /Polaris/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ልዩ በሆነ ለባለተሰጥዖ ተማሪዎች ከሥነ-ጥበብ ጋር ተቀናጅቶ በተዘጋጀ 
ሥርዓተ ትምህርት ተማሪዎቹን ይመራል። ዴንቨር ሰሜን ምሥራቅ ዳውንታውን ጫፍ የሚገኘው ፖላሪስ /Polaris/ ልዩ 
ተሰጥዖ ያላቸውና ከፍተኛ ስኬት ለሚያስመዘግቡ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ፍላጎትን ለሟሟላት የሚተጋ ት/ቤት ነው። 
የፖላሪስ /Polaris/ ፕሮግራም የማወቅ ጉጉትን እና ፈጠራን ያበረታታል። ሥርዓተ ትምህርቱ የተለያዩ ጥናት መስኮች 
ስብጥርን የሚከተል ሲሆን ማንበብና መጻፍን (ሊትረሲ)፣ ሒሳብን፣ ሳይንስን፣ እና ሶሻል ስተዲስን እንዲሁም ሥነ ጥበብን፣ 
ሙዚቃን እና የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርትን እና ቴክኖሎጂን ያካተተ ነው። 

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ • ቤተ-መጽሐፍት •  ሙዚቃ •  የተማሪ 
አመራር  •  የአገልግሎት ዕድሎች •  ቴክኖሎጂ    •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  ሥነ-ጥበባት ተኮር 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አን ስቴሬት  
/Anne Sterrett/ 

720-424-7860
polaris.dpsk12.org
410 Park Ave. West 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ  

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ1ኛ-5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 339

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

REACH
ሪች /REACH/ የማንነት እና የችሎታ ብዝሃነት ያላቸውን ተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ሙሉ በሙሉ አካታች 
በሆኑ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ግለሰብ-ተኮር የሆነ የምልዑ ስብና ትምህርት ተሞክሮዎችን ይሰጣል። በREACH ሁሉም 
ተማሪ እንደልጆች የችሎታ፣ የመማር ምርጫ ወይም ዘይቤ እና የእድገት ፍላጎቶች ሁኔታ በልዩነት በሚቀርብ እና ፕሮጀክት-
ተኮር በሆነ ትምህርት አሰጣጥ አማካኝነት ደረጃውን የጠበቀ (ስታንዳርዶች ላይ የተመሠረተ) ሥርዓተ ትምህርት ተጠቃሚ 
የመሆን ዕድል አለው። መምህራን ቡድኖች የሚያስተምሩትን፣ የሥርዓተ ትምህርት ማስማማቶችን እና ማንኛቸውንም 
አስፈላጊ ልዩ እገዛዎችን በትብብር ያቅዳሉ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  ሙዚቃ •  ሥነ-ጥበብ  •  የሰውነት ማጎልመሻ 
ትምህርት  • ረቂቅ ጥበባት  •  ምድብ ተሻጋሪ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሞይራ ኩጋን  
/Moira Coogan/ 

720-668-9691
reachpk5.org
940 Fillmore St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 102

48

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 38% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ሩትስ /ROOTS/
ሩትስ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ለማወቅ መጠየቅ የማንኛውም ትምህርታዊ ጉዞ መጀመሪያ ነው ብሎ ያምናል። የትምህርት 
ቀናችን ተማሪዎችን በዓለም ውስጥ በርካታ ጥያቄዎችን የሚያጭሩ ነገሮችን ማየት ወይም ማወቅ በሚያስችሉ ትምህርቶች 
እና ተሞክሮዎች የተሞላ ነው። ተማሪዎች ከዚያም በዙሪያቸው ባለው ዓለም እና በቤተሰቦቻቸው፣ በማኅበረሰባቸው 
እና በራሳቸው መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲረዱ ይበረታታሉ። እንዲሁም ስኬታማ ትምህርት አንድን ልጅ ጥልቅ 
ስሜቱንና ፍላጎቱን እንዲያውቅ ማስቻል አለበት የሚል ጠንካራ እምነት አለን። የእያንዳንዱን ተማሪ ልዩ ፍላጎቶች በየቀኑ 
የምንኮተኩትበት ፕሮጀክት ወንደር /Project Wonder/ የተባለ ለዚህ የተለየ ቦታ (ብሎክ) አለን።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ ተኮር  •  ረቂቅ ጥበባት  •   የትወና ጥበባት •  
ሳይንስ ተኮር  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ካትሪን ማርቲኔዝ  
/Kathryn Martinez/ 

720-593-1338
rootselementary.org
3350 Hudson St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 4ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 195

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ስሚዝ /SMITH/
ስሚዝ /Smith/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት - ወጣ ብሎ የሚገኝ ምቹ ቦታ - ብዝሃነት ያለን የትምህርት ማኅበረሰብ ነን! 
እንደማኅበረሰብ ሁሉም ልጅ ስኬታማ መሆኑን ለማረጋገጥ በየክፍሉ በየዕለቱ በአጋርነት እንሠራለን። ለሁሉም ተማሪ 
ትምህርታዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ጥንቁቆች ነን። ተማሪዎችን ያለምንም ልዩነት በአሉበት ለማግኘት የተጋን ነን። ሁሉም 
ተማሪ ያላቸውን እምቅ ችሎታ እውን እንዲያደርጉ ከመገፋፋት አንቦዝንም።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ዳንስ  •  ድራማ  •  ሙዚቃ  •  
ቴክኖሎጂ  •  በOWL አማካኝነት የቴክኖሎጂ እና አመራር •  "Girls on the Run"  •  ሼክስፒር  •  ዓመታዊ 
መጽሔት  •  የተማሪ መማክርት •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም ለመካከለኛ ክፍል ደረጃዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ኤሚሊ ኤል ሙዳፈር  
/Emily El Moudaffar/ 

720-424-4000
smith.dpsk12.org 

3590 Jasmine St. 
 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 371

TNLI

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

49

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 52% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 36% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 

tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 

including Denver Public Schools and community-based providers.

Learn more about the 250 programs we support 
at DPP.ORG or call 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families with 4-year-old children 

through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and renewed and extended in 2014. DPP has 

provided $92 million in tuition support to help nearly 46,000 Denver children attend the preschool of 

their families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success.



Ahora, el Medicaid de Colorado se llama Health First Colorado

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO

Ayudamos a las familias de DPS a obtener seguro médico gratuito o a bajo costo:

¡Puede solicitar ingreso en cualquier época del año!
También ayudamos con las reinscripciones y el uso de los beneficios 

Llame a su especialista de enlaces e inscripciones
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

We help DPS families get free or low-cost health insurance: 

Medicaid for children and families               
Medicaid for adults without dependent children

You can apply any time of the year!
We also help with re-enrollment and using your benefits!  

Call your Outreach and Enrollment Specialist
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

SNAP food assistance
Cash assistance

Medicaid para los niños y las familias                            
Medicaid para los adultos sin hijos 
dependientes

Ayuda alimentaria de SNAP  
Ayuda económica en efectivo



ስቲድማን /STEDMAN/
ስቲድማን /Stedman/ ብዝሃነት ያለውን የተማሪ አካልን በማኅበረሰብ ትብብሮች፣ በጠንካራ የትምህርት አሰጣጥ እና 
ጥራት ባለው ቅድመ- እና ድህረ መደበኛ ትምህርት ፕሮግራሚንግ አማካኝነት ያገለግላል። ስቲድማን /Stedman/  
አሁን ከአጸደ ሕፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች የስፓኒሽኛ ተቀላቅሎ ቋንቋ ትምህርት /Spanish 
Immersion/ ይሰጣል። የስፓኒሽኛ ተቀላቅሎ ቋንቋ ትምህርት /Spanish Immersion/ ባለሁለት-ቋንቋ ፕሮግራም 
ከECE እስከ አምስተኛ ክፍል እስከሚደርስ ድረስ በየዓመቱ አንድ አንድ ክፍል እንጨምራለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ ቅንጅት  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለሁለት ቋንቋ  •  ተግባር-ተኮር /Expeditionary/ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ወደፊት የሚወሰን 

720-424-3800
stedman.dpsk12.org
2940 Dexter St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 250

TNLI

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ስዋንሲ /SWANSEA/
ስዋንሲ /Swansea/ የብዝሃነት አመለካከቶችን እና ባህሎችን ያከብራል፣ ተማሪዎችም በአንድ-መንገድ የሁለት ቋንቋ 
ፕሮግራም አማካኝነት የአፍ-መፍቻ ቋንቋ ልማትን ከሚደግፉ ዕድሎች ጋር የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ 
ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ተማሪዎች በንባብ፣ በጽሕፈት፣ በሒሳብ፣ በሳይንስ እና በሶሻል ስተዲስ የላቁ እንዲሆኑ በሚያደርጉት 
ጉዞ በሞላ ተሳትፎ እና ድጋፍ የማይለያቸው ናቸው፤ እነዚህም በማበልጸጊያ እንቅስቃሴዎች ሲታገዙ የሕይወት ዘመን 
ተማሪዎች እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  "El Sistema"  •   
የጨዋታ ሥራዎች /Playworks/  •  የትወና ጥበባት •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጊልበርቶ ሙኖዝ  
/Gilberto Munoz/ 

720-424-3630
swansea.dpsk12.org
4650 Columbine St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 514

TNLI

52

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 46% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 40% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ስዊገርት /SWIGERT/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት
ስዊገርት /Swigert/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት አዳዲስ ነገሮች ፈጣሪ፣ ለማወቅ የሚጓጉ እና የተሻለና በጣም ሰላማዊ 
የሆነ ዓለምን ለመፍጠር የተቆርቋሪነት ስሜት የሚሰማቸው ተማሪዎችን ለመፍጠር ይጥራል። ስዊገርት /Swigert/  
ዕውቀት ያላቸው፣ ጠያቂ እና በፍቅር የተሞሉ ወጣቶችን በማፍራት ይህን ራዕዩን ያሳካል። በከፍተኛ ሁኔታ ውጤታማ 
በሆኑ የመማር-ማስተማር ልምዶች እና የቴክኖሎጂ እገዛን፣ የአካባቢንና የማኅበረሰብ ግብዓቶችን በማካተት ስዊገርት  
/Swigert/  ፈጠራን፣ ዕውቀት ፈላጊነትን እና ጥልቅ አስተሳሰብን በተማሪዎች ውስጥ ያነሳሳል። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የዓለም አቀፍ 
ባካሎሬት (IB)  ፕሮግራም  •  ብሪጅዝ ሒሳብ /Bridges Mathematics/  •  የግኝት አገናኛ /Discovery 
Link/k  •  ስፓኒሽኛ  •  STEMConnect

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

ርዕሰ-መምህር፡- ሸልቢ ዴኒስ  
/Shelby Dennis/ 

720-424-4800
swigert.dpsk12.org
3480 Syracuse St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ስቴፕልተን /Stapleton/ የመጀመሪያ 

ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 589

ESL

ቴለር /TELLER/
በኮንግረስ ፓርክ /Congress Park/ እምብርት የሚገኘው ቴለር /Teller/ ማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርትን፣ ፀባይ 
ቀረፃን እና ሥነ-ጥበባትን.መከተልን ጨምሮ በልጆች ምልዑ-ስብዕና ትምህርት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ተማሪዎቻችን እና 
ሠራተኞቻችን  በየቀኑ አዎንታዊ አመለካከትን፣ አክብሮትን፣ ታማኝነትን እና የላቅን እንሆን ዘንድ ቁርጠኝነትን በመኖር 
የቴለር ኩራትን /Teller PRIDE/ የሆኑ እሴቶችን ለማሳየት ይጥራሉ።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ (ECE)   •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ድራማ •  
ቤተ-መጽሐፍት  •  ቴክኖሎጂ •  የሰላም ጓድ የእረፍት ጊዜ አመራር /Peace Peer Recess Leadership/  •  
የማንበና መጻፍ (ሊትረሲ) እገዛዎች በደረጃ •የLindamood-Bell የንባብ ፕሮግራሞች  •  የግኝት አገናኛ  
/Discovery Link/ •  መዳረሻን ማሰብ  •  ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ጥበባት  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) መካከለኛ 
ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

ርዕሰ-መምህር፡- ሳብሪና ቤትስ  
/Sabrina Bates/ 

720-424-3560
teller.dpsk12.org
1150 Garfield St.
 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 492

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

53

ስቴፕልተን  
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 71% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል



ዩኒቨርሲቲ መሰናዶ – ስቲሌ /STEELE/ ጎዳና
የክህሎት፣ የዕውቀት እና የባሕሪ መሠረትን በመገንባት የዩኒቨርሲቲ መሰናዶ ሁሉንም ተማሪዎች ለአራት ዓመት የኮሌጅ 
ዲግሪ እና ለመልካም የሕይወት ዕድሎች ያዘጋጃል። በዩኒቨርሲቲ መሰናዶ፣ ኮሌጅ የሚጀምረው ከአጸደ ሕፃናት ነው። 
የት/ቤቱ መገለጫዎች፦ ከክፍያ ነፃ አጸደ ሕፃናትን፣ ረዥም የትምህርት ቀን እና ዓመትን፣ በየዕለቱ የሦስት ሰዓት የመጻፍና 
ማንበብ (ሊትረሲ) ትምህርትን፣ የ80 ደቂቃ የሒሳብ ትምህርትን፣ የተደራጀና አስደሳች የትምህርት አካባቢን ያጠቃልላሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  ሙዚቃ  •  ስፓኒሽኛ 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ዩኒቨርሲቲ መሰናዶ – አራፓሆ /ARAPAHOE/ ጎዳና
የክህሎት፣ የዕውቀት እና የባሕሪ መሠረትን በመገንባት የዩኒቨርሲቲ መሰናዶ ሁሉንም ተማሪዎች ለአራት ዓመት የኮሌጅ 
ዲግሪ እና ለመልካም የሕይወት ዕድሎች ያዘጋጃል። በዩኒቨርሲቲ መሰናዶ፣ ኮሌጅ የሚጀምረው ከአጸደ ሕፃናት ነው። 
የት/ቤቱ መገለጫዎች፦ ከክፍያ ነፃ አጸደ ሕፃናትን፣ ረዥም የትምህርት ቀን እና ዓመትን፣ በየዕለቱ የሦስት ሰዓት የመጻፍና 
ማንበብ (ሊትረሲ) ትምህርትን፣ የ80 ደቂቃ የሒሳብ ትምህርትን፣ የተደራጀና አስደሳች የትምህርት አካባቢን ያጠቃልላሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበባት •  ረቂቅ ጥበባት   •  ምድብ-ተሻጋሪ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጆን አርጉ /John Argue/ 

303-292-0463
uprepschool.org
2409 Arapahoe St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 358

ርዕሰ-መምህር፡- ክሌር ሉንድቂስት  
/Clare Lundquist/ 

303-329-8412
uprepschool.org
3230 E. 38th Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 234

ESL

ESL
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ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 77% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 94% መስፈርቶችን ልቋል



ዌስተርሊ ክሪክ /WESTERLY CREEK/
ከፍተኛ ብቃት ያላቸው የዌስተርሊ ክሪክ /Westerly Creek/ መምህራን ለተማሪዎቻችን የዕውቀት/ትምህርታዊ እና 
ማኅበራዊ እድገት እንዲሁም በቀጣይ የሕይወት ዘመን ተማሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ በቁርጠኝነት ይሠራሉ። ሥርዓተ 
ትምህርታችን ከጋራ ዐበይት ስቴት ደረጃዎች/ስታንዳርድስ ጋር የተጣጣመ ሲሆን መጻፍና ማንበብን (ሊትረሲን)፣ ዕለታዊ 
ሒሳብን፣ TRACKS ሳይንስን እና ሶሻል ስተዲስን ያካትታል። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ  • ድራማ •   
ቤተ-መጽሐፍት •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  Platoon የማስተማሪያ ፕሮግራም •  ኳየር  •  የግኝት አገናኛ  
/Discovery Link/    •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ እና 
የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጂል ኮርኮራን  
/Jill Corcoran/ 

720-424-3160
westerlycreek.dpsk12.org
8800 E. 28th Ave. 

የስቴፕልተን /Stapleton/ የመጀመሪያ 

ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 716

ESL

ዊቴር /WHITTIER/
ዊቴር /Whittier/ በ1883 የተቋቋመ ሲሆን ለሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር ሕፃናት ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት 
የረዥም ጊዜ ታሪክ አለው። ዊቴር /Whittier/ ከስቴት ስታንዳርድስ ጋር በትክክል የሚጣጣም የተሻሻለ እና ጠንካራ 
የትምህርት ፕሮግራም ከመስጠቱም በላይ በምርምር ላይ የተመረኮዙ ምርጥ ተሞክሮዎችን ይተገብራል። የዊቴር ግብ 
ተማሪዎችን ጠንካራ የኮሌጅ ትምህርትን ለሚጠይቁ የወደፊት የሥራ ዕድሎች ስኬት ማዘጋጀት ነው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  
ሙዚቃ  • ቴክኖሎጂ  • የሳመር ተማሪዎች (ስኮላርስ)  • ንባብ እገዛ • የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጃይ ፓልመር  
/Jai Palmer/ 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት  የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 292

ESL
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ስቴፕልተን  
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

እድገት > 71% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 77% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ዊያት /WYATT/ አካዳሚ
ዊያት /Wyatt/ አካዳሚ በምርጥ የማስተማር ሂደቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት ስታንዳርድዶች እና ጠንካራ ተጠያቂነት 
የተገነባን የመማር-ማስተማር ማኅበረሰብ ነው። በዊያት /Wyatt/ አካዳሚ ከፍተኛ የማንበብ እና መጻፍ፣ የሒሳብ እና 
ማኅበራዊ ክህሎቶች በማጎልበት እንዲሁም አበልጻጊ ልዩ ፕሮግራምን በመስጠት የተማሪውን ምሉዕ ስብዕና ለመቅረጽ 
ቆርጠን የተነሳን ነን። የየዕለት ተግባራችን ከማኅበረሰባችን ፍላጎቶች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን እናረጋግጣለን።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሙዚቃ  •  ሥነ-ጥበብ  •  የተማሪ አመራር  •  "Reading 
Rocket"  •  ቴክኖሎጂ  •  "Partners in Literacy"  •  ስፔሊንግ ቢ  • ታለንት ሾው  •  አረብኛ  •  
ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/  ኮርሶች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የትወና ጥበባት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዊሊያም (ቢል) ሮበርትስ /WILLIAM (BILL) ROBERTS/
የቢል ሮበርትስ ት/ቤት ምልዑ ስብዕና ያለው ልጅ የሚኮተኩት እና የሚያስተምር በፈጠራ ሥራ የተሞላ፣ ምቹ እና ንቁና ልዩ 
ልዩ የተማሪ ማኅበረሰብ ያለበት ት/ቤት ነው። ሠራተኞቻችን ተባባሪ ከሆኑት ወላጆች ጋር በመሆን ሥነ-ጥበብን በመርመር፣ 
ባሕሪን ለመቅረጽ በማስተማር እና ጥልቅ አስተሳሰብ በማጎልበት ፈታኝ (ቻሌንጅንግ) እና ኢኖቬቲቭ የመማር-ማስተማር 
ዕድሎችን ለተማሪዎች ያቀርባሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •   
ድራማ  •  ሙዚቃ  •  ዳንስ •  ስፓኒሽኛ  • ቴክኖሎጂ  •  የአገልግሎት ትምህርት ፕሮጀክቶች • የመስክ ተሞክሮ 
(ለ6ኛ-8ኛ)  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ • STEAM ቤተ-ሙከራ  •  STEMConnect  •  
የስሜት ፍላጎቶች (AN) መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ፓትሪሻ ሊ  
/Patricia Lea/ 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way 

ስቴፕልተን /Stapleton/  
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

የምዝገባ ዞን፤ ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን ለ6ኛ 
እስከ 8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 947

ርዕሰ መምህራን፦  
ክሪስቲና ራሊ /Kristina Riley/ 
ሊንዳ ሮእስኪ /Linda Roeske/ 

303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት  የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 406

ESL
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ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ስቴፕልተን  
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 43% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   



ሰሜን-ምዕራብ /NORTHWEST/
አካዳሚያ አና ማሬ ሳንዶቫል  
/Academia Ana Marie Sandoval/

ባርነም /Barnum/

ቢች ኮርት /Beach Court/

ብራውን /Brown/ ዓለም አቀፍ አካዳሚ

ብርያንት ዌብስተር /Bryant 
Webster/ ባለሁለት ቋንቋ የቅድመ-
መደበኛ (ECE)-8ኛ ክፍል ት/ቤት

ሴንተኒያል /Centennial/

የችሎታ ማጎልበቻ ማእከል  
በግሪንሊ /greenlee/

ቼልትንሃም /Cheltenham/

ኮልፋክስ /Colfax/

ኮሎምቢያን /Columbian/

ኮዌል /Cowell/

DCIS በፈይርምኦንት  
/DCIS at Fairmont/

ኤግልተን /Eagleton/

ኤዲሰን /Edison/

ፌርቪው /Fairview/

ኒውለን /Newlon/

ሮኪ ማውንቴን /Rocky 
Mountain/ መሰናዶ (RMP) 
በርክሌይ /Berkeley/ 

ትሬቪስታ በሆራስ ማን  
/Trevista at Horace Mann/

ቫልዴዝ /Valdez/
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አካዳሚያ አና ማሬ ሳንዶቫል  
/ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL/
አካዳሚያ አና ማሬ ሳንዶቫል ልዩ የሆነ የባለሁለት-ቋንቋ ሞንቴሶሪ ትምህርትን ብዝሃነት ላለው ማኅበረሰብ ያቀርባል። 
ግባችን የትምህርት ፍቅር፣ ፍላጎት እና ለሌሎች ባሕሎች አድናቆት ያላቸው እንዲሁም ሰላም የሰፈነበት ዓለምን ለመፍጠር 
ፍላጎቱ ያላቸው ተማሪዎችን ማፍራት ነው። በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽኛ ትምህርታዊ ስኬትን፣ ዓለም-አቀፋዊ ንቃትን እና 
ነፃ አስተሳሰብን የሚያበረታታ ፍትሃዊ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት እናቀርባለን።

ለመመዝገብ ተማሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ የቋንቋ መጠይቅን እስከ ፌብ. 28፣ 2018 ድረስ ሞልተው ማስገባት ይኖርባቸዋል። 
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ •  ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ  •   
የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ባርነም /BARNUM/
ባርነም /Barnum/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ወደ ልህቀት የሚጓዝ ት/ቤት ነው።  ባረነም /Barnum/ ከሙሉ ቀን 
የቅድመ-መደበኛ የሕፃናት ትምህርት እስከ አምስተኛ ክፍል ያስተምራል። የሚሰጡ ፕሮግራሞች STEM፣ ዳንስ የእንግሊዝኛ 
ቋንቋ ትምህርት፣ ቴክኖሎጂ፣ ላይብረሪ ሚዲያ፣ ድራማ፣ የሰውነት ማጎልመሻ ት/ት፣ ሙዚቃ እና መጠነኛ/መካከለኛ የልዩ 
ፍላጎት ትምህርት ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •   ድራማ •  ዳንስ •  ሙዚቃ  • ቴክኖሎጂ •   
STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አራሴሊ ኦ'ክሌር  
/Araceli O’Clair/ 

720-424-4370
sandoval.dpsk12.org
3655 Wyandot St. 

ማግኔት ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 6ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 413

ርዕሰ-መምህር፡- ኤልዛቤት ግራቦኢስ  
/Elizabeth Grabois/ 

720-424-9590
barnum.dpsk12.org
85 Hooker St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 481

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

 ባለሁለት  
ቋንቋ 

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ቢች ኮርት /BEACH COURT/
ቢች ኮርት /Beach Court/ ሁሉንም ተማሪ ለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ ለኮሌጅ እና ለሥራ ሕይወት ወሳኝ 
ዕድሎች ላይ የሚያዘጋጅ ጠንካራ፣ የጥራት ደረጃዎችን መሠረት ያደረገ፣ ጠያቂነት ላይ የተመሠረተ የትምህርት/አካደሚክ 
ፕሮግራም ይሰጣል። እንግሊዝኛ ለሚማሩ የስፓኒሽኛ ተናጋሪ ተማሪዎች የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት በመስጠት በዋና 
የትምህርት ዓይነቶች ዕውቀት እና ክህሎቶች ማስጨበጥን ጨምሮ የሒሳብና እና የማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ጥልቅ ድጋፍ 
እንሰጣለን። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  ዳንስ  • የክር 
መሣሪያዎች /Strings/  •  ኳየር  •  የፈጠራ ጽሑፍ (ድርሰት)  •  ሒሳብ  •  ጎልፍ እና ሶከር  •  የ21ኛው መ/ክ/ዘ 
ግቢ  •  SMART ቤተ-ሙከራ  •  STEMConnect •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  
ሳይንስ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ብራውን /BROWN/ ዓለም አቀፍ አካዳሚ
ብራውን /Brown/ ዓለም አቀፍ አካደሚ ዓለም ዓቀፍ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎችን ያጎለብታል፣ እንዲሁም ስለመማር 
አዎንታዊ አመለካከቶችን ይፈጥራል። የተፈቀደልን ዓለም አቀፍ ባካሎውሬት የመጀመሪያ ደረጃ (ዓመታት) ፕሮግራም 
እንደመሆናችን መጠን፣ ሥርዓተ-ትምህርታችን የሕፃኑን አጠቃላይ ሁኔታ ወይም ምልዑ ስብዕናን ማሳደግ ላይ ያተኩራል። 
ዓለም አቀፍ አስፈላጊነት ያላቸው ጭብጦችን በመፈተሽ እና ከጋራ ዐበይት የስቴት ደረጃዎች/ስታንዳርዶች ጋር በማጣጣም 
ጠንካራ የሆነ የዐበይት ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርት እናቀርባለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ  •  ዳንስ  •  የቤተ-መጽሐፍት 
ክህሎቶች • ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ   •  የዕይታ ሥነ-ጥበባት  •  የተሳለጠ ንባብ  •  የዓለም አቀፍ ባካሎሬት (IB)  • 
የታገዘ ንባብና ጽሕፈት /Guided Reading and Writing/  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ •  ስፓኒሽኛ •   
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ኢንዲያን ተኮር  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) መካከለኛ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሊህ ሹልትዝ-ባርትሌት  
/Leah Schultz-Bartlett/ 

720-424-9470
beachcourt.dpsk12.org
4950 Beach Court 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 304

ርዕሰ-መምህር፡- ሱዛን ዊሊያምስ  
/Susan Williams/ 

720-424-9250
brown.dpsk12.org
2550 Lowell Blvd. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 648

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

TNLI

59

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 61% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



ብርያንት ዌብስተር /BRYANT WEBSTER/ ባለሁለት ቋንቋ 
የቅድመ-መደበኛ (ECE)-8ኛ ክፍል ት/ቤት
ብርያንት ዌብስተር /Bryant Webster/ ተማሪዎችን ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ፣ በሁለት ቋንቋዎች የተማሩ እንዲሁም ለኮሌጅ 
እና ለሥራ ሕይወት የተዘጋጁ ለማድረግ የሚያስችል ጠንካራና ደረጃውን የጠበቀ ሥርዓተ-ትምህርት ይሰጣል። ምልዑ 
ስብዕናን ማስተማር ላይ እናተኩራለን፤ እንዲሁም ፍቅር በተሞላበት ተንከባካቢ አካባቢ ውስጥ ጠንካራ እና የተመጣጠነ 
የትምህርት ፕሮግራምን እንሰጣለን።

ለመመዝገብ ተማሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ የቋንቋ መጠይቅን እስከ ፌብ. 28፣ 2018 ድረስ ሞልተው ማስገባት ይኖርባቸዋል። 
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  • ስፓኒሽኛ  •  የስፓኒሽኛ ባሕል (ውርስ)   • 

 የማንበና መጻፍ (ሊትረሲ) እገዛዎች በደረጃ  •  ኮሎራዶ አፕሊፍት /Colorado Uplift/  •  ሙዚቃ   • 

የአነስተኛ ቡድን ፍላጎትን-መሠረት ያደረጉ እገዛዎች  •  ቴክኖሎጂ •   የዊልሰን /Wilson/ የንባብ ሥርዓት 
(ሲስተም)  •  የሳይንስ ዐውደ-ትዕይንት  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  TNLI ዞን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሴንተኒያል /CENTENNIAL/
ሴንትኒያል /Centennial/ ከፍተኛ ደረጃ ባላቸው ተግባራት እና ንቁ የክፍል ውስጥ ተሳትፎዎች ተማሪዎችን 
የሚያጎለምስ ተግባር-ተኮር (የመስክ) ትምህርት ቤት ነው። ሴንተኒያል /Centennial/ ተማሪዎችን ከእውነተኛው ዓለም 
ጋር ለማስተሳሰር እና በአከባቢያቸው ያሉትን እንዲንከባከቡ እና አስተዋጽዖ እንዲያደርጉላቸው የሚያበረታቱ ፕሮጀክቶችን 
ይጠቀማል። የሴንተኒያል መምህራን ለአክብሮት እና ኃላፊነት፣ ለቡድን ሥራ እና ለአስተዋጽዖ ግልጽ ዝግጁነት እንዲሁም 
ከፍተኛ ጥራት ላለው ሥራ ቁርጠኝነት ያላችው ናቸው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  • ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  ዲጅታል 
ሊትረሲ/ቤተ-መጽሐፍ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የግኝት አገናኝ /Discovery Link/   •  ስፓኒሽኛ  • 
ተግባር-ተኮር (የመስክ) ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ የባሰ (MI-Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሆሴ ማርቲኒዝ  
/Jose Martinez/ 

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St. 

ማግኔት ት/ቤት 

የሰሜን-ምዕራብ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

የምዝገባ ዞን ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 431

ርዕሰ-መምህር፡- ላውራ ሙንሮ  
/Laura Munro/ 

720-424-8900
centennial.dpsk12.org
4665 Raleigh St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 496

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ባለሁለት  
ቋንቋ

60

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



የችሎታ ማጎልበቻ ማእከል በግሪንሊ /GREENLEE/
የችሎታ ማጎልበቻ ማእከል (CTD) በችሎታ መለያ እና ማጎልበቻ ሞዴል ላይ ተመሥርቶ ጠንካራ እና ስታንዳርዶችን 
መሠረት ያደረገ ትምህርትን ያቀርባል። በተማሪ ትምህርት ጊዜ ችሎታዎችን ቀድሞ መለየት ለተማሪው ልበ-ሙሉነትን እና 
በራስ መተማመንን ያሳድጋል፤ በመማር ሂደቱ ውስጥ ደግሞ የትምህርት ፍቅርን ይጨምርለታል፤ በመጨረሻም የተማሪውን 
ውጤታማነትን ይጨምራል። በCTD ችሎታዎን ለመለየት ከኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት መስፈርቶች ባለፈ በርካታ 
መለኪያዎችን እናያለን። በተማሪው ግላዊ የችሎታ መስኮች ላይ በመመሥረት የታለሙ የማጎልበቻ ዕድሎችን እንሰጣለን። 
የችሎታ ማጎልበቻ መስኮች የሚያካትቷቸው ሂውማኒቲስ፣ ሒሳብ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ከፍተኛ ቋንቋ፣ አመራር፣ ሥነ-
ጥበባት እና አትሌቲክስ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ ተኮር  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  

ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የዕይታ ጥበባት • ቤተ-መጽሐፍት 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

አዲስ ት/ቤት

ርዕሰ-መምህር፡- ሼልደን ሬይኖልድስ  
/Sheldon Reynolds/ 

720-424-6800
1150 Lipan St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 335

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI 
(ከ2ኛ-5ኛ)

61

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



62

“ሁሉም ባሕል እዚህ ጥሩ ተቀባይነት  ያገኛል። 
ብዝሃነትን በደስታ እንቀበላለን!”



ቼልትንሃም /CHELTENHAM/
የቼልትንሃም /Cheltenham/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ማኅበረሰብ ተማሪዎችን በትምህርታዊ ክህሎት፣ በማኅበራዊ 
ልህቀት፣ በአካላዊ ብቃት እና በኮሌጅ እና በሕይወት የላቁ እንዲሆኑ በራስ በመተማመን /PRIDE/ ብቁ ያደርጋል። 
PRIDE በፈተና መጽናትን፣ ራስን እና ሌሎችን በማክበር፣ ለድርጌቶቼ ተጠያቂ ራሴ ነኝ በማለት፣ የምችለውን ሁሉ 
በማድረግ በትምህርት እሳተፋለሁ ማለትን ይወክላል። ት/ቤታችን ተማሪዎቻችን ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ለማዘጋጀት ከፍተኛ 
የጥንካሬ ደረጃዎች ያሉት አካዳሚክ ትምህርት እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የዕይታ ጥበባት •  
ቤተ-መጽሐፍት • የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኮልፋክስ /COLFAX/
ኮልፋክስ /Colfax/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ለከፍተኛ ግቦች እና ድጋፍ ከአዎንታዊ የተማሪ ባሕል ጋር ጠንካራ 
የትምህርት (አካዳሚክ) ተሞክሮን ለሁሉም ተማሪዎች ይሰጣል። ከ1887 ጀምሮ ኮልፋክስ /Colfax/ ለልጅዎ እጅግ 
ጥሩ አማራጭ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የነበረ እና አሁንም የሆነ ነው! ኮልፋክስ /Colfax/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
ከአስደሳች የትምህርት አካባቢ/ድባብ ጋር ብዝሃነት ያለው ማኅበረሰብ ነው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የዕይታ ጥበባት  •  ዳንስ  •  ቤተ-
መጽሐፍት  •  የመንደር ማእከል  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ኦፕን ወርልድ ለርኒንግ (ግልጽ ዓለም ትምህርት) •  
ቴክኖሎጂ ተኮር  •  የሒሳብ እና ንባብ እገዛዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ፊሊሺያ ሜንዛኔርስ  
/Felicia Manzanares/ 

720-424-8810
cheltenham.dpsk12.org
1580 Julian St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 406

ርዕሰ-መምህር፡- ሳንድራ በሩመን  
/Sandra Berumen/ 

720-424-8740
colfax.dpsk12.org
1526 Tennyson St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 322

TNLI

TNLI

63

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 53% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 74% መስፈርቶችን አሟልቷል



ኮሎምቢያን /COLUMBIAN/
ኮሎምቢያን /Columbian/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ልጆች፣ ቤተሰቦች እና አስተማሪዎች ሊቀላቀሉት የሚመርጡት 
ማኅበረሰብ ነው! በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች  የትምህርት ውጤታማነትን በጠንካራ መማር-ማስተማር ሂደት 
የሚያስጠብቅ አስደሳች እና አዎንታዊ የትምህርት አካባቢ እናቀርባለን። ተማሪዎች በሥነ-ጥበብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት 
ማጎልመሻ ትምህርት፣ በቤተመጽሐፍት እና በቴክኖሎጂ ትምህርቶች ይሳተፋሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  • ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  የተሳለጠ 
ንባብ •  "Light Sail" ንባብ •  የተማሪ አመራር  •  "Lights on After School"  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት •  የሕዳሴ ትምህርት ሞዴል •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኮዌል /COWELL/
የኮዌል /Cowell/ የማስተማር ሂደት እና የባሕርይ አያያዝ በት/ቤት-አቀፍ ወጥነት ያላቸው እና ብቃት ባላቸው 
መምህራን የሚሰጡ ናቸው። ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት የሚጀምሩበት እና ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ 
ብቃት የሚሸጋገሩበት የሽግግራዊ አፍ-መፍቻ ቋንቋ ማስተማር (TNLI) ሞዴል መሠረት እንሠራለን። ከVH1 ያገኘነው 
የባንድ ስጦታችን ለላይኞቹ ክፍሎች የጀማሪ ባንድ ለመስጠት አስችሎናል። ተማሪዎቻችን ወደፊት ለሚገጥማቸው ጠንካራ 
ትምህርት ለማዘጋጀት እንተጋለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ቤተ-መጽሐፍት  •  
ሙዚቃ  •  የማንበብና መጻፍ እና የሒሳብ እገዛ  •  ቴክኖሎጂ  •  21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት ማእከል  • ዓመታዊ 
የችሎታ (ታለንት) ትርዒት •  ኮንሰርቶች  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/   •  የት/ቤት ጨዋታ  • 
SCORES ሶከር  •  የጀማሪ ባንድ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጀኒፈር ሩውዝ  
/Jenifer Rouse/ 

720-424-8580
columbian.dpsk12.org
2925 W. 40th Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ 

ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 284

ርዕሰ-መምህር፡- ሻይሌይ ሌቨንሴለር  
/Shayley Levensalor/ 

720-424-8300
cowell.dpsk12.org
4540 W. 10th Ave. 
 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 415
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አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 41% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



DCIS በፈይርምኦንት /DCIS AT FAIRMONT/
ዴንቨር የዓለም አቀፍ ጥናቶች ማእከል (DCIS) በፌርሞንት /Fairmont/ እንደ መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የሚያገለግል 
ሲሆን ለተማሪዎች በዓለም አቀፍ ብቃት ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ጠንካራ የልጅነት መሠረት መጣል ላይ ያተኩራል። የሉላዊ 
(ግሎባል) ብቃቶች አራቱ ጎራዎች፦ ዓለምን መዳሰስ፣ የተለያዩ አመለካከቶችን ማወቅና መገምገም፣ ሃሳቦችን ማስተላለፍ፣ 
እና እርምጃ መውሰድ ሲሆኑ ተማሪዎቻችን በዲስትሪክ እና ስቴት ፈተናዎች ከፍተኛ ውጤት እንዲያስመዘግቡ የሚያስችሉ 
ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ  •  የባሕል ትምህርት 
ፕሮጀክቶች  •  የቤተ-መጽሐፍት አገልግሎቶች  •  ሙዚቃ  •  ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ዓለም-
አቀፍ ተኮር  •  ኢንዲያን ተኮር • ባለብዙ-ሰፊ ድጋፍ የባሰ /MI-SEV/ እና ECE ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኤግልተን /EAGLETON/
ኤግልተን /Eagleton/ ውስጥ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው፤ ተማሪዎቻችን ስኬታማ 
አንባቢዎች እና ጸሐፍት እንዲሆኑ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንሠራለን። በተጨማሪም ቀጣይነት ያለው የሒሳብ ሥርዓተ-
ትምህርት እና ተማሪዎች ብቁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እንዲሆኑ የሚያስችል የመሸጋገሪያ የአፍ-መፍቻ ቋንቋ ትምህርት 
(TNLI) እንሰጣለን። ኤግልተን /Eagleton/ ከስታንሌይ ብሪቲሽ የመጀመሪያ ደረጃ መምህራን ዝግጅት/ስልጠና 
ፕሮግራም ጋር ተባብሮ ይሠራል፣ በመሆኑም አብዛኞቹ ክፍሎቻችን ከአሰልጣኝ መምህራቸው ጋር የሚሠሩ የሙሉ ጊዜ 
ተለማማጅ መምህራን ይመደቡላቸዋል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ •   የእሳቤ 
ካርታዎች /Thinking Maps/  •  ከመጀመሪያው ጀምሮ መጻፍ •  21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት ማእከል  •   
ዴንቨር SCORES  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/    •  Girls, Inc.  •  የጓሮ አትክልት እና 
ሥነ-ምግብ /Gardening & Nutrition/ •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም (ከኬጂ-5ኛ)

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ቫኔሳ አቼቪዶ  
/Vanessa Acevedo/ 

720-424-7620
dcisfairmont.dpsk12.org
520 W. Third Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 492

ርዕሰ-መምህር፡- ሊ ሬይንስ ቶማስ  
/Lee Rains Thomas/ 

720-424-7930
eagleton.dpsk12.org
880 Hooker St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 417

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI
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እድገት > 51% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



ኤዲሰን /EDISON/
ኤዲሰን /Edison/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የሕፃኑን ምልዑ ስብዕና ማሳደግ የሚችል ጠንካራ የትምህርት እና የባሕርይ 
ጥናት ትምህርት የሚሰጥበት ተባባሪ የትምህርት ማኅበረሰብ ለመሆን ቁርጠኛ የሆነ ት/ቤት ነው። ተማሪዎቻችን እንደ 
ጥልቀት ያለው አስተሳሰብ እና ምክኒያታዊነት፣ የመረጃ ዕውቀት፣ የራስ ኣቅጣጫ ማስቀመጥ፣ መተባበር እና እርምት 
መውሰድ/አዳዲስ ነገሮች ፈጠራ ያሉ የ21ኛው መ/ክ/ዘመን ክህሎቶችን ያዳብሩ ዘንድ ለእያንዳንዱ ሕፃን ልዩ የትምህርት 
ፍላጎቶች የሚስማማ የትምህርት ተሞክሮዎችን እናዘጋጃለን።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ  •  
ሙዚቃ  •   ቤተመጽሐፍት •  የተሳለጠ ንባብ • የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  STEMConnect  •  
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ከኬጂ-5ኛ)  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ፌርቪው /FAIRVIEW/
የፌርቪው /Fairview/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ በመደበኛነት ላይ ትኩረት 
የሚያደርግ /traditionally focused/ ሥርዓተ-ትምህርትን ያቀርባል።  ጠንካራው የአካደሚ ፕሮግራማችን በዓላማ 
ከተመረጡ ከዋና ትምህርት ዓይነቶች ጋር ሥነ-ጥበብን፣ ሙዚቃን እና የሰውነት ማጎልመሻ ት/ትን አጣምሮ የያዘ ነው። 
ተማሪዎች ጥሩ ውጤት እንዲኖራቸው የሚተጉ ምርጥ የሆኑ ሠራተኞች አሉን። ቤተሰቦች በየመንደሩ እና ቤት-ለቤት 
በምናደርገው ጉብኝት ጥብቅ የማኅበረሰብ ትስስር ተጠቃሚዎች ይሆናሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  ሥነ-ጥበብ  • 
ሙዚቃ • የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከል መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሳሊ ዋይትሎክ  
/Sally Whitelock/ 

720-424-7780
edison.dpsk12.org
3350 Quitman St. 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 567

ርዕሰ-መምህር፡- አንቶኔቴ ሃድሰን  
/Antoinette Hudson/ 

720-424-7540
fairview.dpsk12.org
2715 W. 11th Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 236

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ESL
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እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



ኒውለን /NEWLON/
ኒውለን የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ስፓኒሽኛ የሆነ ተማሪዎች የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎቶች ለመማር እገዛ የሚያገኙበት 
የሽግግር የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት (TNLI) ት/ቤት ነው። ኒውለን ብዝሃነቱ እየጨመረ የመጣን ማኅበረሰብ ሲያገለግል 
ኩራት ይሰማዋል፤ አሁን በት/ቤታችን ውስጥ አምስት ቋንቋዎች ይነገራሉ። በተጨማሪም ኒውለን /Newlon/ ለተማሪዎች 
እና ቤተሰቦች በየሳምንቱ 12 ሰዓታት የድህረ ት/ቤት ፕሮግራም መስጠት የሚያስችለን የ21ኛው መ/ክፍለ ዘመን መማሪያ 
ማእከል በመሆኑ ኩራት ይሰማናል። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  ሳይንስ •   
ቴክኖሎጂ  •  PBIS  •  ለእገዛ የሚሰጥ ምላሽ /Response to Intervention/  •  የ21ኛው መ/ክ/ዘ 
የትምህርት ማእከል  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ • የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሮኪ ማውንቴን /ROCKY MOUNTAIN/ መሰናዶ (RMP) 
በርክሌይ /BERKELEY/ 
በአራት-ዓመት ኮሌጅ እና በሕይወት ውስጥ ለስኬት አስፈላጊ የሆኑ ጠንካራ የአካዳሚክ ዝግጅት ሂደት፣ የባሕሪ ልማት 
እና ግለሰባዊ ድጋፍን በማካተት ከቅድመ መደበኛ ትምህርት እስከ አምስተኛ ክፍል የሆኑ ተማሪዎችን እናስተምራለን። 
ከአሳታፊ፣ ጠንካራ አካዳሚክስ ጋር የተቀናጀው በእሴቶች የመመራት ባሕላችን ተማሪዎቻችን በሚመርጡት ሕይወት 
ውስጥ ወደስኬት እንዲገሰግሱ ይደግፋል። RMP በዴንቨር ውስጥ ከሚገኙ ከፍተኛ የሥራ አፈጻጸም ካላቸው የመጀመሪያ 
ደረጃ ት/ቤቶች አንዱ ነው። የተማሪዎቻችን PARCC እድገት ውጤቶች በDPS እና በስቴት ልቀዋል። ይህም ከሁሉም 
የኮሎራዶ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ምርጥ ከተባሉት 5 በመቶው ት/ቤቶች ተርታ እንድንሰልፍ አድርጎናል። 

ፕሮግራሞች፦ 
ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  ቴክኖሎጂ  •  እሴት ተኮር  • 

ሳይንስ  •  ወደፊት የሚወሰኑ ልዩዎች (ሙዚቃ፣ ዳንስ፣ ሥነ-ጥበብ እና በሌሎች የRMP ግቢዎች የሚሰጥ ስፓኒሽኛ) 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

አዲስ ት/ቤት

ርዕሰ-መምህር፡- ሮብ ቢም /Rob Beam/ 

720-424-5150
newlon.dpsk12.org
361 Vrain St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 492

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

ርዕሰ-መምህር፡- ሳራ ካርልሰን  
/Sara Carlson/

720-464-3550
rockymountainprep.org
3752 Tennyson St. 

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 480
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እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



ትሬቪስታ በሆራስ ማን /TREVISTA AT HORACE MANN/
ትሬቪስታ በሆራስ ማን /Trevista at Horace Mann/ ርዕሰ መምህሩ እና አስተማሪዎች በጋራ ለአካደሚ ልህቀቱ 
እና አበልጻጊ፣ተማሪ-ተኮር ሁኔታን/አካባቢን ለመፈጠሩ ኃላፊነት የሚወስዱበት ልዩ የሆነ የትምህርት ሞዴልን ያቀርባል። 
ትሬቪስታ /Trevista/ የተማሪ እና ቤተሰብ አገናኝ (ላይዘን) ድጋፍ አለው። እንዲሁም መምህሮቻችን የበለጸገ፣ አሳታፊ/በሥራ 
የሚጠምድ እና ጠንካራ የትምህርት አካባቢን ለማቅረብ ይተባበራሉ። ቴክኖሎጂ ከመስተጋብራዊ (ኢንተራክቲቭ) ሰሌዳዎች፣ 
ቅይጥ መማር-ማስተማር እና 1ለ1 ሊባል የሚችል የተማሪ-ቴክኖሎጂ መሣሪያ ጥምርታ ጋር የተቀናጀ ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • የዕይታ ጥበባት • STEMConnect • 
የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ቫልዴዝ /VALDEZ/
በቫልዴዝ /Valdez/ ጠንካራው ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራማችን ከሁሉም መሠረቶች የሚመጡ ተማሪዎች በእንግሊዝኛ 
እና ስፓኒሽኛ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪዎች እና በሁለቱም ማንበብ እና መጻፍ በመቻል፣ የተለያዩ ባህሎች እና ውርሶች ለማወቅ 
እና ለማክበር፣ በሁሉም የአካደሚክ ዘርፎች ስኬታማነትን በማሳደግ አቅማቸውን እውን ያደርጉ ዘንድ ያግዛቸዋል። 

ለመመዝገብ ተማሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ የቋንቋ መጠይቅን እስከ ፌብ. 28፣ 2018 ድረስ ሞልተው ማስገባት ይኖርባቸዋል። 
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •   
ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለሁለት ቋንቋ •  ሞንቴሶሪ •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ከECE-ኬጂ)    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጀሱስ ሮድሪግ  
/Jesus Rodriguez/ 

720-423-9800
trevista.dpsk12.org
4130 Navajo St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት  

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 400

ርዕሰ-መምህር፡- ጀሲካ ባክሌይ  
/Jessica Buckley/ 

720-424-3310
escuelavaldez.org
2525 W. 29th Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 412

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ባለሁለት ቋንቋ

ባለሁለት  
ቋንቋ
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እድገት > 74% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 86% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ኦስበሪ /Asbury/
ብራድሊ /Bradley/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት

ብሮምዌል /Bromwell/
ካርሰን /Carson/
ኮሪ /Cory/
የፈጠራ ውድድር ማኅበረሰብ

ዴንቨር ግሪን /Green/ ት/ቤት

ዴንቨር የቋንቋ ት/ቤት

ኤሊስ /Ellis/
ሃይላይን /Highline/  
አካዳሚ ደቡብ-ምሥራቅ

ሆልም /Holm/
ጆ ሹሜከር /Joe Shoemaker/ ት/ቤት

ሊንከን /Lincoln/
ሎውሪ /Lowry/
ማኪንሌይ-ታቼር  
/McKinley-Thatcher/
ማክሚን /McMeen/
ፕሌስ ብሪጅ /Place Bridge/ አካዳሚ

ሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/  
መሰናዶ ክሪክሳይድ /Creekside/

ሮኪማውንቴን /Rocky Mountain/ 
የተግባር-ተኮር (የመስክ) ትምህርት /
Expeditionary Learning/
ሳሙኤልስ /Samuels/
ስላቨንስ /Slavens/
ሳውዝሙር /Southmoor/
ስቴክ /Steck/
ስቲሌ /Steele/
ስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ 
የቅድመ-መመደበኛ ትምህርት ማእከል

ዩኒቨርሲቲ ፓርክ /University Park/

ደቡብ-ምሥራቅ
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ኦስበሪ /ASBURY/
አስበሪ /Asbury/ ደረጃ-ተኮር (ስታንዳርድስ-ቤዝድ) ሥርዓተ ትምህርት የሚሰጥ ቢሆንም በተጨማሪ ተማሪዎች 
በቴክኖሎጂ፣ በመሣሪያ የተቀነባበረ ሙዚቃ፣ የዕይታ ጥበባት፣ ድራማ፣ እና ራይቲንግ አላይቭ ፕሮግራም እንዲጠመዱ 
ያደርጋል። ከፍተኛ ብቃት ያላቸው መምህሮቻችን ንበብ እና የትንሽ ቡድን ማስተማር ላይ ያተኩራሉ። ሁሉንም ሕፃን 
ከክፍል ደረጃ በታች፣ እኩል ወይም በላይ ቢሆንም እናገለግላለን። በስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ ማእከል ውስጥ 
ከ3 እስከ 4 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ •  ጤና/ደኅንነት  •  የሩጫ ክበብ  •  ጤናማ 
ምግብ ዝግጅት •  የመሣሪያ ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  የድምጽ ሙዚቃ  •  አዎንታዊ የባሕሪ እርማት ድጋፎች 
(PBIS)  • የአምራቾች ገበያ  •  የጓሮ አትክልት ሥራ /Gardening/ •   YMCA ቅድመ- እና ድህረ መደበኛ 
ትምህርት •  የት/ቤት ሪሳይክሊንግ  •  ስፓኒሽኛ •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ 
መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ብራድሊ /BRADLEY/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት
ብራድሊ /Bradley/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት የዓለም አቀፍ ባካሎሬት የመጀመሪያ ደረጃ (ዓመቶች) ፕሮግራምን 
ይሰጣል። ብራድሊ /Bradley/ ተማሪዎቻችን ለተሻለ መጪ ጊዜ ለማዘጋጀት ጠንካራ 21ኛ መ/ክፍለ ዘመን 
ሥርዓተ-ትምህርትን ይጠቀማል። ከብራድሊ /Bradley/ በርካታ ውጤቶች የመጀመሪያውን ረድፍ የሚይዘው በ 
coloradoschoolgrades.com የተሰጠን የባለ“A”-ውጤት ት/ቤት የተባልንበት የስቴት-አቀፍ እውቅናችን ነው። 
ግባችን ጠያቂ፣ አዋቂ እና አሳቢ ወጣቶችን ማፍራት ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •   ሥነ-ጥበብ  •  ዳንስ  •  
ድራማ  •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/   •  ስፓኒሽኛ •  የማጠናከሪያ  
ትምህርት •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) መካከለኛ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ፓሜላ ኪርክ  
/Pamela Kirk/ 

720-424-9750
asbury.dpsk12.org
1320 E. Asbury Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 361

ርዕሰ-መምህር፡- ስቴፈን ዌራ  
/Stephen Wera/ 

720-424-9468
bradley.dpsk12.org
3051 S. Elm St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 584

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ESL

70

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 53% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ብሮምዌል /BROMWELL/
ብሮምዌል /Bromwell/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በሰሜን ቼሪ ክሪክ /Cherry Creek/ እምብርት ላይ የሚገኝ፣ 
ዳይናሚክ እና አሳቢ የተማሪዎች፣ መምህራን እና ትጉ ወላጆች ማኅበረሰብ ስብስብ የሆነ ዝነኛ እና የብሉ ሪበን /Blue 
Ribbon/ ሽልማት ተሸላሚ ት/ቤት ነው። ከፍተኛ የአካደሚክ ውጤታማነት እና ጠንካራ የማኅበረሰብ ተሳትፎን 
የሚደግፉ ጥራት ያላቸው ሰፋፊ ፕሮግራሞች በመስጠት የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎት ለማሳካት በቁርጠኝነት እንሠራለን። 
ግባችን በመጠየቅ ላይ የተመሠረተ (ኢንኲሪ-ቤዝድ) ሞዴል በመጠቀም የፈጠራ፣ ማሻሻያ፣ ጥልቅ አስተሳሰብ እና የችግር 
ፈቺነት ዕድል የሚፈጥሩ የ21ኛው መ/ክፍለ ዘመን መማሪያ ክፍሎችን መፍጠር ነው። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  የግኝት አገናኛ  
/Discovery Link/  •  የዕይታ ሥነ-ጥበባት  •  ሙዚቃ •  ዳንስ  •  ቴክኖሎጂ   •  የማበልጸጊያ ፕሮግራሞች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ካርሰን /CARSON/
ካርሰን /Carson/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ሦስት የተለዩ ፕሮግራሞች ያሉት ሲሆን እነሱም፦ መደበኛ የትምህርት 
ክፍሎችን፣ የመስማትና የመናገር ችግር /auditory-oral/  ላለባቸው እንዲሁም ሙሉ በሙሉ መስማት ለተሳናቸው 
ተማሪዎች ጠቅላላ የተግባቦት መማሪያ ክፍሎችን፣ እና ከፍተኛ ተሰጥዖ እና ችሎታ (HGT) ላላቸው ተማሪዎች መማሪያ 
ክፍሎችን ያካተቱ ናቸው። በእያንዳንዱ ፕሮግራም ላይም ተማሪዎች፣ መምህራን እና ሠራተኞች የተቀናጁ ናቸው። ተማሪዎች 
በጋራ የሚሠሩባቸው በርካታ ዕድሎች እና ማኅበራዊ ሕይወታቸውን የሚያጎለብቱባቸው "የመቀላቀል" እንቅስቃሴዎች 
አላቸው።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ እና 
ድራማ  •  ሥነ-ጥበብ  •  ቴክኖሎጂ  •  ቤተ-መጽሐፍት •   ዳንስ  •   የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •   
የቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት-ሰዓት ማበልጸጊያ  •  ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  መስማት 
የተሳናቸው እና መስማት የሚያከራክራቸው ማእከል ተኮር ፕሮግራም (ለECE-5ኛ)

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አንድሪው ሆጅስ  
/Andrew Hodges/ 

720-424-9330
bromwell.dpsk12.org
2500 E. Fourth Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 325

ርዕሰ-መምህር፡- አን ላርኪን  
/Anne Larkin/ 

720-424-9090
carson.dpsk12.org
5420 E. First Ave. 

ማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ ባለተሰጥዖ  
እና በለችሎታ ከ2ኛ እስከ 5ኛ

(1ኛ ክፍል በሎውሪ /Lowry/) 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 458

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

71

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 68% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ኮሪ /CORY/
ኮሪ /Cory/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከፍተኛ ተሰጥዖ እና ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች የአጎራባች መንደር እና "ማግኔት" 
ማእከል የሆነ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል የሚያስተምር ት/ቤት ነው። በስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ ማዕከል 
በቅድመ-መደበኛ ትምህርት ግቢ ውስጥ ዕድሜያቸው ከ3 እስከ 5 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት እና ለአጸደ ሕፃናት ትምህርት 
ይሰጣል። የሕይወት ዘመን ትምህርት ላይ በማተኮር አዎንታዊ የት/ቤት ባሕልን በኮሪ ክሪድ /Cory Creed/ አማካኝነት 
እናሳድጋለን። የወላጆች ማህበረሰባችን በንቃት ይሳተፋል።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  የድህረ-መደበኛ 
ትምህርት-ሰዓት ማበልፀጊያ ተግባሮች •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ • ከፍተኛ ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

የፈጠራ ውድድር ማኅበረሰብ
የፈጠራ ሥራ ውድድር ማኅበረሰብ /Creativity Challenge Community/ (C3) የግል ፍላጎቶችን ለማሰስ ጊዜ 
በመውሰድ እና ዓለምን የመማሪያ ክፍላችን የሚያደርገውን የማኅበረሰብ አጋርነትን በማጣመር የልጆን የማሰስና አዲስ ነገር 
የማግኘት ስሜታቸውን እንደግፋለን። ተማሪዎቻችን በ21ኛው መ/ክፍለ ዘመን የዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን 
የሚያስፈልጋቸውን የፈጠራ አስተሳሰብና ክህሎትን እያዳበሩ ወሳኝ የዋና ትምህርቶች ዕውቀትን ይማራሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ከዴንቨር የሥነ-ጥበብ ሙዜም፣ የወጣት 
አሜሪካዊያን የፋይናንስ ትምህርት ማእከል፣ የዴንቨር ቴያትር አካዳሚ ማእከል፣ ክላይፎርድ ስቲል /Clyfford 
Still/ ሙዜም፣ ዴንቨር ቦታኒክ ጋርደንስ፣ ታሪክ ኮሎራዶ እና የዴንቨር ተፈጥሮና ሳይንስ ሙዜም ጋር ትብብሮች  •  
STEMConnect  •  ሥነ-ጥበብ ተኮር  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሊዝ ቴንኬት  
/Liz Tencate/ 

720-424-8380
cory.dpsk12.org
1550 S. Steele St. 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ1ኛ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 378

ርዕሰ-መምህር፡- ጁሊያ ሸፕኸርድ  
/Julia Shepherd/ 

720-424-0630
c3.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 
 

የኢኖቬሽን ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 289

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

72

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 80% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 92% መስፈርቶችን ልቋል



ዴንቨር ግሪን /GREEN/ ት/ቤት
ዴንቨር ግሪን ት/ቤት (DGS) የአጎራባች ወይም የመንደር የፈጠራ (ኢኖቬሽን) ት/ቤት ሲሆን ለዘላቂነት ከሚሠሩ ጥቂት 
የDPS ት/ቤቶች አንዱ ነው። ሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ማምጣት እንዲችሉ የሚያረጋግጥ "እጅ-የማያቦዝን፣ 
አዕምሮ-የማያሳርፍ" ሥርዓተ-ትምህርትን እናቀርባለን። ተማሪዎቻችን ለነገ የኮሌጅ እና የሥራ ዓለም ውስጥ የላቁ እንዲሆኑ 
እናዘጋጃቸዋለን። ለበርካታ ዓመታት ከፍተኛ ውጤት እና ከፍተኛ ዕድገት አስመዝጋቢ ት/ቤት ነን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት   •  ሙዚቃ  
•   የዕይታ ጥበባት  •  ዮጋ •  ኢንቬስቲጌሽንስ (ሒሳብ)  •  የአንባቢያን እና የጸሐፊያን ወርክሾፕ  •  የግኝት 
አገናኛ /Discovery Link/    •  ፕሮጀክት ተኮር ትምህርት  •  ስፓኒሽኛ •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ 
ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራሞች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

መሪ አጋሮች፦ 

ፍራንክ ኮይን /Frank Coyne/
ፕሩደንስ ዳንኤልስ /Prudence Daniels/ 
ካርታል ዣኬት /Kartal Jaquette/ 

720-424-7480
denvergreenschool.com
6700 E. Virginia Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 537

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

73

እድገት > 76% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ኤሊስ /ELLIS/
ኤሊስ /Ellis/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በብዘሃነት የበለጸገ የተማሪዎች ማኅበረሰብን ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
እስከ አምስተኛ ክፍል ያስተምራል። ተማሪዎች ከምርጥ መምህሮቻችን እና ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ላቦራቶሪ እና መማሪያ 
ክፍሎች በእጅጉ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። በግላዊ የስኬት ምክንያቶች /Personal Success Factors/ ት/ቤት እና 
በአካባቢያዊ አመራር ሂደት እውቅና ያገኘው ኤሊስ /Ellis/ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የባሕሪ ልማት እና የትምህርታዊ 
ውጤታማነትን ድጋፍን ለመፍጠር በቁርጠኝነት ይሠራል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ  • ቴክኖሎጂ •   
የማጠናከሪያ ትምህር •  መካከለኛ ተግባራዊ የቋንቋ ወሳኝ አተገባበር  /Intermediate Pragmatic Language 
Executive Functioning/፣ ምድብ ተሻጋሪ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር የቋንቋ ት/ቤት
ልጅዎ በማንደሪን ቻይንኛ ወይም በስፓኒሽኛ ለጓደኛው/ዋ ታሪክ ሲነግር/ስትነግር እና በደስታ ሲሳተፍ/ስትሳተፍ ያስቡት! 
አሁን ደግሞ ልጅዎ አድጎ/ጋ በዓለም አቀፍ ሥራ ላይ ተጠምዶ/ዳ እና በቻይንኛ ወይም በስፓኒሽኛ ከደንበኛ ጋር ወሳኝ 
ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ላይ በመነጋገር ላይ ሆኖ/ና ያስቡት። በዴንቨር የቋንቋ ት/ቤት ልጆች በግስጋሴ /progressive/ - 
እና በተረጋገጠ - በተቀላቅሎ ቋንቋ ትምህርት /immersion/ ፕሮግራም ማንደሪን ቻይንኛ ወይም ስፓኒሽኛ ይማራሉ። 

ለሁለተኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ ለሆኑ አዲስ ተመዝጋቢ ተማሪዎች የቋንቋ ግምገማ/ፈተና ያስፈልጋል።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   
ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  • የሕይወት ክህሎቶች • ቴክኖሎጂ  •  STEM  •  ሮቦቲክስ  •  ሙዚቃዊ ቴያትር  •   
የመሣሪያ ሙዚቃ  •  ረቂቅ ጥበባት •  ዓለም አቀፍ ተኮር •  ባለሁለት ቋንቋ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ካቲ ቤንዜል  
/Kathy Benzel/ 

የምዕራብ ግቢ /West Campus/  
(ከኬጂ-2ኛ)፦  
303-777-0544
200 S. University Blvd. 

ምሥራቅ ግቢ /East Campus/ (ከ3ኛ-8ኛ)፦  
303-557-0852
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org 
 
ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 736

ርዕሰ-መምህር፡- ጆዲ ኮን /Jody Cohn/
720-424-7700
ellis.dpsk12.org
1651 S. Dahlia St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 461

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

74

እድገት > 64% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ሃይላይን /HIGHLINE/ አካዳሚ ደቡብ-ምሥራቅ
ሃይላይን /Highline/ አካዳሚ ቻርተር ት/ቤት ያለው ለትምህርታዊ፣ ግላዊ እና ማኅበራዊ ልህቀት እየጣረ ያለን ብዝሃነት 
ያለው እና ፍትሃዊ የወጣቶች እና አዋቂዎች ማኅበረሰብን ለመደገፍ ነው። ሃይላይን /Highline/ አካዳሚ ከክፍያ ነፃ የሆነ  
ሲሆን በአካታች የላቀ እና ጠንካራ/ጥልቅ ትምህርቶች ላይ የሚያተኩር ብጁ /custom/ የሊበራል አርትስ ሥርዓተ-
ትምህርት ያለው የDPS ቻርተር ት/ቤት ነው። የትምህርታዊ ስኬት፣ የግላዊ እድገት/ለውጥ እና የዜግነት ግዴታዎች 
የሚገናኙበት ማህበረሰብን ይምጡና ይተዋወቁ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  የሊበራል አርትስ ሥርዓተ-
ትምህርት  • REACH የፀባይ/አመል ትምህርት  •  ቴክኖሎጂ  •  አማካሪ እና ቤተ-መጽሐፍት  • ስፓኒሽኛ •  
የማጠናከሪያ ትምህርት   •  በማንበብና መጻፍ፣ ሒሳብ እና ስፓኒሽኛ የአፈጻጸም ምደባዎች (ለ6ኛ-8ኛ)  •   
ምድብ-ተሻጋሪ ፕሮግራም
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ሆልም /HOLM/
ለሕፃናት ዋጋ የሚሰጥበት ተንከባካቢ ማኅበረሰብ ነን። ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ 
ያሉ ተማሪዎችን እናስተምራለን። ሥርዓተ ትምህርታችን ደረጃቸው ከፍ ያሉ ሥነ-ጽሑፎችን በየዕለቱ የማንበብ፣ 
የትናንሽ ቡድኖችና የግለሰቦች መማማርን እና ዝርዝር የክህሎት ልማትን ጨምሮ የሦስት ሰዓት የማንበብና የመጻፍ 
ትምህርትን ያቀርባል። በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽኛ በሁለቱም ነው። 
በሆልም /Holm/ ቴክኖሎጂ ላይም ከፍተኛ ትኩረት ይደረጋል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የመሣሪያ ሙዚቃ   • የዕይታ ጥበባት  •  
YMCA የቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት •  ማጠናከሪያ ትምህርት • ባለብዙ ሰፊ የባሰ (MI-Sev) ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም
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ርዕሰ-መምህር፡- ሳራ ቨርኒ-ላኡ  
/Sarah Verni-Lau/ 

303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S. Dahlia St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 526

ርዕሰ-መምህር፡- ጄምስ ሜትካፌ  
/James Metcalfe/ 

720-424-6350
holm.dpsk12.org
3185 S. Willow Court 

ሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ የመጀመሪያ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 492

ESL

የደቡብ-ምሥራቅ  
የምዝገባ ዞን

ESL

75

እድገት > 54% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 84% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ሊንከን /LINCOLN/
ሊንከን /Lincoln/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በምዕራብ ዋሽንግተን ፓርክ መንደር የሚገኝ ት/ቤት ነው። ከአጸደ ሕፃናት 
እስከ አምስተኛ ክፍል የመደበኛ /traditional/ ፕሮግራምን እና ከቅድመ-መደበኛ (ECE) እስከ ስድስተኛ ክፍል 
የሞንቴሶሪ ፕሮግራምን እንሰጣለን። መምህሮቻችንም ለተማሪዎች ተምሳሌት የሚባል ትምህርት ለማቅረብ የሚተጉ 
ናቸው። ንቁ የሆነው የወላጆች ማኅበረሰብም የተማሪዎችን ትምህርት የሚያበለፅጉ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያቀርባል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) • የሙሉ ቀን መዋዕለ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ  •  
ዳንስ •  ሙዚቃ  •   ድራማ  • የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  • የማጠናከሪያ ትምህርት • ሞንቴሶሪ
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ጆ ሹሜከር /JOE SHOEMAKER/ ት/ቤት
የጆ ሹሜከር /Joe Shoemaker/ ት/ቤት ተማሪዎች የከተማና የተፈጥሯዊ ኩነቶችን የሚያቅፍ እውነተኛ የኮሎራዶ ትምህርት 
ተሞክሮን ያገኛሉ። የእኛ ሞዴል ጠንካራ የት/ቤት ማኅበረሰብን፣ ተግባር-ተኮር (የመስክ) /Expeditionary/ ትምህርትን 
እና የአካባቢ ትምህርትን አቀናጅቶ የያዘ ነው። በሹሜከር /Shoemaker/ ተማሪዎች ጠንካራ የእኔነት ስሜት አላቸው። 
ስለዚህም ስለሥራቸው ይጠነቀቃሉ፣ ምክንያቱም ለእነሱ ትርጉም ያለው ነው። ስለሆነም ምንም ዓይነት ግብ በጣም ከባድ 
አይሆንም፤ ተማሪዎችም መጀመሪያ እናስመዘግባለን ብለው ካሰቡት ውጤት በላይ ያመጣሉ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ረቂቅ ሥነ-ጥበባት  •  የትወና ሥነ-
ጥበባት  •  ሳይንስ ተኮር  •  ተግባር ተኮር (የመስክ) ትምህርት  •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከል 
(ከኬጂ-5ኛ) እና ምድብ ተሻጋሪ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም   
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ርዕሰ-መምህር፡- ክርስቲን ፍሌሚንግ  
/Christine Fleming/ 

720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org
3333 S. Havana St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ የመጀመሪያ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 451

ርዕሰ-መምህር፡- ጃኒስ ስፒርማን  
/Janice Spearman/ 

720-424-5990
lincoln.dpsk12.org
710 S. Pennsylvania St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 6ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 358

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

ESL

የደቡብ-ምሥራቅ  
የምዝገባ ዞን

76

እድገት > 22% መስፈርቶችን አላሟላም

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት



ሎውሪ /LOWRY/
ሎውሪ /Lowry/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የተማሪዎቻችን ብዝሃዊ ማንነት ያከብራል። በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ 
መምህሮቻችን ልጆችን ለትምህርት እያነቃቁ፣ የልጅነት ደስታቸውን እየተጋሩ እና እያበረታቱ በሚንከባከብ እና በሚያነቃቃ 
ከአካባቢ ጥራት ያለውና ጠንካራ የትምህርት ፕሮግራም ያቀርባሉ። በቀድሞው ሎውሪ /Lowry/ አየር ኃይል ማዘዣ 
አቅራቢያ መልሶ በለማው መንደር ውስጥ የሚገኘው የትምህርት ተቋማችን የተከፈተው በ2002 ሲሆን ለአጎራባች መንደሩ 
የእንቀስቃሴዎች ማእከል ነው።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ •  ሥነ-ጥበብ •  
ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ  •   ዳንስ •  ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ  •  የሳይንስ ተቋም (ኢንስቲቲዩት)  •   
"Words Their Way"  •  መዳረሻን ማሰብ  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ •   የባለተሰጥዖ እና 
ባለችሎታ ፕሮግራሚንግ •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት 
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ማኪንሌይ-ታቼር /MCKINLEY-THATCHER/
ማኪንሌይ-ታቸር /McKinley-Thatcher/ በብዘሃነት የበለጸገና ጠንካራ የአንድነት ስሜት ያለው ማኅበረሰብ 
የሚያፈራ አነስተኛ አጎራባች ት/ቤት ነው። በጥልቅ አስተሳሰብ እና ሀሳቦችን በመፈተሽ ላይ ትኩረት በማድረግ ተማሪዎች 
በመጠያየቅ እና በመተባበር ይማራሉ። ብቃት ያላቸው መምህሮቻችንም ተማሪዎች በክፍል ውስጥ በጠንካራ ዐበይት 
ትምህርቶች፣ ልዩ ትምህርቶች እና በሌሎች የተለያዩ የማበልጸጊያ ዕድሎች እንዲጠመዱ ያደርጋሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   
ሙዚቃ  • ቴክኖሎጂ •  ንባብ መሠረታዊ ነው ፕሮግራም  •  የደቡብ ፕላቴ /Platte/ ወንዝ የአካባቢ ትምህርት 
ትብብር • ምድብ ተሻጋሪ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ቤንጃሚን ኩፐር  
/Benjamin Cooper/ 

720-424-5910
lowry.dpsk12.org
8001 E. Cedar Ave. 

ማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ ባለተሰጥዖ  
እና በለችሎታ ለ1ኛ ክፍል

(ከ2ኛ እስከ 5ኛ ክፍል በካርሰን /Carson/) 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 500

ርዕሰ-መምህር፡- ሶኒያ ጊርድስ  
/Sonia Geerdes/ 

720-424-5600
mckinleythatcher.dpsk12.org
1230 S. Grant St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 184

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ESL

77

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 64% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ማክሚን /MCMEEN/
ማክሚን /McMeen/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እያንዳንዱ ሰው ደህንነቱ የሚጠበቅበት፣ ማንነቱ የሚከበርበት 
እና የሚወደድበት የጥራት ማእከል ነው። ከራሳቸው ጥቅም ባሻገር ለሌሎች የሚጨነቁ እና በእርግጥ ልዩ ለሚባለው 
ከውስጣቸው ተነሳሽነት ያላቸው አርዓያዎች እንዲሆኑ በባሕል ረገድ ያወቁ ግለሰቦችን እናጎለብታለን። እጅግ በጣም 
ጥሩ ከሆኑት ፕሮግራሞቻችን በተጨማሪም ከመደበኛ ትምህርት-ሰዓት በኋላ ምርጥ ምርጥ ዕድሎችንም ለተማሪዎቻችን 
እና ለቤተሰቦቻቸው እናቀርባለን። በኮሎራዶ የትምህርት ዲፓርትመንት "የላቀ /Distinguished/ ት/ቤት" ተብለን 
ተሰይመናል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •   
ትንኮሳን መከላከል  •  የተማሪ እርምጃ መማክርት  •  የቤት ሥራ ክበብ    • የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ •   
የማኅበረሰብ ት/ቤት ፕሮግራም  •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ዴቪድ አዳምስ  
/David Adams/ 

720-424-5520
mcmeen.dpsk12.org
1000 S. Holly St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 643

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI
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እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ፕሌስ ብሪጅ /PLACE BRIDGE/ አካዳሚ
ፕሌስ ብሪጅ  /Place Bridge/ አካዳሚ በእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ የሚሰጡ ከፍተኛ ትምህርቶችን ጨምሮ 
ጠንካራና ጥራት ያለው የትምህርት ፕሮግራም ያቀርባል። ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እና ለባለ-ብዙ ጥልቅ ጥናት  
/multi-intensive/ ተማሪዎች የላቀና ተመራጭ ት/ቤት ነን። በተጨማሪም ለተማሪዎቻችን በስፖርቶች እና ዋና 
ትምህርቶች ከመደበኛ-ትምህርት-ሰዓት በኋላ የማጠናከሪያ ትምህርት እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ባንድ  •  ኳየር  •  ዲጅታዊ ሥነ-ጥበብ •   
ኪቦርድ  •   ላቦራቶሪ (ላብ)   •  ቤተ-መጽሐፍት  •  የዕይታ ጥበብ • የተሳለጠ ንባብ •  እንግሊዝኛ መማርን ማሰብ •   
ንባብ መሠረታዊ ነው  •  BRIDGES ድህረ-መደበኛ ትምህርት የፕሮግራም  •  የሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት  •  
ፈረንሳይኛ •  ጣሊያንኛ  • ስፓኒሽኛ   • በግል ቁርጠኝነት መለውጥ/ማደግ (AVID) •  የማጠናከሪያ ትምህርት   •  
የአዲስ ገቢዎች ማእከል •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

ሮኪ ማውንቴን /ROCKY MOUNTAIN/  
መሰናዶ ክሪክሳይድ /CREEKSIDE/
የሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/ መሰናዶ ክሪክሳይድ /Creekside/ በትምህርት እና በባሕሪ ልማት ውስጥ 
ጥንካሬ እና ፍቅር ላይ ትኩረት ያድርጋል። በኮሌጅ-መሰናዶ ሥርዓተ- ትምህርታችን፣ የባሕሪ ቀረጻችን እና በአነስተኛ ቡድን 
ትምህርት አሰጣጣችን አማካኝነት ተማሪዎቻችንን ለአራት-ዓመት ኮሌጅ እና ከዚያም በኋላ ላለ ሕይወት በማዘጋጀት ላይ 
እናተኩራለን። ት/ቤታችን በ"PEAK" እሴቶቻችን የሚመራ ነው፦ ጽናት፣ ልህቀት፣ ድፍረት እና ደግነት 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   
ዳንስ  •  ሳይንስ  •  የቋንቋ ክበቦች  •  STEAM (ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና፣ ሥነ-ጥበባት እና ሒሳብ) ክበብ  •    
የተሳትፎ ማእከል  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ረቂቅ ጥበባት   •  ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •  Girls Inc.  
•  የማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርት  •  አስታራቂ ፍትህ /Restorative Justice/  •  
የወላጅ/መምህር አደረጃጀት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የመካከለኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት  
ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ብሪንዳ ካዚን  
/Brenda Kazin/ 

720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek North Drive 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 1,021

ርዕሰ-መምህር፡- ኦስተን ካሲንገር  
/Austen Kassinger/ 

720-863-8920
rockymountainprep.org
7808 Cherry Creek South Drive, 
Bldg. 3-300 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 568

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

79

እድገት > 72% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 82% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ሮኪማውንቴን /ROCKY MOUNTAIN/ የተግባር-ተኮር (የመስክ) 
ትምህርት /EXPEDITIONARY LEARNING/
የሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/ ተግባር ተኮር (የመስክ) ትምህርት ት/ቤት ራዕይ ተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ሁልጊዜም የሚማሩ፣ ጥልቅ አሳቢ ዜጎች እና ከነባራዊው ዓለም በሚያዩት ተነሳስተው አዳዲስ ነገር የሚፈልጉ እንዲሆኑ 
ማብቃት ነው። ተመራጩ የህዝብ ት/ቤት፣ RMSEL፣ በዴንቨር አካባቢ ከአምስት የት/ቤት ዲስትሪክቶች እና ከሁለት 
ለትርፍ ያልተቋቋሙ (Outward Bound እና the Public Education and Business Coalition) 
በሕዝብ/በመንግሥት ትምህርት ተሃድሶ ውስጥ በንቃት እየተሳተፉ ያሉ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ይሠራል።

ይህ ት/ቤት በት/ቤት ምርጫ ሂደት ውስጥ አይሳተፍም። ስለምዝገባ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን መዋዕለ ሕፃናት  • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • የሥራ ላይ ልምምድ ዕድሎች •  ስፓኒሽኛ • 
የአንድላይ ምዝገባ /Concurrent Enrollment/ •  AVID

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሳሙኤልስ /SAMUELS/
ሳሙኤልስ /Samuels/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የዛሬ ሕፃናትን ለነገው ዓለም ለማስተማርና ተማሪዎቻችን በሕይወት 
ዘመናቸው ሁሉ ትምህርታቸውን እንዲገፉበት ለማብቀት የሚተጋ ነው። ተማሪዎችን ለወደፊቱ በይበልጥ ለማዘጋጀት 
እንዲረዳን የSTEM (ሳይንስ፣ ምህንድስና፣ ቴክኖሎጂ እና ሒሳብ) ቤተ-ሙከራ (ላብ) ለማቋቋም ከCampos EPC ጋር 
አጋርነት ፈጥረናል። በሳሙኤልስ ት/ቤት ሁሉን የማክበርና የማድነቅ ባሕልን ኮትኩተን እናሳድጋለን። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •   ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  ከዴንቨር 
ፓርኮች እና መዝናኛዎች ጋር አጋርነት •  STEMConnect

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ቻድ በርንስ  
/Chad Burns/ 

303-759-2076
rmsel.org
1700 Holly St. 

"Boards of Cooperative  
Educational Services"  
(BOCES) ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 450

ርዕሰ-መምህር፡- ሴዛር ሪቨራ  
/Cesar Rivera/ 

720-424-4450
samuels.dpsk12.org
3985 S. Vincennes Court 

ሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ የመጀመሪያ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 513

ESL

TNLI

የደቡብ-ምሥራቅ  
የምዝገባ ዞን
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እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



ስላቨንስ /SLAVENS/
ስላቭንስ /Slavens/ የጥልቅ አስተሳሰብ ክህሎቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል። ለሁሉም ተማሪዎቻችን ከፍተኛ ግምት አለን፤ 
የምልዑ ልጅ ስብዕና ፍላጎትን ለማሟላትም የዲስትሪክቱን ሥርዓተ-ትምህርት እንጠቀማለን። በአንዳንድ የመጀመሪያ ደረጃ 
ት/ቤት ክፍሎች ውስጥ ተመሳሳይ ተማሪዎችን በቡድን አድርጎ /platoon/ አንድ መምህር በማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) 
ላይ ሲያተኩር ሌላ ሁለተኛ መምህር ደግሞ በሒሳብ፣ ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ ላይ ያተኩራል። የመካከለኛ ደረጃ 
ት/ቤታችን ተማሪዎችን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሚኖራቸው ስኬት ያዘጋጃል። የቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) 
በስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ማእከል ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ድራማ •  ሙዚቃ • በስፓኒሽኛ 
(ለ6ኛ-8ኛ)  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሳውዝሙር /SOUTHMOOR/
የሳውዝሙር /Southmoor/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ማንበብ፣ መጻፍ፣ ሒሳብ፣ ሶሻል ስተዲስ እና ሳይንስን አጣምሮ 
በሚሰጥ ጠንካራ የትምህርት ፕሮግራም አማካኝነት ተማሪዎችን ለማሳተፍ በቁርጠኝነት የሚሠራ ት/ቤት ነው። ሥነ-ጥበብ፣ 
ሙዚቃ እና የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርትን ጨምሮ ልዩ ትምህርቶችን እናቀርባለን። በተጨማሪም የዘመኑን ኮምፒውተር 
ጥበብ የያዘ፣ እንዲሁም የሞባይል ኔትቡክስ /netbooks/ እና አይፓድን ለክፍል መቆጣጠሪያ /classroom 
checkout/ እንዲውሉ ሊያደርግ የሚችል የቴክኖሎጂ ድጋፍ እንሰጣለን። በሁሉም የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ የፕሮሚቲን 
ሰሌዳዎች /Promethean Boards/ ይገኛሉ።

በባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  • 
ሙዚቃ •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ከፍተኛ ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ኩርት ሲቦልድ  
/Kurt Siebold/ 

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 725

ርዕሰ-መምህር፡- ሳሪና ኮምፖዝ  
/Sarina Compoz/  

720-424-3930
southmoor.dpsk12.org
3755 S. Magnolia Way 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 475

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ESL

81

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 92% መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ስቴክ /STECK/
ስቴክ /Steck/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የትምህርት ጥራትን፣ የማኅበራዊና የስሜታዊ አድገትን እንዲሁም 
ጠንካራ የማኅበረሰብነት ስሜትን የሚንከባከብና የሚያሳድግ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ የአጎራባች መንደር 
ት/ቤት ነው። መምህራን በሒሳብ፣ በሳይንስ፣ በሶሻል ስተዲስ፣ በማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) ትምህርት ዓይነቶች 
በአንዱ ባለሙያዎች/አዋቂዎች /content experts/ ናቸው። ተመሳሳይ ተማሪዎችን በቡድን አድርጎ 
የማስተማሪያ /platooning/ ሞዴልን በጠቀም፣ ከ1ኛ– 5ኛ ክፍል የሆኑ ተማሪዎች በአንድ ዘርፍ ላይ በማተኮር 
በሠለጠኑ መምህራን ይማራሉ። የሙሉ ቀን የቅድመ-መደበኛ ትምህርት እና አጸደ ሕፃናት አሉን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   
አጋዥ ባለሙያዎች (ፓራፕሮፌሽናልስ) (ለECE-2ኛ)  •  አነስተኛ የተማሪ ቁጥር ያላቸው ክፍሎች (ከ3ኛ-5ኛ)  •   
የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስቲሌ /STEELE/
ስቲሌ /Steele/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችን ያላቸውን ዕምቅ ችሎታ አውጥተው እንዲጠቀሙ የሚፈትን 
እና የሚያሳትፍ አሳታፊ የትምህርት ፕሮግራም ይሰጣል። ስቲሌ /Steele/ መምህራን ከተማሪዎቻችን እና ከቤተሰቦች 
ጋር ባላቸው ጠንካራ ግንኙነቶች ኩራት ይሰማዋል። የሁሉም ሰው ድምጽ የሚሰማበት ግልጽ ማኅበረሰብ ነው። በሁሉም 
ክፍሎች ውስጥ ሁለት አስተማሪዎች አሉ፣ እናም "ምልዑ ልጅ"ን በማስተማር ላይ ትኩረት ማድረግ ቅድሚያ ይሰጠዋል። 
ስቲሌ /Steele/ የስቴት ገዢው የላቀ መሻሻል ሽልማት /Governor’s Distinguished Improvement 
Award/ ተሸላሚ ነበር። 

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጠበብ  •  ድራማ  •  ሙዚቃ •  
ፕሌንታሪየም /Planetarium/  •  "Seed to Table"  •  SPREE የአካባቢ ፕሮግራም  •  የግኝት አገናኛ  
/Discovery Link/  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሮቢን ክሊን  
/Robin Kline/ 

720-424-3870
steck.dpsk12.org
450 Albion St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 348

ርዕሰ-መምህር፡- ሲንዲ ካፕለር  
/Cindy Kapeller/ 

720-424-3720
steele.dpsk12.org
320 S. Marion Pkwy. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 474

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ESL
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 95% መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



83

በቤት ውስጥ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ እጅግ 
ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። እኔ ስፓኒሽኛን እና 
ሮማኒያኛን እናገራለሁ።”

“



ስቴፈን ናይት /STEPHEN KNIGHT/ የቅድመ-መመደበኛ 
ትምህርት ማእከል
ስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ማእከል (SKCEE) ለሕፃናት ተማሪዎች ብቻ 
ተብሎ በተዘጋጀ አካባቢ/ድባብ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት እና አጸደ ሕፃናት ተማሪዎችን ለማገልገል የተመደበ ነው። 
SKCEE ምቹ በሆነ የመማሪያ አከባቢ ለተማሪዎች ተጨባጭ (ተግባራዊ)፣ ጠንካራ፣ አበልጻጊ እና ለእድገታቸው ተስማሚ 
ፕሮግራምን ያቀርባል። ሙያዊ የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው መምህሮቻችን በቅድመ-መደበኛ ትምህርት የላቀ እውቀት 
ያላቸው /experts/ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   የተቀናጁ 
ሥነ-ጥበባት  •  ሙዚቃ    •  እንቅስቃሴ  •  ቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት ማበልጸጊያ  •  የግኝት 
አገናኛ /Discovery Link/   •  ስፓኒሽኛ  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ  
ፕሮግራም (ECE)

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዩኒቨርሲቲ ፓርክ /UNIVERSITY PARK/
ዩኒቨርሲቲ ፓርክ /University Park/ አክባሪ፣ ኃላፊነት የሚሰማው እና አዲስ ነገርን መፈለግን የሚያፈቅር እና 
በትምህርት ጉዞው የሚደሰት የተማሪ ማኅበረሰብን ለማፍራት የተዘጋጀ የትምህርት አካባቢ/ድባብ ውስጥ ተማሪዎችን 
ያገለግላል። ምልዑ ልጅ ለማስተማር የምንተጋ ሲሆን ጠንካራ ትምህርትን መስጠት ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ለሥነ-
ጥበባት፣ ቴክኖሎጂ፣ ጥልቅ አስተሳሰብ፣ ጤናማ ምርጫዎች እና ለብዘሃነት ዋጋ እንሰጣለን። የቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
(ECE) በስቴፈን ናይት /Stephen Knight/ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ማእከል ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ  •  ባንድ  •  ዳንስ  •  ቤተ-መጽሐፍት  •   
ሙዚቃ  •  የመድረክ ድራማ  •  አዕምሮ ላይ የሚያተኩሩ እገዛዎች  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/   •  
የመንደር/የአጎራባች ማእከል  •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) 
የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሼይላ ዲኮን  
/Sheila Deacon/ 

720-424-6500
skcee.dpsk12.org 

3245 E. Exposition Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከቅድመ መደበኛ 
(ECE) - አጸደ ሕፃናት (ኬጂ)
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 367

ርዕሰ-መምህር፡- ግራንት ቫርቨሪስ  
/Grant Varveris/ 
 

720-424-3410
uparkelementary.org
2300 S. St. Paul St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 428

መደበኛ 
የአውቶብስ  
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ  
መስመሮች

ESL

ESL
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 88% መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ደቡብ-ምዕራብ

ካስትሮ /Castro/

CMS የማኅበረሰብ ት/ቤት

ኮሌጅ ቪው /College View/

ዴኒሰን ሞንቴሶሪ  
/Denison Montessori/

ዶል /Doull/

ፎርስ /Force/

ጎድስማን /Godsman/

ጎልድሪክ /Goldrick/

ግራንት ራንች /Grant Ranch/

ጋስት /Gust/

ጆንሰን /Johnson/

ካይዘር /Kaiser/

KIPP ሰንሻይን ፒክ /Sunshine 
Peak/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

ክናፕ /Knapp/

ኩንስሚለር /Kunsmiller/  
የፈጠራ ጥበባት አካዳሚ

የሒሳብ እና የሳይንስ አመራር አካዳሚ

ሙንሮኢ /Munroe/

ፓስካል ሊዶክስ /Pascual 
LeDoux/ አካዳሚ

ሮኪ ማውንቴን /Rocky 
Mountain/ መሰናዶ ደቡብ-ምዕራብ

ሳቢን ወርልድ /Sabin 
World/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

ሽሚት /Schmitt/

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ –  
ረቢ ሂል /Ruby Hill/

ትሬይለር /Traylor/ አካዳሚ

ቫልቨርዴ /Valverde/
85



ካስትሮ /CASTRO/
ሪቻርድ ቲ. ካስትሮ /Richard T. Castro/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር ማኅበረሰን ከ1902 
ጀምሮ በማገልገል ላይ ይገኛል። በትምህርታዊ ውጤታማነት ተምሳሌት ት/ቤት ለመሆን እንጥራለን። በካስትሮ /Castro/  
ልጆችን፣ መምህራንን እና ወላጆችን የሚያከብር እና የሚንከባከብ አስደሳች እና ደጋፊ አካባቢን/ድባብን እናቀርባለን። 
የካስትሮ /Castro/ አስተማሪዎች ተማሪዎች በባሕል ረገድ ግድ ያላቸው (ምላሽ-ሰጭ) እንዲሆኑ ያነቃቃል። ተማሪዎች 
በዓለም አቀፋዊ ማኅበረሰብ ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ ጠንካራ የመግባባት (ኮሚውኒኬሽን) ክህሎቶችን እናስተምራለን። 
ልቆ ለመገኘት በቁርጠኝነት እንሠራለን - ምክንያቱም ሌላ አማራጭ የለም ብለን እናስባለን።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ  •   
ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ  •  የመሣሪያ ሙዚቃ  •  ቤተ-መጽሐፍት  •  የተሳለጠ ንባብ •  "ቡክ ትረስት"  •  የየዕለት 
እገዛዎች/እርምጃዎች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

CMS የማኅበረሰብ ት/ቤት
ቻርለስ ኤም. ሸንክ (CMS) የማኅበረሰብ ት/ቤት በሁለት ቋንቋ ማስተማር ላይ ከፍ ያለ ትኩረትን ሰጥቶ እንደ አጸደ 
ሕፃናት እስከ አምስተኛ ክፍል የቤከን /Beacon/ ት/ቤት ያገለግላል። ሲኤምኤስ /CMS/  የባለሁለት ቋንቋ አገልግሎቶች 
ለሚፈልጉ ተማሪዎች የአንድ-መንገድ ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራምን፣ እንዲሁም የባለሁለት ቋንቋ አገልግሎቶች ለማይፈልጉ 
ቤተሰቦች ደግሞ የእንግሊዝኛ አማራጭን ያቀርባል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ቤተ-መጽሐፍት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •   
ስፓኒሽኛ •  ቬትናምኛ  •  AVID  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ተግባር-ተኮር (የመስክ) ትምህርት • ባለብዙ ሰፊ 
ድጋፍ (MI) የመካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሮበርት ቪላሪል  
/Robert Villarreal/ 

720-424-8990
castro.dpsk12.org
845 S. Lowell Blvd. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 413

ርዕሰ-መምህር፡- አሊጃንድራ ሶቲሮስ  
/Alejandra Sotiros/ 

720-424-4300
cmscommunityschool.dpsk12.org
1300 S. Lowell Blvd. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 317

መደበኛ 
የአውቶብስ  
መስመሮች

TNLI

ባለሁለት  
ቋንቋ

86

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ኮሌጅ ቪው /COLLEGE VIEW/
ኮሌጅ ቪው /College View/  የተለያየ ዓይነት የባሕል ማንነት እና የቋንቋዎች ስብጥር ያላቸው ተማሪዎችን ያገለግላል። 
ምኞታችን ልዩነትን የሚያከብሩና በየጊዜው የሚለዋወጠውን የዓለም ሁኔታ መቋቋም የሚችሉ ትሁትና አምራች ዜጎችን 
ማፍራት ነው። ከወላጆች እና ማኅበረሰቡ ጋር ጠንጋራ ግንኙነት አለን፤ እናም ምልዑ ስብዕናን ለማስተማር የበርካታ-
ትውልዶች አቀራረብን /multi-generational approach/ የሚደግፈውን የቤተሰብ ዕድል ማእከልን የያዝን 
መሆናችን ኩራት ይሰማናል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ት/ቤት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት   •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ኢንዲያን 
ተኮር  •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴኒሰን ሞንቴሶሪ /DENISON MONTESSORI/
ዴኒሰን /Denison/ በኮሎራዶ ውስጥ የሕዝብ ት/ቤት ሥርዓቱ አካል ከሆኑት እና ለቤተሰቦች ተደራሽ የሆነ ከፍተኛ 
ጥራት ያለው የሞንቴሶሪ ትምህርትን ከሚያቀርቡት ብቸኛ የሞንቴሶሪ ት/ቤቶች አንዱ ነው። ትክክለኛ የሞንቴሶሪ 
አሠራሮችን የሚጠቀመው ዴኒሰን /Denison/ ተማሪዎች ለጊዚያቸው እና ለቦታቸው ዝግጁ እንዲሆኑ ይጥራል። ይህንም 
የሚያደርገው የልጆችን አካላዊ፣ ማኅበራዊ፣ ስሜታዊ እና ትምህርታዊ ፍላጎቶችን በማሟላት፤ ልጆች ሙሉ አቅማቸውን 
እንዲጠቀሙ እና አስተዋጽዖ ማድረግ የሚችሉ የማኅበረሰብ አባላት እንዲሆኑ በማነቃቃት፣ እና የልጆችን ት/ቤት፣ ቤተሰብ 
እና ማኅበረሰብ ተሞክሮዎችን በማዋሃድ ነው። የትምህርታችን ባሕል እምብርት የዐበይት እሴቶቻችን ሥርዓት ነው፦ 
አክብሮት፣ ሌሎች፣ ራስ እና አካባቢ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  ሥነ-ጥበብ •  ቴክኖሎጂ  •   
ሂውማኒቲስ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሽሌይ ቦበርሽሚት  
/Shelley Boberschmidt/ 

720-424-8660
collegeview.dpsk12.org
2675 S. Decatur St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 488

ርዕሰ-መምህር፡- ካትሪን ማቲስ  
/Kathryn Mattis/ 

720-424-8080
denison.dpsk12.org
1821 S. Yates St. 

ማግኔት ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 6ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 410

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ  
መስመሮች

TNLI

TNLI

87

እድገት > 66% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 60% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ዶል /DOULL/
ዶል /Doull / የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የእድሜ-ልክ ተማሪዎች የትብብር ት/ቤት ነው። የትምህርት ክፍሎቻችንና 
ባለሙያዎቻችን ብዝሃነት ላለው ሕዝብ የትምህርት ብቃትን ለማረጋገጥ፣ ጠንካራ ማህበረሰባዊ ስሜትን ለመፍጠር እና 
የተማሪዎችን ውጤታማነትን በቀጣይነት ለማሻሻል ቁርጠኛ ናቸው። በቅርቡ ዶል /Doull/ በፌዴራል መንግሥትና 
በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ከፍ ያሉ የሥራ አፈጻጸም እድገት ደረጃዎች ውጤት አግኝቷል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  • ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ • የሰውነት ማጎልመሻ  • ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  ጥንካሬ እና እንቅስቃሴ •   
ከቀልብ መሆን /Mindfulness/  •  ቻሌንጅ ቡድኖች  • ቤተ-መጽሐፍት •  የማጠናከሪያ ትምህርት •   
ረቂቅ ጥበባት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ አኩስቲክ መካከለኛ፣ የመጀመሪያ ደረጃ እና ሞዴል 1 ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ፎርስ /FORCE/
ፎርስ /Force/ ከፍተኛ እድገት ያሳየ፣ ከፍተኛ ሥራ አፈጻጸም ውጤት ደረጃን ያገኘ ትቤት ሲሆን መምህሮቻችን 
በዲስትሪክት እና በስቴት ደረጃ ከሚጠበቅባቸው በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ተብለው እውቅናን ያገኙ ናቸው። ከጠንካራ ዋና 
ትምህርቶች (አካዳሚክስ) በተጨማሪ፣ ትምህርትን የሚያጠናክሩና የሚያስፋፉ የተለያዩ ተግባራትን የሚያቀርብ የድህረ-
መደበኛ-ትምህርት የማበልጸጊያ ፕሮግራምን በነፃ እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •   የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ኮምፒውተር ላብ  •  
የድምጽ ሙዚቃ  •  የቼዝ ክበብ  •  የቤከንስ /Beacons/ መንደር/አጎራባች ማእከል  •  የሒሳብ ክበብ  •  
የሼክስፒር ክበብ  •  የንባብ አጋሮች ማጠናከሪያ  •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የስሜት 

ፍላጎቶች (AN) የመካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ጆዲ ካሪጋን  
/Jodie Carrigan/ 

720-424-8000
doull.dpsk12.org
2520 S. Utica St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከECE እስከ 5ኛ 

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 463

ርዕሰ-መምህር፡- ቫሌሪ በርኬ  
/Valerie Burke/ 

720-424-7400
force.dpsk12.org
1550 S. Wolff St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 561

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI

88

እድገት > 75% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ጎድስማን /GODSMAN/
ጎድስማን /Godsman/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ብቃት ያለው የትምህርት አካባቢን የሚያቀርብ እና ስለተማሪዎች 
የግል የኃላፊነት ስሜት የሚተጋ ነው። እንግሊዘኛን ለሚማሩ እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ ላሉ ተማሪዎች ትምህርቱን 
በስፓኒሽኛና በእንግሊዝኛ እንሰጣለን። ጎድስማን የተራዘመ የትምህርት ቀንን ያቀርባል። ተማሪዎች እንደ ዳንስ፣ ምግብ 
ዝግጀት (ኩኪንግ)፣ ስፖርት ወይም የመሣሪያ ሙዚቃ ያሉ የማበልጸጊያ ትምህርቶችን ይመርጣሉ።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት •  ሙዚቃ  •  ሊትረሲ 
ስኩየርድ  •  GLAD ስትራቴጂዎች (የታገዘ/ቀላል የቋንቋ ትምህርት ልማት)  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ጎልድሪክ /GOLDRICK/
ጎልድሪክ /Goldrick/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎቻችን ለ21ኛው መ/ክ/ዘ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት፣ ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት፣ ኮሌጅ እና ሥራ ስኬት ያዘጋጃል። ስኬታችን በከፍተኛ ግቦች፣ ብዝሃነትን በሚያከብር አዎንታዊ የትምህርት 
ባሕል እና በመምህራን፣ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች መካከል ባለ ለቡድን ሥራ ቁርጠኝነትና ታዛዥነት ላይ የተመሠረተ ነው። 
አዎንታዊ ፀባይን እና አመሎችን እንዲሁም የአመራር ክህሎቶችን የሚያሳድጉ ጠንካራ/ጥልቅ እና ግለሰብ-ተኮር መማር-
ማስተማርን፣ ሰፊ የማወቂያ ዕድሎችን እና ፕሮግራሞችን እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   ሥነ-ጥበብ •  ዳንስ/ድራማ •  ቴክኖሎጂ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ፕሪሲሊያ ሆፕኪንስ  
/Priscilla Hopkins/ 

720-424-7060
godsman.dpsk12.org
2120 W. Arkansas Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 477

ርዕሰ-መምህር፡- ጀሲካ ሪግዌ  
/Jessica Ridgway/ 

720-424-6980
goldrick.dpsk12.org
1050 S. Zuni St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 497

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI

89

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 73% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ግራንት ራንች /GRANT RANCH/
ግራንት ራንች /Grant Ranch/ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) እስከ 8ኛ ክፍል የሆነ ት/ቤት ሲሆን ተማሪዎች 
ትምህርታዊ ክህሎቶችን፣ ማህበራዊ ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ እና የህይወት ዘመን ሙሉ ተማሪ እንዲሆኑ፣ ለማህበረሰቡ 
አስተዋጽዖ እንዲያበረክቱም የሚያስፈልጋቸውን ባህሪ የሚያላብሳቸውን ጥራት ያለው ትምህርት ይሰጣል። በየቀኑ 
የሚደረገውን የለውጥ ክትትል፣ የአጭር ጊዜ የግምገማ ውጤት እና የስቴት ፈተና ውጤቶችን መሠረት በማድረግ 
የውጤታማነት ወይም የአፈጻጸም ክፍተትን ለማጥበብ እንጥራለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ •  የሙለ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙለ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  አስደናቂ ውድድር /Amazing Race/  •  ባንድ •  አዕምሮ 
ገበታ /Brain Bowl/  •  የጅኦግራፊ ማበልጸጊያ  •  ሥነ-ጥበብ •  የCO2 መኪኖች  •  የፈጠራ ጽሑፍ  •  
ዳንስ  •  ድራማ  •  የመሣሪያ ሙዚቃ  •  NJHS  •  "ኪቦርዲንግ" •  አመራር  •  የሕይወት ክህሎቶች  •   
ማትሌቲክስ  •  አዲስ ዘገባ /Newscast/  •  ስፓኒሽኛ  •  STEMConnect  •  AVID  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ጋስት /GUST/
ጋስት /Gust/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከ700 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) እስከ 
አምስተኛ ክፍል የሚያስተምር የባለተሰጥዖ እና የባለችሎታ ማግኔት ት/ቤት ነው። በማንበብ፣ በመጻፍ፣ በሒሳብ እና 
በትምህርታዊ/አካዳሚክ ቋንቋ ላይ መደበኛ (ትራዲሽናል) ትኩረት ያደረገ ትምህርታዊ ፕሮግራም እንሰጣለን።

በከፍተኛ ባለተሰጥዖ ማግኔት ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 19ን ይመልከቱ። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ  •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •  የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት • የስሜት ፍላጎቶች (AN) መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ፓትሪሻ ሁሬታ  
/Patricia Hurrieta/ 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 548

ርዕሰ-መምህር፡- ጆአኒ ላንደር  
/Joanne Lander/ 

720-424-6560
gust.dpsk12.org
3440 W. Yale Ave. 

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 708

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI (ECE-5)
ELA (6-8)
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እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

እድገት > 73% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



ጆንሰን /JOHNSON/
ጆንሰን /Johnson/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ ለሆኑ ተማሪዎች 
የተሟላ፣ የተመረጠ እና ምላሽ-ሰጭ ትምህርት ይሰጣል። ከባሕል ረገድ ብዝሃነት ያላቸውን ፍላጎቶችን ለማርካት የሽግግር 
የአፍ መፍቻ ቋንቋ ማስተማር ዘዴን (TNLI) እንጠቀማለን፤ እንዲሁም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልማትን በዐበይት ትምህርቶች 
ሥርዓተ-ትምህርታችን ውስጥ አካትተናል። ለተማሪዎቻችን የተስፋፉ የትምህርት ዕድሎችን እና የግለሰብ-ተኮር የትምህርት 
ፕሮግራምን ያቀናጀ የማኅበረሰብ ት/ቤት አሠራር መንገድን (አፕሮችን) እንከተላለን። 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  የዕይታ 
ጥበባት  •  የቤከንስ /Beacons/ መንደር/አጎራባች ማእከል  •  የተስፋፉ የትምህርት ዕድሎች ፕሮግራም  •  
ግለሰብ-ተኮር ትምህርት አሰጣጥ ፓይለት (የሙከራ) ት/ቤት  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ካይዘር /KAISER/
ካይዘር /Kaiser/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ለቦውማር ሃይትስ /Bowmar Heights/ እና በዙሪያው ላሉ አጎራባች 
መንደሮች በተለምዷዊ/መደበኛ ሥርዓተ-ትምህርት እና ብቃት ባለው የትምህርት አካባቢ አገልግሎት ይሰጣል። የቅድመ-
መደበኛ ትምህርት እና አጸደ ሕፃናት ፕሮግራሞቻችን ለማያቋርጥ ውጤታማነት እና ትምህርት መድረኮች ናቸው። 
ካይዘር /Kaiser/ ሥነ-ጥበብ፣ ሙዚቃ፣ የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ የድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት የልጆች 
ጥበቃ (ዴይኬር)፣ የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የተለያዩ ክበቦችን ይሰጣል፣ እንዲሁም በDPS ሼክስፒር ፌስቲቫል ውስጥም 
ይሳተፋል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሥነ-ጥበብ  •  ቤተ-
መጽሐፍት •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/   •  ውሱን የቅድመ-ትምህርት ሰዓት 
ፕሮግራም  • የማጠናከሪያ ትምህርት •   ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ መካከለኛ ደረጃ፣ ECE ሞዴል 1 እና 

የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ኤሊዮት ሌፐርት  
/Elliott Lepert/ 

720-424-6290
johnson.dpsk12.org
1850 S. Irving St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 394

ርዕሰ-መምህር፡- ሚካኤል ሮውሊ  
/Michael Rowley/ 

720-424-6210
kaiser.dpsk12.org
4500 S. Quitman St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 402

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

TNLI
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አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 52% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 66% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



KIPP ሰንሻይን ፒክ /SUNSHINE PEAK/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ተልዕኳችን ለተማሪዎች ደረጃን/ስታንዳርድን መሠረት ያደረግ፣ ፈታኝ (ቻሌንጂንግ)፣ ከባሕል ረገድ ምላሽ-ሰጭ የሆነ 
እና ለትምህርታዊ ውጤታማነት እና ግላዊ፣ ፀባይ እና ለባሕል እድገት ዋጋ የሚሰጥ ሥርዓተ-ትምህርትን ማቅረብ ነው። 
KSPE ተማሪዎቻችንን በጠንካራ የኮሌጅ መሠናዶ ትምህርት ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው። ግባችን ተማሪዎች በትምህርታቸው 
ጉዞ በሞላ እና ከዚያም በኋላ ውድድር በሞላባት ዓለም ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጓቸውን እውቀቶች፣ ክህሎቶች እና 
የፀባይ/የአመል ጥንካሬዎችን እንዲያዳብሩ ማገዝ ነው። ከደቡብ-ምዕራብ እና ከሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር ተማሪዎች 
ጋር ትምህርታዊ ልህቀት እና ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ስኬት የ15 ዓመት ልምድና ታሪክ አለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE-3)  •  ቅድመ-አጸደ ሕፃናት (ECE-4)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  • 

የቅይጥ ትምህርት አካባቢ •  ከባህል ረገድ አግባብነት-ያለው እና ምላሽ-ሰጭ  • ደረጃዎች/ስታንዳርዶችን መሠረት 
ያደረገ  •  በመረጃ የሚመራ /Data-Driven/

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

አዲስ ት/ቤት

ርዕሰ-መምህር፡- ዳርቢ ዌስት  
/Darby West/

303-934-3245
KIPPColorado.org
አድራሻ፦ ወደፊት የሚወሰን

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) እስከ 2ኛ 
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 291

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI
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KIPP ሰንሻይን ፒክ /PEAK/ አካዳሚ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
KIPP ሰንሻይን ፒክ /Peak/ አካዳሚ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ከ5ኛ ክፍል ይጀምራል። ስለመካከለኛ እና ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤቶች ተጨማሪ መረጃን በምርጥ ምርጥ ት/ቤቶች የምዝገባ መመሪያ ውስጥ ያግኙ።

!

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



ክናፕ /KNAPP/
የክናፕ /Knapp/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት በዴንቨር ዌስትውድ /Westwood/ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ማኅበረሰብ 
እምብርት የሚገኝ ነው። በጠንካራ ሥርዓተ ትምህርት የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የሒሳብ፣ ማኅበራዊ ጥናት (የሶሻል ስተዲስ) 
እና ሳይንስ ትምህርቶች አማካኝነት ተማሪዎች ጠንካራ የትምህርት መሠረት ይገነባሉ። ክናፕ /Knapp/ የመማር ሂደቱን 
በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ በሥነ-ጥበብ እና ቴክኖሎጂ ያዳብራል።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  ቴክኖሎጂ  •  የዕይታ ጥበባት  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ምድብ-ተሻጋሪ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኩንስሚለር /KUNSMILLER/ የፈጠራ ጥበባት አካዳሚ
የኩንስሚለር /Kunsmiller/ የፈጠራ ሥነ-ጥበባት አካዳሚ ተማሪዎችን ከአጸደ ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ 
በፈጠራና በሥነ-ጥበብ ሙያ ለማዘጋጀት ታስቦ የተቀረጸ የማግኔት ት/ቤት ሲሆን ጥልቅ የኮሌጅ ማዘጋጃ ትምህርትም 
እየሰጠ ይገኛል። ሁሉም ተማሪዎች የቴያትር ጥበባትን፣ በ2-እና 3-ዲ የሚታዩ ሥነ-ጥበባትን፣ የሚዲያ ጥበባትን፣ 
ሙዚቃን እና ዳንስን ያጠናሉ/ይፈትሻሉ።

ወደፊት መግባት የሚያስቡ አዲስ ተማሪዎች በጃንዋሪ 2018 የሚዘጋጁ የምዝገባ ስብሰባዎችን መካፈል አለባቸው። ለተጨማሪ 
መረጃ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   
ሥነ-ጥበብ  •  የReggio Emilia አጸደ ሕፃናት  •  የሥነ-ጥበብ ልምምዶችና ስልጠናዎች /Internships and 
Mentorships/  •  ስፓኒሽኛ  •   የAP ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች •   

CreativeConnect  •  STEMConnect  •  ASCENT  •  የነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •   
የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ሻኔ ናይት  
/Shane Knight/ 

720-424-6130
knapp.dpsk12.org
500 S. Utica St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 568

ርዕሰ-መምህር፡- ዳንኤል ቪሌስካስ  
/Daniel Villescas/ 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way 

ማግኔት ት/ቤት 

የምዕራብ እና የደቡብ-ምዕራብ  
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
የምዝገባ ዞኖች ለ6ኛ-8ኛ 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከቅድመ-መደበኛ 
ትምህርት (ECE) እስከ 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 929

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

93

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 81% መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ሙንሮኢ /MUNROE/
ሙንሮኢ /Munroe/ በደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር ውስጥ በዌስትውድ አጎራባች የሚገኝ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን ያስተምራል። እንደ ትምህርት ቤት ማኅበረሰብ፣ ሙንሮኢ /Munroe/ ወሳኝ ቦታ 
የሚሰጠው ለተማሪዎች ውጤታማነት እና ለወላጆች ተሳትፎ ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  ድራማ •    
ዳንስ   •  የግኝት አገናኛ /Discovery Link/ • የ21ኛው መ/ክ/ዘ የትምህርት ማእከል • የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

የሒሳብ እና የሳይንስ አመራር አካዳሚ
በሒሳብ እና ሳይንስ አመራር አካዳሚ ሁሉም ሰው ተማሪ፣ አስተማሪ እና መሪ ነው። ተማሪዎች በጥልቅ/ጠንካራ ሥርዓተ 
ትምህርት የነገ ስኬታማ መሪዎች ለመሆን የሚያስፈልጉ ዕውቀትና ክህሎቶችን በመቅሰም ላይ በማተኮር ሁሉንም የትምህርት 
ዘርፎች ይማራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ • የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሙዚቃ •  ዳንስ •  
 ቤተ-መጽሐፍት   •  STEM የፍላጎት መስኮች  •  የሥነ-ጥበብ ማበልጸጊያ  •   ቴክኖሎጂ •  STEMConnect  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር  •  ሒሳብ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

መሪ መምህራን፦  
ብሌር ባልድዊን /Blaire Baldwin/ 
ርብቃ ሌን /Rebecca Lane/ 

720-424-1310
msla.dpsk12.org
451 S. Tejon St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 170

ርዕሰ-መምህር፡- አቢጋኤል ብራውን  
/Abigail Brown/ 

720-424-5230
munroe.dpsk12.org
3440 W. Virginia Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 504

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን፦

94

እድገት > 36% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

እድገት > 67% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   



ፓስካል ሊዶክስ /PASCUAL LEDOUX/ አካዳሚ
ፓስኳል ሊዶክስ /Pascual LeDoux/ አካዳሚ ለደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር የቅድመ መደበኛ ትምህርት የመጀመሪያው 
የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ማዕከል ነው። ሥርዓተ ትምህርቱና አዲሱ የትምህርት አካባቢያዊ ሁለቱም በተለይ ለሕፃናት 
ተማሪዎች ተብለው የተቀረጹና የተዘጋጁ ናቸው። ለሽልማት በበቃው ሁሉን አቀፍና የቅድመ ትምህርት መመዘኛዎች ጋር 
በተጣጣመው ሥርዓተ ትምህርታችን እንኮራለን። በወላጆች ተሳትፎ አስፈላጊነት ከእውነት እናምንበታለን።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) • ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  
የተቀናጁ ጥበባት • መዳረሻ ለአይፓዶች እና ፕሮሜቲያን ቦርዶች /Promethean Boards/ • ሞዴል 1 ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሮኪ ማውንቴን /ROCKY MOUNTAIN/ መሰናዶ ደቡብ-ምዕራብ
የሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/ መሰናዶ ደቡብ-ምዕራብ በትምህርት እና በባሕሪ ልማት ውስጥ ጥንካሬ 
እና ፍቅር ላይ ትኩረት ያድርጋል። በኮሌጅ-መሰናዶ ሥርዓተ- ትምህርታችን፣ የባሕሪ ቀረጻችን እና በአነስተኛ ቡድን 
ትምህርት አሰጣጣችን አማካኝነት ተማሪዎቻችንን ለአራት-ዓመት ኮሌጅ እና ከዚያም በኋላ ላለ ሕይወት በማዘጋጀት ላይ 
እናተኩራለን። ት/ቤታችን በ"PEAK" እሴቶቻችን የሚመራ ነው፦ ጽናት፣ ልህቀት፣ ድፍረት እና ደግነት 

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  STEAM 
(ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና፣ ሥነ-ጥበባት እና ሒሳብ) ክበብ •  ሮቦቲክስ  •  ቴያትር  •  ምግብ ዝግጅት •  
ስፓኒሽኛ  •   የተሳትፎ ማእከል  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •የትወና ጥበባት •  ሳይንስ ተኮር •  ሥነ-ጥበባት እና 
እደ-ጥበባት   •  ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •  የማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርት  •  የወላጅ/መምህር 
አደረጃጀት •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ለቲሻ ጃራ-ሊኬ  
/Leticia Jara-Leake/ 

720-423-9240
pascualledoux.dpsk12.org
1055 S. Hazel Court 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ECE
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 272

ርዕሰ-መምህር፡- ጀኒፈር ሪዜ  
/Jennifer Reese/ 

720-863-8920
rockymountainprep.org
911 S. Hazel Court 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 3ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 275

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

TNLI

95

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 69% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ሽሚት /SCHMITT/
ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ ግምት በመስጠት ሰማይ ጥግ ድረስ እንዲያልሙ እናበረታታቸዋለን። በመላ ት/ቤታችን ትኩረት 
የምናደርግባቸው የጋራ ዐበይት የስቴት ደረጃዎች፣ ጥልቀትና ጥንካሬ፣ ትምህርታዊ ቋንቋ፣ መግባባትን ማሳደግ እና ተገቢ 
ዲጅታልና ሌሎች ሀብቶችን በመጠቀም መተባበር ላይ ነው። ተማሪዎቻችን በተጨማሪም የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
ሥነ-ጥበብ እና ሙዚቃ ትምህርቶች ይሰጧቸዋል። እንዲሁም የድህረ-መደበኛ-ትምህርት-ሰዓት ፕሮግራሚንግ እና 
ቴክኖሎጂ ሁሉም ክፍል ውስጥ አሉን። ተማሪዎቻችን ሽሚትን /Schmitt/ የሚለቁት ለመካከለኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
እንዲሁም ከዚያ በኋላ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጓቸውን ክህሎቶች ቀስመው ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ •   የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • 
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ባንድ •  ስፓኒሽኛ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሳቢን ወርልድ /SABIN WORLD/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ሳቢን ወርልድ /Sabin World/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የዓለም አቀፍ ባካሎሬት የመጀመሪያ ደረጃ (ዓመቶች) 
ፕሮግራምን ይሰጣል። ግባችን በመጠየቅ-ላይ-የተመሠረተ እና ተማሪ-ተኮር በሆነ ትምህርት አማካኝነት በበይነ-ባሕልላዊ 
እና በዓለም አቀፋዊ ግንዛቤ እና መከባበር ይበልጥ ሰላማዊ ዓለምን ለመፍጠር የሚያግዙ ጠያቂ፣ አዋቂ እና አጋዥ 
ተማሪዎችን ማፍራት ነው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ-መደበኛ (ECE)  •  ቅድመ-መደበኛ (ECE) በስፓኒሽኛ • የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት • የሙሉ ቀን አጸደ 
ሕፃናት በስፓኒሽኛ •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  ቴክኖሎጂ  •  ስፓኒሽኛ •   
STEMConnect • የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ግለሰብ-ተኮር መማር-ማስተማር  •  የኬጂ-5ኛ ስማርትላብ •  
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ አኩስቲክ መካከለኛ፣ የመጀመሪያ ደረጃ እና የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- ክሪስተን ፍራሳኒቶ  
/Kirsten Frassanito/ 

720-424-4520
sabin.dpsk12.org
3050 S. Vrain St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 729

ርዕሰ-መምህር፡- ጄሴ ታንግ  
/Jesse Tang/ 

720-424-4230
schmitt.dpsk12.org
1820 S. Vallejo St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 344

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

TNLI

96

እድገት > 73% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 84% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ረቢ ሂል /RUBY HILL/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። የተለጠጠ 
የትምህርት ሂደትን ስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን፣ በሁሉም ልጅ ውስጥ የማወቅ ጉጉትን፣ ፈጠራን እና የይቻላል 
ስሜትን እናቀጣጥላለን። በስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ልጅዎ በኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም አስፈላጊ ለሆነ ስኬት በራስ 
መተማመንን እና የሕይወት ዘመን ክህሎቶችን ለማዳበር አጋጣሚዎችን ሁሉ ይፈትሻል/ይጠቀማል።

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  •  የተራዘመ የትምህርት 
ዓመት  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን  •  ማኅበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት  •  ለንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ ተጨማሪ 
የትምህርት ጊዜ •  ስፓኒሽኛ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የኮሌጅ መሰናዶ •  ለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፡- አሌክሳ ማሶን  
/Alexa Mason/ 

720-460-2800
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ኬጂ - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 455

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

97

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ቫልቨርዴ /VALVERDE/
ቫልቨርዲ በ21ኛው መ/ክ/ዘመን ተማሪዎቻችንን ለዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት የሚያዘጋጅ ጠንካራ/ጥልቅ የትምህርት 
ፕሮግራም ያቀርባል። ልምድ ያላቸውና ከፍተኛ ክህሎት ያላቸው መምህሮቻችን መላውን ልጅ ደህንነቱ በሚያስተማምንና 
ምቹ በሆነ የማስተማሪያ አካባቢ ለመንከባከብ የሚተጉ ናቸው። ሁሉን-አቀፉ የትምህርት ፕሮግራማችን በሙዚቃ፣ ሥነ-
ጥበብ፣ ቤተ መጽሐፍት፣ ቴክኖሎጂ እና የሰውነት ማጎልመሻ የትምህርት ዓይነቶች የዳበረ ሲሆን፥ ሰፋ ያለ ከመደበኛ 
ትምህርት-ሰዓት-በኋላ ፕሮግራምም አለው።

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበባት • ትንኮሳን መከላከል  •   
የማንበና መጻፍ (ሊትረሲ) እገዛዎች በደረጃ  •  የመማሪያ አትክልት ሥፍራ /Learning Garden/  • ቤተ-
መጽሐፍት •  ሙዚቃ  •  የአዎንታዊ ባሕርይ እርማትና ድጋፎች (PBIS) •  ቴክኖሎጂ  •  ስፓኒሽኛ  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ከECE-ኬጂ)

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ትሬይለር /TRAYLOR/ አካዳሚ
ትሬይለር /Traylor/ አካዳሚ በደቡብ-ምዕራብ ውስጥ የሚገኝ ተማሪዎች በተማሪ-ተኮር እና ተንከባካቢ አካባቢ ውስጥ 
ጠንካራ፣ ሁሉን አቀፍ ትምህርትን የሚያገኙበት የአጎራባች/መንደር ት/ቤት። መማሪያ ክፍሎች አንድ ዓይነት ተማሪዎችን 
በአንድ በሚቦድን ዘዴ /platooning/፣ በተማሪዎች የመማር ምርጫ ወይም ዘይቤ መሠረት በልዩነት በሚቀርብ 
የትምህርት ዘዴ /differentiation/፣ እንዲሁም የማስተማር ዘዴዎችን እንደገና በማደራጀት እና በአሰተሳሰብ ስልቶች 
(ስትራቴጂስ) ላይ ትምህርታዊ/አካዳሚክ ትኩረት በማድረግ የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎቶች ለማሟላት የተዋቀሩ ናቸው። 
የምልዑ ስብዕና ትኩረት የጠዋት ስብሰባዎችን፣ “chill” ቦታዎችን፣ ሳቢ የመማሪያ ድባቦችን፣ የማበልጸጊያ ዕድሎችን እና 
የፀባይ/አመል ቀረጻ ፕሮግራሚንግን ያካትታል።  

ፕሮግራሞች፦

ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE)  •  ቅድመ መደበኛ ትምህርት (ECE) በስፓኒሽኛ  •  የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት •   
የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት በስፓኒሽኛ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት/ዳንስ  •  ሳይንስ  •  ቴክ ላብ/ቤተ-
መጽሓፍት  •  ሙዚቃ  • ኮግኒቲቭ የአስተሳሰብ ስልቶች (ስትራቴጂስ)  •  ኳየር  •  ዴንቨር SCORES ሶከር  •  
STEMConnect  
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ርዕሰ-መምህር፡- ዳውን ካሪኮ  
/Dawn Carrico/ 

720-424-3480
traylor.dpsk12.org
2900 S. Ivan Way 

ማግኔት ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 479

ርዕሰ-መምህር፡- አንድሪው ስኩትዝ  
/Andrew Schutz/ 

720-424-3250
valverde.dpsk12.org
2030 W. Alameda Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 5ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን:- 309

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

98

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 40% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት



“ተማሪዎቻችን የማኅበረሰቡ አካል እንደሆኑ 
እንዲሰማቸው መምህራን የምር በአንድነት 
ይሠራሉ።”



LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

The Internet belongs in the home. It has the 
power to connect individuals to a world of 
knowledge and opportunities, including 
greater access to education, healthcare, 
employment, news, and information.

Internet EssentialsSM from Comcast brings 
a� ordable, high-speed Internet home for 
$9.95 per month. You may qualify if you 
have at least one child who is eligible for 
the National School Lunch Program or if 
you receive HUD housing assistance.

Since the program’s launch in 2011, 
Internet Essentials has helped 1 million 
households get connected. And we 
couldn’t do it without our amazing 
partner organizations. Together we can 
bring the Internet home to even more 
individuals across the country and help 
transform even more lives.

Visit InternetEssentials.com/Partner to 
learn more.
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