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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች
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በምዝገባ መመሪያው ውስጥ ተካትቶ 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 አይወስድም። 



DPS በጨረፍታ

ቀላል የማጣቀሻ መመሪያ

DPS  
የዴንቬር 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 ያላቸው አቅም ተሰጥዖ እና እምቅ ችሎታ እጅግ 
ልዩ ከመሆኑ የተነሳ 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 ሥራ 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 
እንዲወስኑ 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 ሁሉ 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። አንዳንድ 
የቻርተር ት/ቤቶች አጎራባች ክልልንን ያገለግላሉ ወይም በተወሰነ አካባቢ 
ለሚኖሩ ተማሪዎች ቅድሚያ ሊሰጡ ይችላሉ።

 

የጎዳና ቀያሽ /PATHWAYS/ ት/ቤቶች

ተማሪዎችን ለኮሌጅ እና ለሥራ ለማዘጋጀት በሚሰጡት ሰፊ እና ልዩ 
ድጋፍ ይታወቃሉ።

 ■ የአንድ ላይ ምዝገባን፣ የከፈተኛ ምደባ ኮርሶችን፣ የነጥብ ማግኛ /credit 
recovery/፣ የማጠቃለያ አገልግሎቶችን፣ ለኮሌጅ እና ለሥራ የምክርና 
የሥራ ላይ ልምምድ ዕድሎችን ያካተቱ ዲፕሎማ-የሚሰጡ ሁለገብ 
ፕሮግራሞች።

 ■ አብዛኞዎቹ ተማሪዎችን የሚቀበሉት በማመልከቻ ብቻ ነው።
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የት/ቤት ሥራ 
አፈጻጸም ማዕቀፉን 
(SPF) ይረዱ

ድር፦ spf.dpsk12.org
ኢሜይል፦ spf@dpsk12.org

ት/ቤቶች ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ምን ያህል በደንብ እንደሚያገለግሉ ማወቁ 
በሁሉም ሰፈር ውስጥ ምርጥ ት/ቤቶች 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። SPF አንድን ት/ቤት ለልጅዎ የተሻለ መሆን አለመሆኑን ለመወሰን 
አንድ መመዘኛ ብቻ መሆኑን እባክዎ ያስታውሱ። 
 
 
ሁሉም ት/ቤቶች ምናልባትም በSPF ላይ ውጤቶችን ማሳየት የጀመሩ በለውጥ/በመሻሻል ሂደት 
ውስጥ ናቸው። እንዲህ ዓይነቶቹ ትልልቅ ለውጦች በተጨማሪ ግብዓቶች የሚታገዙትን የልዩ/
የላቁ አስተማሪዎችን (የትምህርት ባለሙያዎችን) ትዕግስት እና ትጋት ይጠይቃሉ። ለዚህም ነው 
DPS የበለጠ ድጋፍን በይበልጥ 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 ግቦችን እንጠብቅባቸዋለን።

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 ወደቢጫ 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 የሚያስፈልጋቸው ጥቂት መስኮች እንዳሉ ሆነው 
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

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%)

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።

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

7



ደረጃዎች/ስታንዳርዶች እና ምዘናዎች

የትምህርታዊ ደረጃዎች 

DPS ተማሪዎች ለ21 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 ባለፈ በጥልቀት እንዲያስቡ 
ያደርጋቸዋል፣ በዚህም ለእያንዳንዱ የክፍል ደረጃ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን በጥልቀት ያዳብራሉ።

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/እድገቶችን 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 standards.dpsk12.orgን ይጎብኙ። ስለፈተና ለውጦች ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘትን ጨምሮ በCMAS ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
standards.dpsk12.org/assessmentsን ይጎብኙ።
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የዴንቨር 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።
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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 ወደት/ቤቶች እንመድባለን።

ቀጣዩ የት/ቤት ምርጫ /SchoolChoice/ ወቅት ፌብ. 1 ቀን 2018 ይጀምራል። 
ማመልከቻዎች እስከ ፌብ. 28 ቀን 2018 ከቀኑ 4 ፒ.ኤም. ድረስ መግባት አለባቸው።

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 ላይ ይካፈሉ

 ■ ት/ቤቶችን ይጎብኙ

ይፈልጉ

 ■ መለያን (አካውንትን) ይፍጠሩ

 ■ ምርጫዎ የሆኑትን አምስቱን ት/ቤቶች 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።

10



 

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 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። 

ይህን ድር ጣቢያ በመጎብኘት schoolchoice.dpsk12.org መረጃን ሁሌም ያግኙ።

 

የምዝገባ ዞን ምንድን ነው?

በDPS ውስጥ የተወሰኑ ት/ቤቶች በምዝገባ ዞኖች ውስጥ ይገኛሉ። የምዝገባ ዞኖች ተማሪዎች በሚኖሩበት አካባቢ ውስጥ በአንድ ት/ቤት ብቻ 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 ድር ጣቢያ 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

የት/ቤት ምርጫ ሂደት ቁልፍ ቀኖች፦
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የት/ቤት ፕሮግራሞች

ከፍተኛ ምደባ (AP)

DPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ልክ-እንደ-ኮሌጅ ጠንካራ 
በሆነ የትምህርት ተሞክሮ ውስጥ ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዝግጁ 
የሚሆኑባቸውን የከፍተኛ ምደባ ክፍለ-ጊዜዎችን ያቀርብላቸዋል። የAP 
ሥርዓተ ትምህርት በኮሌጅ ቦርዱ የተዘጋጀ እና ከቅድመ-ምረቃ የኮሌጅ 
ኮርሶች ጋር አቻ ተደርገው የሚወሰዱ ደረጃቸውን የጠበቁ ኮርሶችን የሚሰጥ 
ነው። በብሔራዊ የAP ፈተና ውጤታቸው የማለፊያ ነጥብን ያገኙ ተማሪዎች 
በተሳታፊ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ዘንድ ነጥብን (ክሬዲት) እና ከፍተኛ 
ምደባን ሊያገኙ የሚችሉ ይሆናሉ። ይህም በኮሌጅ ቆይታቸው ላይ ጊዜን 
እና ገንዘብን ሁለቱንም የሚቆጥብላቸው ይሆናል። የAP ኮርሶች ከ30 በላይ 
በሆኑ የDPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ይሰጣሉ።

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 ስኬት እንዲያያዘጋጅ የተነደፈ የኮሌጅ-ዝግጁነት 
ሥርዓት 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።

ASCENT

ASCENT ለተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቂያ መስፈርቶችን 
ካሟሉ በኋላ ለአንድ ሙሉ ዓመት ከክፍያ ነፃ የኮሌጅ ትምህርትን የመከታተል 
ዕድል ይሰጣል። ተማሪዎች በዚህ ፕሮግራም ለመሳተፍ ለመጨረሻ (ሲኔየር) 
ዓመታቸው ለመሳተፍ ፍላጎት የማሳወቂያ /Intent to Participate/ 
ማመልከቻ ማስገባት፣ ለቀረበላቸው ጥያቄ /prompt/ አንድ-ገጽ ምላሽ 
መጻፍ፣ በመረጡት የትምህርት ፕሮግራም ለኮሌጅ ዝግጁ መሆን እና 
እንዲሁም የመጨረሻ ዓመታቸው ማብቂያ ላይ 12 የኮሌጅ ክሬዲት ሰዓቶች 
(100 ደረጃ /level/ ወይም ከዚያ በላይ) ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው።

የአንድ-ላይ /CONCURRENT/ ምዝገባ 

የአንድ-ላይ ምዝገባ ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እየተማሩ እያሉ የነፃ 
ኮርሶችን በአካባቢ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ለመውሰድ ያስችላቸዋል። 
ተማሪዎች ገና በደጋፊ የሁለተኛ ደረጃ አካባቢ ወይም በኮሌጅ ግቢ ውስጥ 
እያሉ የኮሌጅ እና የሁለተኛ ደረጃ ነጥቦችን በአንድ ጊዜ ያገኛሉ፣ ለኮሌጅ 
ትምህርት ጫናዎች (ቻሌንጅስ) ልምድን ያገኛሉ። የአንድ-ላይ ምዝገባ 
በሁሉም የDPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች እና በተመረጡ የDPS ቻርተር 
ት/ቤቶች ይገኛል። የአንድ-ላይ ምዝገባ ተሳትፎ ተማሪዎች ለኮሌጅ ባላቸው 
ዝግጁነት እንዲሁም ተማሪዎች ከአማካሪያቸው ወይም ከት/ቤቱ አመራር 
ጋር በመሆን በሚዘጋጀው የግላዊ የሥራ እና ትምህርት ዕቅድ (ICAP) ላይ 
የሚመወሰን ነው።

ነጥብ ማግኛ /CREDIT RECOVERY/

ነጥብ ማግኛ ተማሪዎች በስኬት ላላጠናቀቋቸው ትምህርቶች ነጥብ የማግኛ 
አማራጭን የሚሰጥ ነው። DPS በሁሉም ዲስትሪክት በሚያስተዳድራቸው 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ውስጥ ችሎታ-ተኮር የመሰመር-ላይ (ኦንላይን) 
እና በመምህር-የሚደገፍ ፕሮግራም በማደረግ የነጥብ ማግኛን /Credit 
Recovery/ ይሰጣል።

የዴንቨር ስኮላርሽፕ ፋውንዴሽን (DSF) የወደፊት ማእከላት

የዴንቨር የነፃ ትምህርት/ስኮላርሽፕ ፋውንዴሽን (DSF) የወደፊት 
ማእከላት ከዴንቨር የነፃ ትምህርት/ስኮላርሽፕ ፋውንዴሽን ጋር አጋሮች 
ሲሆኑ ተማሪዎች ለአራት ዓመት፣ ለሁለት ዓመት ወይም ለቴክኒክ ትምህርት 
ሲዘጋጁ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል። ተማሪዎች ለስኮላርሽፕ  እንዲያመለክቱ፣ 
እንዲያገኙ እና በኮሌጅ ውስጥ ውጤታማ እንዲሆኑ አማካሪዎች ያግዟቸዋል።
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DPS ሥራ አገናኝ /CAREERCONNECT/

የDPS ሥራ-አገናኝ /CareerConnect/ ለተማሪዎች በጤና፣ በንግድ፣ 
በትምህርት፣ በምህንድስና፣ በከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ፣ በፈጠራ ጥበብ፣ 
በመስተንግዶ፣ በሕዝብ ጸጥታ/ደህንነት እና በቴክኖሎጂ ጨምሮ በርካታ 
የኢንዲስትሪ-ተኮር ኮርሶችን የሚሰጥ ሁሉን-አቀፍ ፕሮግራም ነው። 
በሥራ/በሙያ ጎዳና በተመዘገቡበት ጊዜ ተማሪዎች  የሥራ-ላይ ልምምድን 
(ኢንተርንሽፕን)፣ የሥራ-ላይ ስልጠናን (ሜንቶሪንግን) እና ሌሎችንም 
ጨምሮ ተግባራዊ የሥራ ተሞክሮዎችን እንዲያገኙ ከኩባንያዎች፣ ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት እና ለትርፍ ካልተቋቋሙ ድርጅቶች ጋር ይጣመራሉ። 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ትምህርቶች በባሕርያቸው STEM-ተኮር እና 
አሳሽ ሲሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ትምህርቶች ደግሞ ከጀማሪ ወይም 
ከመግቢያ እስከ ከፍተኛ ውስብስብ ይዘቶች የሚያድጉ ናቸው።

ሥራ-አገናኝ /CareerConnect/ የኮሌጅ ነጥብ (ክሬዲት) ዕድሎችን 
ይሰጣል፣ እንዲሁም ከአራት ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከሁለት ዓመት 
የማኅበረሰብ እና ቴክኒክ ኮሌጆች፣  የሥራ-ላይ ልምምድ ፕሮግራሞች 
(አፓረንትስሽፕ) እና የግብረ ኃይል ሰርቲፊኬሽኖች ጋር ያገናኛል። ፕሮግራሙ 
ተመራቂዎች በከፍተኛ ተፈላጊ ክህሎቶች የተካኑ እንዲሆኑ እና በፍጥነት እና 
በከፍተኛ ሁኔታ እያደጉ ባሉ የኮሎራዶ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለቀጣይ 
የትምህርት እና የሥራ ዕድሎች መንገድ ይከፍትላቸዋል። ACEConnect 
አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ለድኅረ-ሁለተኛ ደረጃ እና ለሥራ ዝግጁነት 
የሚያስፈልጓቸውን ክህሎቶች እንዲገነቡ የሚያግዝ ነው።

ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራሞች

ባለሁለት ቋንቋ ፕሮግራሞች በእንግሊዝኛ እና ሌላ ሁለተኛ ቋንቋ ሥርዓተ 
ትምህርትን በማቅረብ ለተማሪዎች የሁለት ቋንቋ ተናጋሪነትን እና የሁለት 
ቋንቋዎች ዕውቀት ባለቤትነት ዕድልን ይሰጣሉ።

ቅደመ ኮሌጅ /EARLY COLLEGE/

ሰባት የDPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች – ስድስት በዲስትሪክት የሚመሩ 
ት/ቤቶች እና አንድ ቻርተር ት/ቤት – በስቴት የተመረጠ ቅድመ-ኮሌጅ 
ሞዴልን ይከተላሉ። ይህ ሞዴል ከአካባቢ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች 
አጋርነት አማካኝነት ተማሪዎች የኮሌጅ-ደረጃ ኮርሶችን ገና በሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት ውስጥ እያሉ በነፃ መውሰድ እና ወደ ኮሌጅ ዲግሪ የሚያመራቸው 
ዓለም አቀፋዊ ጎዳናን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። በDPS የቅድመ ኮሌጅ 
አማካኝነት ተማሪዎች አምስተኛ ዓመት የኮሌጅ-ብቻ ትምህርቶችን 
የማጠናቀቅ አማራጭ አላቸው። ግቡ እያንዳንዱ የቅድመ ኮሌጅ ተማሪ 
ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በሚመረቁበት ጊዜ 60 የኮሌጅ ክሬዲት ሰዓቶችን – 
ወይም ከአሶሼት ዲግሪ ጋር የሚመጣጠን – እንዲያገኝ ነው። 

ተግባር ተኮር ትምህርት /EXPEDITIONARY LEARNING/

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

ዓለም አቀፍ ባካሎሬት  (IB)

ዓለም አቀፍ ባካሎሬት (IB) ፕሮግራም ወጥ እና በዓለም ዙሪያ ታዋቂ የሆነ 
ፈታኝ የሆነ (ቻሌንጂንግ) 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 ዓለምአቀፋዊ 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።

ስለኮሌጅ እና የሙያ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት collegeandcareer.dpsk12.orgን ይጎብኙ።
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ዓለም አቀፍ-ተኮር ት/ቤቶች

ዓለምአቀፍ 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 
የትኩረት ት/ቤቶች የጋራ ታሪክ እና ባሕል ያላቸውን ተማሪዎች 
በአንድ ላይ በማሰባሰብ የድጋፍ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። 
ዓላማው የአሜሪካን ኢንዲያን እና የአላስካ ተወላጅ ተማሪዎችን 
የምረቃ ምጣኔን 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 አማካኝነት በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ 
ትምህርት ላይ ልዩ ትኩረት ያደርጋሉ።

የዴንቨር 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 /ABRAHAM LINCOLN/  
(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

የቀጠለየት/ቤት ፕሮግራሞች
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የዴንቨር ስኮላርሺፕ ፋውንዴሽን
ኮሌጅ፣ ይቻላል!

የዴንቨር ስኮላርሺፕ ፋውንዴሽን በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የDPS ተመራቂዎች ኮሌጅ 
ገብተው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ያስችላል። በ12 የDPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚገኙት የወደፊት ማዘጋጃ ማእከላት የሁለተኛ ደረጃ ተመራቂ ተማሪዎች 
ወደ ኮሌጆችና የሙያ ት/ቤቶች ለመግባት እንዲያቅዱ ያግዟቸዋል። ለስኮላርሺፑ መስፈርቱን 
ለሚያሟሉ በDPS የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለአራት ዓመታት ለተከታተሉ ተማሪዎች 
ይሰጣሉ።

ተጨማሪ መረጃን ከwww.denverscholarship.org ያግኙ።
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የትራንስፖርት አገልግሎት

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

የDPS ትራንስፖርት አገልግሎት ተልዕኮ 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)  በቀጠናቸው 
ውስጥ ባለ 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) በቀጠናቸው ውስጥ 
ባለ 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) በቀጠናቸው ውስጥ 
ባለ 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  transportation.dpsk12.
org/eligibilityን ይጎብኙ።

የምዝገባ ዞኖች
በምዝገባ ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች ለዚያ የተለየ ዞን የተመደበ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ።

 ■ ሰክሰስ ኤክስፕረስ /Success Express/፦ 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 ኤክስፕረስ /Southwest Express/፦ 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 ደረጃ ት/ቤት 
የምዝገባ ዞን ውስጥ የሚኖሩና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን የሚከታተሉ 
ተማሪዎችን የሚያገለግል የትራንስፖርት ሥርዓት ነው። 

 

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

 ■ ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን /Greater Park Hill/Stapleton/ 
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።

የቻርተር ት/ቤቶች
የቻርተር ት/ቤቶች የራሳቸውን የትራንስፖርት ፖሊሲ እንዲሁም 
ለተማሪዎቻቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለመስጠት ከDPS ጋር 
ኮንትራት መግባት ካለባቸው ወይም ከሌለባቸው 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 በተጨማሪ ትምህርት ቤቱ የሚያቀርበው 
የትራንስፖርት ዓይነትም ተጠቅሷል።
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የት/ቤት አውቶብስን የሚጠቀሙ ተማሪዎች ወላጆች 
ስለልጆቻቸው የአውቶብስ አገልግሎት ወቅታዊ 
መረጃ እና ለውጦች በአውቶብስ ዜና-መጽሔት 
አማካኝነት በሰዓቱ ይደርሷቸዋል። አውቶብሶች 
በትራፊክ፣ በድንገተኛ ሁኔታ ወይም በአየር ፀባይ 
ምክንያት ከ15 ደቂቃ በላይ ሲዘገዩ አጭር የጽሑፍ 
መልእክት፣ የኢሜል እና የድምጽ ማሳወቂያዎች 
ለወላጆች ይላካሉ። ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ 
የሆኑ ተማሪዎች ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያስመዘግቡ 
በሰጧቸው የስልክ ቁጥር እና የኢሜል አድራሻ 
መሠረት የአውቶብስ መጽሄት እንዲደርሳቸው በቀጥታ 
ይመዘገባሉ።

የአውቶብስ ዜና-መጽሔት፦

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 በተመለከተ ተጨማሪ ለማግኘት ela.dpsk12.orgን 
ይጎብኙ።

የልዩ ሁኔታ /EXCEPTION/ ቅጽ ሂደት
ወላጆች የልጆቻቸውን ፍላጎቶች ሊያሟላ የሚችል ት/ቤትን የመምረጥ 
ነፃነታቸውን DPS ያከብራል። ከቀጠና 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 በ 
transportation.dpsk12.org ላይ ይገኛሉ።

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።
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“ 
በተሻለ ሊማሩበት የሚችሉበትን መንገድ ራሳቸው 
ፈትሸው እንዲያገኙ በማድረግ እና በዚያም ላይ በማገዝ 
ግላዊ የመማር ዘይቤዎችን እናካትታለን።” 

የልጅዎን ፍላጎቶች ማሟላት

የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ (GT) አገልግሎቶች

ድር፦ GT.dpsk12.org
ስልክ፦ 720-423-2056

የDPS ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎቶች አንድን ነገር 
ለማከናወን ያላቸውው አቅም፣ ተሰጥዖ እና እምቅ ችሎታ 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) ውጤታማነት 
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 
ይገመገማሉ።

የባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ አገልግሎቶች 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 
ያላቸው አሠራር ከዚህ የተለየ ነው፤ 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።
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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/፣ ሌና 
አርኩሌታ /Lena Archuleta/፣ ሞሬይ /Morey/፣ ፖላሪስ /Polaris/፣ ሳውዝሙር 
/Southmoor/፣ እና በቴለር /Teller/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ይገኛል።  
(በ2018-2019 የትምህርት ዓመት፣ ካርሰን /Carson/ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ 
HGTን የሚሰጥ ሲሆን ሎውሪ /Lowry/ ደግሞ ለአንደኛ ክፍል HGTን 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/፣ ሌና አርኩሌታ /Lena 
Archuleta/፣ ሞሬይ /Morey/፣ ፖላሪስ /Polaris/፣ ሳውዝሙር /Southmoor/፣ እና/
ወይም ቴለር /Teller/ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶችን የHGT ፕሮግራምን በትምህርት ቤት 
ምርጫ ቅጻቸው ውስጥ ሊያካትቱ ይችላሉ። ስለHGT ማመልከቻ መረጃ ት/ቤቶችን በተናጥል 
እንዳይጠይቁ እባክዎ። 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 በዋና 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 ቋንቋ መጠይቅ (HLQ) የተባለ አንድ ቅጽ ይሞላሉ፣ ይህም በተማሪው እና በቤተሰቦቹ የሚነገረውን/ሩትን 
ቋንቋ/ዎች ለመለየት የሚያስችል ነው። በቤት ቋንቋ መጠይቁ (HLQ) ላይ ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆነ ቋንቋ ከሞሉ ት/ቤቱ የልጅዎን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ 
ይገመግማል፣ በውጤቱ መሠረት ፍላጎቱን ሊያሟሉ የሚችሉ አገልግሎቶችን 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 ሁለቱንም ቋንቋዎች የሚያውቁ 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 ብዛት ላይ በመመሥረት 
ት/ቤቱ ተጨማሪ እገዛን የሚሰጥ የአፍ መፍቻ ቋንቋው እንደተማሪዎቹ የሆነ አስጠኚን 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 ela.dpsk12.org/ela-programs 
ላይ ማግኘት ይችላሉ።

የልጅዎን ፍላጎቶች ማሟላት የቀጠለ
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የአዲስ ገቢዎች ማእከሎች

የአዲስ ገቢዎች ማእከሎች ለዩ.ኤስ. አዲስ ለሆኑ እና በየሀገሮቻቸው 
የትምህርት ሥርዓቶች ውሱንነት ምክንያት ከአዲሱ የትምህርት ሥርዓት 
ጋር ለመላመድ ተጨማሪ ድጋፎችን ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች 
የተቀረጹ ልዩ ፕሮግራሞች ናቸው። የአዲስ ገቢዎች ማእከሎች የሚገኙት 
በኢዛቤላ ብርድ/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 ፍላጎት 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 ሰጪዎች እንዲሁም ከንግግር/ቋንቋ እና 
አካል-እንቅስቃሴ (ሞተር) ወጌሻዎች (ቴራፒስቶች) ድጋፍ ሊደረግላቸው ይችላሉ።

ማነው ብቁ የሚሆነው?

ብቁነት ከተወሰኑ አካል ጉዳተኝነቶች ጋር የተገናኙ መስፈርቶችን በሚጠቀም መደበኛ የግምገማ 
ሂደት የሚወሰን ነው። በዚህ ግምገማ ሂደት ወላጆች ስለልጃቸው ለአገልግሎቱ ብቁነት እና 
አማራጮች በተመለከተ 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 ትምህርት አገልግሎቶችን እንዴት ማግኘት ይቻላል?

ተማሪዎች ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች በቀጥታ አይመዘገቡም። ይልቁንስ፣ 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 እያንዳንዱ የDPS የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶቻችን ያላቸው የፕሮግራሞች፣ የሥራ አፈጻጸም፣ የመገኛ ቦታ እና የአድራሻ 
መረጃዎችንና መግለጫዎችን ይዘዋል። የት/ቤቶች መግለጫዎች በክልል የተደራጁ ናቸው። በእያንዳንዱ ት/ቤት የትኞቹ ፕሮግራሞች እና 
አቅርቦቶች እንዳሉት የሚያመለክቱ እነዚህን ምልክቶች ይፈልጉ/ይመልከቱ።

 

የትራንስፖርት አገልግሎት

ትራንስፖርት መኖሩን ከሚያሳየው ምልክት /icon/ በተጨማሪ ትምህርት ቤቱ የሚያቀርበው የትራንስፖርት ዓይነትም 
ተጠቅሷል። ስለልዩ ልዩ የትራንስፖርት አገልግሎት ዓይነቶች 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 በእረፈት ጊዜያት እንዲሁም 
በክረምት ተማሪዎች ጊዜያቸውን ምቹ በሆነ ቦታ እንዲያሳልፉ፣ ትምህርታዊ፣ 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 ፖሊሲ 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 ፕሮግርሞች መግለጫዎችን ለማግኘት ገጽ 20 እና 21 ይመልከቱ። ስለሚሰጡ ዝርዝር 
አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ ወይም http://ela.dpsk12.org/parent-portal/programsን 
ይጎብኙ።

23



270

225

225

70

25

25

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)

Valdez
Brown

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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270

225

225

70

25

25

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)

Valdez
Brown

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)

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 (RMP) 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 ግቢ

መግለጫ ቁልፍ

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

የሚከተሉት ት/ቤቶች በ2018-19 
የትምህርት ዓመት ይከፈታሉ፦

25



“ 
የምንሠራው ሥራ ሁሉም 
ተማሪዎቻችን እያደጉ መሆናቸውን 
ያረጋግጣል።” 
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ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ
ኮሊጂየት /Collegiate/ የመሰናዶ አካዳሚ

DCIS በሞንትቤሎ

ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኔዬር  
ቅደመ-ኮሌጅ

DSST በኖኤል /Noel/ ግቢ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ 
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ 
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ፋሬል ቢ. ሃውል /Farrell B. Howell/

ፍሎሪዳ ፒት ዋለር /Florida Pitt Waller/

ሃይ ቴክ /High Tech/ ቅድመ-ኮሌጅ 

KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር  
የአመራር አካዳሚ

KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር  
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሌጋሲ ኦፕሽንስ /Legacy Options/ 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ሜሪ ኤል. ግሪንውድ /Marie L. 
Greenwood/ አካዳሚ

ማክግሎን /McGlone/ አካዳሚ

ሞንትቤሎ /Montbello/ የሙያ እና 
የቴክኒክ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ኖኤል /Noel/ የማኅበረሰብ ሥነ- 
ጥበባት ት/ቤት

ኦማር ዲ ብሌር /Omar D. Blair/

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ –  
ግሪን ቫሊ ራንች /Green Valley Ranch/

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ –  
ሞንትቤሎ /Montbello/

ስትራይቭ /STRIVE መሰናዶ –  
ራይዝ /Rise/

ቪስታ /Vista/ አካዳሚ
27



ኮሊጂየት /COLLEGIATE/ የመሰናዶ አካዳሚ
የኮሊጂየት /Collegiate/ መሰናዶ አካዳሚ ከኦውሮራ /Aurora/ የማኅበረሰብ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ተማሪዎች 
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ እያሉ የኮሌጅ ነጥብ (ክሬዲት) የማግኘት እና ለአሶሼት ዲግሪ የመሥራት ዕድልን እንዲያገኙ 
ያደርጋል። በአራት ዓመት ውስጥ ተማሪዎች ቢያንስ የአንድ ዓመት ነጥብ (ክሬዲት) ማግኘት እና አሶሼት ዲግሪያቸውን 
ለመያዝ ለአምስተኛ ዓመት የመመለስ አማራጭ ሊኖራቸው ይችላሉ። CPA የሒሳብ የማጠናከሪያ ትምህርቶችን እና 
የማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) እገዛዎችን ጨምሮ በርካታ ድጋፎችን ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  የቅድመ ኮሌጅ ትምህርቶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ንግግር 
እና ክርክር  •  ስፓኒሽኛ  • ባሕላዊ/የውርስ ስፓኒሽኛ  •  ላቲን ዳንስ  •  የAP ኮርሶች  • ሜንቶሪንግ  •  ጎዳናዎች 
/Pathways/ ወደ ማስተማር •  ACT መሰናዶ  •  ፈረንሳይኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  
የወደፊት ማእከል  •  AVID  •  ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል  •  JROTC  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)  የባሰ 

(Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

DCIS በሞንትቤሎ
ዴንቨር የዓለም አቀፍ ጥናቶች ማእከል በሞንትቤሎ (DCISM) ዓለም-አቀፋዊ ጥናቶችን፣ የዓለም ቋንቋዎችን እና 
ለተማሪዎች ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ሥራ እና ሕይወት ተወዳዳሪ የሚያደርጓቸው ክህሎቶችን የሚሰጡ ጥበባትን ያጣመረ ልዩ 
ትምህርትን ያቀርባል። ፕሮጀክትን መሠረት ያደረገ ትምህርት፣ ቴክኖሎጂ እና አስገዳጅ ያልሆነ ጉዞን የሚያካትት የተሞክሯዊ 
/experiential/ ትምህርት ላይ ትኩረት እናደርጋለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የAP ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ቴክኖሎጂ  •  የሒሳብ ማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት  •  ቻይንኛ  •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች •  ACEConnect   •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል  •  ASCENT  • ነጥብ ማግኛ 
/credit recovery/ •  JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት  • ዓለም አቀፍ ተኮር •  የአዲስ ገቢዎች ማእከል   •  
የስሜት ፍላጎቶች (AN) የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ 
ጤና ጣቢያዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ማርታ ጉስታፍሶን 
/Martha Gustafson/

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org
5290 Kittredge St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 442

ርዕሰ-መምህር፦ ጁሊ ሙርገል  
/Julie Murgel/

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 929

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

28

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 68% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 35% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኔዬር ቅደመ-ኮሌጅ
ፕሮጄክት-ተኮር ትምህርትን፣ የተማሪ ፖርትፎሊዮችን እና ኢንተርንሽፖችን ጨምሮ ከጠንካራ የኮሌጅ መሰናዶ ሥርዓተ-
ትምህርት፣ ከጠንካራ የት/ቤት ባሕል፣ ከመምህራን ከፍተኛ የማገዝ ፍላጎት እና ከተለያዩ የትምህርት ዕድሎች ተጠቃሚ 
በመሆን የDMLK ተማሪዎች ለድህረ-ሁለተኛ ዕቅዶቻቸው እና ከዚያም በኋላ ለሚኖሯቸው ዝግጁ ናቸው። ት/ቤታችን 
ተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከክፍያ ነፃ የሆነ የአሶሼት ዲግሪ ወይም የምስክር ወረቀት ይዘው የመመረቅ ዕድልን 
ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ስፓኒሽኛ •  የAP ኮርሶች  •   የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ 
ምዝገባ • የሥራ-አገናኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል  •   
AVID  •  ASCENT  • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/   • የማጠናከሪያ ትምህርት  • ሥነ-ጥበባት ተኮር •  
ረቂቅ ሥነ-ጥበባት • የትወና ጥበባት  •ሳይንስ ተኮር  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ፣ የባሰ (Sev) ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያዎች

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST በኖኤል /NOEL/ ግቢ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
የDSST በኖኤል /Noel/ ግቢ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ 
አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው 
ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን 
ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነ እና ብዝሃነት ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን 
እየተማሩ ጠንካራ ራስን የማወቅና የመሆን ስሜትን ያዳብራሉ – አነስተኛ ት/ቤቶቻችን ማንም በክፍተቱ ሾልኮ አለመቅረቱን 
ያረጋግጣሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሙዚቃ • የትወና ጥበባት • የማጠናከሪያ ትምህርት • ሳይንስ-ተኮር •

የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፦ ኪምበርሊ ግሬይሰን 
/Kimberly Grayson/

720-424-0420
mlk.dpsk12.org
19535 E. 46th Ave.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,042

ርዕሰ-መምህር፦ ብራንዲ ቺን  
/Brandi Chin/

303-524-6324
dsstpublicschools.org
5290 Kittredge St.

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ 6
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 147

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ወደፊት የሚወሰን

29

አዲስ ት/ቤት

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ 
አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው 
ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን 
ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ  •  ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት  •  ከAnschutz የሕክምና ግቢ ጋር በተደረገ ስምምነት 

አማካኝነት ትኩረት በጤና ሳይንሶች ላይ  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  
የወደፊት ማእከል  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር  •  ቴክኖሎጂ ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የግሪን ቫሊ ራንች /GVR/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ 
አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው 
ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን 
ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት  •  ከAnschutz የሕክምና ግቢ ጋር በተደረገ ስምምነት 

አማካኝነት ትኩረት በጤና ሳይንሶች ላይ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   
ሳይንስ ተኮር  •  ቴክኖሎጂ ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና 
የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ጀና ካሊን  
/Jenna Kalin/

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 2

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 526

ርዕሰ-መምህር፦ ካሮሊን ጓዲያኒ  
/Caroline Gaudiani/

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 3

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 450

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 82% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 75% መስፈርቶችን አሟልቷል



ፋሬል ቢ. ሃውል /FARRELL B. HOWELL/
ፋሬል ቢ. ሃውል /Farrell B. Howell/ የምሉዕ ስብዕና ዕድገት ላይ ትኩረት በማድረግ ከሥነ-ጥበብ ጋር የተቀናጀ እና 
እጅግ የላቀ ትምህርትን 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 ለ"ድህረ-መደበኛ-ሰዓት" ትምህርት  • STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ ተኮር  •  
ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ጥበባት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም (ከኬጂ - 5ኛ ክፍል)

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

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  •  ምስላዊ ጥበባት •  STEMConnect  •  AVID  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት • MI መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ራሄል ማሰይ  
/Rachel Massey/

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

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

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

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 808

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

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

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 817

TNLI (ከECE-5ኛ) 
ESL (ከ6ኛ-8ኛ)

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI (ከECE-5ኛ) 
ESL (ከ6ኛ-8ኛ)
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አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 50% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሃይ ቴክ ቅድመ-ኮሌጅ
HTEC ለ21ኛው መ/ክ.ዘ ስኬታማነት የአንድ ላይ ምዝገባን፣ ፕሮጀክት-ተኮር ትምህርትን እና የአመራር /executive/ 
ሥራ ልምምድ (ኢንተርንሽፕ) ፕሮግራምን ጨምሮ ሦስት ምሰሶዎች አሉት። ተማሪዎች በሥነ-ጥበባት፣ አፕላይድ 
ሳይንሶች፣ በሳይንስ የአሶሼት ዲግሪ እና የCISCO ምስክር ወረቀትን ጨምሮ ምርጫቸው የሆነውን ጎዳና ይመርጡና እስከ 
ጁኒየር ዓመታቸው መጨረሻ ድረስ እስከ 26 ሰዓት የኮሌጅ ነጥብ (ክሬዲት) ማግኘት ይችላሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  የ1-ለ-1 ላፕቶፕ ፕሮግራም •  የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልማት አማራጭ ሥርዓተ-
ትምህርት (EDGE)  •   የአመራር /executive/ የሥራ-ላይ ልምምድ (ኢንተርንሽፕ) ፕሮግራም  •  የተራዘመ 
የትምህርት ዓመት •  "KidsTek" •   ፕሮጀክትን መሠረት ያደረገ ትምህርት  •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP 
ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የሥራ-አገናኝ /CareerConnect/ 
ፕሮግራሞች  •  የወደፊት ማእከል  •  AVID  •  ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል  •  ነጥብ ማግኛ /Credit 
Recovery/  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር የአመራር አካዳሚ
KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር የአመራር አካዳሚ ከክፍያ ነፃ እና ለምዝገባ ክፍት የሆነ የሕዝብ ቻርተር ት/ቤት ነው። 
KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር የአመራር አካዳሚ ተልዕኮ የሕይወት ግቦቻቸውን ለማሳካት እና ለማኅበረሰባችን 
አዎንታዊ አስተዋጽዖዎችን ለማበርከት ዕውቀት፣ ባሕርይ፣ ልምዶች እና ቁርጠኝነት ያሏቸው ወጣት ወንዶች እና ሴቶችን 
ማፍራት ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  የኮምፒውተር ጥበባት • ሥነ-በብ  • ኳየር  • ፈረንሳይኛ  •  የAP ኮርሶች  •  
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/   • 
የማጠናከሪያ ትምህርት  • ሥነ-ጥበባት ተኮር •  ረቂቅ ሥነ-ጥበባት • የትወና ጥበባት  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) 
መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም   

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፦ ስቴሲ ፓሪሽ  
/Stacy Parrish/

720-424-2450
htec.dpsk12.org
11200 E. 45th Ave.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 390

ርዕሰ-መምህር፦ ግራንት ኤርዊን  
/Grant Erwin/

720-452-2570
kippcolorado.org
18250 E. 51st Ave.

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 425

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

32

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 91% መስፈርቶችን ልቋል



KIPP የሰሜን-ምሥራቅ ዴንቨር የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
የKIPP ተልዕኮ ተማሪዎቻችን በኮሌጅ እና ከዚያም በኋላ በዓለም ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጓቸውን 
የትምህርታዊ ክህሎቶች እና መልካም የባሕርይ ጥንካሬዎች እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። በKIPP አቋራጭ መንገዶች 
የሉም፦ ምርጥ ምርጥ አስተማሪዎች፣ በት/ቤት ውስጥ ተጨማሪ ጊዜ፣ ጥልቅ የኮሌጅ ማዘጋጃ ሥርዓተ-ትምህርት እና 
ጠንካራ የስኬታማነት እና ድጋፍ ባህል ተማሪዎቻችን ተጨባጭ እውቀት እንዲያገኙና በሁለተኛ ደረጃና በኮሌጅም ልቀው 
እንዲቀጥሉ ያግዟቸዋል። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ጠንካራና ደረጃውን የጠበቀ የኮሌጅ መሰናዶ ሥርዓተ-ትምህርት •   የተራዘመ 
የትምህርት ዓመት •  ዕለታዊ ተመራጮች (ኢሌክቲቭስ)  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) 
የመጀመሪያ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሌጋሲ ኦፕሽንስ /LEGACY OPTIONS/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ሌጋሲ ኦፕሽንስ /Legacy Options/ በተቀዳሚነት ከት/ቤት ለመውጣት ወይም ት/ቤት ለማቋረጥ በአስጊ ሁኔታ የሚገኙ 
ተማሪዎችን ያገለግላል። በመረጃ የሚመራው፣ ተጠያቂ እና ከፍተኛ የጥራት ደረጃዎች (ስታንዳርዶች) ያሉት የትምህርት 
ፕሮግራማችን ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ዲግሪ እንዲመረቁ ተጨባጭ ጎዳናን ዘርግቷል። እንዲሁም ወደ ድህረ-ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርታዊ፣ የሥልጠና፣ የሰርቲፊኬት እና የልምምድ ፕሮግራሞች ለመመዝገብ በርካታ ጎዳናዎችን ያቀርባል።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   ግለሰባዊ የተማሪ ዕቅዶች  •  ተለዋዋጭ /Flexible/  
የትምህርት ቀን  •   የተስፋፉ የትምህርት ዕድሎች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •   የAP ኮርሶች •  ተመራጮች 
(ኢሌክቲቭስ)  • የመስክ ተሞክሮዎች  •  እገዛዎች /Interventions/  •   ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  
ድኅረ-ሁለተኛ ደረጃ ጎዳና  •  ACEConnect 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ስቴፋኒ ኦልሰን  
/Stephani Olson/

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ5ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 439

ርዕሰ-መምህር፦ አንቶኒ ማክራይት 
/Anthony McWright/

720-424-3100
legacyoptionshs.dpsk12.org
6850 N. Argonne St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት፣ 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 100

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ
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አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 31% መስፈርቶችን አላሟላም

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሜሪ ኤል. ግሪንውድ /MARIE L. GREENWOOD/ አካዳሚ
ማሬ ኤል. ግሪንውድ /Marie L. Greenwood/ አካዳሚ ለትምህርት ጥራት ደረጃ መሟላት እና ከፍተኛ ስኬት 
ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት የሚሰራ 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። የመካከለኛ 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  •  
ቤከን /Beacon/ ት/ቤት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ማክግሎን /MCGLONE/ አካዳሚ
የማክግሎን /McGlone/ አካዳሚ - ለ21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት የሞንተቤሎ ማእከል - ብዝሃነት ያለው ባህላዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊ እና የቋንቋ መሠረት ያላቸው የቀጠናው ቤተሰቦችን ያገለግላል። የ21ኛው መ/ክ/ዘ ክህሎቶችን እየገነባን በልጆች 
የላቀ ትምህርታዊ እና ሥነ-ጥበባዊ ከፍተኛ ውጤታማነት ላይ ትኩረት የምናደርግ ኢኖቬቲቭ (አዳዲስ ነገር ፈጣሪዎች) 
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 ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሬችል ፔይን  
/Rachel Payne/

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

ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ መካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ1ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 595

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

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

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ 
 ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 849

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

TNLI (ከECE-5ኛ) 
ESL (ከ6ኛ-8ኛ)

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 51% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሞንትቤሎ /MONTBELLO/ የሙያ እና የቴክኒክ  
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ሞንትቤሎ ቴክ /Montbello Tech/ ሁሉንም ተማሪዎች በማሳተፍ እና ለኮሌጅ፣ ለሥራ እና በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ 
ውስጥ ለሚኖራቸው ሕይወት ለማዘጋጀት ቁርጠኛ ነው። ተማሪዎች ከመደበኛ /traditional/ የሁለተኛ ደረጃ አደረጃጀት 
በዘለለ በርካታ የማስተማር ዘዴዎችን ያካተተ በፈጠራ ሥራ ከታገዘ ትምህርት ተጠቃሚዎች ናቸው። ተማሪዎች በሙያና 
ቴክኒክ ኮርሶች መመዝገብ፣ በሥራ-ላይ ልምምዶች (ኢንተርንሽፖች) መሳተፍ እና ለአሶሼት ዲግሪ በሚያበቁ ኮርሶች 
ለመመዝገብ ልዩ መብቶችን ማግኘት ይችላሉ።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  CTE እና ሥራ-አገናኝ /CareerConnect/  •  የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም •  ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል • ነጥብ ማግኛ 
/credit recovery/ •  JROTC   • የማጠናከሪያ ትምህርት  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ካረን ፖዌል  
/Karen Powell/

720-423-7200
montbellotech.dpsk12.org
4501 Airport Way

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ10ኛ እስከ 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 200

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ፣ RTD

35

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኖኤል /NOEL/ የማኅበረሰብ ሥነ-ጥበባት ት/ቤት
ኖኤል /Noel/ የማኅበረሰብ ጥበባት ት/ቤት (NCAS) ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ እንዲዘጋጁ የሚያስችል ሥርዓተ 
ትምህርት ብቻ ሳይሆን ለጥበባት ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ጥበብን እንዲያፈቅሩ የሚያደርግ ጠንካራ የትምህርት 
ፕርግራምንም ይሰጣል። NCAS ተማሪዎች በሥነ-ጥበባት እና አካዳሚክ ፕሮጀክቶች አማካኝነት ጠቃሚ በሆኑ 
የትምህርታዊ/አካዳሚክ ፈለጎች እንዲሳተፉ ዕድሎችን በመፍጠር ከፍተኛ የትምህርት ጥራት ደረጃዎችን/ስታንዳርዶችን 
ለማበጀት እና ለማስጠበቅ የሚተጋ ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ስፓኒሽኛ •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-
ላይ ምዝገባ  •  ASCENT• ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት  • 
ሥነ-ጥበባት ተኮር •  ረቂቅ ሥነ-ጥበባት • የትወና ጥበባት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

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 እና መረጃን ያማከለ የመማር-ማስተማር ሂደት ላይ ትኩረት ማድረግ ቁልፍ ነው። ማኅበረሰባችን የሚቀረፀው 
በጋራ ዐበይት እሴቶች ላይ ነው፦ ብልሃት፣ ፍትሕ፣ ድፍረት፣ መተሳሰብ፣ 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 መምህራን፦  
ዲቦራ ብሌር-ሚንተር  
/Deborah Blair-Minter/   
ሮንዳ ጁየት /Rhonda Juett/

720-423-5840
ncashs.dpsk12.org
5000 Crown Blvd.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 537

ርዕሰ-መምህር፦ ክሪስትን ሊ  
/Kristen Lee/

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

የቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 819

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

36

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 35% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ –  
ግሪን ቫሊ ራንች /GREEN VALLEY RANCH/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ 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 ቁጥር ስፍር የሌላቸውን 
አጋጣሚዎችን ይፈትሻል/ይጠቀማል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ቻይንኛ  •   ሥነ-ጥበብ  •  የሂሳብ ወርክሾፕ  •  ዓመታዊ የኮሌጅ ጉብኝቶች • 

የተማሪ አመራር •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት •  የተራዘመ የትምህርት ቀን  •  ለንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ 
ተጨማሪ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የኮሌጅ መሰናዶ • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ 
ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ሞንትቤሎ /MONTBELLO/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ሞንትቤሎ /Montbello/ እና ትጉህ መምህሮቻችን እና አመራሮቻችን በስትራይቭ 
/STRIVE/ መሰናዶ ት/ቤቶች አውታር ውስጥ ማንነታችን ስናጋራ ደስ እያለን ነው። ት/ቤቶቻችን እጅግ በጣም ከፍተኛ 
ጥራት ደረጃዎች፣ አወቃቀር እና ተጠያቂነት ያለው የሕዝብ/የመንግስት ትምህርት በየቀኑ በመስጠት ተማሪዎችን ከመዋዕለ 
ሕፃናት እስከ ኮሌጅ ድረስ በትምህርት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት በሮቻቸውን ከፍተው ይጠብቃሉ። ራዕያችን 
በማኅበረሰባችን ውስጥ ላሉ ሁሉም ተማሪዎች የኮሌጅ መሰናዶ ትምህርትን እንደ ልዩ ሁኔታ /exception/ ሳይሆን እንደ 
መደበኛ /norm/ እንዲቆጠር ማድረግ ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ዓመታዊ የኮሌጅ ጉብኝቶች  •  ጋዜጣ  •  የተማሪ አመራር  •  
የተራዘመ የትምህርት ዓመት  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን  •   ለንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ ተጨማሪ የትምህርት 
ክፍለ-ጊዜ   •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ኮሌጅ መሰናዶ •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ጀሲካ ሳቬጅ  
/Jessica Savage/

303-999-2893
striveprep.org
4800 Telluride St፣ Building 5

የቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 360

ርዕሰ-መምህር፦ ታራ ባየርስ  
/Tara Byers/

303-999-3825
striveprep.org
5000 Crown Blvd.

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 338

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል



ስትራይቭ /STRIVE መሰናዶ – ራይዝ /RISE/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን በሁሉም ልጅ 
ውስጥ የማወቅ ጉጉትን፣ ፈጠራን እና የይቻላል ስሜትን እናቀጣጥላለን። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ንግግር እና ክርክር  •  የክፍል ውጭ ትምህርት  •  ድራማ  •   የተራዘመ 
የትምህርት ዓመት  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን  •  ለሥነ-ጽሑፍ እና ድርሰት ተጨማሪ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ  •   
ስፓኒሽኛ እና ፈረንሳይኛ  •  የAP እና የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች  •የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የረቂቅ 
ጥበባት  •  ኮሌጅ መሰናዶ  •  የRISE ሜንቶር ፕሮግራም  •  የተማሪዎች መማክርት /Scholar Council/  •  
ሞዴል UN  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ቪስታ /VISTA/ አካዳሚ
በቪስታ /Vista/ አካዳሚ ተልዕኳችን ጠንካራ የመማር-ማስተማር ድባብን ማጎልበት እና እኩልነትን/ፍትሃዊነትን 
ብዝሃነትን፣ እና በሁሉም ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ ሠራተኞች እና ማኅበረሰብ ዘንድ የእኔነት ስሜትን ያካተተ የት/ቤት 
ባሕል መፍጠር ነው። ቃል-ኪዳችን ተማሪዎች የትምህርታዊ ስኬታቸውን መልሰው እንዲቆናጠጡ ለማስቻል የአፈጻጸም 
እንቅፋቶችን መለየት፣ ማስተካከል እና መሰናክሎችን አልፎ ወደፊት መገስገስ ነው።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ዲፕሎማ ፕላስ  •  STEM •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/  
ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  የወደፊት ማእከል • AVID  •  
ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  • የማጠናከሪያ ትምህርት  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኤሊሻ ሮበርትስ  
/Elisha Roberts/

720-485-6393
striveprep.org
18250 E. 51st Ave.

ቻርተር ት/ቤት

የሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 11ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 290

ርዕሰ-መምህር፦ አንቶኒ ስሚዝ  
/Anthony Smith/

720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org
4800 Telluride St., Building 6

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት፣ 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 290

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

38

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 89% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 47% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ
5280 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ብሩስ ራንዶልፍ/Bruce Randolph

የወቅታዊ ትምህርት /Contemporary 
Learning/ አካዳሚ

ዘ ኪዩብ /The CUBE/

የዴንቨር የ21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት  
ማእከል በዊማን /Wyman/

ዴንቨር ዲስከቨሪ ት/ቤት

የዴንቭር የሥነ-ጥበባት ት/ቤት

ዶራ ሙር /Dora Moore/

DSST፦ ኮል /Cole/ ሁለተኛ  
ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ኮል /Cole/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ኮንሰርቫቶሪ ግሪን /
Conservatory Green/  
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ኮንሰርቫቶሪ ግሪን /
Conservatory Green/  
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ስቴፕልተን /Stapleton/ 
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ስቴፕልተን /Stapleton/ 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ምሥራቅ/East

ኤሚሊ ግሪፍዝ /Emily Griffith/ 
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ማኑዋል /Manual/ 

ማክኦሊፍ /McAuliffe/  
ዓለም አቀፍ ት/ቤት

ማክኦሊፍ /McAuliffe/ ማኑዋል  
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሞሬይ /Morey/

የኖርዝፊልድ /Northfield/ ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት በፖል ሳንዶቫል /Paul 
Sandoval/ ግቢ

የዴንቨር ኦዲሴይ /Odyssey/ ት/ቤት

ፕሪፕ /PREP/ አካዳሚ

ቬንቼር /Venture/ መሰናዶ

ዊቴር /Whittier/

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

ዊያት /Wyatt/ አካዳሚ

39



ብሩስ ራንዶልፍ/BRUCE RANDOLPH
ብሩስ ራንዶልፍ /Bruce Randolph/ ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ላሉ ተማሪዎች እጅግ በጣም ጥሩ ትምህርት 
ይሰጣል። ተልዕኳችን 100% ተማሪዎቻችን ማስመረቅ እና በአራት-ዓመት ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለማካካሻ 
ትምህርቶች ለማጠናቀቅ እንዲችሉ ማዘጋጀት ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ •  የሒሳብ እገዛ •  የንባብ እገዛ (6ኛ-8ኛ)  •  የኮሌጅ ሴሚናር 
(9ኛ-12ኛ)  •  ኦርኬስትራ (El Sistema)  •  ኳየር  •  ቴያትር  •  የትምህርት ክፍለ-ጊዜዎች በCEC (12ኛ)  •   
የመንደር/አጎራባች ማእከል  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-
ላይ ምዝገባ  •  "BusinessConnect"  •  የወደፊት ማእከል •  ASCENT  •  የነጥብ ማግኛ /Credit 
Recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሜሊሳ ሙተን  
/Melissa Mouton/

303-525-2771
5280highschool.org
አድራሻ፦ ወደፊት የሚወሰን

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ 9  
(ከ9ኛ-12ኛ የሰሚት ፕሮግራም)
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 114

ርዕሰ-መምህር፦ ቄሳር ቄዲሎ  
/Cesar Cedillo/

720-424-1080
randolph.dpsk12.org
3955 Steele St.

የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 773

TNLI

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

5280 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
5280 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በተግባር-ተኮር ትምህርት እና እውነተኛው ዓለም ላይ የተመሠረተ ሥርዓተ-ትምህርት 
ላይ የሚያተኩር ፕሮጀክት-ተኮር የሆነ ት/ቤት ነው። ተማሪዎች ውስብስብ ከሆኑ ሀሳቦች ጋር ይታገላሉ፣ ጥልቀት ያለው 
እውቀትን ሊያስገኙ በሚችሉ በትክክለኛ የትምህርት ተሞክሮዎችም ይጠመዳሉ። ልምድ እንዳላቸው ደራሲዎች መጽሐፍን 
ይማራሉ፣ ሒሳብንም እንደሒሳብ ሊቃውንት ይሠራሉ፣ እንዲሁም ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንደሰለጠኑ ሳይንቲስቶች 
ያስባሉ፣ ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ውጤታማ ተግባቦትን እና የቡድን ሥራን ይጠቀማሉ። 5280 በተጨማሪም "ዘ 
ሳሚት ፕሮግራም" የተባለ በማገገም ላይ ላሉ ተማሪዎች የሚሆን ፕሮግራም አለው።

ፕሮግራሞች፦ 
ፕሮጀክትን መሠረት ያደረገ ትምህርት  •  ንድፋዊ እሳቤ/Design Thinking/   • ዘርፈ-ብዙ ትምህርት  •  
ግለሰባዊ የ11ኛ-ክፍል የሥራ-ላይ ልምምድ (ኢንተርንሺፖች)  • ግለሰባዊ የ12ኛ-ክፍል ፕሮጀክቶች  • 

አፈጻጸምን መሠረት ያደረገ ምዘና •  ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  ቴክኖሎጂ ተኮር  •   ምህንድስና  •  ምስላዊ ጥበባት 
እና ንድፍ/ዲዛይን  •  STEAM  •  የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች  •  ስፓኒሽኛ  •  አስታራቂ ፍትህ 
/Restorative Justice/  •  አጠቃላይ ደህንነት  •  የኮሌጅ መሰናዶ ሥርዓተ-ትምህርት  •  SAT ዝግጅት  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የተማሪ ድምጽ አመራር •  ስፖርት/የሰ.ማ.ት.  •  የተማሪ ክበቦች

 
የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ESL

RTD ለነፃ እና 
ለቅናሽ ምሳ 
ተጠቃሚዎች

40

አዲስ ት/ቤት

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 41% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



የወቅታዊ ትምህርት /CONTEMPORARY LEARNING/ አካዳሚ
የዘመነኛ /Contemporary/ ትምህርት አካዳሚ ከ9ኛ-12ኛ ክፍል የሚያስተምር አነስተኛ የከተማ ሁለተኛ ደረጃ  
ት/ቤት ነው። ተማሪዎቻችን ከሦስት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ዲፕሎማ የማግኘት አማራጭ ያላቸው እና በማኅበረሰብ 
ኮሌጆች መመዝገብ የሚችሉ ናቸው። ፕሮጀክቶችን መሠረት በሚያደርገው ትምህርታችን አማካኝነት ተማሪዎቻችን 
በማኅበረሰብ አገልግሎት፣ በሥራ ላይ ልምምድ (ኢንተርንሽፕ)፣ በእውነተኛው ዓለም ሥራ ፍተሻ፣ በምክር አገልግሎት 
ፐሮግራም፣ በ1ለ15 የመምህር-ተማሪ ጥምርታ እንዲሁም በስኬታማ የት/ቤት ተሞክሮ ውስጥ የማለፍ እድል አላቸው።

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

ፕሮግራሞች፦

ሥነ-ጥበብ •  ንግድ ሥራ •  ሕግ •  ፎቶግራፊ  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  ድራማ  •  ሥራ 
ዝግጁነት /Career Ready/  •  የAP ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ACEConnect  • AVID  •  ነጥብ 
ማግኛ /credit recovery/  • የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዘ ኪዩብ /THE CUBE/
የ ዘ ኪዩብ /CUBE/ ተማሪ-ተኮር የትምህርት ሞዴል ተማሪዎችን ገና መተንበይ ለማንችለው የወደፊቱ ኢኮኖሚ 
ለማዘጋጀት የተነደፈ ነው። ይህም ሞዴል ተማሪዎች ወዴትም ቢሂዱ መልካም አጋጣሚዎችን እና ዕድሎችን መጠቀም 
እንዲችሉ የሚያዘጋጅ ነው። ዘ ኪዩብ /CUBE/ ማኅበራዊ-ስሜታዊ ልህቀትን፣ ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ አስተሳሰብን፣ 
“ልዕለ”-ኮግኒቲቭ ክህሎቶችን እና የትክክለኛ ማንነት ወሳኝ ግንዛቤን በማሳደግ ሁሉም ተማሪዎች የለውጥ አቀጣጣዮች 
እንዲሆኑ አቅማቸውን ይገነባል።

ፕሮግራሞች፦

ደህንነት  •  ፕሮጀክትን እና መጠየቅን መሠረት ያደረገ ትምህርት•  ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ አስተሳሰብን • 
ማኅበራዊ-ስሜታዊ ልህቀት ላይ ትኩረት   •  የማቀላቀል /Mash-Up/ ትምህርት 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፦ ሳንድራ ጀስት  
/Sandra Just/

720-423-6900
cla.dpsk12.org
200 E. Ninth Ave.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 131

ርዕሰ-መምህር፦ ብሬት ፖፕልተን /Bret 
Poppleton/

303-803-2734
thecubeschool.org
አድራሻ፦ ወደፊት የሚወሰን

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ 9ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 135

ESL

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

41

አዲስ ት/ቤት

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



የዴንቨር የ21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት ማእከል በዊማን /WYMAN/
ዴንቨር የ21ኛው መ/ክ/ዘ ትምህርት ማእከል በዊማን /Wyman/ (DC21) ከፍተኛ ድጋፍ የታከለበት በግንኙነት ላይ 
የተመሠረተ የትምህርት ተሞክሮ ለሚሹ ተማሪዎች የተሳለጠ፣ አሳታፊ እና ጠንካራ የሆነ ትምህርትን ያቀርባል።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ንገድ (ቢዝነስ)  •  "Edgenuity"  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት  •  የሥራ-
ትምህርት ኢንተርንሺፖች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  STEAM  •  STEM  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሥራ-አገኛኝ 
/CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ASCENT  •  የነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር ዲስከቨሪ ት/ቤት
ዴንቨር ዲስከቨሪ ት/ቤት በጋራ ዐበይት የስቴት ደረጃዎች ላይ በተመሠረቱ ጠንካራ ተሞክሮዎች እና የ21ኛው  
መ/ክ/ዘ ትምህርት እና ማኅበራዊ ሕይወት የሚጠይቃቸውን የጽናት እና ለዕውቀት ጉጉ የመሆን እሴቶችን ለመኮትኮት 
በታለመ ጠቃሚ ትምህርት አማካኝነት ለሁሉም ልጅ ልዩና ዕምቅ ችሎታዎች ዋጋ ሰጥቶ ይሠራል። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የትወና ጥበባት  •  ምስላዊ ጥበባት  •  ኦርኬስትራ  •  ጊታር  •  ክሮም-ቡክ 
ለሁሉም ተማሪ  •  AVID  •  የሲንጋፖር ሒሳብ  •   የአገልግሎት ትምህርት  •  ስፓኒሽኛ  •   ፈረንሳይኛ  •  
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  STEMConnect  •  ቅድመ-ኮሊጂያት ፕሮግራም  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር  •  የተግባር-ተኮር /Expeditionary/ ትምህርት •  ፕሮጀክትን መሠረት ያደረገ 
ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሬናርድ ሲሞንስ  
/Renard Simmons/

720-424-2980
dc21.dpsk12.org
1690 Williams St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት፣ 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 225

ርዕሰ-መምህር፦ ወደፊት የሚወሰን

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org
3480 Syracuse St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን  
(Greater Park Hill/Stapleton) 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 465

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ስቴፕልተን 
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

42

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 54% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



የዴንቭር የሥነ-ጥበባት ት/ቤት
የዴንቨር ሥነ-ጥበባት ት/ቤት የሥነ ጥበባዊ ችሎታቸውን ለማዳበር ዕቅድ ያላቸውን ተማሪዎች ያገለግላል። በአሜሪካ ውስጥ 
ምርጥ ተብለው ደረጃ ከወጣላቸው ት/ቤቶች አንዱ እና ከዩ.ኤስ. ኒውስ ኤንድ ወርልድ ሪፖርት የወርቅ መዳሊያ አሸናፊ 
የሆነው ት/ቤታችን ተማሪዎችን በጠንካራ የትምህርት (አካዳሚክ) ፕሮግራም እና ከባሕል ረገድ ብዝሃነት ባለው አካባቢ 
ውስጥ በሰፊ የሥነ-ጠበባዊ ጥናቶች ያሳትፋል። ተማሪዎች ለሥነ ጥበባዊ ትምህርቶች በየዕለቱ ቢያንስ 90 ደቂቃ ይሰጣሉ።

ስለማመልከቻው ቀነ ገደብ በDSA ድር ጣቢያ ላይ የማጣሪያ /auditions/ ገጹን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

አሥራ አንድ የሥነ-ጥበብ ሜጀሮች  •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •   የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ • "CreativeConnect"  •  ASCENT  • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ዊይሊያም ኮሁት 
/William Kohut/

720-424-1700
dsa.dpsk12.org
7111 Montview Blvd.

ማግኔት ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,001

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

43

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል



DSST፦ ኮል /COLE/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮል /Cole/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሕይወት ስኬት የሚያዘጋጅ ዓለም አቀፍ 
ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት 
አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር 
እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ 
አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሙዚቃ  •  ዘላቂነት እና አካባቢያዊ ሳይንሶች ላይ ትኩረት ከዴንቨር የኮሎራዶ 
ዩኒቨርሲቲ እና ከዴንቨር የተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዜም ጋር በተደረጉ አጋርነቶች አማካኝነት •  ቴክኖሎጂ ተኮር •  
ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የወደፊት ማእከል •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   
የትወና ጥበባት  •  ሳይንስ ተኮር  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ርብቃ ብሎሽ  
/Rebecca Bloch/

303-524-6354
dsstpublicschools.org
3240 Humboldt St.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 473

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

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

44

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 70% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 63% መስፈርቶችን አሟልቷል



“ተማሪዎቻችን የማኅበረሰቡ አካል መሆናቸው 
እንዲሰማቸው ለማረጋገጥ መምህራን በጋራ 
ይሠራሉ።”

45



DSST፦ ኮል /COLE/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮል /Cole/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሕይወት ስኬት የሚያዘጋጅ ዓለም አቀፍ 
ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት 
አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር 
እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ 
አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት  • ዘላቂነት እና አካባቢያዊ ሳይንሶች ላይ ትኩረት 
ከዴንቨር የኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ እና ከዴንቨር የተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዜም ጋር በተደረጉ አጋርነቶች አማካኝነት •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የትወና ጥበባት •   ሳይንስ ተኮር   •  ቴክኖሎጂ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST፦ ኮንሰርቫቶሪ ግሪን /CONSERVATORY GREEN/  
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮንሰርቫቶሪ ግሪን /Conservatory Green/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጎላ ብለው የወጡ የዴንቨር የDSST 
የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት 
ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል 
ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና 
አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-
ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ንድፋዊ እሳቤ /Design Thinking/  •   ኮምፒውተር ሳይንስ ተኮር •  
ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የወደፊት ማእከል •   
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የትወና ጥበባት  •  ሳይንስ ተኮር   

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ርብቃ ብሎሽ  
/Rebecca Bloch/

303-524-6354
dsstpublicschools.org
1350 E. 33rd Ave.

ቻርተር ት/ቤት

ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 434

ርዕሰ-መምህር፦ አዲል ካን  
/Adeel Khan/

303- 802-4127
dsstpublicschools.org
11200 E. 45th Ave.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 10ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 155

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

46

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 42% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



DSST፦ ኮንሰርቫቶሪ ግሪን /CONSERVATORY GREEN/ 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮንሰርቫቶሪ ግሪን /Conservatory Green/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST 
የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት 
ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል 
ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና 
አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-
ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሙዚቃ • የትወና ጥበባት • የማጠናከሪያ ትምህርት • ሳይንስ ተኮር • ቴክኖሎጂ 
ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)  የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST፦ ስቴፕልተን /STAPLETON/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ ስቴፕልተን /Stapleton/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሕይወት ስኬት 
የሚያዘጋጅ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ 
ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን 
እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ-ለሆነው እና 
ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት •  በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎራዶ-ቡልደር እና ሎክሂድ 
ማርቲን /Lockheed Martin/ ጋር በተደረጉ አጋርነቶች አማካኝነት ምህንድስና ላይ ትኩረት  •  ስፓኒሽኛ  •  
የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የወደፊት ማእከል • ነጥብ ማግኛ 
/credit recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር   •  ቴክኖሎጂ ተኮር  • የስሜት ፍላጎቶች 
(AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ጆን ክላርክ /John Clark/

303-802-4120
dsstpublicschools.org
8499 E. Stoll Place

ቻርተር ት/ቤት

ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን (Greater 
Park Hill/Stapleton) 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 458

ርዕሰ-መምህር፦ ጄፍ ዴዘሪክ  
/Jeff Desserich/

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 535

ESL

ስቴፕልተን 
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

ESL

RTD

47

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 68% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 84% መስፈርቶችን ልቋል



DSST፦ ስቴፕልተን /STAPLETON/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ ስቴፕልተን /Stapleton/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሕይወት ስኬት 
የሚያዘጋጅ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ 
ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን 
እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና 
ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  በኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ-ቡልደር እና ሎክሂድ ማርቲን /Lockheed Martin/ ጋር 
ባለ አጋርነት አማካኝነት ምህንድስና ላይ ትኩረት •  ስፓኒሽኛ  •  የወደፊት ማእከል •  AVID  •  ASCENT  •   
የማጠናከሪያ ትምህርት    •  ሳይንስ ተኮር   •  ቴክኖሎጂ ተኮር  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ምሥራቅ /EAST/
ምሥራቅ /East/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በDPS ውስጥ ትልቁ እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው አጠቃላይ ሁለተኛ  
ት/ቤት ሲሆን የዴንቨር ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በማገልገል የሚኮራበት የልህቀት ባሕል አለው። ምሥራቅ /East/ 
ት/ቤት ለተማሪዎቹ በዘር፣ በባሕል፣ በቋንቋ፣ እና በኢኮኖሚ ብዝሃነት ባለው የትምህርት ማኅበረሰብ ውስጥ ጠንካራ እና 
የተመጣጠነ ተሞክሮ ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  "Bio-Med Tech"  •  ሥነ-ጥበብ •  ኳየር  •  ክርክር  •  ድራማ  •  
ምህንድስና  • ግራፊክ ዲዛይን  •  የመሣሪያ ሙዚቃ  •  ፎቶግራፊ •  ንግግር  •  ቴክኖሎጂ  •   የኮሌጅ ፈተና 
መሰናዶ  •  ፕሮዳክሽን/ዘመናዊ ሚዲያ  •  የዓለም ቋንቋዎች  •  የAP እና የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •   
የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •   
የወደፊት ማእከል  •  AVID  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ኢንዲያን ተኮር  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ዳን ሱሊቫን  
/Dan Sullivan/

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St.

ቻርተር ት/ቤት

ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን (Greater 
Park Hill/Stapleton) 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 460

ርዕሰ-መምህር፦ ጆን ዮንግኪስት  
/John Youngquist/

720-423-8300
east.dpsk12.org
1600 City Park Esplanade

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 2,500

ESL

ስቴፕልተን 
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

48

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 69% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኤሚሊ ግሪፍዝ /EMILY GRIFFITH/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
EGHS ተማሪዎች የኮሌጅ ኮርሶችን እየተማሩ እና ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዕድሎችን በአንድ ጊዜ እየተጠቀሙ እያሉ የሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ወይም GED የሚያገኙበት መደበኛ ያልሆነ መንገድ ነው። ይህን ተልዕኮ ለማሳካት ቁልፉ ጉዳይ 
ዲፕሎማው ተማሪዎች ተፈላጊ ትምህርታዊ ክህሎቶችን ይዘው በሚገባ በስኬት የመመረቃቸው ማረጋገጫ መሆኑ ላይ ያለን 
ጽኑ እምነታችን ወይም ቁርጠኝነታችን ነው።

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

ፕሮግራሞች፦

በDPS ሥርዓተ-ትምህርት እና በጋራ ዐበይት /Common Core/ ላይ የተመሠረቱ ችሎታ-ተኮር ኮርሶች  •  
GED  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የሙያና ቴክኒክ ትምህርት ኮርሶች  •  የጎልማሶች መሠረታዊ ትምህርት  •  የAP 
እና የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል •  ASCENT  •  
ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ዲቪድ ዴቭስ  
/David Daves/

720-423-4901
eghs.egtc.net
1860 Lincoln St.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 379

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

49

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 73% መስፈርቶችን አሟልቷል



TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Situados en 12 escuelas secundarias de las 
Escuelas Públicas de Denver, los Future 
Centers de la Denver Scholarship Foundation 
ayudan a preparar a los estudiantes de DPS 
para la universidad.

Located in 12 Denver Public Schools 
high schools, Denver Scholarship

Foundation Future Centers help
prepare DPS students for college.

To learn more about how the Denver Scholarship Foundation
makes college possible visit www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org

Cristina Chacon

Abraham Lincoln
High School

Regis University

College and Career 
Adviser at

Denver Kids

Remberto Rivera

North High School

University of
Colorado Denver

Sales Tax Technician
At Wagner Equipment

Cara Faliano

East High School

University of 
Colorado Boulder

Microbiologist 
University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital



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



ማኑዋል /MANUAL/ 
በማኑዋል /Manual/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎቻችን በከፍተኛ ደረጃዎች ውጤታማ ለመሆን የሚችሉ መሆናቸውን 
እናምናለን። አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር አመቺ (ኢኖቬቲቭ) በሆነ በቴክኖሎጂ በበለጸገ አካባቢ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ 
ከሰለጠኑ መምህራን ጋር የሚሠሩትን ሁሉንም ተማሪዎቻችን እንወጥራለን (ቻሌንጅ እናደርጋለን)፣ እንኮተኩታለን 
እንዲሁም እንደግፋለን። የማኑዋል /Manual/ ተማሪዎች ከፍተኛ ግቦችን፣ ጽናትን እና በማመዛዘንና በጥልቀት የማሰብ 
ችሎታን የሚያካትት የማይናወጥ የውጤታማነት አስተሳሰብን ያዳብራሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ባዮሜዲካል የSTEM ጎዳና  •  ሥነ-ጥበብ •  ኳየር  •  ሚዲያ  •  የከተማ 
ክርክር  •  ድራማ  •  ስፓኒሽኛ •  የAP ኮርሶች  • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •   
ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል   •   
AVID  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC   • የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
የትወና ጥበባት  •  የጽሑፍ ማእከል  •  የወንዶች እና የሴቶች ልጆች የመጽሐፍ ክበብ  •  የንባብ አጋሮች •  
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኒኮላስ ዳውኪንስ 
/Nickolas Dawkins/

720-423-6300
manual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 287

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ፣ RTD

52

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 36% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ማክኦሊፍ /MCAULIFFE/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት
ማክኦሊፍ /McAuliffe/ ኢንተርናሽናል ት/ቤት በዴንቨር ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን አካባቢ ውስጥ የሚገኝ 
የዓለም አቀፍ ባካሎሬት እጩ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ነው። ት/ቤቱ ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት፣ በግል ፀባያቸው 
እና ለማኅበረሰቡ በሚሰጡት አገልግሎት የሚልቁበት የተስተካከለ እና የታቀደ የትምህርት ድባብ ያቀርባል። ማክኦሊፍ 
/McAuliffe/ ጠንካራ እና ሁሉን አቀፍ የሆነ ትምህርትን ያቀርባል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ባንድ  •  ኳየር  •  ድራማ • ምህንድስና •  ኦርኬስትራ  •  ጋዜጠኝነት • 
ቴክኖሎጂ • የዕይታ ጥበባት  •   የመድረክ ጥበብ /Stagecraft/  •  ፈረንሳይኛ   •  ስፓኒሽኛ • ማንደሪን 
(ቻይንኛ) •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ዓለም አቀፍ 
ባክሎሬት (IB)   •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

ማክኦሊፍ /MCAULIFFE/ ማኑዋል መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
በማክኦሊፍ /McAuliffe/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት ተምሳሌትነት የተገነባው የማክኦሊፍ /McAuliffe/ ማኑዋል 
/Manual/ ት/ቤት ለተማሪዎች ተማሪ-ተኮር በሆኑ መማሪያ ክፍሎች ውስጥ፣ በግብረ-ገብ ትምህርት እና በዓለም አቀፍ 
አስተሳሰብ ላይ የተመሠረተ ጠንካራ፣ ሁሉን-አቀፍ የሊበራል አርትስ ትምህርት የሚሰጥ የዓለም አቀፍ ባካሎሬት (IB) ዕጩ 
ት/ቤት ነው። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የዓለም አቀፍ ባካሎሬት (IB)  •  ሥነ-ጥበባት •  ድራማ •  ኦርኬስትራ  •   
ባንድ • ኳየር  • ምስላዊ ጥበባት •  ሮቦቲክስ  •  የዓለም ቋንቋዎች •  የባበልጸጊያ ኮርሶች  •   ድህረ-መደበኛ 
ትምህርት ክበቦች •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  STEMConnect  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •   
የትወና ጥበባት •  ሳይንስ ተኮር  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •   
የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

ርዕሰ-መምህር፦ ጀሲካ ሎንግ  
/Jessica Long/

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ሩቅ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 283

ርዕሰ-መምህር፦ ኩርት ዴኒስ  
/Kurt Dennis/

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org
2540 Holly St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን (Greater 
Park Hill/Stapleton) 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,030

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

ስቴፕልተን 
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

53

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 77% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 84% መስፈርቶችን ልቋል



የኖርዝፊልድ /NORTHFIELD/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  
በፖል ሳንዶቫል /PAUL SANDOVAL/ ግቢ
የኖርዝፊልድ /Northfield/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በሳንዶቫል /Sandoval/ ግቢ የግል ፍላጎቶችን ለመፈተሽ 
የሚያስችል፣ ባለዘርፈ-ብዙ ዘዴን የሚጠቀም እና በተማሪዎች መካከል በመደጋገፍ መንፈስ የሚተባበሩበት፣ ግለሰብ-
ተኮር የትምህርት አካባቢን የሚፈቅድ ዓለምአቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ ተራማጅ እና ፈታኝ (ቻሌንጅንግ) የሆነ ፕሮግራም 
ይሰጣል። ተማሪዎች ከስምንት የትምህርት አማራጭ ጎዳናዎች እና በዓመት ሁለት ጊዜ ከሚደረጉ ሰሚናሮች ይመርጣሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሙዚቃ • የፈጠራ ጽሑፍ  •  ኮምፒውተር ሳይንስ  •  STEM  • ክርክር  • 
ንግግር  •  ቴክኖሎጂ እና ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •  ፈረንሳይኛ  • ስፓኒሽኛ  •  ማንደሪን (ቻይንኛ) •  የAP 
ኮርሶች •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ 
ፕሮግራሞች  •  የወደፊት ማእከል  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-
ጥበባት ተኮር • ሳይንስ ተኮር  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሞሬይ /MOREY/
በሞሬይ /Morey/ እያንዳንዱ ሰው ራሱን የሚመራ፣ የማኅበራዊ ንቃት ያለው፣ ብዝሃነት-ያለው ማኅበረሰባችን የተማረ 
አባል ይሆን ዘንድ እያንዳንዱ ልጅ ባሉት ልዩ ተሰጥዖዎች ላይ እንገነባለን። በሞሬይ /Morey/ ትምህርት ግለሰብ-ተኮር፣ 
ድጋፍ የማይለየው፣ በማኅበራዊ ፍትሕ ላይ የተመሠረተ እና ከአካባቢያችን ማኅበረሰብ ጋር የተዋሃደ ነው። ተማሪዎቻችን 
የሚማሩት ማንኛንም ዓይነት ማንነት ያላቸውን ተማሪዎች በሚቀበል ብዝሃነት ባለው እና አካታች በሆነ ት/ቤት ውስጥ ነው።

በከፍተኛ ባለተሰጥዖ ፕሮግራም ስለመመዝገብ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 20ን ይመልከቱ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  STEM  •  ሥነ-ጥበብ •  ባንድ •  ኳየር  •  ሒሳብ  •  የጂኦግራፊ ውድድር 
/Bee/  •  ሼክስፒር  •  የሮቦቲክስ ቡድን  •  የታሪክ ቀን  •  መድረሻን ማሰብ  •  የሳይንስ አውደ-ርዕይ  •  
የቋንቋ ቤተ-ሙከራ •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፦ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኖህ ቶንክ /Noah Tonk/

720-424-0700
morey.dpsk12.org
840 E. 14th Ave.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የማግኔት ት/ቤት ለከፍተኛ  
ባለተሰጥዖ እና ባለችሎታ

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 243

ርዕሰ-መምህር፦ አሚ ብሪንጌዳህል  
/Amy Bringedahl/

720-423-8000
northfield.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 605

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

54

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



የዴንቨር ኦዲሴይ /ODYSSEY/ ት/ቤት
የዴንቨር ኦዲሴይ /Odyssey/  ት/ቤት ሰፊ የተግባር-ተኮር /Expeditionary/ መማሪያ 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 
ሂደት የሚያካትታቸው በሥነ-ጽሑፍ አማካኝነት ማንበብ እና መጻፍ ላይ ማተኮር፣ ብቁ የሒሳብ ፕሮግራም፣ የምርምርና 
ጥልቀት ያለው አስተሳሰብ ክህለቶች ለማሳደግ ኮምፒዩተሮችን መጠቀም፣ ረቂቅ ጥበብ፣ የተማሪዎች ውጤት በፕሮፋይል 
መልክ በሰነድ ማስቀመጥ፣ ከት/ቤት ውጪ የሚደረጉ መደበኛ የመስክ ጉብኝቶች፣ እንዲሁም በአከባቢ ትምህርት ተፈጥሮን 
ማድነቅ ናቸው።

ፕሮግራሞች፦

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

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ፕሪፕ /PREP/ አካዳሚ
ተማሪዎች ድምጻቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት እና የሕይወትን አማራጭ መንገዶች የሚያስሱበት እውቀትን እንዲያገኙ 
የሁሉንም አዕምሮ እናበራለን። ፕሪፕ /PREP/ አካዳሚ የሚከተሉትን ተማሪዎች ይቀበላል፦ በቀጥታ የሚያመለክቱ 
ተማሪዎችን፣ ከሌላ ት/ቤት በመሸኛ የተላኩ ተማሪዎችን፣ በሰብዓዊ አገልግሎት ዲፓርትመንቶች ወይም በማስጠንቀቂያ 
የመጡ ተማሪዎች፣ በትምህርታቸው፣ በማኅበራዊ ህይወታቸው፣ በትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት ወይም በባህሪያቸው 
ችግር ያለባቸው፣ የተባረሩ ተማሪዎችን፣ እና መካከለኛ/መለሰተኛ የሆነ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎችን። 

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   ሥነ-ጥበብ  •  ቴክኖሎጂ  •  የተማሪዎች መማክርት •  ዓመታዊ መጽሔት  • 

የአንድ-ላይ ምዝገባ  • "TechConnect"  •  "ACEConnect" •  የወደፊት ማእከል  •  ነጥብ ማግኛ 
/Credit Recovery/  • የማጠናከሪያ ትምህርት  • የWES ፕሮግራም

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

ርዕሰ-መምህር፦ ኤሪክ ሮውዌ  
/Eric Rowe/

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org
2727 Columbine St.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 85

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ
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አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል



“የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ሌሎች ሰዎችን 
ማወቅ ጥሩ ነው። ሁላችንም ስለባሕሎች፣ 
ታሪክ እና ቋንቋ አንዳችን ከአንዳችን 
እንማራለን።”

56



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፦

ቬንቼር /VENTURE/ መሰናዶ
ቬንቼር /Venture/ መሰናዶ ግለሰባዊ በሆነ የመማር-ማስተማር ዘዴ አማካኝነት ተማሪዎች ለስኬት የሚያፈልጓቸውን 
መሣሪያዎች ያስታጥቃቸዋል። ተራ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አይደለንም ስንል በኩራት ነው።  "አንድ ቅድ ለሁሉም ልክ 
ይሆናል" በሚል አካሄድ አናምንም፤ ምክንያቱም ተማሪዎቻችን ልዩ የሆኑ ጥንካሬዎቻቸውን እንዲይዙ እና በሕይወት 
ስኬታማ ለመሆን በእነዚያ ላይ እንዲገነቡ እንፈልጋለን።  ሁላችንም የተሻልን የሚያደርገንን ጠንካራ፣ ግለሰብ-ተኮር እና 
ፕሮጄክትን መሠረት ያደረገ የመማር-ማስተማር ሞዴልን እንከተላለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  አትሌቲክስ  •  ACT መሰናዶ •  "CREW"  •  ግለሰብ-ተኮር ትምህርት  •  
በክፍል ውስጥ አነስተኛ የሆነ የተማሪ ብዛት •  የቴክኖሎጂ ማበልጸጊያ •  የውጭ ቋንቋ ጥናት  •  የAP ኮርሶች  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ረቂቅ ጥበባት  •  የንግድ ሥራ መግቢያ /Intro to Business/  •  ማርኬቲንግ •  
የጓሮ አትክልት ሥራ /Gardening/  •  ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  ረቂቅ ጥበባት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኤሪን ኩዊግሌይ  
/Erin Quigley/

303-893-0805
ventureprep.org
2900 Richard Allen Court

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 141

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 ምዝገባ ዞን

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

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 292

ESL

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

የቅናሽ ክፍያ 
RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ትኬት
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አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 34% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

እድገት > 77% መስፈርቶችን ልቋል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ዊያት /WYATT/ አካዳሚ
ዊያት /Wyatt/ አካዳሚ በምርጥ የማስተማር ሂደቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት ስታንዳርዶች እና ጠንካራ ተጠያቂነት የተገነባን 
የትምህርት ማኅበረሰብ ነው። በዊያት /Wyatt/ አካዳሚ ከፍተኛ የማንበብ እና መጻፍ፣ የሒሳብ እና ማኅበራዊ ክህሎቶችን 
በማጎልበት እንዲሁም ልዩ አበልጻጊ ፕሮግራምን በመስጠት የተማሪውን ምሉዕ ስብዕና ለመቅረጽ ቆርጠን የተነሳን ነን። 
ዕለታዊ ተግባሮቻችን 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 ስብና ያለው ልጅን የሚኮተኩት እና የሚያስተምር በፈጠራ ሥራ የተሞላ፣ ምቹ የሆነ፣ ንቁና 
ልዩ ልዩ የተማሪ ማኅበረሰብ ያለበት ት/ቤት ነው። ሠራተኞቻችን ተባባሪ ከሆኑት ወላጆች ጋር በመተባበር ሥነ-ጥበብን 
በመመርመር፣ ባሕሪን ለመቅረጽ በማስተማር እና ጥልቅ አስተሳሰብ በማጎልበት ፈታኝ (ቻሌንጅንግ) እና ፈጠራ የታከለበት 
የመማር-ማስተማር ዕድሎችን ለተማሪዎች ያቀርባሉ። የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ዋጋ እንዳላቸው/እንደሚከበሩ 
ሊሰማቸው ከሚችሉበት እና ከፍተኛ ግቦችን እንዲያሳኩ ከሚጠብቃቸው ጥብቅ አንደነት ካለው እና ጥልቅ አሳቢ ከሆነ 
ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ናቸው።

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 ሊያ  
/Patricia Lea/

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

ግሬተር ፓርክ ሂል/ስቴፕልተን (Greater 
Park Hill/Stapleton) 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እና  
ስቴፕልተን /Stapleton/ 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦  
ከቅድመ መደበኛ (ECE) - 8ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 947

ርዕሰ መምህራን፦ 

ክሪስቲና ራይሊ /Kristina Riley/ 
ሊንዳ ሮስኪ /Linda Roeske/                            

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

ቻርተር ት/ቤት

የቅርብ ሰሜን-ምሥራቅ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን

 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 406

ሰክሰስ  
ኤክስፕረስ

ESL

ስቴፕልተን 
/Stapleton/ 
የምዝገባ ዞን

58

እድገት > 62% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 43% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   



ሰሜን-ምዕራብ /NORTHWEST/
የከተማ ትምህርት  
/Urban Learning/ አካዳሚ

ACE የማኅበረሰብ ውድድር  
(ቻሌንጅ) ት/ቤት

የዴንቨር የወንዶች ት/ቤት /Boys 
School/

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

CEC ቅደመ ኮሌጅ

ኮሎራዶ የሁለተኛ ደረጃ ቻርተር ት/ቤት

ኮሎራዶ የሁለተኛ ደረጃ  
ቻርተር ት/ቤት – GES

ኮምፓሽን ሮድ /Compassion Road/ 
አካዳሚ

ዴንቨር ጀስቲስ /Denver Justice/ 
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ዴንቨር ሞንቴሶሪ ጁኔር/ሲኔር ሁለተኛ ደረጃ

ዴንቨር ኦንላይን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

የሴቶች አትሌቲክ አመራር  
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

የሴቶች አትሌቲክ አመራር  
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሌክ /Lake/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት

ሰሜን /North/

ሰሜን /North/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
የተሳትፎ ማእከል

ራይዝ አፕ /RiseUp/  
የማኅበረሰብ ት/ቤት

ስኪነር /Skinner/

ስትራይቭ /STRIVE/  
መሰናዶ – ኤክሴል /Excel/

ስትራይቭ /STRIVE/  
መሰናዶ – ሌክ /Lake/

ስትራይቭ /STRIVE/  
መሰናዶ – ሰኒሳይድ /Sunnyside/

ምዕራብ /West/ ቅደመ ኮሌጅ

ምዕራብ /West/ የአመራር አካዳሚ
59



የከተማ ትምህርት /URBAN LEARNING/ አካዳሚ
የከተማ ትምህርት /Urban Learning/ አካዳሚ ተልዕኮ አስተማማኝ ካልሆነ የኑሮ ሁኔታ ለሚመጡ ሁሉም ተማሪዎች 
ሁሉገብ እና ጥራት ያለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መስጠት ነው።

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

ፕሮግራሞች፦

ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  የምግብ ዝግጅት  •  ዓመታዊ መጽሔት  •  ኮራል /Choral/  •  ቲያትር  •  አካል 
ብቃት  •  ዙምባ  •  የሩጫ ክበብ  •  ሲኔር ሴሚናሮች  •  የሥራ ቅጥር ክበብ  •  ወንዶች በሥራ ላይ  •   
ሴቶች በሥራ ላይ  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
የእርጉዝ/የልጅ አሳዳጊ ወጣቶች ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ACE የማኅበረሰብ ውድድር (ቻሌንጅ) ት/ቤት
የACE የማኅበረሰብ ውድድር (ቻሌንጅ) ት/ቤት (ACE/CCS) ተልዕኮ በዋናው የትምህርት ሥርዓት ስኬታማ ሊሆኑ 
ያልቻሉ እና ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ያሉ ወጣቶች እና ቤተሰቦችን ወደ ማኅበራዊ-ደጋፊነት /pro-social/ እና አዎንታዊ 
የአቻ-ባሕል /peer-culture/ ትምህርታዊ አካባቢ ውስጥ እንደገና ማስገባት ነው። ACE/CCS ፈታኝ (ቻሌንጂንግ) 
በሆኑና ዘልማዳዊ-ባልሆኑ የመማር-ማስተማር ዘዴዎች እና ከሰብዓዊ አገልግሎቶች ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦቻቸው 
በሚደረጉ ድጋፎች አማካኝነት ትምህርታዊ ውጤታማነትን እናጠናክራለን።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የሕይወት አመራር (ለ8ኛ)  •  የሕይወት አመራር እና ግንኙነቶች (ለ9ኛ-10ኛ)  • 

የዓመት-ሙሉ ቀን መቁጠሪያ  •  በሌሎች የDPS ግቢዎች የሚሰጡ ስፖርቶች •  STEMConnect  •  የነጥብ 
ማግኛ /Credit Recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሚሸል ኬናርድ  
/Michelle Kennard/

303-282-0900
auldenver.org
2417 W. 29th Ave.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 103

ርዕሰ-መምህር፦ ሬችል ራሚሬዝ  
/Rachel Ramirez/

303-436-9588
acecommunitychallengeschool.org
948 Santa Fe Drive

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ8ኛ - 11ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 151

ESL

ESL
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አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 27% መስፈርቶችን አላሟላም

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



የዴንቨር የወንዶች ት/ቤት /BOYS SCHOOL/
የወንዶች ት/ቤት ተልዕኮ በትምህርት ስኬታማ ለመሆን፣ በልበ-ሙሉነት ለመምራት፣ በድፍረት ለመኖር እና በአካል 
ለመጎልበት በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ወጣት ወንዶችን መደገፍ ነው። በሴቶች አትሌቲክ የአመራር ት/ቤት (GALS) 
የመማር-ማስተማር ሞዴል ከፍተኛ ስኬት ላይ በመመሥረት እና አዎንታዊ የፆታ ላይ ትኩረትን እና እንቅስቃሴ-ተኮር 
የመማር-ማስተማር ተሞክሮዎችን በመጠቀም የዴንቨር የወንዶች ት/ቤት አነስተኛ የሆነ የትምህርት አካባቢን ለመካከለኛ 
ክፍል ደረጃ ወንዶች ያቀርባል። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  "BOYS Series"  •  ፕሮጄክት-ተኮር ትምህርት  •  "Flex" ኮርሶች  •  ቀኑን 
ሙሉ እንቅስቃሴ  •  ጤና እና ደህንነት ተኮር  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ሥነ-ጥበብ  •  ምድብ-ተሻጋሪ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ብርያንት ዌብስተር /BRYANT WEBSTER/ ባለሁለት ቋንቋ 
የቅድመ-መደበኛ (ECE)-8ኛ ክፍል ት/ቤት
ብርያንት ዌብስተር /Bryant Webster/ ተማሪዎች 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 ቋንቋ መጠይቅ እስከ ጃኑዋሪ 31፣ 2018 ድረስ ሞልተው ማስገባት አለባቸው። 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 •  
የሳይንስ ዐውደ-ርዕይ •  የማጠናከሪያ ትምህርት  • TNLI ዞን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኒክ ጃክሰን  
/Nick Jackson/

720-688-3842
boysdenver.org 

2401 Alcott St.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 7ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 80

ርዕሰ-መምህር፦ ሆሴ ማርቲኔዝ  
/Jose Martinez/

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

ማግኔት ት/ቤት

ሰሜን-ምዕራብ /Northwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

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

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 431

ESL

ባለሁለት ቋንቋ

61እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



CEC ቅደመ ኮሌጅ
የሙያ ትምህርት ማእከል (CEC) ቅድመ-ኮሌጅ ጠለቅ ያለ የኮሌጅ ወይም የሙያ-ነክ ተሞክሮ ለማግኘት የሚፈልጉ 
የሙሉ ጊዜ ተማሪዎችን እና በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤታቸው እየተማሩ እያሉ የቅድመ-ሙያ /pre-professional/ 
ኮርሶችን በCEC የሚወስዱ የግማሽ ቀን ተማሪዎችንም ይቀበላል። ቅድመ-ኮሌጅ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ተማሪዎች 
የዴንቨር የማኅበረሰብ ኮሌጅ ምስክር ወረቀቶቻቸውን እና/ወይም የአሶሼት ዲግሪያቸውን በአምስት ወይም ስድስት ዓመት 
ውስጥ መጨረስ ይችላሉ። 

ፕሮግራሞች፦

"Citywide Jazz Combo"  •  በሰሜን /North/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ወይም ተማሪዎቹ በሚማሩበት ት/ቤት 
አማካኝነት የሚሰጡ ስፖርቶች  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •   
የሥራ-አገናኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  • 
የማጠናከሪያ ትምህርት • ረቂቅ ጥበባት 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ጄሚ ሎፋሮ  
/Jamie Lofaro/

720-423-6600
dosomethingreal.com
2650 Eliot St.

ማግኔት ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 461

ESL

 መደበኛ

62

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል



ኮሎራዶ የሁለተኛ ደረጃ ቻርተር ት/ቤት
ኮሎራዶ ሁለተኛ ደረጃ ቻርተር ት/ቤት (CHSC) በመደበኛው/በተለመደው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ በግል 
ሁኔታቸው ወይም በትምህርታቸው ችግር ለገጠማቸው ተማሪዎች በአነስተኛ የት/ቤት አደረጃጀት ውስጥ እጅግ በጣም 
ጥሩ ትምህርት ያቀርባል። ተማሪዎች በድጋሜ እንዲሳተፉ እና ስለውጤቶች እና ነጥቦች አስተያየታቸውን በተደጋጋሚ 
እንዲሰጡ በርካታ ዕድሎችን ለመስጠት ስድስት የምዝገባ ወቅቶች አሉን። ሁሉም ተመራቂዎች የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ 
ተቋማት ተቀባይነት እንዲያገኙ እና የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዲግሪን እንዲያጠናቅቁ ድጋፍ ያገኛሉ።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የሥራ-ላይ ልምምድ (ኢንተርንሺፕ) ፕሮግራም  •  የሥራ ትምህርት /Work 
Study/ ነጥቦች (ክሬዲቶች)  •  የሳይንስ ዓውደ-ርዕይ  •  ዮጋ  •  የሥነ-ጥበብ ጎዳና /Art Street/  •  
ስኪ /Ski/ ክበብ  •  የስኬት መሠረቶች  •  ሲኔር ሴሚናር  •  የሙያ/ቮኬሽናል ትምህርት  •  የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ • ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኮሎራዶ የሁለተኛ ደረጃ ቻርተር ት/ቤት – GES
ኮሎራዶ የሁለተኛ ደረጃ ቻርተር ት/ቤት – GES በመደበኛው/በተለመደው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ በግል 
ሁኔታቸው ወይም በትምህርታቸው ችግር ለገጠማቸው ተማሪዎች በአነስተኛ የት/ቤት አደረጃጀት ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ 
ትምህርት ያቀርባል። ተማሪዎች በድጋሜ እንዲሳተፉ እና ስለውጤቶች እና ነጥቦች አስተያየታቸውን በተደጋጋሚ እንዲሰጡ 
በርካታ ዕድሎችን ለመስጠት ስድስት የምዝገባ ወቅቶች አሉን። 

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የሥራ-ላይ ልምምድ (ኢንተርንሺፕ) ፕሮግራም  •  የሥራ ትምህርት /Work 
Study/ ነጥቦች (ክሬዲቶች)  •  ሳይንስ ዓውደ-ርዕይ  •  ዮጋ  •  የሥነ-ጥበብ ጎዳና /Art Street/  •   
ስኪ /Ski/ ክበብ  •  የስኬት መሠረቶች  •  ሲኔር ሴሚናር  •  የሙያ/ቮኬሽናል ትምህርት  •  የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ • ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሊዝ ፌልዱሴን  
/Liz Feldhusen/

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.com
1175 Osage St., suite 100

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 280

ርዕሰ-መምህር፦ ጃኪ ኮፖላ  
/Jackie Coppola/

303-955-5309
coloradohighschoolcharter.com
3035-3037 E. 42nd Ave.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 150

ESL

ESL

63

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 76% መስፈርቶችን አሟልቷል

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



“በምትማሩበት ክፍል ውስጥ አንዱ ሰው ከሌላ ሀገር 
ሊሆን እንደሚችል ማወቁ አስደናቂ ነው።”

64



ኮምፓሽን ሮድ /COMPASSION ROAD/ አካዳሚ
ኮምፓሽን ሮድ /Compassion Road/ አካዳሚ ተማሪዎቻችን እኩል ዕድል እንዲኖራቸው እና ታታሪ፣ ተወዳዳሪና 
ለማኅበረሰባቸው አዎንታዊነት በተሞላበት ሁኔታ ጠበቃ የሚቆሙ ለመሆን በሚያደርጉት ጉዞ ለማገዝ ትምህርትን እና 
የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይጠቀማል። ስጋት ላይ ላሉ ተማሪዎች ጠንካራ፣ አግባብነት ያላቸው፣ እንደየሁኔታው የሚቀያየሩ 
የድጋፍ ሥርዓቶችን፣ የታለሙ እገዛዎችን እና ጠንካራ የማኅበረሰብ አባልነት ስሜትን እናቀርብላቸዋለን።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •   ሙዚቃ  •  ማርሻል አርትስ  •  ሜዲቴሽን  •  ቴያትር  •  ዮጋ  •  
በዕፅ እና አልኮል ተጽዕኖዎች ላይ እገዛዎች  •  የአዕምሮ ጤና ፕሮግራም  •  የቤት ውስጥ ጥቃት ምክር አገልግሎት •  
የቤተሰብ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ)  •  የፋይናንስ እውቀት (ሊትረሲ)  •  የGED ፕሮግራም  •  የAP ኮርሶች  •  
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል •  
AVID •  ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር ጀስቲስ /DENVER JUSTICE/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
የዴንቨር ጀስቲስ /Denver Justice/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተልዕኮ የኮሌጅ መሰናዶ ትምህርት ለሁሉም ተማሪዎች 
መስጠት ነው። የጄስቲስ ዒላማ በተከታታይ ከትምህርት ገበታቸው የሚቀሩ እና በመደበኛ ት/ቤት አደረጃጀት 
ያልተሳካላቸው ፎራፊ ተማሪዎች ወይም በወንጀለኛ ፍትሕ ሥርዓት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ተማሪዎች ናቸው። ጄስቲስ 
ስጋት ላይ ያሉ ወጣቶች ስኬታማ "ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣቶች" የሚሆኑበት ቦታ ነው። ለእነዚህ ዓላማዎች እምብርት 
የሆነው በግለሰብ ተማሪ ላይ የሚደረግ ትኩረት ነው።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •   ስፓኒሽኛ  •   የAP ኮርሶች •  የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ   • ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/ •  የማጠናከሪያ ትምህርት   •  የእርጉዝ/
የልጅ አሳዳጊ ወጣቶች ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኪምበርሊ ኦርቲዝ 
/Kimberly Ortiz/

720-424-2200
cra.dpsk12.org
1000 Cherokee St.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 164

ርዕሰ-መምህር፦ ስቴፈን ፓርስ  
/Stephen Parce/

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth St.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 106

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

ESL

65

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል



ዴንቨር ሞንቴሶሪ ጁኔር/ሲኔር ሁለተኛ ደረጃ
ዴንቨር የሞንቴሶሪ ጁኔር/ሲኔር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በታዳጊ ወጣቶች አዕምሮ እድገት ላይ በተደረገ ምርምር ላይ 
በመመሥረት ምርጥ ምርጥ የሞንቴሶሪ ተሞክሮዎችን አጣምሮ ይጠቀማል። ተልዕኳችን ተማሪዎቻችን በማኅበራዊ 
እና ስሜታዊ ማንነት ግንባታ ላይ ድጋፍ እየሰጠን እያንዳንዱ ተማሪ ከፍተኛ ውጤት እንዲያስመዘግብ ማድረግ ነው። 
ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎቻችን በሒሳብ እና በሳይንስ የገሃዱን ዓለም ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል በከተማ 
ግብርና ላይ በመሥራት የየዕለት ተሞክሮን ከሂውማኒቲስ ጋር የሚያቀናጅ ዘዴን እንጠቀማለን። በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤታችን 
ውስጥ ጠንካራ የሆነ የኮሌጅ መሰናዶ ሥርዓተ-ትምህርት አለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሥነ-ጥበብ • ሙዚቃ  •  ዳንስ •"Ultimate Frisbee"  • ስፓኒሽኛ  •  የAP 
ኮርሶች  • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  • የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት     

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር ኦንላይን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ዴንቨር ኦንላይን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በስቴት የተመሰከረለት፣ የDPS ዲፕሎማ-ሰጭ እና በስቴት የተፈቀደለት በኮሎራዶ 
ለበርካታ ዲስትሪክቶች ተማሪዎች ኦንላይን የሆነ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ነው። በቤታቸው ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎችን፣ 
በሥራ የተጠመዱ/ጊዜ የሌላቸው ተማሪዎችን እና በመደበኛነት ት/ቤት መከታተል የማይችሉትን ጨምሮ ልዩ ልዩ ዓይነት 
ተማሪዎችን እናገለግላለን። በተጨማሪም የማሳለጫ ወይም የማካካሻ ኮርሶችን ለሚከታተሉ በዲስትሪክት ውስጥ ላሉ 
የሁለተኛ እና መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የኦንላይን ኮርሶችን በክፍያ እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  በርካታ የመስመር ላይ (ኦንላይን) ኮርሶች  •  ፈረንሳይኛ  •  ጃፓንኛ  •  ላቲን •  
ስፓኒሽኛ  • የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •   የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ASCENT  •   
ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/  •   የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የመስመር ላይ (ኦንላይን) ቅይጥ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሱዛን ሚየርስ  
/Susan Myers/

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org
4250 Shoshone St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ሰሜን-ምዕራብ /Northwest/  
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤትየምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ7ኛ - 11ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 185

ርዕሰ-መምህር፦ ኢያን ጆንስ /Ian Jones/

720-424-8281
online.dpsk12.org
4250 Shoshone St.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 245

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

66

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 46% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 79% መስፈርቶችን አሟልቷል



የሴቶች አትሌቲክ አመራር የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
የሴቶች አትሌቲክስ አመራር ት/ቤት ወይም GALS ለእያንዳንዷ ሴት ለራሷ እና ለማኅበረሰቧ ጠንካራ ተሟጋች ለመሆን 
የሚያስፈልጋትን የትምህርት ክህሎት እና የግል ልማት በሚያጎለብት ደጋፊ አካባቢ/ድባብ ውስጥ የኮሌጅ መሰናዶ 
ትምህርትን ይሰጣል። GALS ሴት ልጆች በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ፣ በልበ-ሙሉነት የሚመሩ፣ በድፍረት 
እንዲኖሩ እና በአካልም እንዲጎለምሱ ያበረታታል/ያጎለምሳል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  "GALS Series"  •  ፕሮጄክት-ተኮር ትምህርት  •  ቀኑን ሙሉ የተዋሃደ 
እንቅስቃሴ •  ጤና እና ደህንነት ተኮር  •  ሲኔር ካፕስቶን /Capstone/ ፕሮጄክት  • የAP ኮርሶች  • 
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ረቂቅ ጥበባት  • የትወና 
ሥነ-ጥበብ  •  ምድብ-ተሻጋሪ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

የሴቶች አትሌቲክ አመራር መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
የሴቶች አትሌቲክስ አመራር የመካከለኛ ት/ቤት ወይም GALS ለእያንዳንዷ ሴት ለራሷ እና የማኅበረሰቧ መሪ ለመሆን 
የሚያስፈልጋትን የትምህርት ክህሎት እና የግል ልማት በሚያጎለብት ደጋፊ አካባቢ/ድባብ ውስጥ የኮሌጅ መሰናዶ 
ትምህርትን ይሰጣል። GALS ሴት ልጆች በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ፣ በልበ-ሙሉነት የሚመሩ፣ በድፍረት 
እንዲኖሩ እና በአካልም እንዲጎለምሱ ያበረታታል/ያጎለምሳል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •"GALS Series"  •  ፕሮጄክት-ተኮር ትምህርት  •  ቀኑን ሙሉ የተዋሃደ 
እንቅስቃሴ •  ጤና እና ደህንነት ተኮር  •  ሲኔር ካፕስቶን /Capstone/ ፕሮጄክት  • የAP ኮርሶች  • 
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ረቂቅ ጥበባት  • የትወና 
ሥነ-ጥበብ  •  STEMConnect  •  ምድብ-ተሻጋሪ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኬሪ ዶኖቫን  
/Carrie Donovan/

303-282-6437
galsdenver.org
750 Galapago St.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 169

ርዕሰ-መምህር፦ ኒና ሳፋኔ /Nina Safane/

303-282-6437
galsdenver.org
750 Galapago St.

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 318

ESL

የቅናሽ ክፍያ 
RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ትኬት

ESL

67

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 51% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 69% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሌክ /LAKE/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት
ሌክ /Lake/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት የተፈቀደለት ዓለም አቀፍ ባካሎሬት መካከለኛ ዓመታት ፕሮግራም እንደመሆኑ መጠን 
ተማሪዎችን በትምህርታቸው እና በገሃዱ ዓለም መካከል ግንኙነት እንዲፈጥሩ በማገዝ ተማሪዎችን በዓለምአቀፉ ማኅበረሰብ 
ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ ያዘጋጃል። ተማሪዎች እና መምህራን ጠንካራ ሥነ-ምግባርን፣ ፀባይን/አመልን፣ የመግባባት 
ክህሎትን፣ ማኅበረሰብን የማገልገል እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም የተግባር ፕሮጀክቶችን ለማዳበር አብረው ይሠራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የSTEM ቤተ-ሙከራ   •  ሥነ-ጥበብ •  የተግባር ፕሮጀክት  •  የቼዝ ክበብ  •  
ኮሎራዶ አፕሊፍት /Colorado Uplift/  •የኮምፒውተር ጨዋታን መሥራት  •  "Mi Casa" የሰፈር/የቀጠና 
ማእከል  • ቴክኖሎጂ • ባሕላዊ/የውርስ ስፓኒሽኛ  •  ስፓኒሽኛ ለጀማሪዎች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •   
STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና MI-ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት 
ያደረጉ ፕሮግራሞች   •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሰሜን /NORTH/
ሰሜን /North/ ስብዕናው የተሟላ (ምልዑ) ልጅ ለማስተማር ቁርጠኛ ነው። ሰሜን /North/ በሜትሮ ዴንቨር ውስጥ 
የሚገኝ ከባሕል ረገድ ብዝሃነት ካላቸው እና ተንከባካቢ/ደጋፊ ከሆኑ ማኅበረሰቦች አንዱ ነው። ተልዕኳችን የሁሉንም 
ተማሪዎች ትምህርታዊ እና ግለሰባዊ ስኬቶችን ለማቀጣጠል፣ ምርጫቸው በሆነ የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ዕድሎችን ምንጊዜም 
በለውጥ ላይ ባለችው ዓለም ውስጥ ሙሉ አቅማቸውን እንዲጠቀሙ ማጎልበት/ማገዝ ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃዊ ጥበባት  •  ድራማ  •  ምስላዊ ጥበባት •   የዓለም ቋንቋዎች •  
ቴክኖሎጂ •  የAP ኮርሶች • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ሥራ-አገኛኝ 
/CareerConnect/ ፕሮግራሞች •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  • የወደፊት ማእከል  •  AVID  •   
ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል  • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  • JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •   
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና ከ18-21 ዓመት ለሆኑ ፕሮግራሚንግ ማእከል • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ወደፊት የሚወሰን 

720-424-0260
lake.dpsk12.org
1820 Lowell Blvd.

ሌክ /Lake/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 344

ርዕሰ-መምህር፦ ስኮት ወልፍ /Scott Wolf/

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd.

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,039

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

68

አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 32% መስፈርቶችን አላሟላም

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 50% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ሰሜን /NORTH/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተሳትፎ ማእከል
ሰሜን /North/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተሳትፎ ማእከል በተለይም ከ16 እስክ 20 ዓመት ዕድሜ እና በ100 የመመረቂያ 
ነጥቦች (ክሬዲትስ) ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የተቋቋመ ሲሆን ለተማሪዎች ዲፕሎማ ለማግኘት የሚያስችላቸው ድህረ-
ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትኩረት የሚያደርግ የትምህርት ጎዳና ይሰጣል። ት/ቤቱ ሁሉን የሚያሳትፍ የቅበላ ሂደትን ይጠቀማል፤ 
አቅምን ወይም ብቃትን መሠረት ባደረገ ሥርዓተ-ትምህርት የማሳለጫ የጥናት ትምህርትንም ይሰጣል። 

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ሥነ-ጥበብ •  የACT መሰናዶ  •  የGED መሰናዶ •  መደበኛ/ስታንዳርድ የDPS 
ተመራጭ ኮርሶች (ኢሌክቲቭስ) •  የሥራ ነጥብ /Work Credit/ ተሞክሮ  •  ፈረንሳይኛ  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP 
ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  የወደፊት ማእከል •  ASCENT • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/ •  
JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ቴሬሳ ስቲሌ  
/Teresa Steele/

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement-
center-3
2960 Speer Blvd.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 94

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

69

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 67% መስፈርቶችን አሟልቷል



ራይዝ አፕ /RISEUP/ የማኅበረሰብ ት/ቤት
ራይዝ-አፕ /RiseUp/ የማኅበረሰብ ት/ቤት ቀደም-ሲል ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አቋርጠው የወጡ ወይም የማቋረጥ 
አደጋ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን መልሶ የሚያስገባ ት/ቤት ነው። በማኅበራዊ ፍትሕ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው ፕሮጀክት ላይ 
የተመሠረተው የማስተማር ዘዴያችን ተማሪዎች በራሳቸው፣ በቤተሰባቸው እና በማኅበረሰባቸው ላይ አዎንታዊ ለውጥ 
ለማምጣት የተማሩትን እንዲተገብሩ ያስችላቸዋል። ራይዝ-አፕ /RiseUp/ ለተማሪዎች ተከፍሏቸው የሥራ-ልምምድ 
(ኢንተርንሽፕ) ዕድሎችንም ያመቻችላቸዋል። 

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ •  አመራር  •  ስፓኒሽኛ  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  • የወደፊት 
ማእከል  • ነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/ • የማጠናከሪያ ትምህርት • የርጉዝ/የልጅ አሳዳጊ ወጣቶች 
ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

  

ርዕሰ-መምህር፦ ሉቃስ ኬትዘር  
/Lucas Ketzer/

303-477-0517
riseupcommunityschool.net
1801 Federal Blvd.

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 124

ESL

70

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 45% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ስኪነር /SKINNER/
ስኪነር /Skinner/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ የሚያዘጋጅ መደበኛ /traditional/ 
እና ጠንካራ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ነው። የስኪነር /Skinner/ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ 1:1 መሣሪያዎችን ጨምሮ 
ዘመናዊ መስተጋብራዊ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ፤ በከፍተኛ ተጠያቂነት ስሜት አዎንታዊ የተማሪ ባሕል ላይ ያተኩራሉ፤ 
እንዲሁም በበርካታ የማበልጸጊያ እና በተጓዳኝ የትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፋሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ምስላዊ ጥበባት  •  የመሣሪያ ሙዚቃ  •  ድራማ  •  የእንጨት ሥራ  •   
የኑሮ ዘዴ  •  ፀባይን ቀረጻ  •  የSTEM ቤተ-ሙከራ   •  የአገልግሎት ትምህርት •  የአርብ ማበልጸጊያ  •  
አፕሊፍት /Uplift/ •  ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  STEMConnect  •  ቅድመ-
ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ኤክሴል /EXCEL/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት 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 ቁጥር ስፍር 
የሌላቸውን አጋጣሚዎችን መፈተሽ ይችላል/ትችላለች።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ኳየር  •  የሙዚቃ ንድፈ-ሀሳብ  •  ምስላዊ እና የዲጅታል ጥበባት •  ለኮሌጅ 
ለማመልከት ድጋፍ •  የተማሪ አመራር  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት እና ቀን  • ተጨማሪ ክፍለ-ጊዜ ለሥነ-
ጽሑፍ ትምህርት •  ድርሰት (ኮምፖዚሽን)  •   ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች  •   
JROTC  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   ኮሌጅ መሰናዶ  •  የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ 

ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሚሸል ኮያማ  
/Michelle Koyama/

720-424-1420
skinner.dpsk12.org
3435 W. 40th Ave.

ሰሜን-ምዕራብ /Northwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 600

ርዕሰ-መምህር፦ ቤንጃሚን ሌዊስ 
/Benjamin Lewis/

303-630-0360
striveprep.org
2960 Speer Blvd., building 1913

ቻርተር ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 333

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

71

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 39% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ሌክ /LAKE/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት 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 ቁጥር ስፍር 
የሌላቸውን አጋጣሚዎችን መፈተሽ ይችላል/ትችላለች።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ • የተማሪ መማክርት •  የአቻ ምክክር/ሜንቶሪንግ  •  ዓመታዊ የኮሌጅ 
ጉብኝቶች  • ዓመታዊ የስምንተኛ ክፍል የተግባራዊ ትምህርታዊ ጉዞ  • የተራዘመ የትምህርት ዓመት እና ቀን • 
ተጨማሪ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ  ለንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ  • የማጠናከሪያ ትምህርት • የኮሌጅ መሰናዶ • የስሜት 
ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም • የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ/ማእከል    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ሰኒሳይድ /SUNNYSIDE/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት 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 ቁጥር ስፍር 
የሌላቸውን አጋጣሚዎችን መፈተሽ ይችላል/ትችላለች።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • ሥነ-ጥበብ  •  የተማሪ አመራር ቡድን  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት እና ቀን  • 
ለንባብ፣ ጽሑፍ እና ሒሳብ ተጨማሪ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ  • ግለሰብ-ተኮር የእገዛ ብሎክ  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት •  የኮሌጅ መሰናዶ •  ከፍተኛ ማንበብና መጻፍ (ሊትረሲ) እና ሒሳብ •  የሳይንስ ክበብ  •  የማዕድን እና 
ምህንድስና ት/ቤት ሳመር ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሱዛን ሞሪስ  
/Susan Morris/

303-551-7200
striveprep.org
1820 Lowell Blvd.

ቻርተር ት/ቤት

ሌክ /Lake/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 320

ርዕሰ-መምህር፦ ጀሲካ ቲሊስ  
/Jessica Tillis/

720-723-2000
striveprep.org
4735 Pecos St.

ቻርተር ት/ቤት

ሰሜን-ምዕራብ /Northwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 278

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

72

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 58% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



“ተማሪዎቻችን ከሁሉም ቦታ የመጡ ናቸው፣ 
ስለሆነም የተለየ ማንነቶች (ዳራዎች) ካላቸው 
ከሌሎች መማር ይችላሉ።”

73



ምዕራብ /WEST/ ቅደመ ኮሌጅ
ምዕራብ /West/ ቅደመ ኮሌጅ በአነስተኛ የት/ቤት አደረጃጀት ውስጥ በሁሉም ተማሪዎች ግለሰባዊ ፍላጎቶች ላይ 
የሚያተኩር ኢኖቬቲቭ የሆነ የቅድመ ኮሌጅ ሞዴል ት/ቤት ነው። ተማሪዎች ወደ አራት ዓመት የኮሌጅ ወይም የሙያዊ 
ምስክር ወረቀት የሚመነዘር የሁለተኛ ደረጃ ዲፕሎማን በኮሚውተር ሳይንስ እና/ወይም በህክምና ዘርፎች ያለምንም ክፍያ 
ይዘው ከWEC ይመረቃሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  ባንድ •  ኳየር  •  ዲጂታል ሥነ-ጥበብ •  ስለኮሌጅ መሰናዶ የየዕለት 
ምክር  • ጥልቅ የሆነ የኮሌጅ እና የሥራ ልምድ (ኤክስፖዠር)  •  ስፓኒሽኛ •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •   
የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  የወደፊት ማእከል  •  ASCENT  •  
የተሳትፎ ማእከል •   ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  •   የማጠናከሪያ ትምህርት • የስሜት 
ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ምዕራብ /WEST/ የአመራር አካዳሚ
ምዕራብ /West/ የአመራር አካዳሚ በቀጥታ ወደ ኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነት የሚያመራ የትምህርት (አካዳሚክ) 
ልህቀትን ለማሳደግ የተመሠረተ የሕዝብ ት/ቤት ነው። የኮሌጅ ቦርድ ት/ቤት እንደመሆኑ መጠን ምዕራብ የአመራር 
/West Leadership/ አካዳሚ ተማሪዎችን በ21ኛው መ/ክ/ዘ ዓለምአቀፋዊ ገቢያ ተወዳዳሪ የአመራር እና የትምህርት 
ክህሎቶች እንዲያገኙ የሚያስችል ጠንካራ ትምህርትን ይሰጣል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  በAP ኮርሶች  እና በአንድ-ላይ ምዝገባ አማካኝነት የኮሌጅ ነጥብ (ክሬዲት)  • 
የኮሌጅ ጉብኝቶች  •  ስፓኒሽኛ  •  ባሕላዊ/የውርስ ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  • ሥራ-አገኛኝ 
/CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •   ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም • የወደፊት ማእከል  •AVID  •   
ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት •   
ሥነ-ጥበብ ተኮር •  ኮሎራዶ አፕሊፍት /Colorado Uplift/  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት 
ያደረጉ ፕሮግራሞች  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ አና ሜንዶዛ  
/Ana Mendoza/

720-423-5482
westearlycollege.dpsk12.org
951 Elati St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ምዕራብ /West/ የሁለተኛ ደረጃ እና 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞንኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 559

ርዕሰ-መምህር፦ ትሬሳ ክላቫ  
/Teresa Klava/

720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org
951 Elati St.

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት

ምዕራብ /West/ የሁለተኛ ደረጃ እና  
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞንኖች

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 696

TNLI

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን//RTD 
የአውቶብስ ይለፍ/
ትኬት

ESL

ምዕራብ /West/ 
የምዝገባ ዞን/RTD 
የአውቶብስ ይለፍ/
ትኬት

74

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 40% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 43% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ዴልታ /DELTA/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ዴንቨር ግሪን /Green/ ት/ቤት

ዴንቨር የቋንቋ ት/ቤት

ዴንቨር የፈጠራ (ኢኖቬሽን) እና የዘላቂ 
ንድፍ/ዲዛይን ት/ቤት (DSISD)

DSST፦ ባየርስ /Byers/  
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ባየርስ /Byers/  
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ጆርጅ ዋሽንግተን  
/George Washington/

ግራንት ቢከን /Grant Beacon/ 

ሃሚልተን /Hamilton/

ሃይላይን /Highline/  
አካዳሚ ደቡብ-ምሥራቅ

ሂል /Hill/ የሥነ ጥበብ እና የሳይንስ ግቢ

ሜሪል /Merrill/

ፕሌስ ብሪጅ /Place Bridge/ አካዳሚ

ሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/  
ተግባር-ተኮር/የመስክ /Expeditionary/ 
ትምህርት 

ስላቨንስ /Slavens/

ደቡብ /South/

ቶማስ ጀፈርሰን /Thomas Jefferson/

ደቡብ-ምሥራቅ

75



ዴልታ /DELTA/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ዴልታ /DELTA/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በጆርጅ ዋሽንግተን ግቢ የሚገኝ እና በትምህርታዊ ሩብ ዓመቶች /academic 
quarters/ ላይ የተሳለጠ ፕሮግራሚንግ ያለው የጎዳና-ቀያሾች /pathways/ ት/ቤት ነው። ተማሪዎች በእያንዳንዱ ሩብ 
ዓመት 27.5 ነጥቦችን (ክሬዲትስ) የማግኘት ዕድል ይኖሯቸዋል። ዴልታ /DELTA/ የሚለው ምህፃረ-ቃል የሚወክለው 
ብዝሃነት ያለውን ትምህርት በተግባር መምራት /Diverse Education Leading Through Action/ የሚለውን 
ሲሆን ብዝሃነት ያለው ት/ቤታችን በአመራር እና በማኅበረሰብ ተሳትፎ ላይ ትኩረት ያደርጋል። በተለይ ከ17 እስከ 20 
ዓመት የሆናቸው የተማሪዎች አነስተኛ ማኅበረሰብ እንደመሆናችን መጠን በየክፍሉ አነስተኛ የተማሪ ብዛት በማድረግ እጅግ 
ብዙ ግለሰባዊ እገዛዎችን እንሰጣለን። ድንቅ የሆኑ መምህራን እና አሳታፊ የሆነ የምርጫ (ኤሌክቲቭ) ፕሮግራም አሉን። 
ሁሉም ተማሪዎቻችን የኮሌጅ ኮርሶችን በነፃ የመውሰድ ዕድል ይኖራቸዋል።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  • "Youth on Record"  •  የሙዚቃ ሥራ (ፕሮዳክሽን)  •  ኦንተርፕርነርሽፕ 
ፕሮግራም  •  ግራፊክ ዲዛይን  •  ፎቶግራፊ  •  ከዴንቨር የማኅበረሰብ ኮሌጅ እና ከኤሚሊ ግሪፍዝ /Emily 
Griffith/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጋር በተደረገ ትብብር አማካኝነት ነፃ የኮሌጅ ትምህርቶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  
የወደፊት ማእከል •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር ግሪን /GREEN/ ት/ቤት
ዴንቨር ግሪን /Green/ ት/ቤት (DGS) የቀጠና የፈጠራ (ኢኖቬሽን) ት/ቤት ሲሆን ለዘላቂነት ከሚሠሩ ጥቂት የDPS 
ት/ቤቶች አንዱ ነው። ሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ማምጣት እንዲችሉ የሚያረጋግጥ "እጅ-የማያቦዝን፣ አዕምሮን-
የሚያሠራ" ሥርዓተ-ትምህርትን እናቀርባለን። ተማሪዎቻችን ነገ በኮሌጅ እና በሥራ 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  •    
ምስላዊ ጥበባት  •  ዮጋ •  ምርመራዎች (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 ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኤፕሪል ማክላውፍሊን 
/April Mclaughlin/

720-423-8740
delta.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 75

መሪ አጋሮች፦  
ፍራንክ ኮይን /Frank Coyne/ 
ፕሩደንስ ዳንኤልስ /Prudence Daniels/ 
ካርታል ያኪት /Kartal Jaquette/ 

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

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

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

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 537

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ምዕራብ /West/ 
የምዝገባ ዞን/RTD 
የአውቶብስ ይለፍ/
ትኬት

ESL

76

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

እድገት > 76% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል



ዴንቨር የቋንቋ ት/ቤት
ያስቡት ልጅዎ በማንደሪን ቻይንኛ ወይም በስፓኒሽኛ ለጓደኛው/ዋ ታሪክ ሲነግር/ስትነግር እና በደስታ ሲሳተፍ/ስትሳተፍ! 
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 እያደገ በሚሄድ /progressive/ - 
እና በተረጋገጠ - በተቀላቅሎ ቋንቋ ትምህርት /immersion/ ፕሮግራም ማንደሪን ቻይንኛ ወይም ስፓኒሽኛ ይማራሉ። 

ሁለተኛ 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

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ዴንቨር የፈጠራ (ኢኖቬሽን) እና የዘላቂ ንድፍ/ዲዛይን ት/ቤት (DSISD)
ዴንቨር የፈጠራ እና የዘላቂ ንድፍ/ዲዛይን ት/ቤት (DSISD) በዴንቨር የDPS የመጀመሪያው ብቃትን መሠረት ያደረገ 
ት/ቤት ነው። ራዕያችን ሁሉም ተማሪዎች ትምህርታቸውን በባለቤትነት እንዲይዙ፣ ህልሞቻቸውን እንዲቀርጹ እና የተሻለ 
ዓለም መፍጠር እንዲችሉ ማበረታታት ነው። ተልዕኳችን በአብዛኛዎቹ የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ባለን በ12ለ1 የተማሪ-
አስተማሪ ጥምርታ አማካኝነት ተማሪዎችን ለኮሌጅ፣ ለሥራ እና ከዚያም በላይ የሚያዘጋጅ ግለሰሰብ-ተኮር ትምህርትን 
ማቅረብ ነው።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ማኅበራዊ ኦንተርፕርነርሺፕ  •  ፕሮጀክት ተኮር ትምህርት •  ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •   
የመስመር-ላይ (ኦንላይን) ትምህርት •  ሙዚቃ  •   የተማሪ አመራር  •  የቤት/የክፍል-ውጭ /Outdoor/ አመራር  •   
ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶችs  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ቢዝነስ-አገናኝ 
/BusinessConnect/  •  ምህንድስና-አገናኝ /EngineeringConnect/ •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •   
የወደፊት ማእከል  •  ASCENT  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ሥነ-ጥበባት ተኮር  •   
ተግባር ተኮር ትምህርት /Expeditionary Learning/ 

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፦ ሊዛ ሲምስ  
/Lisa Simms/ 

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org
840 E. 14th Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 266

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ

እድገት > 64% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

77

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 84% መስፈርቶችን ልቋል



DSST፦ ባየርስ /BYERS/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የባየርስ /Byers/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ አካል ሲሆን 
ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ 
ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና 
ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ 
በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ 
የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት • ከዴንቨር ዩኒቨርሲቲ ጋር በተደረገ አጋርነት አማካኝነት 
ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ አጽንዖት  •  ስፓኒሽኛ  • የAP ኮርሶች  •  የወደፊት ማእከል •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  
ሳይንስ ተኮር    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST፦ ባየርስ /BYERS/ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የባየርስ /Byers/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ አካል 
ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን 
ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች 
ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ 
ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት • ከዴንቨር ዩኒቨርሲቲ ጋር በተደረገ አጋርነት አማካኝነት 
ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ አጽንዖት  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  • ተግባራዊ የቋንቋ ወሳኝ አተገባበር  /Pragmatic 
Language Executive Functioning/ ማእከል • ሳይንስ ተኮር  • ቴክኖሎጂ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ብራድ ዋይት  
/Brad White/ 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 275

ርዕሰ-መምህር፦ ብራድ ዋይት  
/Brad White/ 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 476

ESL

ESL

78

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 57% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 90% መስፈርቶችን ልቋል



ጆርጅ ዋሽንግተን /GEORGE WASHINGTON/
ጆርጅ ዋሽንግተን ትምህርታዊ አዳዲስ ነገሮች ፈጠራን እና ልህቀትን መምራት በመቻሉ ኩራት ይሰማዋል። ከፍትኛ ደረጃዎችን 
በመጠበቅ ሁሉም ተማሪዎች በጥልቀትና ፈጠራ በተሞላበት ሁኔታ እንዲያስቡ እና በ21ኛው መ/ክ/ዘ ውጤታማ እንዲሆኑ 
አቅማቸውን እንገነባለን። ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ኮርሶች እና የተጓዳኝ ትምህርት ክበቦች እና ተግባራት ጀግኖች 
ተማሪዎችን ወደ ንግድ ሥራ መሪዎች፣ መምህራን፣ ፖለቲከኞች፣ ሙዚቀኞች፣ እና ፕሮፌሽናል አትሌቶች ይቀይሯቸዋል።

ፕሮግራሞች፦

ከፍተኛ ባንድ  •  ሥነ-ጥበብ •  የንግድ ህግ  •  ኳየር  •  ድራማ  • የአንድነት ክወና /Ensemble/  •   
ኦንተርፕርነርሺፕ •  ዳንስ  • ኮምፒውተር ዲዛይን  •  ፈረንሳይኛ  • ስፓኒሽኛ • የAP ኮርሶች  • የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  የወደፊት 
ማእከል   •  AVID  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  • የማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  IB  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፣ የስሜት ፍላጎቶች (AN) እና የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ስኮት ሌሳርድ  
/Scott Lessard/ 

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,231

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

79

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 39% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ግራንት ቢከን /GRANT BEACON/ 
ግራንት ቢከን /Grant Beacon/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ከተማሪዎች ብዙ የሚጠብቅ እና የጠለቀ አስተሳሰብና 
የችግር ፈቺነት ክህሎቶችን የሚጠይቅ የኮሌጅ መሰናዶ ፕሮግራም በማቅረብ እያንዳንዱ ተማሪ ከፍተኛ ውጤታማነት 
እና ዕድገት እንዲያሳይ/እንድታሳይ በቁርጠኝነት ይሠራል። የተለመደው የማስተማር ዘዴዎችን እና ቴክኖሎጂን መሠረት 
ያደረገውን የማስተማር ዘዴን በማጣመር የተማሪዎችን መረዳት ከፍ የሚያደርገው የ"ቅይጥ የማስተማር ዘዴ" ላይ ትኩረት 
እናደርጋለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ/ባንድ  •   ምስላዊ ጥበባት  •  ስፓኒሽኛ  •  ቴክኖሎጂ •  የተማሪ  
አመራር  •   ቅድመ-ከፍተኛ ምደባ (AP) ትምህርቶች  •  የሒሳብ፣ ንባብ እና ጽሕፈት ትምህርታዊ ድጋፎች  •   
የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች  •  STEMConnect  •  AVID  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ 
(MI እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሃሚልተን /HAMILTON/
ዓለምን እንድታስሱ እና የወደፊት ዕጣ ፋንታችሁን እንድትቀርጹ ወደ ሃሚልተን /Hamilton/ የመካከለኛ ደረጃ  
ት/ቤት ኑ! ሃሚልተን /Hamilton/ ለዓለም አቀፍ ባካሎሬት ድርጅት የመካከለኛ ደረጃ ፕሮግራም ዕጩ ት/ቤት ነው። 
ጠንካራ የሆኑት ትምህርቶቻችን  ስፓኒሽኛን፣ ፈረንሳይኛን፣ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግን፣ STEAM (ሳይንስ፣ቴክኖሎጂ፣ 
ምህንድስና፣ ሥነ-ጥበባት እና ሒሳብ)ን፣ ምስላዊ ጥበባትን፣ ድራማን፣ የዓመታዊ መጽሔት ዲዛይንን፣ የመሣሪያ ሙዚቃንና 
ባንድን፣ ክርክርን፣ ብሔራዊ የታሪክ ቀንን፣ የአዕምሮ ገበታን /Brain Bowl/ እና ሌሎች ዕድሎችን ያካተቱ ናቸው። 
ተማሪዎች ስምንተኛ ክፍልን ከማጠናቀቃቸው በፊት የተሟላ የኮሌጅ ዕቅድ ይኖራቸዋል።

ተማሪዎች ለሃሚልተን /Hamilton/ ዓለም አቀፍ የባካሎሬት ፕሮግራም ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው። ለተጨማሪ መረጃ 
እባክዎ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሮቦቲክስ  •  ሞዴሊንግ እና ዲዛይን  •  AVID  •  የአገልግሎት ትምህርት  •  
ፈረንሳይኛ  • ስፓኒሽኛ  • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች •  STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
ሥነ-ጥበባት ተኮር   •  ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ጥበባት •  ዓለም-አቀፍ ተኮር  • ሳይንስ ተኮር  •  የተግባር-ተኮር 
/Expeditionary/ ትምህርት •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ 
ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ አሌክስ ማጋኛ  
/Alex Magaña/ 

720-423-9360
beaconnetworkschools.org/gbms
1751 S. Washington St. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 410

ርዕሰ-መምህር፦ ክርስቲያን ሶውየር 
/Christian Sawyer/ 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org
8600 E. Dartmouth Ave. 

የዓለም አቀፍ የመሰናዶ ፕሮግራም 

ማግኔት ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 915

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

80

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 71% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 40% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



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

ፕሮግራሞች፦

የሙሉ ቀን አጸደ ሕፃናት  •  የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ •  ሙዚቃ  • የሊበራል አርትስ 
ሥርዓተ-ትምህርት  • REACH የፀባይ ትምህርት  • ቴክኖሎጂ  •  አማካሪ እና ቤተ-መጽሐፍት  • ስፓኒሽኛ •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  በማንበብና መጻፍ፣ ሒሳብ እና ስፓኒሽኛ የአፈጻጸም ምደባዎች (ለ6ኛ-8ኛ)  •  ምድብ-
ተሻጋሪ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሂል /HILL/ የሥነ ጥበብ እና የሳይንስ ግቢ
ሂል /Hill/ የሥነ-ጥበባት እና ሳይንስ ግቢ ከስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ከአደጋ የተጠበቀ እና ደጋፊ 
የመማር-ማስተማር አካባቢ ለማቅረብ ከወላጆች እና ከማኅበረሰቡ ጋር በመተባበር የሚሰራ ት/ቤት ነው። እያንዳንዱ 
ተማሪ የትምህርት ልህቀት፣ ራስን መግዛት፣ ለብዝሃነት አድናቆት እንዲሁም ለሌሎች ክብር እንዲኖረው እናበረታታለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ኦርኬስትራ  •  ባንድ  •  ቴያትር •   የድምጽ ሙዚቃ  •  የፊልም ት/ቤት  •  
ሮክ ባንድ  •  ምስላዊ ጥበባት  •  ስፓኒሽኛ  •  ኮሎራዶ አፕሊፍት /Colorado Uplift/   •  የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች  • STEMConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   ሥነ-ጥበባት ተኮር  •  ረቂቅ ጥበባት  •  
የትወና ጥበባት  •  ሳይንስ ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሳራ ቨርኒ-ላኦ  
/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፦ ሸን ካቫናው  
/Sean Kavanaugh/ 

720-423-9680
hill.dpsk12.org
451 Clermont St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 682

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

እድገት > 54% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

81

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 56% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሜሪል /MERRILL/
ሜሪል /Merrill/ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት በጠንካራ ትምህርቶች እና በኃላፊነት፣ እንክብካቤ እና አክብሮት ላይ ጠንካራ 
አጽንዖት በማድረግ የልህቀትን ባህል የሚያስፋፋ የትምህርት ማኅበረሰብ ነው። በትምህርት ራሳቸውን የበለጠ ለመፈተን፣ 
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና በ21ኛው መ/ክ/ዘ የትምህርት ክህሎቶች ለመካን እና በክበቦች፣ አትሌቲክስ እና ብዝሃነት ባለው 
የተማሪ ማኅበረሰብ ውስጥ በይበልጥ ለመሳተፍ የሚሹ ተማሪዎችን በደስታ እንቀበላቸዋለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ እና ከፍተኛ ሥነ-ጥበብ  •  ባንድ እና ከፍተኛ ባንድ •  ኳየር  •  
የዓለም ከበሮ (ድራሚንግ)  •  ድራማ  •  SMARTlab የአፕላይድ ቴክኖሎጂ ቤተሙከራ  •  ከፍተኛ ሥነ-
ሕይወት (ባዮሎጅ)  •  ማትሌቲክስ /Mathletics/   •  የወንጀል ፍትሕ  •  ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች •  STEMConnect  •  AVID  •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የአዲስ ገቢዎች ማእከል  •  
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

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  •  ዲጂታል ሥነ-ጥበብ •   
ኪቦርድ  •   ቤተ-ሙከራ    •  ቤተ-መጽሐፍት  •  ምስላዊ ጥበባት • የተሳለጠ ንባብ •  እንግሊዝኛ መማርን ማሰብ •   
ንባብ መሠረታዊ ነው  •  BRIDGES ድህረ-መደበኛ ትምህርት ፕሮግራም  •  የሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ  •   
ፈረንሳይኛ •  ጣሊያንኛ  • ስፓኒሽኛ   • AVID •  የማጠናከሪያ ትምህርት   •  የአዲስ ገቢዎች ማእከል •   ባለብዙ ሰፊ 

ድጋፍ (MI) መካከለኛ ደረጃ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ክሪስቲና ሲልቬስተር  
/Christina Sylvester/ 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 558

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

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI (ከECE-3ኛ) 
ESL (ከ4ኛ-8ኛ)

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

እድገት > 72% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

82

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ሮኪ ማውንቴን /ROCKY MOUNTAIN/  
ተግባር-ተኮር/የመስክ /EXPEDITIONARY/ ትምህርት 
የሮኪ ማውንቴን /Rocky Mountain/ ተግባር-ተኮር/የመስክ ትምህርት ት/ቤት (RMSEL) ተልዕኮ 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 አይሳተፍም። ስለምዝገባ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ።

ፕሮግራሞች፦

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

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

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 ተመሳሳይ ተማሪዎችን በቡድን አድርጎ የማስተማሪያ ክፍሎች ውስጥ /platoon/፣ አንድ መምህር በማንበብና 
መጻፍ ላይ ሲያተኩር ሌላ ሁለተኛ መምህር ደግሞ በሒሳብ፣ ሳይንስ እና ሶሻል ስተዲስ ላይ ያተኩራል። የመካከለኛ  ደረጃ 
ት/ቤታችን ተማሪዎችን  በሁለተኛ ደረጃ  ትምህርት ለሚኖራቸው ስኬት በማዘጋጀት ላይ ያተኩራል። የቅድመ-መደበኛ 
ትምህርት (ECE) በስቴፈን ናይት 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፦

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፦ ኩርት ሲቦልድ  
/Kurt Siebold/ 

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

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከኬጂ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 725

ESL

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 92% መስፈርቶችን ልቋል

83

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 

የSPF ግምገማ ውጤት የለውም 



ደቡብ /SOUTH/
ደቡብ /South/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሁሉም ተማሪዎች ወደ እጅግ ከፍተኛው የትምህርት ስኬት ደረጃ እንዲደርሱ 
የሚያስችል ሁሉንም ባሕሎች የሚያስተናግድ የትምህርት ተሞክሮ ይሰጣል። ከዴንቨር በሞላ እና ከዓለም ዙሪያ የተሰባሰቡት 
የደቡብ /South/ ተማሪዎች ለመተባበር እና በኮሌጅ እና በዛሬው የዓለም ኢኮኖሚ ልቀው የሚወጡባቸውን ክህሎቶች 
ለመካን በዋሽግተን ፓርክ ይሰባሰባሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  የትምህርት-ቀን እና የድህረ-መደበኛ ትምህርት የማጠናከሪያ ትምህርት •  የዴንቨር 
ስኮላርሽፕ ፋውንዴሽን አማካሪ  •  ከ50 በላይ ክበቦች እና እንቅስቃሴዎች •  የዓለም ቋንቋዎች  •   የAP ኮርሶች  •   
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •    
ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም •  የወደፊት ማእከል  •  AVID  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit 
recovery/  •  JROTC  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የአዲስ ገቢዎች ማእከል  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና 
የባሰ (Sev) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ቶማስ ጀፈርሰን /THOMAS JEFFERSON/
ቶማስ ጀፈርሰን /Thomas Jefferson/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እጅግ ዘመናዊ በሆነው የኮሚውኒኬሽን ቴክኖሎጂ 
ማእከላችን አማካኝነት ተማሪዎችን በብሮድካስቲንግ፣ ጋዜጠኝነት፣ 3-D አኒሜሽን፣ ሮቦቲክስ እና ሌሎች ብዙ አጓጊ 
ሙያዎች እናዘጋጃለን። ከምረቃ በፊት ቢያንስ አንድ የከፍተኛ ምደባ ወይም የአንድ ላይ ምዝገባ ኮርሰን በማጠናቀቅ ሁሉም 
ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ በደንብ ዝግጁ ይሆናሉ።

በኮሚውኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማእከል ውስጥ ለመመዝገብ ተማሪዎች የመስመር-ላይ (ኦንላይን) ማመልከቻ ቅጽ እስከ ፌብሯሪ 1 
ቀን 2018 ድረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል። መረጃ ለማግኘት tjhs.dpsk12.org ን ይጎብኙ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ንግድ (ቢዝነስ)  •  ሥነ-ጥበባት  •  ሙዚቃ  •  ጎዳና ቀያሾች /Pathways/   •  
ፎቶግራፊ  •  ሕትመት  •  ሶፍትዌር ምህንድስና  •  ቴያትር  •  ቋንቋዎች  •  የAP እና የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  የወደፊት ማእከል  •   
AVID  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  
ኢንዲያን ተኮር •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI)፣ የስሜት ፍላጎቶች (AN) እና ተግባራዊ የቋንቋ ወሳኝ አተገባበር  
/Pragmatic Language Executive Functioning/ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  •  የዴንቨር 
ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ጄን ሃንሰን  
/Jen Hanson/ 
 

720-423-6000
south.dpsk12.org
1700 E. Louisiana Ave. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,570

ርዕሰ-መምህር፦ ማይክ ክሪስቶፍ  
/Mike Christoff/ 

720-423-7000
tjhs.dpsk12.org
3950 S. Holly St. 

የግንኙነት (ኮሚውኒኬሽን)  
ቴክኖሎጂ ማእከል ማግኔት ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,047

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

ESL

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት
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አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 55% መስፈርቶችን አሟልቷል



ደቡብ-ምዕራብ

አብራሃም ሊንከን /Abraham Lincoln/

ቤር ቫሊ /Bear Valley/  
ዓለም አቀፍ ት/ቤት

ኮምፓስ /Compass/ አካዳሚ

የዴንቨር ዓለም አቀፍ ጥናት ማእከል

DSST፦ ኮሌጅ ቪው /College View/ 
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ኮሌጅ ቪው /College View/ 
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

DSST፦ ሄንሪ /Henry/

ኤክሴል /Excel/ አካዳሚ – ዴንቨር

ፍሎረንስ ክሪትንተን  
/Florence Crittenton/

ግራንት ራንች /Grant Ranch/

ጆን ኤፍ. ኬኔዲ /John F. Kennedy/

ኬፕነር ቢከን /Kepner Beacon/

ኪፕ ዴንቨር ኮሊጂየት /KIPP Denver 
Collegiate/

KIPP ሰንሻይን ፒክ  
/Sunshine Peak/ አካዳሚ

ኩንስሚለር /Kunsmiller/  
የፈጠራ ጥበባት አካዳሚ

ሪስፔክት /Respect/ አካዳሚ

ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ 
ቅደመ ኮሌጅ

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ፌደራል

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ –  
ኬፕነር /Kepner/

ስትራይቭ/STRIVE/ መሰናዶ –  
ስማርት /SMART/ አካዳሚ

ስትራይቭ/STRIVE መሰናዶ –  
ዌስት ውድ/Westwood

ሰሚት /Summit/ አካዳሚ

85



አብራሃም ሊንከን /ABRAHAM LINCOLN/
የአብርሃም ሊንከን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እጅግ ከፍተኛ ደረጃ ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት ሁሉም ተማሪዎች ወደ 
ኮሌጅ እንዲገቡ ይጠብቃል። አራት የDPS ሥራ-አገናኝ /CareerConect/ ጎዳናዎችን፣ 18 የከፍተኛ ምደባ ኮርሶችን 
እና በASCENT በኩል በሚመጡ የአንድ ላይ ምዝገባ አማራጮች አማካኝነት እስከ 12 የኮሌጅ ነጥቦች (ክሬዲትስ) 
የማግኘት ዕድልን እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  ፎቶግራፊ  •   የዓለም ቋንቋዎች  •  የAP ኮርሶች • 
የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  ሥራ-አገኛኝ /CareerConnect/ ፕሮግራሞች •  
ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  • የወደፊት ማእከል  •  AVID  •  ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል  • ነጥብ ማግኛ 
/credit recovery/  • JROTC  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) እና ኦቲስቲክ ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ቤር ቫሊ /BEAR VALLEY/ ዓለም አቀፍ ት/ቤት
ሰፊ የማሳለጫ ድጋፎችን እና ዕድሎችን በማቅረብ BVIS ግለሰብ-ተኮር የሆነ ትምህርት፣ አንድ-ለአንድ የሆነ ቴክኖሎጂ እና 
የስፓኒሽኛ ቋንቋ ትምህርት ለሁሉም ተማሪዎች ይሰጣል። የዓለም አቀፍ ባካሎሬት የመካከለኛ ዓመቶች ፕሮግራም (MYP) 
እንደመሆኑ መጠን የBVIS ተማሪዎች በማኅበራዊ አገልግሎት እና በተግባራዊ የትምህርት ተሞክሮዎች አማካኝነት ዓለም 
አቀፋዊ አመለካከት የማግኘት ዕድል ይኖራቸዋል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ቴክኖሎጂ  •  ስነ ጥበባት •  ድራማ  •  ሙዚቃ •   የፀባይ ቀረጻ  • የአገልግሎት 
ትምህርት  •  ስፓኒሽኛ ለሁለተኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች •  ባሕላዊ/የውርስ ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች •  STEMConnect  •  AVID •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  IB  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን 
መሠረት ያደረገ ፕሮግራም    

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ላሪ ኢርቪን  
/Larry Irvin/ 

720-423-5000
lincolnlancers.org
2285 S. Federal Blvd. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,014

ርዕሰ-መምህር፦ ሊንድሴይ ሜየር 
/Lindsay Meier/ 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 306

TNLI

የRTD አውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

ESL

ደቡብ-ምዕራብ 
/Southwest/ 
ኤክስፕረስ
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አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 41% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 43% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኮምፓስ /COMPASS/ አካዳሚ
የኮምፓስ /Compass/ አካዳሚ ሞዴል የተማሪ ስኬታማነትን ለማሳደግ ጠንካራ፣ እሴቶችን መሠረት ያደረገ 
ባሕልን፣ የማኅበረሰብ ተሳትፎን፣ ተጨማሪ የሰዎች ኃይልን፣ እና በማረጋገጫ የተደገፉ ልምዶችን ያሰርፃል። የ'City 
Year/AmeriCorps' አባላት ከመምህራን ጋር በመተባበር ለክፍሉ በሙሉ እንዲሁም 1ለ1 እና አነስተኛ የትምህርታዊ 
ድጋፍ ለተማሪዎች ለመስጠት በሙሉ ትምህርት ቀናት ከተማሪዎች ጋር ይሰራሉ። 

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የማኅበረሰብ ተሳትፎ /Civil Engagement/  •  ሮቦቲክስ  •  ኮዲንግ  •  
የኮምፒውተር መተግበሪያዎች /Applications/  •  የሥራ-ላይ ልምምድ /ኢንተርንሺፖች/  •  የኮሌጅ ዝግጁነት •   
አመራር  •  ስፓኒሽኛ  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበባት  •   ዓለም-
አቀፍ ተኮር  •  ሳይንስ ተኮር  •  ዌብ ዲዛይን

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

የዴንቨር ዓለም አቀፍ ጥናት ማእከል
DCIS ዓለም አቀፍ ትኩረት ያለው ጠንካራ ትምህርትን እና ልዩ የሆነ (ስፔሻላይዝድ) ዲፕሎማን ይሰጣል። በጣም ከፍተኛ 
ብቃት ያላቸው መምህራን ተማሪዎችን የበርካታ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንዲሆኑ እና በተለዋዋጩ ዓለም ውስጥ በንቃት 
በመሳተፍ በበርካታ ባሕሎች ውስጥ ተወዳዳሪ ዜጎች በማድረግ ለኮሌጅ ያዘጋጃል። ሁሉም ተማሪዎች ከDCIS ለመመረቅ 
በዓለም ቋንቋዎች፣ በኮሌጅ ዝግጁነት /collegiate/ ምርምር እና ማኅበረሰብ አገልግሎት ልዩ (ስፔሻላይዝድ) ጥናት 
ማጠናቀቅ አለባቸው።

ፕሮግራሞች፦

ሥነ-ጥበብ  •  ድራማ  •  የፖፕ ባሕል  •  የፈጠራ ጽሑፍ  •  ምክር  •  የማኅበረሰብ አገልግሎት •  ባሕላዊ 
ዝግጅቶች  •  የተማሪ ፖርትፎሊዮዎች •    የዓለም ቋንቋዎች •  የAP ኮርሶች   •  የተሸላሚዎች /Honors/ 
ኮርሶች   •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  የማጠናከሪያ 
ትምህርት •  ዓለም አቀፍ ተኮር  •  ኢንዲያን ተኮር  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የባሰ (Sev) ማእከል (ከ9ኛ-12ኛ) 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ደኒስ ቶርን  
/Denise Thorne/ 

720-424-0096
compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd.፣  
ክፍል/ቢሮ ቁ. 202 

ቻርተር ት/ቤት 

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 276

ርዕሰ-መምህር፦ ቴሬዛ ማክኮርቆዳል 
/Theresa McCorquodale/

720-423-9000
dcis.dpsk12.org
574 W. Sixth Ave.

ማግኔት ት/ቤት

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 732

TNLI

ደቡብ-ምዕራብ 
/Southwest/ 
ኤክስፕረስ

RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት
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አጠቃላይ  > በማስጠንቀቂያ የተፈቀደለት

እድገት > 35% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 44% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



DSST፦ ኮሌጅ ቪው /COLLEGE VIEW/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮሌጅ ቪው /College View/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች 
ኔትዎርክ አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው 
ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን 
ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ 
ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ከዴንቨር ከኮሎራዶ የማዕድን ት/ቤት ጋር በተደረገ አጋርነት አማካኝነት ኮምፒውተር 
ሳይንሶች ላይ አጽንዖት  •  ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የወደፊት ማእከል •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ሳይንስ ተኮር  • ቴክኖሎጂ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ርብቃ ማየር  
/Rebecca Meyer/ 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 417
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን ልቋል

እድገት > 83% መስፈርቶችን ልቋል



DSST፦ ኮሌጅ ቪው /COLLEGE VIEW/ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
DSST፦ የኮሌጅ ቪው /College View/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች 
ኔትዎርክ አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው 
ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን 
ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር 
በሚያስችላቸው መልኩ በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ 
ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ •  የትወና ጥበባት •  ከኮሎራዶ የማዕድን ት/ቤት ጋር በተደረገ አጋርነት 
አማካኝነት ኃይል /Energy/ ላይ አጽንዖት  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •   ሳይንስ ተኮር  • ቴክኖሎጂ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

DSST፦ ሄንሪ /HENRY/
DSST፦ ሄንሪ /Henry/ የዴንቨር የተመረጡ የDSST የሕዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ አካል ሲሆን ሁሉንም ተማሪዎች 
በኮሌጅ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርትን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው። 
ይህንም የምናደርገው ከስድስተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት አካባቢያችን ተማሪዎች ለደስታ እና ለስኬት 
መሠረት የሆኑ ክህሎቶችን፣ ባሕሪዎችን፣ እሴቶቹን እና አስተሳሰቦችን መማር እና መተግበር በሚያስችላቸው መልኩ 
በማደራጀት ነው። ተማሪዎቻችን አሳቢ ለሆነው እና ብዝሃነት-ላለው ማኅበረሰብ አስተዋጽዖ ማድረግን እየተማሩ ጠንካራ 
የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ያዳብራሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሙዚቃ  •  ከአንድ የአካባቢ ዩኒቨርሲቲ ጋር በሚደረግ አጋርነት አማካኝነት 
ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ አጽንዖት •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የትወና ጥበባት •   ሳይንስ ተኮር  •  
ቴክኖሎጂ ተኮር

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሊቢ ብሪየን  
/Libby Brien/ 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 460

ርዕሰ-መምህር፦ ሊዛ ሪቻርድሰን  
/Lisa Richardson/ 

303-802-4130
dsstpublicschools.org
3005 S. Golden Way 

ቻርተር ት/ቤት 

ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 300

ESL

ደቡብ-ምዕራብ 
/Southwest/ 
ኤክስፕረስ

ESL

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን

89

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 60% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 42% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኤክሴል /EXCEL/ አካዳሚ – ዴንቨር
ኤክሴል /Excel/ አካዳሚ – ዴንቨር፣ ያቋረጡ ወይም የማቋረጥ አደጋ የተደቀነባቸው ተማሪዎችን እምቅ ችሎታቸውን 
እንዲጠቀሙ እና የትምህርት ግቦቻቸውን እንዲያሳኩ ለማስቻል መዋቅርን፣ ቁርጠኛ እና ተንከባካቢ ሠራተኞችን እንዲሁም 
የአቻ ተጠያቂነት ሥርዓትን በማቀናጀት ይሠራል። አብዛኛዎቹ ተማሪዎቻችን ከሌሎቹ ጋር ለመስተካከል፣ ለመመረቅ 
እና በስኬት ወደ ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለመሸጋገር የሚያስችሏቸውን የሒሳብ እና የንባብ ችሎታዎቻቸውን 
ማሻሻላቸውን ለማረጋገጥ እንጥራለን።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ስፓኒሽኛ •  የAP ኮርሶች • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች • የአንድ-ላይ 
ምዝገባ • ACEConnect  • የወደፊት ማእከል • የነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ፍሎረንስ ክሪትንተን /FLORENCE CRITTENTON/
ፍሎረንስ ክሪተንቶን /Florence Crittenton/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እርጉዝ እና ልጅ አሳዳጊ ወጣቶችን (ከ14-21 
ዓመት) እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውን የተሟላ በሆነ መልኩ ያገለግላል። አገልግሎቱም በግል ማማከርን፣ እንክብካቤ/ነርሲንግ 
እና የቅድመ-መደበኛ ትምህርትን (ECE) ያካትታል። ግባችን ተማሪዎች ዲፕሎማቸውን እንዲይዙ እና የህይወት ሙሉ 
ተማሪዎች፣ የማኅበረሰብ መሪዎች እና የ21ኛው መ/ክ/ዘ ክህሎቶች ያላቸው ኃላፊነት የሚሰማቸው ወላጆች እንዲሆኑ ነው።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ለሥራ ዝግጁነት  •  የሕፃናት አስተዳደግ /Child Development/  •  
የመስመር-ላይ ኮርሶች  •  "Qualistar"-ደረጃ ያለው የተማሪዎች ጨቅላዎች እና ዳዴ የሚሉ ልጆች ማእከል • 
የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  MedConnect  •  ASCENT  • ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  • የማጠናከሪያ 
ትምህርት  •  የአንድ-ፆታ ፕሮግራም •  የእርጉዝ/የልጅ አሳዳጊ ወጣቶች ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ 
ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ሲንቲያ ናቫሮ  
/Cynthia Navarro/ 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org
1825 S. Federal Blvd. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት፣ 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 252

ርዕሰ-መምህር፦ ሚሸል ራይት  
/Michelle Wright/ 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org
55 S. Zuni St. 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 139

ESL

የቅናሽ ክፍያ 
RTD የአውቶብስ  
ይለፍ/ትኬት

ESL

RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

90

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 61% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 67% 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 ትምህርትን ይሰጣል። በየቀኑ 
የሚደረገውን የለውጥ ክትትል፣ የአጭር ጊዜ የግምገማ ውጤት እና የስቴት ፈተና ውጤቶችን መሠረት በማድረግ 
በተማሪዎች ውጤታማነት መካከል የሚታይን የአፈጻጸም ክፍተትን ለመዝጋት 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/  •  የጂኦግራፊ 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፦

ጆን ኤፍ. ኬኔዲ /JOHN F. KENNEDY/
የጆን ኤፍ. ኬኔዲ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተልዕኮ ተማሪዎች ሙሉ የአዕምሮ፣ የስሜት እና የአካል እምቅ አቅማቸውን 
ያውቁ እና ሁሌም በለውጥ ላይ ባለው ዓለም አቀፋዊ ማኅበረሰብ ዘንድ እንዲጠቀሙበት ማስቻል ነው። የJFK ተማሪዎች 
ስኬታማ ዜጎች እና ለኮሌጅና ለሥራ በተሻለ ሁኔታ የተዘጋጁ ምሁራን እንዲሆኑ ለማገዝ እንሠራለን። ለእያንዳንዱ ተማሪ 
የስኬት ጎዳና የተለያየ እንደሆነ እንረዳለን። ስለዚህ የተለያዩ የትምህርታዊ እና የማበልጸጊያ ዕድሎችን እንሰጣለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ሙዚቃ  •  የትወና ጥበባት   •  ቴክኖሎጂ  •  ፈረንሳይኛ  •  
ስፓኒሽኛ  •  የAP ኮርሶች  • የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  • የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ሥራ-አገኛኝ 
/CareerConnect/ ፕሮግራሞች  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል  •  AVID  • 
ASCENT  •  ነጥብ ማግኛ /credit recovery/  •  JROTC •  የማጠናከሪያ ትምህርት •  የዓለም አቀፍ 
ባካሎሬት (IB) •  ኢንዲያን ተኮር  • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የባሰ (Sev) እና የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን 
መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ፓትሪሻ ሁሪየታ 
/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፦ ክርስቲያን ደ ላ ኦሊቫ 
/Christian De La Oliva/ 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org
2855 S. Lamar St. 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 1,127

TNLI (ከECE-5ኛ) 
ESL (ከ6ኛ-8ኛ)

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

ESL

RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

እድገት > 48% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

91

አጠቃላይ > በክትትል የተፈቀደለት

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



ኬፕነር ቢከን /KEPNER BEACON/
ኬፕነር ቢከን /Kepner Beacon/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (KBMS) ከተማሪዎች ብዙ የሚጠብቅ እና የጠለቀ 
አስተሳሰብና የችግር ፈቺነት ክህሎቶችን የሚጠይቅ የኮሌጅ መሰናዶ ፕሮግራም በማቅረብ እያንዳንዱ ተማሪ ውጤታማነትን 
እና ዕድገትን እንዲያሳይ/እንድታሳይ በቁርጠኝነት ይሠራል። KBMS ብዝሃነት ያለውን ማኅበረሰባችንን ወደ አንድ 
በማምጣት ተማሪዎችን በእውቀት እና ለኮሌጅ እና ለሥራ ስኬታማነት አስፈላጊ በሆኑት የ21ኛው መ/ክ/ዘ የአመራር 
ክህሎቶች ያዘጋጃል። መደበኛ የገጽ-ለገጽ የማስተማር ዘዴዎችን እና ቴክኖሎጂን መሠረት ያደረገውን የማስተማር ዘዴን 
በማጣመር የተማሪዎችን መረዳት ከፍ የሚያደርገው የ"ቅይጥ የማስተማር ዘዴ" ላይ ትኩረት እናደርጋለን።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት   •  ቅይጥ የማስተማር ዘዴ  •  ሙዚቃ/ባንድ  •  ምስላዊ ጥበባት  •  ቴክኖሎጂ  •   
የተማሪ አመራር  •  ትምህርታዊ ድጋፎች፦ ሒሳብ፣ ንባብ እና ጽሕፈት  •  ስፓኒሽኛ  •  STEMConnect  •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  • ዓለም አቀፍ ትኩረት  •  ባለሁለት ቋንቋ  •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት 
ያደረገ ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኪፕ ዴንቨር ኮሊጂየት /KIPP DENVER COLLEGIATE/
የKIPP ዴንቨር የኮሌጅ /Collegiate/ መሰናዶ ተልዕኮ ተማሪዎቻችን በኮሌጅ እና ከዚያም በኋላ ውድድር በበዛበት 
ዓለም ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጓቸውን የትምህርታዊ ክህሎቶች እና መልካም የባሕሪ ጥንካሬዎችን ማስታጠቅ 
ነው። በKIPP ምንም አቋራጭ መንገዶች የሉም፦ ምርጥ ምርጥ አስተማሪዎች፣ በት/ቤት ውስጥ ተጨማሪ ጊዜ፣ ጠንካራ 
የኮሌጅ ማዘጋጃ ሥርዓተ-ትምህርት እና ጠንካራ የስኬታማነት እና ድጋፍ ባህል ተማሪዎቻችን ተጨባጭ እውቀት 
እንዲያገኙና በሁለተኛ ደረጃና በኮሌጅም ልቀው እንዲቀጥሉ ያግዟቸዋል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ሥነ-ጥበብ • ዳንስ • ድራማ • ስፓኒሽኛ • የAP ኮርሶች • የተሸላሚዎች 
/Honors/ ኮርሶች •  የማጠናከሪያ ትምህርት  • የስሜት ፍላጎቶች (AN) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ አሌክስ ማጋኛ  
/Alex Magaña/ 

720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት 

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 280

ርዕሰ-መምህር፦ አና ሜንዴዝ-ሂክማን 
/Anna Mendez-Hickman/ 

303-922-5324
kippcolorado.org
451 S. Tejon St. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 433

ESL

የቅናሽ ክፍያ 
RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ትኬት

TNLI

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን

92

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 68% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 45% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል



KIPP ሰንሻይን ፒክ /SUNSHINE PEAK/ አካዳሚ
የKIPP ተልዕኮ ተማሪዎቻችን በኮሌጅ እና ከዚያም በኋላ ውድድር የበዛበት ዓለም ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ 
የሚያስፈልጓቸውን የትምህርታዊ ክህሎቶች እና መልካም ባሕሪ ማስታጠቅ ነው። የእውቀት ኃይል ነው (ኖውሌጅ ኢዝ 
ፓወር ፕሮግራም/KIPP) በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ላሉ ዝቅተኛ ሃብት ላላቸው ማህበረሰቦች የሚያገለግል የነፃ፣ ለምዝገባ 
ክፍት የሆነ ኮሌጅ ማዘጋጃ የህዝብ ት/ቤቶች መረብ ነው። በKIPP ምንም አቋራጭ መንገዶች የሉም፦ ምርጥ ምርጥ 
አስተማሪዎች፣ በት/ቤት ውስጥ ተጨማሪ ጊዜ፣ ጠንካራ የኮሌጅ ማዘጋጃ ሥርዓተ-ትምህርት እና ጠንካራ የስኬታማነት እና 
ድጋፍ ባህል ተማሪዎቻችን ተጨባጭ እውቀት እንዲያገኙና በሁለተኛ ደረጃና በኮሌጅም ልቀው እንዲቀጥሉ ያግዟቸዋል። 
የKIPP መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ከ5ኛ ክፍል ይጀምራል።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  የኮምፒውተር ጥበባት እና ሳይንሶች •    የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ክሪስቲ ሰርቪስ  
/Kristie Servis/ 

303-623-5772
sunshinepeak.org
375 S. Tejon St. 

ቻርተር ት/ቤት 

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ5ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 400

ESL

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 69% መስፈርቶችን አሟልቷል



ሪስፔክት /RESPECT/ አካዳሚ
ሪስፔክት /Respect/ አካዳሚ በተለይ ከ18 እስከ 20 ዓመት ዕድሜ ላላቸው እና በ100 የመመረቂያ ነጥቦች (ክሬዲትስ) 
ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ የተሳትፎ ማእከል ሲሆን ግቡም የተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቅ እና የድህረ-
ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ነው። የትምህርት ሰዓት ከ7:40 ኤ.ኤም. እስከ 3:36 ፒ.ኤም. ነው። ከአብራሃም ሊንከን 
/Abraham Lincoln/ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጋር በመተባበር ተማሪዎች የአትሌቲክስ ክበቦች እና እንቅስቃሴዎች፣ 
የአንድ-ላይ ምዝገባ ዕድሎች እና በመደበኛ ሁለተኛ ድረጃ ት/ቤት የሚሰጡ የትምህርት ዕድሎች ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ።

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •   ሙዚቃ  •  APEX የመስመር-ላይ (ኦንላይን) ሥርዓተ-ትምህርት  •   
የቴክኒክ ትምህርት  •  የAP ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  •  ቅድመ ኮሊጂየት /Pre-Collegiate/ ፕሮግራም  •  
የወደፊት ማእከል  •  ASCENT  •  የተሳትፎ ማእከል •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የእርጉዝ/የልጅ አሳዳጊ ወጣቶች 
ፕሮግራም

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ኩንስሚለር /KUNSMILLER/ የፈጠራ ጥበባት አካዳሚ
ኩንስሚለር /Kunsmiller/ የፈጠራ ጥበባት አካዳሚ ተማሪዎችን ከአጸደ ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ በፈጠራና 
በሥነ-ጥበብ ሙያ ለማዘጋጀት ታስቦ የተቀረፀ የማግኔት ት/ቤት ሲሆን ጠንካራ የኮሌጅ ማዘጋጃ ትምህርትም እየሰጠ 
ይገኛል። ሁሉም ተማሪዎች የቲያትር ጥበባት 2- እና 3-ዲ ምስላዊ ጥበባት፣ የሚዲያ ጥበባት፣ የመሣሪያ እና የድምፅ 
ሙዚቃ እና ዳንስ ያጠናሉ።

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 ልምምዶች (ኢንተርንሺፖች) እና ስልጠናዎች 
(ሜንቶርሺፖች)  •  ስፓኒሽኛ  •   የAP ኮርሶች  •  የተሸላሚዎች/Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ  • 
"CreativeConnect"  •  STEMConnect  •  ASCENT  •  የነጥብ ማግኛ /Credit Recovery/ •  
የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ፒተር ካስቲሎ  
/Peter Castillo/ 

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

ማግኔት ት/ቤት 

ምዕራብ እና ደቡብ-ምዕራብ  
መካከለኛ ት/ቤት የምዝገባ ዞኖች 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከቅድመ-መደበኛ 
ትምህርት (ECE) እስከ 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 983

ርዕሰ-መምህር፦ ዋኔታ ቫን  
/Wauneta Vann/ 

720-423-5228
respect.dpsk12.org
2285 S. Federal Blvd. 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ10ኛ እስከ 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 106

መደበኛ 
የአውቶብስ 
መስመሮች

TNLI (ከECE-5ኛ) 
ESL (ከ6ኛ-12ኛ)

RTD

ESL

94

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 59% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 67% መስፈርቶችን አሟልቷል



“በእኔ ት/ቤት የመጣችሁበት ቦታ ወይም መልካችሁ 
ወይም ማንነታችሁ ምንም አይፈይዱም። በቃ 
እንድትማሩ ይፈቅዱላችኋል፣ እንዲሁም ዕድሎችን 
ያቀርቡላችኋል።”

95



ደቡብ-ምዕራብ /SOUTHWEST/ ቅደመ ኮሌጅ
ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ ቅድመ-ኮሌጅ (SWEC) በደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር የሚገኝ የሕዝብ ቻርተር ት/ቤት 
ነው። SWEC አነስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እንደመሆኑ መጠን ግለሰብ-ተኮር እና ደጋፊ በሆነ የትምህርት ድባብ ዓለም 
አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ይሰጣል። እንዲሁም ቅድመ-ኮሌጅ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እንደመሆኑ መጠን የSWEC 
ተማሪዎች ለሁለቱም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ እና የኮሌጅ አሶሼት ዲግሪ የሚያበቁ የኮሌጅ ኮርሶችን ይወስዳሉ። 
SWEC የተዘጋጁ እና በበቂ-ሁኔታ ያልተዘጋጁ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለስኬት የሚያበቃቸውን ዕውቀት፣ ክህሎት እና 
አመለካከት ይሰጣቸዋል። SWEC ማኅበረሰቡን በትምህርት ለውጥ እና በሕዝብ ት/ቤት ምርጫ ስኬት መሪ በመሆን 
ያገለግላል።

ፕሮግራሞች፦

የኮሌጅ ደረጃ ያላቸው ተመራጭ ኮርሶች /Electives/ ከዴንቨር የማኅበረሰብ ኮሌጅ ጋር በመተባበር •  የአንድ-ላይ 
ምዝገባ  •  ASCENT  •  የማጠናከሪያ ትምህርት

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ፌደራል
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን በሁሉም 
ልጅ ውስጥ የማወቅ ጉጉትን፣ ፈጠራን እና የይቻላል ስሜትን እናቀጣጥላለን። በስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ተማሪዎች 
በኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም አስፈላጊ ለሆነ ስኬት በራስ መተማመንን እና ክህሎቶችን ለማዳበር ብዙ አጋጣሚዎችን 
ይፈትሻሉ/ይጠቀማሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ሥነ-ጥበብ  •  ቴክኖሎጂ •  ድህረ-መደበኛ ትምህርት የቤት-ሥራ ማእከል  •  
የፀባይ ትምህርት  •  ዓመታዊ የኮሌጅ የመስክ ጉዞዎች  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት  •   የተራዘመ የትምህርት ቀን  •   
የተማሪ መማክርት  •  የስምንተኛ ክፍል ካፕስቶን /Capstone/ ጉዞ  • የማጠናከሪያ ትምህርት  •   የኮሌጅ መሰናዶ •  
ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም 

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

 

ርዕሰ-መምህር፦ ሃሊ ጆሴፍ  
/Halley Joseph/ 

303-935-5473
swecollege.org
3001 S. Federal Blvd. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 124

ርዕሰ-መምህር፦ ርብቃ ሪዮፕሌ  
/Rebecca Riopelle/ 

303-573-2017
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

ደቡብ-ምዕራብ /Southwest/ የመካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 360

ESL

ደቡብ-ምዕራብ 
/Southwest/ 
ኤክስፕረስ

ESL

96

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 51% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 66% መስፈርቶችን አሟልቷል



ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ – ኬፕነር /KEPNER/
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ሩቅ ያለመ የመማር ሂደትን ከስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን፣ የማወቅ ጉጉትን፣ 
ፈጠራን እና የይቻላል ስሜትን እናቀጣጥላለን። በስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ተማሪዎች በኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም 
አስፈላጊ ለሆነ ስኬት በራስ መተማመንን እና ክህሎቶችን ለማዳበር ብዙ አጋጣሚዎችን ይፈትሻሉ/ይጠቀማሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት •  ዓመታዊ የኮሌጅ ጉብኝቶች  •  የተማሪ አመራር  •  የተራዘመ የትምህርት ዓመት  •   
የተራዘመ የትምህርት ቀን  •   ለንባብ ተጨማሪ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ   •  የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልማት •  የዳንስ 
ፕሮግራም  • የማጠናከሪያ ትምህርት •  የትወና ጥበባት  •  ኮሌጅ መሰናዶ •  ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ (MI) የባሰ (Sev) 
ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  • የዴንቨር ጤና የት/ቤት ውስጥ ጤና ጣቢያ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ስትራይቭ/STRIVE/ መሰናዶ – ስማርት /SMART/ አካዳሚ
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ሩቅ ያለመ የመማር ሂደትን ከስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን፣ የማወቅ ጉጉትን፣ 
ፈጠራን እና የይቻላል ስሜትን እናቀጣጥላለን። በስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ተማሪዎች በኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም 
አስፈላጊ ለሆነ ስኬት በራስ መተማመንን እና ክህሎቶችን ለማዳበር ብዙ አጋጣሚዎችን ይፈትሻሉ/ይጠቀማሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •   ምስላዊ እና የዲጂታል ሥነ-ጥበብ •  ምህንድስና  •  ኮዲንግ  •  ዓመታዊ 
የኮሌጅ ጉብኝቶች  •  የተማሪ አመራር  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን እና ዓመት  •  ስፓኒሽኛ •  የAP ኮርሶች •  
ACEConnect  •  የማጠናከሪያ ትምህርት  •  ረቂቅ ጥበባት  •  የትወና ጥበባት  •  ኮሌጅ መሰናዶ  •  ባለብዙ 
ሰፊ ድጋፍ (MI) ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም  

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ኬቲ ራያን  
/Katie Ryan/

720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court

ቻርተር ት/ቤት

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 220

ርዕሰ-መምህር፦ ጃክ ሆምዝ  
/Jack Holmes/ 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ9ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 454

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን

TNLI

RTD የአውቶብስ 
ይለፍ/ቲኬት

ESL

97

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 64% መስፈርቶችን አሟልቷል

አጠቃላይ > በከፍተኛ ክትትል የተፈቀደለት   

እድገት > 24% መስፈርቶችን አላሟላም



ስትራይቭ/STRIVE መሰናዶ – ዌስት ውድ/WESTWOOD
ስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ሁሉም ተማሪ ለኮሌጅ የሚያልምበት እና በሕይወቱ በሙሉ ስኬታማ የሚሆንበት ነው። 
በየዕለቱ ተማሪዎቻችን በመማሪያ ክፍላቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ጥልቅ አሳቢ እንዲሆኑ፣ በግልጽ እንዲነጋገሩ እና በቅንነት 
እንዲተባበሩ እናበረታታቸዋለን። ከፍተኛ ግብ ያለው የትምህርት ሂደትን ከስኬት እና ደስታ ጋር በማመጣጠን በሁሉም 
ልጅ ውስጥ የማወቅ ጉጉትን፣ ፈጠራን እና የይቻላል ስሜትን እናቀጣጥላለን። በስትራይቭ /STRIVE/ መሰናዶ ተማሪዎች 
በኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም አስፈላጊ ለሆነ ስኬት በራስ መተማመንን እና የዕድሜ-ልክ ክህሎቶችን ለማዳበር ቁጥር ስፍር 
የሌላቸው አጋጣሚዎችን/ዕድሎችን መፈተሽ ይችላሉ።

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  ምስላዊ ጥበባት  •  የፀባይ ትምህርት  •  የተማሪ መማክርት •  ዓመታዊ የኮሌጅ 
ጉብኝቶች  •  የስምንተኛ-ክፍል ተግባራዊ የትምህርታዊ ጉዞ  •  የተራዘመ የትምህርት ቀን እና ዓመት  • ተጨማሪ 
የትምህርት ክፍለ-ጊዜ ለንባብ እና ጽሑፍ •   የማጠናከሪያ ትምህርት  •  የኮሌጅ መሰናዶ

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ሰሚት /SUMMIT/ አካዳሚ
በሰሚት ተልዕኳችን ልዩ ልዩ የትምህርታዊ እና ማኅበራዊ ተሞክሮዎች ያላቸውን ተማሪዎች በመያዝ ለ21ኛው መ/ክ/ዘ 
ተማሪዎች እና ለማኅበረሰብ አዎንታዊ አስተዋጾዎችን የሚያደርጉ እንዲሆኑ መኮትኮት ነው። ምቹ፣ ተንከባካቢ እና ቤተሰባዊ 
በሆነ አካባቢ ውስጥ ለድኅረ-ሁለተኛ ደረጃ ዝግጁነት ሁለ-ገብ የሆኑ የድጋፍ አገልግሎቶች እና ግለሰብ-ተኮር የሆኑ 
ጎዳናዎችን እንሰጣለን። 

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

ፕሮግራሞች፦

የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት  •  የተማሪ አመራር  •  ዓመታዊ መጽሔት  •  የDPS የሒሳብ ወዳጆች ማኅበር 
(ፌሎውስ)  •  AVID  •የተሸላሚዎች /Honors/ ኮርሶች  •  የአንድ-ላይ ምዝገባ •  CreativeConnect  •   
MedConnect  •  ቅድመ-ኮሊጂየት ፕሮግራም  •  የወደፊት ማእከል  •  ASCENT  • ነጥብ ማግኛ /credit 
recovery/  •  የማጠናከሪያ ትምህርት   

የ2017 የት/ቤት የሥራ አፈጻጸም ማዕቀፍ ደረጃዎች፦

ርዕሰ-መምህር፦ ካትሊን ኤስፓርዛ 
/Kathleen Esparza/ 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

ቻርተር ት/ቤት 

ምዕራብ /West/ የመካከለኛ  
ደረጃ ት/ቤት የምዝገባ ዞን 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 8ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 360

ርዕሰ-መምህር፦ ሮበርት ቶማስ  
/Robert Thomas/ 

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave. 

የኢኖቬሽን (የአዳዲስ ነገሮች ፈጠራ) ት/ቤት፣ 

የጎዳና ቀያሾች /Pathways/ ት/ቤት 

የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ከ6ኛ - 12ኛ

የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 230

የምዕራብ /West/  
የምዝገባ ዞን

ESL

ESL
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አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 49% መስፈርቶችን ለማሟላት ተቃርቧል

አጠቃላይ > መስፈርቶችን አሟልቷል

እድገት > 54% መስፈርቶችን አሟልቷል





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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