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ርዕሰ ጉዳዮች
አቀባበል እና ምዝገባ

የማህበረሰብ ግብዓት

ረቂቅ መርሆዎች እና መስፈርቶች

ማስታወሻዎች እና አገናኞች
ስብሰባዎች በአጠቃላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ እና ምዝገባ ከምሽቱ 4፡00 ፒ.ኤም
ይጀምራሉ። የቋንቋ ፍትህ መግለጫ ተከናውኗል። በዚህ ሳምንት ለኮሚቴው ድምጽ ተጨማሪ
ጊዜ ለመስጠት በመግቢያ ላይ የቡድኑ ምዝገባ እንዲቀር ተደርጓል። ኮሚቴው ስለማህበረሰብ
አስተያየቶች እና ስጋቶች ከ FACE እና ከሌሎች የ DPS ግንኙነት ወኪሎች መስማት ችሏል።
ከዚያም ኮሚቴው በመቀጠል ረቂቅ መመሪያዎችን እና መስፈርቶቹን በጋራ ለሚሠሩበት ቡድን
ማካፈሉን ቀጠለ። ከእያንዳንዱ ቡድን የተውጣጡ የበጎ ፈቃድ አርቃቂዎች በመመሪያው
የመጀመሪያ እትም ላይ በመተባበር ይህንን ለቀሪው ኮሚቴ አቅርበዋል ። ከዚያም የኮሚቴው
አባላት በሥራ ሰነዱ ላይ በመሥሪያ ሠነዱ ላይ አስተያየቶችን እና ሀሳቦችን መስጠት ችለዋል።
ቀጣይ እርምጃዎች ረቂቁን ማሻሻል እና ከህብረተሰቡ አጠቃላይ አስተያየት መሰብሰብን
ያካትታሉ። ***ሠነዱ በይፋ ከመለጠፉ በፊት ኮሚቴው አርትኦቱን ለመቀጠል ወስኗል!
በዚህ የስብሰባ ክፍል የማህበረሰብ አስተያየትን በሚመለከት ከ FACE እና DPS ግንኙነት
ወኪሎች አድምጠናል። የማህበረሰቡ መሪ ጥያቄ "ዲስትሪክቱ ት/ቤቶችን ለመዝጋት ወይም
ለማዋሃድ በሚያስብበት ጊዜ ምንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት?" የሚለው ነበር። FACE
በማርቀቅ ሂደቱ ወቅት ኮሚቴውን ለማገዝ ከህብረተሰቡ የተወሰኑ አስተያየቶችን መስጠት
ችሏል። ኮሚቴው ስላከናወናቸው ሥራዎች ወቅታዊ መረጃዎችን ለማቅረብ የ FACE ቡድን
አርብ አርብ ከማህበረሰቡ ጋር ይገናኛል። ኮሚቴው በመቀጠል ማንኛውንም ጥያቄ ወይም
የማብራሪያ ነጥቦችን ለ FACE ቡድን አቀረበ። እነዚህ ስብሰባዎች መቼ እንደሚጉ እና የትርጉም
አገልግሎትን ከመስጠት ጋር የመረጃ አሰጣጥ ሂደቱ አካታች መሆኑን በማረጋገጥ ዙሪያ የተወሰነ
ጥያቄ ተነስቶ ነበር። የበዓላት እረፍት የዚህን ጊዜ አወሳሰን በተወሰነ ደረጃ ተጽዕኖ አድርጎበት
ሊሆን ይችላል።
ከዚህ ስብሰባ በፊት የበጎ ፈቃድ አርቃቂዎች በቅርበት ከሚሠሩ ቡድኖች ጋር መገናኘት
ችለዋል። ትምህርት ቤቶችን ለመዝጋት ወይም ለማዋሃድ የተወሰኑ መመሪያዎችን እና
መስፈርቶችን ረቂቅ በአንድነት አቅርበዋል። ይህ ክፍል በበጎ ፈቃድ አርቃቂዎች በመደገፍ
ከደቡብ-ምዕራብ ዴንቨር በመጣ መምህር ተመርቷል። የትብብር ጥረታቸው ሦስት ጉዳዮችን
የሚዳስስ ሰነድ አዘጋጅቷል፡●
●
●

መርሆዎች
መጠባበቂያዎች
መስፈርቶች

እንዴት ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉበትን መንግድን ጨምሮ የመመዘኛ ሀሳቦቻቸውን የቡድኑ
አባላት ተለዋውጠዋል። ከዚያም የኮሚቴው አባላት እንደ ቡድን አባል እና እንደ መመሪያዎችና
መስፈርቶች የመጀመሪያ ረቂቅ አርቃቂ አካል አስተያየት እንዲሰጡ ተፈቅዶላቸዋል። ግቡ
ማህበረሰቡ አስተያየት እንዲሰጥበት በይፋ ሊጋራ የሚችል የመጨረሻ ረቂቅ ማዘጋጀት ነው።
ይህ የመጀመሪያ ረቂቅ የመጨረሻው ውጤት አይደለም እናም ለሱፕርኢንቴንዳንቱ እና
ለቦርዱ ከመቅረቡ በፊት በተጨማሪ ክለሳዎች ውስጥ የሚያልፍ ይሆናል።
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ርዕሰ ጉዳዮች
ዋና ዋና ነጥቦች እና ሀሳቦች/ጥያቄዎች

ቀጣይ እርምጃዎች

ማስታወሻዎች እና አገናኞች
ኮሚቴው በረቂቁ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በርካታ ጉዳዮችን አጉልቷል። አንድ ጉልህ ነጥብ
ማህበረሰቦች በነገሮች ለእነሱ ከሚደረጉላቸው ይልቅ ከእነሱ ጋር በመወያየት
እንደሚደረጉላቸው እንዲሰማቸው ለማረጋገጥ መፈለግ ነበር። ይህን ሂደት በተመለከተ
የሚነሱ ሌሎች ጥያቄዎች በእነሱ ብቻ ሳይገደቡ የሚከተሉትን የሚያጠቃልሉ ናቸው፡-

●

ለገንዘብ ቁጠባ ሲባል ተፈላጊ ፕሮግራሞችን ከማቋረጥ እንዴት መጠበቅ እንችላለን?
ፕሮግራሞችን ለማስቀጠል፣ ለመተካት ወይም ለማቋረጥ ሂደቱ ምንድን ነው?

●

ለመዘጋት ወይም ለማዋሃድ ለተመረጡት ት/ቤቶች የፕሮግራሞች ሽግግር ምን
ግምት ውስጥ ይገባል?

●

ለግራንት ማመልከቻን ለመጻፍ አቅሙ ያላቸው ት/ቤቶች እና የሌላቸው ት/ቤቶች
ሁኔታ የገንዘብ ቁጠባን በመገምገም ሂደት ውስጥ የግራንት ድጋፍ እንዴት ይታያል?

●

የገንዘብ ድጋፍ (ፈንዲንግ) እና በጀቶች በሆኑበት ሁኔታ የተማሪ ቁጥር/ብዛት
ለት/ቤቶች መታጠፍ ወይም መዋሃድ እንደ መነሻ በሚታይበት ሁኔታ የ ECE
ተማሪዎች እንዴት ይገለፃሉ?

●

የተዘጉ ትምህርት ቤቶች ወደፊት ለሌላ ዓላማ ወይም ጥቅም እንዳይውሉ
ለማረጋገጥ ምን ማድረግ እንችላለን?

●

እንደ የስምምነት አዋጅ፣ TNLI እና ሌሎች ስያሜዎች ያሉ ነገሮችን ለማካተት
በመመሪያዎቹ እና በመመዘኛዎቹ ውስጥ ቋንቋን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን?

●

አንድ ት/ቤት ከመዘጋቱ ወይም ከመዋሃዱ በፊት ሁሉንም ጥረቶች እና
ሀብቶች/አቅሞች ማሟጠጥ እንችላለን?

●

ከለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንጻር ሂደቱ ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምን
ይመስላል?

●

መመዘኛዎቹ እና ምክሮች ሁሉንም የትምህርት ቤት አስተዳደር ዓይነቶች
የሚያጠቃልሉ መሆናቸውን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን?

●
●
●

የመመሪያዎችን እና መስፈርቶችን የመጀመሪያ ረቂቅ ማሻሻልን መቀጠል
ከማህበረሰቡ አባላት አስተያየት መሰብሰብ
ከማህበረሰቡ ወይም ከቡድኑ የሚመጡ ማንኛውንም ስጋቶችን ማስተናገድ
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