
አሁን ሁላችን በአንድነት 
ለተማሪዎቻችን ቅድሚያ 
መስጠት

የትምህርት ቤቶቻችን ጥንካሬዎች 

ምንድናቸው? 

ስለ ዲስትሪክታችን በጣም 

የምትኮሩበት ነገር ምንድን ነው?

 » ተማሪዎቻችን

 » የማህበረሰብ ስሜት

 »  ከመምህራን እና ሰራተኞች ጋር የመገናኘት 
እድሎች

 » የሰራተኞች ቁርጠኝነት እና መሰጠት

 » ቀጣይነት ያለው ግንኙነት

 » በግልፅነት

 »  የተለያዩ ጥራት ያላቸው የትምህርት 
ፕሮግራሞች እና ልምዶች ተደራሽነት 

 » በአእምሮ ጤንነት እና ደህንነት ላይ ማተኮር

 »  ለቤተሰቦች የሚቀርቡ የተለያዩ መገልገያዎች

 » የብዝሃነት ስብጥር

 » ESOL ፕሮግራም

 » የልዩ ትምህርት ፕሮግራም

 »  ለተቸገሩ ቤተሰቦች ድጋፍ (ነጻ ምግብ፣ 
የቴክኖሎጂ ተደራሽነት፣ ወዘተ) ይቀርባል።

 » የትምህርት ቤት ደህንነት እና ሠላም

 » ለሰራተኞች ሙያዊ ትምህርት

 »  ስርዓቱ ቀጣይነት ባለው መሻሻል ላይ 
ያተኩራል

 »  የሰራተኞች ትምህርትን የሚደግፉ የሙያ 
እድገት ስርዓቶች

 »  በአደጋ ጊዜ በትምህርት ቤት ደረጃ የቡድን 
እንቅስቃሴ

 »  ከሰራተኛ እጥረት ጋር ስራን የመምራት 
ችሎታ

 » የወረርሽኙን ተግዳሮቶች የመጋፈጥ ችሎታ

ትምህርት ቤቶቻችን የአቅማቸውን ያክል ለመድረስ እንዴት 
ማደግ እና መሻሻል አለባቸው?

 » ግንኙነትን ማሻሻል።

 » ግልጽነትን ማሻሻል።

 »  አዳዲስ ተነሳሽነቶች ተገቢ ድጋፍ እና 
ቀጣይነት እንዳላቸው ማረጋገጥ

 »  ተማሪዎችን በተሻለ ሁኔታ ለኮሌጅ 
ማዘጋጀት።

 »  ጠንካራ የጥበብ ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ፣ 
የፋይናንሺያል ትምህርት ኮርስ መጨመር፣ 
ለጊዜው ፋታ መስጠት

 » በአነስተኛ ተነሳሽነት ላይ ማተኮር

 »  ለትምህርት ቤቶች ተገቢውን ድጋፍ እና 
ግብዓት ማቅረብ እና ግብዓቶች በፍትሃዊነት 
መከፋፈላቸውን ማረጋገጥ

 » ሰራተኞችን ያለማቋረጥ ማሰልጠን

 »  ተጨማሪ የጤንነት እንቅስቃሴ ማዕከሎችን 
መጨመር

 »  ትምህርት ቤቶች በቂ የሰው ሃይል 
እንዳላቸው እና የሰራተኞቹን ብዝሃነት 
ማረጋገጥ

 »  ሰራተኞችን ለማቆየት፣ ድጋፍ፣ ሪሶርስ እና 
ክፍያ ላይ ማተኮር

 » በትምህርት ቤቶች መካከል ያለውን ወጥነት 
ማሻሻል

 »  ተማሪዎች ወደ ከፍተኛ ኮርሶች ወይም ወደ 
ቀጣዩ ክፍል ለመዛወር ዝግጁ መሆናቸውን 
እና በአካዳሚክ ደረጃዎች ማደጋቸውን 
ማረጋገጥ 

 »  ለትምህርት ቤቶች ውሳኔዎችን የመስጠት 
ኃላፊነት መስጠት 

 »  ስርዓተ ትምህርቱ ወጥነት ያለው፣ አሳታፊ 
እና ከባህል ጋር ተዛማጅነት ያለው መሆኑን 
ማረጋገጥ

 » የክፍል ተማሪ ብዛት መቀነስ 

 » የምግብ ምርጫን እና ጥራትን ማሻሻል

 »  ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች በተለይም 
ከመለስተኛ እስከ መካከለኛ አካል ጉዳተኞች 
ተጨማሪ ድጋፎችን መስጠት

 »  ተጨማሪ ካውንስለሮችን፣ ሳይኮሎጂስቶችን 
እና ማህበራዊ ሰራተኞችን መቅጠር

 »  ለአስተማሪዎች ተጨማሪ ሙያዊ እድገት 
መስጠት

 »  ቤተሰቦች ከትምህርት ቤታቸው ጋር 
እንዲገናኙ ተጨማሪ እድሎችን መስጠት

 »  ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲደግፉ ለመርዳት 
ተጨማሪ ግብዓቶችን ማቅረብ

 »  የትምህርት እድሎችን ማሻሻል እና 
መጨመር

 » የትምህርት ቤት ደህንነትን ማሻሻል።

ጉዳዩን ለማከናወን፥ ተማሪዎቻችን 
ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ 
ትምህርት እንዲያገኙ በመርዳት 
ረገድ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው 
አንዱ ጉዳይ ምንድን ነው?

 » የትምህርት ቤት ደህንነትን ማሻሻል።

 » ግንኙነትን ማሻሻል።

 » ግልጽነትን ማሻሻል።

 »  ውሳኔዎችን ለማድረግ እና እንደ አስፈላጊነቱ 
ስርዓቶችን እና ግብዓቶችን ለመቀየር 
የመረጃ ውሂብ መጠቀም

 » ሥራን በፍትሃዊነት መነፅር ማየትና መምራት

 »  በተማሪዎች እና ሰራተኞች የአእምሮ 
ጤንነት፣ ደህንነት እና ማህበራዊ-ስሜታዊ 
ፍላጎቶች ላይ ቀጣይ ትኩረት ማድረግ

 » ምዘናዎችን መቀነስ

 » የሚሰጡትን ፕሮግራሞች አይነት ማስፋፋት

 »  የፕሮግራሞችን ፍትሃዊ ተደራሽነት 
ማረጋገጥ

 » የመምህራን የሙያ ባለቤትነትን ማሳደግ

 »  የሰራተኞችን ድጋፍ፣ ሪሶርሶችን እና ክፍያን 
ማሻሻል

 »  ትምህርት ቤቶች በአግባቡ በቂ ሰራተኛ 
እንዲኖራቸው ማድረግ እና የመምህራንን 
የስራ ጫና መቀነስ

 » የተለያዩ ብዝሃን ሰራተኞችን መቅጠር

 »  ለተማሪዎች፣ ለሰራተኞች እና ለትምህርት 
ቤቶች ፍትሃዊ የግብአት አቅርቦት ላይ 
ማተኮር

 »  በተማሪዎች የአፈጻጸም ክፍተቶችና ልዩነቶች 
ላይ ትኩረት ማድረግ

 »  በሰራተኞች ሙያዊ እድገት ላይ ኢንቨስት 
ማድረግ

 »  የሰራተኞችን ፀረ-ዘረኝነት አቋምና 
አመለካከት ማረጋገጥ

 » ለህይወት ጠቃሚ ክህሎቶችን ማስተማር

 » የክፍል ተማሪዎችን ቁጥር መመጠን

 »  ከተማሪዎች እና ከወላጆች ጋር በግንኙነት 
ግንባታ ላይ ማተኮር

 » የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ማሻሻል

 »  ስርአተ ትምህርቱ መሻሻሉን እና ውጤታማ 
መሆኑን ማረጋገጥ

 »  ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲደግፉ ለመርዳት 
ሪሶርሶችን ማቅረብ

 » የምግብ ጥራትን ማሻሻል

 »  የክፍል ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ የተማሪ 
የሞባይል ስልክ እና የጆሮ ማዳመጫ 
አጠቃቀምን ስርዓት ማስያዝ

 » የክፍል ተማሪዎችን ቁጥር መመጠን

 »  ስለ መከባበር ግንዛቤ እንደገና አጽንኦት 
መስጠት

 »  ይበልጥ መልካም አረአያነት ያላቸው ከለር 
ወንዶችን መመልመል/መቅጠር

 »  chromebooks እና ለሌሎች የኤሌክትሮኒክ 
መሳሪያዎች የቴክኖሎጂ ድጋፎችን 
መጨመር

 »  ለወላጅ ተሳትፎ ተጨማሪ እድሎችን 
መስጠት

 »  የገሃዱን ዓለም ክህሎቶችና ችሎታዎችን 
እንዲያዳብሩ ማስተማር

 »  የተማሪን ደህንነት መደገፍ እና ተጨማሪ 
የአእምሮ ጤንነት ግብዓቶችን ማቅረብ

 »  የተሃድሶ ፍትህን ያለማቋረጥ መተግበር

 » ተማሪዎችን ባሉበት ቦታ ማግኘት

 »  በስኬታማነት ረገድ ያለውን ክፍተትና 
ተግዳሮት መፍትሔ መስጠት

 »  በክፍል ውስጥ "Chromebooks" 
አጠቃቀምን መቀነስ

 »  የልዩ ትምህርት ተደራሽነትን ፍትሃዊ 
ማድረግ

 » ብቁ ባህልን ማሳደግ

 »  የሠራተኞችን በሥራ ብዛት መሠላቸት 
መፍትሔ መስጠት

 »  ከወላጆች ጋር ግንኙነት መፍጠር እና 
ማዳበር

 »  ከፍተኛ ብቃት ያላቸውን ተተኪ 
አስተማሪዎች መቅጠር

 »  ተጨማሪ አስተማሪዎች እና 
ፓራኢጁኬተሮችን መቅጠር

 » የብዝሃነትን ጠቀሜታ ማሳየት - ማረጋገጥ

 »  ጉልበተኝነትን፣ ማስፈራራትና ዛቻዎች 
እንዲወገዱ መፍትሔ መስጠት

 » ምዘናዎችን መቀነስ

 »  ሰራተኞች አካላዊ እና ስሜታዊ ደህንነት 
እንዲሰማቸው ከማዕከላዊ ቢሮ ድጋፍ ሰጪ፣ 
አወንታዊ እና የትብብር ባህል እንዲዳብር 
ያስፈልጋል።

 »  በተለያዩ ቋንቋዎች ግንኙነቶችን የሚደግፉ 
መዋቅሮች

 »  እያንዳንዱ ተማሪ ወደ ክፍል/ትምህርት 
ቤት የሚያመጣቸውን የተለያዩ ባህሎች 
ለመደገፍ የሚያስችል ግንዛቤ የሚያስጨብጥ 
የሰራተኞች ሙያዊ እድገት

 »  ተማሪዎች አወንታዊ ግንኙነቶችን እንዲገነቡ 
እና እንዴት ስለራሳቸው መሟገት 
እንደሚችሉ የሚፈቅዱ መዋቅሮችን 
መዘርጋት

 »  የደህንነት ሂደቶችን ለማጠናከር የሰራተኞች 
ድምጽ አስፈላጊ ነው

 »  ተተኪ አስተማሪዎችን ማግኘት አስቸጋሪ 
መሆኑ

 »  ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለመደገፍ 
ሰራተኞችን በሌሎች ሚናዎች ማሳደግ 
ያስፈልጋል


