ጁላይ 2018
ውድ የ DPS ቤተሰቦች፡በ DPS ያሉ እያንዳንዳቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉም ልጅ ስኬታማ ይሆናል የሚለው ራዕያችንን ለመደገፍ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ያለበትን አለም
እናልማለን። ይህንን ራዕይ ለማሳካት በተማሪ ስኬታማነት ላይ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶችን ያለማቋረጥ ማስወገድ አለብን። የአካል ጉዳት ያለበት ልጅ
ወላጅ እንደመሆንዎ፣ በ Denver Public Schools ውስጥ ስላለው ልዩ ትምህርት ያለንን ራዕይ በተመለከተ የተወሰኑ መረጃዎችን ልናካፍልዎ እና
በእኛ ድጋፎች ላይ ግብረ መልስ እንዲያጋሩን ልንጋብዝዎ እንፈልጋለን።
በዚሁ ባለፈው የትምህርት ዓመት፣ ልዩ አስተማሪዎቻችን የልዩ ትምህርት ተማሪዎችን ከመደገፍ የሚያግዷቸውን የባህሪ ጉዳዮች ለመፍታት ይበልጥ
ተሳታፊ እንደነበሩ ለመረዳት ችለናል።
በጃንዋሪ ውስጥ በአስቸጋሪ ውይይቶች ከተሳተፍን በኋላ፣ በመጨረሻ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ጨምሮ ለሁሉም ተማሪዎች የድጋፍ አገልግሎቶችን
የሚያቀርበውን የተማሪ ፍትኃዊነት እና እድል ቡድናችንን (Student Equity and Opportunity) እንደገና ለማደራጀት ወስነናል። የሚከተሉት
ከቁልፍ ለውጦቹ የተወሰኑትን ያካትታሉ፦
• በልዩ ትምህርት አሰጣጥ ላይ ትኩረት ለማድረግ፣ በትምህርት ቤት የውስጥ አቅም ለመገንባት እና ለልዩ ትምህርት መምህራንና ሰራተኞች
ጠንካራ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉም ትምህርት ቤቶች የልዩ ትምህርት አስተምህሮት ስፔሻሊስት ማግኘት መቻላቸውን ማረጋገጥ።
• በአንደኛ ደረጃ Affective Needs (AN፣ የማህበራዊ-ስነልቦናዊ ፍላጎቶች) በማዕከል ላይ ለተመሰረቱ መርሃግብሮች ለተጨማሪ ሰራተኞች
የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ መጨመር፤ እና
• የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መሪዎች የተማሪን የባህሪይ ጉዳዮች ለመደገፍ የማኅበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ ወይም የትምህርት ቤት የስነ ልቦና
ባለሙያ ጊዜን እንዲጨምሩ ለማድረግ የተወሰኑ የማዕከላዊ ቢሮ ጠቅላላ የገንዘብ ድጎማዎችን ት/ቤትን መሰረት ወዳደረጉ አጠቃላይ
ድጎማዎች በድጋሚ መመደብ።
ስለነዚህ ለውጦች ለማህበረሰቡ ባስታወቅንበት ጊዜ ላይ ስጋት እንደነበር እንገነዘባለን፣ ነገር ግን እኛ ይህን ያደረግነው በድጋሚ ማደራጀቱ ምክንያት
በስራቸው ተጽዕኖ ለደረሰባቸው የሥራ ባልደረቦቻችን ካለን ክብር የተነሳ ነው። ከ 2018-19 የበጀት ውይይት ጋር ተገጣጥሞ ሁሉም የቡድን
አባላቶቻችን እንዲያውቁት እስኪደረግ ድረስ ማስታወቂያ አልተገለጸም። ይህ መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴ በበጀት ውሳኔዎች የተነሳሳ እንዳልሆነ እና
ለልዩ ትምህርት በተመደቡ ገንዘቦች ላይ በምንም መንገድ ተጽዕኖ እንደማይኖረው አጽንኦት መስጠት እንፈልጋለን።
እንዲያውም ዲስትሪክቱ በልዩ ትምህርት ላይ የሚያፈሰው አጠቃላይ መዋዕለ ንዋይ እየጨመረ የሚሄድ ሲሆን ትምህርት ቤቶቻችንም ወደ ልዩ
ትምህርት ከሚሄዱ ተጨማሪ ገንዘቦች እና ድጋፎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። ለምሳሌ፣ የዲስትሪክቱ ትምህርት ቤቶች መለስተኛ/መካከለኛ የልዩ ትምህርት
ፍላጎቶች ላላቸው ተማሪዎች ረዳት ባለሙያዎችን ለመቅጠር የሚያስችል የገንዘብ አቅም እንዲኖራቸው ተደርጓል። በማዕከል የተመሰረቱ ፕሮግራሞች
ውስጥ ያሉትን ጨምሮ፣ ከባድ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች፣ ት/ቤቶች ሊደርሱባቸው በሚችሉ ማዕከላዊ የገንዘብ ምንጮች አማካኝነት ድጋፍ ይቀርባል።
የበለጠ ለማወቅ
• ስለ መልሶ ማደራጀቱ መረጃን ያቀረብንበትን፣ በኤፕሪል 12 ከተደረገው የ Board of Education (የትምህርት ቦርድ) ስብሰባ የተቀዳውን
ቪዲዮ እንዲመለከቱ እንጋብዝዎታለን። ቪዲዮውን በ http://board.dpsk12.org ድረገጽ ላይ “Watch Board Meetings Live”
ወደሚለው በመሄድ መመልከት ይቻላል።
• የልዩ ትምህርት የገንዘብ ድጋፍን በተሻለ መንገድ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ሃሳብዎን በ seo@dpsk12.org በኩል ያካፍሉን።
• የአካል ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች በመደገፍ ላይ በሚደረገው ክልላዊ የበጋ መድረክ በ
https://studentequity.dpsk12.org/sped-engagement/ ላይ ይመዝገቡ።
የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎቻችን ቤተሰቦችን ግብረመልስ እና አስተያየት ለመሰብሰብ ማግኘታችንን እንቀጥላለን፣ በዚህም የአካል ጉዳት ያለባቸው
ተማሪዎችን ጨምሮ ሁሉም ተማሪዎቻችን ስኬታማ የሚሆኑበት ዓለምን ለመፍጠር በጋራ ስንሰራ ተሳታፊ እንደሚሆኑ እምነታችን ነው።
ከሰላምታ ጋር፣
Eldridge Greer፣ Ph.D
Associate Chief፣ Student Equity and Opportunity (የተማሪ ፍትኃዊነት እና ዕድል፣ ተባባሪ ዋና ኃላፊ)
Denver Public Schools

