ነሀሴ 21 ቀን 2014 ዓ.ም.
የተከበሩ ወላጅ/አሳዳጊ
በዚህ አዲሱ የትምህርት ዓመት መግቢያ ላይ የከተማውን ቀጣይ የትምህርት እርምጃ ድጋፍ ለማድረግ የተቀረጹ አንዳንድ ለውጦችን
ወቅታዊ ግንዛቤ ማስጨበጥ እፈልጋለሁ። አንድ ዓመት ያህል በወሰደ አጠቃላይ ህዝብን ያሳተፈ ሂደት የተማሪዎች ድልድል አማካሪ
ኮሚቴ በግማሽ ምዓተ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ የዲሲ የህዝብ የትምህርት ቤቶች ወሰኖችን እና የተማሪዎች ድልድል ፖሊሲዎችን
ለማሻሻል የመጨረሻ አስተያየት አስተላልፏል። በጥንቃቄ ከተጤነ በኋላ ከንቲባዉ በዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ክልሎች ላይ
የተደረገውን ለውጥ አጽድቀዋል። ይህንን ሽግግር በተቀላጠፈ መለኩ ለወላጆች ለማሰተላለፍ ዝግጁ ነን። ሆኖም እነዚህ ለውጦች
በያዝነው የትምህርት ዓመት ማንም ሰው ላይ ተጽዕኖ ሊኖራቸው አይችልም። አዲሶቹ ወሰኖች እና የዝውውር ሂደቶች በሥራ ላይ
የሚውሉት ከፍተኛ የዝውውር ፖሊሲዎች በማቀድ ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት (SY2015-2106) ነው። ሆኖም፣ በእነዚህ ለውጦች
ምክንያት ተማሪዎች አሁን ያሉበትን የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤት መልቀቅ የለባቸውም።
ልጆችዎ ለሚማሩበት ትምህርት ቤት የመጨረሻው ወሰን እና የዝውውር ሂደት ንድፍ እንዲሁም የሁሉም የዲሲ የህዝብ ትምህርት
ቤቶች የወሰን ለውጦች እና የትምህርት ክልሎች መረጃዎች አባሪ ተደርገዋል። የመጨረሻውን የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የወሰን
ካርታ በDCPC ድህረ ገጽ (dcpc.dc.gov) እና የትምህርት ምክትል ከንቲባው ድህረ ገጽ (dme.dc.gov/boundaries) ይመልከቱ።
የአማካሪ ኮሚቴው በተጨማሪ ተያያዥ በሆኑ የተማሪዎች ድልድል ፖሊሲ ላይ ሰፋ ያለ አስተያየት አድርጓል። በእኔ እምነት
የማህበረሰቡ ጠቅላላ ቅድመ ሁኔታዎች ተንጸባርቀዋል ብዬ በማምንባቸው በነዚህ የፖሊሲ ውሳኔዎች ላይ ከንቲባው ድጋፍ
በመስጠታቸው ተደስቻለሁ። በሚቀጥሉት ሳምንታት እኔና የእኔ ቡድን ከትምህርት ምክትል ከንቲባው ቢሮ ጋር በመተባበር የአማካሪ
ቡድን በወሰነው የፖሊሲ አስተያየት ዙሪያ ሂደቱንና መርሃ ግብሩን የሚነድፍ የአፈጻጸም እቅድ ላይ እንሠራለን። እነዚህ የፖሊሲ
አስተያየቶች የዲስትሪክቱን የተወሳሰቡ እና ታሪካዊ ለውጦችን እንደሚወክሉ አምናለሁ። ይህንን የተወሳሰበ ሁኔታ ከግንዛቤ የሚያስገባ
እና እርምጃችን ቀጣይነቱን የሚያረጋግጥ የሥራ ዕቅድ ለመዘርጋት በቁርጠኝነት ተነስቻለሁ።
እስከዚያ ድረስ የአማካሪው ኮሚቴ አስተያይቶችን በdcpc.dc.gov ድህረ ገጽ እንዲመለከቱ አበረታታለሁ። የሚከተሉትን ነክ የሆኑ
ፖሊሲዎች ያገኛሉ።
 በTitle 1 ትምህርትቤቶች ለሚገኙ ቤተሰቦች አስተማማኝ የመዋእለ ህፃናት ቦታዎች፣
 “በአደጋ ላይ ያሉ” ተብለው ለተሰየሙ ተማሪዎች የሎተሪ ቅድሚያ መስጠት፣
 ለተለዩና ለተመረጡ ፕሮግራሞች እና ትምህርት ቤቶች የበለጠ ተመጣጣኝ ምደባ
 በሁሉም ትምህርት ቤቶች አነስተኛ ቁጥር ከክል ውጭ መቀመጫዎች መደልደል
 ለዲሲና ለቻርተር ትምህርት ቤቶች ትብብር የሚያደርግ የሥራ ግብረ ኃይል መመስረት
በዚህ ሂደት ላይ የተሳተፋትን ወላጆች፣ ቤተሰቦችና የማህረሰብ ዓባላት ማመስገን እፈልጋለሁ። የቤተሰብና የማህበረሰቡ ሃሳቦች
በመጨረሻው አስተያየት ላይ ተካተዋል፣ እነዚህ ለውጦች በተግባር ላይ እስከሚውሉ ድረስ የእርስዎን ቀጣይ ተሳታፊነት እንፈልጋለን።
ጠንካራ ሥርዓት ያላቸው የአካባቢ-ክልል ትምህርት ቤቶች ያለዎት ራዕይ በውስጤ ተቀርጿል። ሁሉንም ትምህርት ቤቶቻችንን
ለማሻሻል ከእናንተ ጋር በቀጣይነት ለመሥራት በጉጉት እጠባበቃለሁ።
እነዚህ ለውጦች ለእርሶዎ እና ለቤተሰብዎ ምን ትርጉም እንዳላቸው ለማወቅ ጥያቄ ካለዎት እባክዎ በ202-478-5738 ደውሉ ወይም
በdme.studentsassignment@dc.gov ይጻፉልን።
ከሰላምታ ጋር

ካያ ሄንደርሰን
ዋና አስተዳዳሪ
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