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(Tigrinya) 

 

7 ጥቅምቲ 2021 

ጉዳይ:- ጸብጻብ ካርድ መንግስቲ ኦሃዮ 

 

ዝኸበርኩም ስድራቤታት Dayton Public Schools (ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ደይተንን) ኣባላት Dayton 
Community (ደይተን ማሕበረ-ሰብን) ፦ 

ብምኽንያት እቲ ለብዕን ዕንቅፋት ትምህርትን፣ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዚርከባ ኣውራጃታት ምስ 2019 ኪነጻጸራ 
ኸለዋ ኣብ ጸብጻብ ካርድ መንግስቲ ኦሃዮ ዝተሓተ ነጥብን ሓፈሻዊ ምንቁልቃል ኣንፈትን ኬንጸባርቃ ትጽቢት 
ይወሃበን። ኣውራጃ ህዝባዊ ቤት-ትምህርቲ ደይተን፣ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ዚርከባ ኣውራጃታት 
ዜጋጥመን ዘሎ ነዚ ኣንፈት እዚ ብምስዓብ ናይ ምምሃር ሃጓፍን ሓፈሻዊ ምንቁልቃል ነጥብን ኬንጸባርቕ ንጽበ።   

እዚ ካብቲ ብ2019 ኣብ ጸብጻብ ካርድ እተገብረ ዓብዪ ዕቤት ሓደ ስጕምቲ ንድሕሪት ኸም ዝኾነ ንፈልጥ እኳ እንተ 
ዀንና፣ እዚ ግን ዜገርም ኣይኰነን። ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኣብ ናይ ተመሃሮ ብቅዓት ትምህርቲ ብዙሕ ጕድኣት 
ኣውረደሎም። ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ፣ እቲ ኣውራጃ ነቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ምምሃር ሃጓፍ ንምፍታሕ ድሮ ቅድመ-
ንጡፍ ስጕምትታት ወሲዱ ኢዩ። እቲ ኣውራጃ ብቅድመ-ንጡፍ ብዝግበር መገድታት ኣሳልጦ ተማሃሮን ቍጽሪ 
ተሳተፍትን ንምዕባይ ይዓዪ ኣሎ። 

እቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ፣ ጻዕርታት፣ ካብ ክረምቲ ኣትሒዙ ዝጅምር ኣብ ስልጠና ሰራሕተኛታት፣ ኣካዳምያዊ፣ 
ኣብ ምድላው ኮለጅ/ሞያ፣ ከምኡውን ኣብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተማሃሮ ዘተኰረ ኢዩ።   

 

ኣካዳምያዊን ኮለጅ/ሞያ ምድላውን፦ 

● DPS ክረምቲ ካምብ ኣብ ሓምለ ተገብረ፣ ንተመሃሮ ኣብቲ ቐንዲ ክፋላት ኣርእስትታት መምርሒ ብምሃብ 
ብቀጥታ መገዶም ንኺምለሱ ሓጊዞምዎም እዮም። ተመሃሮ መዓልታዊ ዜበልጽግ ንጥፈታትን ናይ ሓቂ 
ኣብ ዓለም ዚመሃርዎ ተመክሮታትን እውን ነበሮም። ተመሃሮ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተገዳስነት 
ዜሕድሩሉ ቦታ ስለ ዝመረጹ ኣብቲ ካምብ ብዛዕባ ጥበብን ትኽክለኛነትን፣ ኣብ ፕሮጀክት እተመስረተ 
ትምህርቲን STEMን (ስነፍልጠት፣ ምህንድስና፣ ተክኖሎጂን ማትስን ዘተቃለለ) ወይ ዋኒንተኛነት ኣብ 
ምምሃር እዮም ኣሕሊፎሞ። 
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ኤሊዛቤት ጀይ. ሎሊ - ዶክተር 
ላዕለወይቲ ሓላፊት ናይ ከባብያውያን ኣብያተ-ትምህርቲ 

(Tigrinya) 

● ኣብ 1-3 ክፍሊ ኽልተ ዓይነት ኣመሃህራ ተተኺሉ ኣሎ፣ ከምኡ’ዉን ክኢላታት ሕሳብ ከኣ ሕጂ ኣብ 4-6 
ክፍሊ ኣለዉ። እዚ ለውጥታት እዚ መጠን ክላስ ይንኪ፣ እዚ ኸኣ መምህራን ነቲ ናይ ትምህርቲ ሃጓፍ 
ቀልጢፎም ንኽፈትሕዎን ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ንተመሃሮ በብሓደ ንኽድግፉን የኽእሎም። ኣብ ክልተ 
ዓይነት ክፍልታት ትምህርቲ ዘለዉ መምህራን ቀጻሊ ስልጠና ንምርካብ ኣብ ክልተ ሰሙን ይእከቡ ኢዮም። 

● ኣብዛ ዓመት እዚኣ ን7-12 ክፍሊ ዝኸውን ሓድሽ ናይ ንባብ ክፍሊ ተኣታትዩ። እዚ ትምህርትታት እዚ 
ተመሃሮ ናይ ምንባብ ክእለቶም ንኼመሓይሹን ኣብ ደረጃ ንባብ ንቕድሚት ንኺስጕሙን ንምሕጋዝ 
ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።  

● ናይ ተማሃሮ ናይ ሕሳብ ክእለት ንምብላሕን ከምኡ’ዉን ተማሃሮ ናይ ሕሳብ ፈላጣት ንክዀኑ ንምሕጋዝን 
ኣብ ክፍሊ 1-3 ዝርከብ ሓድሽ መዓልታዊ ናይ ሕሳብ ኣብያተ-ትምህርቲ ተኣታትዩ ኢዩ። ኣብ መላእ እታ 
ሃገር ምስ ዝርከባ ኣውራጃታት ዝሰርሕ ውሩይ ኣማኻሪ ዶ / ር ኒኪ ኒውተን እውን፣ ኣብ ወርሒ ኽልተ ሳዕ 
መምህራን ዝመርሕዎ ዎርክሾፓት ሞያዊ ምዕባለ የካይድ ኣሎ።  

● ሓዉሲ ሞያትኛ መራሒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህንጻ ኣብ መንጎ ኽልተ ኽፍልታት ኣባይቲ ሕጻናት 
ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ደገፍ ንምሃብ ይዓዪ ኣሎ።  

● ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ እዚ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ACT ንኽወስዱ ዝዳለዉሉ ኽልተ 
መዓልቲ ዝወስድ ናይ ቶርችፕሬፕ ACT ካምብ ምድላው ይግበር ኣሎ። እቲ ካምብ ክእለት ኣለዎ ዝርዝር 
ተገዳስነት ዘለዎም ተማሃሮ ድማ ኣለዉ። ንዅሎም ተመሃሮ ዜድልዮም ምድላዋት ንኺገብሩ ዝያዳ 
ኣጋጣሚታት ኪኽፈተሎም እዩ። 

● ኣብ ማእከል ተክኖሎጂ ሞያ መኣዶውዴል መገድታት ቍጽሪ ስራሕ ወሲኹ እዩ። ክልተ ምሉእ ብምሉእ 
ዚዓዪ CTCs ስለ ዘሎ ንተመሃሮ ዚኸውን መገድታት ሞያ ዳርጋ ብዕጽፊ ወሲኹ እዩ። መደባት ሞያ 
ተክኖሎጂ፣ ተመሃሮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኸለዉ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ተመክሮ ብቐጥታ 
ንኺረኽቡ የኽእሎም። ዝተመረቁ ተመሃሮ ኣብ መእተዊ ደረጃ ሞያኦም ኪጅምሩ ወይ ኣብ ኮለጅ 
ትምህርቶም ኪቕጽሉ ድሉዋት እዮም።  

ናይ ተማሃሮ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ደገፍ - 

● ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህንጻ ኣተሓባበርቲ ተጻዋርነት ተማሃሮ (SRCs)  ካብ ቈልዑ ሆስፒታል ደይተን ይርከቡ 
እዮም። ኤስ. ኣር. ሲ. ነቶም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምኽሪ ዜድልዮም ተመሃሮ ምስ ግቡእ ኣገልግሎታት 
ከራኽቦም እዩ፣ ከምኡ’ዉን ድሕሪኡ እቲ ተመሃራይ ዕቤት ይገብር እንተ ኣልዩ ክከታተል እዩ።  

● ኣብዚ ዓመት እዚ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓካይም ናይ ተማሃሮ ጠባይ ካብ ቈልዑ ሆስፒታል ደይተን ንሓጺር እዋን 
ምኽሪ ንምሃብ ኣብ መንጎ ህንጻታት ይዞሩ ኣለዉ። እዞም ኣማኸርቲ እዚኣቶም ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 8-
10 ሰሙን ኪፍታሕ ዚኽእል ጕዳያት እዮም ዝፈትሕዎ።   

ናይ መምህራን ስልጠናን ዕቤትን - 

● ኣብ መስከረም፣ ተወሳኺ መዓልቲ ዕቤት ክኢላታት ኵሉ ህንጻታት ተዓጽወ። እዚ ንመምህራን ዚወሃብ 
ስልጠና ነቲ ኣብ DPS ዕዉት ኰይኑ እተረኽበ ሜላታት ትምህርቲ ኣደልደሎ።  እዚ ሜላታት እዚ ነቲ 
ኣውራጃ ብ2019 ናይ ጸብጻብ ካርድ ነጥቢ ንኼመሓይሽ ዝሓገዞ ኣብ ምርምር እተመርኰሰ ሜላታት እዩ።  

● ጭፍራታት ጕጅለ መሪሕነት ህንጸት (BLT) ኣብያተ-ትምህርቲ ነቲ እቲ ህንጻን ኣውራጃን ዘውጽኦ ናይ 
ትምህርቲ ሸቶታት ብኸመይ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ንምምይያጥ ካብ ንቡር ኣኼባታት BLT ወጻኢ ተወሳኺ 
ኣኼባታት ይገብሩ ኣለዉ።    



 
 

ኤሊዛቤት ጀይ. ሎሊ - ዶክተር 
ላዕለወይቲ ሓላፊት ናይ ከባብያውያን ኣብያተ-ትምህርቲ 

(Tigrinya) 

● ጕጅለ መሪሕነት ኣውራጃ (DLT) ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ኣኼባታት ይግበር ከምኡ’ዉን ካብ ነፍሲ ወከፍ BLT 
ዝመጹ ተወከልቲ ድማ ነቲ ኣብ ምልእቲ እታ ኣውራጃ ብዛዕባ ተሳተፍትን፣ ጠባይን፣ ኣካዳምያዊን ዚገልጽ 
ሓበሬታ ይምርምርዎ። ድሕርዚ እታ ጕጅለ እቲ ኣውራጃ ነቲ ኣብዚ መዳይ እዚ እተመደበ ሸቶታት 
ንምውቃዕ እቲ ህንጻታት ብኸመይ ስጕምቲ ኽወስድ ከም ዝኽእል ገለጸት።  ኣብዛ ዓመት እዚኣ፣ እታ ጕጅለ 
ነቲ ሓበሬታ ብኸመይ ከም ዚርእይዎ ኣተዓራረዩን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ዜተኵሩ ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ኣኼባ ሰለስተ ቝርጽራጽ ሓበሬታ ይኽልሱ። 

● እቲ ቐንዲ ናይ ሕሳብ ጭፍራ (1-3) ካብ እተፈላለየ ኣውራጃ ዝመጹ መምህራን፣ ብሓባር ኰይኖም 
መሰረታዊ ናይ ሕሳብ ክእለትን ናይ ምፍታሕ ጸገምን ዘማዕብል ናይ ሕሳብ ትምህርቲ ብትምህርቲ ንባብን 
ጽሕፈትን ንምምዕባል ናብ ሓደ የምጽኦም። 

● እቲ ንኻልኣይ ደረጃ መምህራን ዝኸውን ናይ ሕሳብ ትምህርቲ ንባብን ጽሕፈትን ጭፍራ ምስ ዶ / ር ኪርክ 
ኪርክዉድ ዝበሃል ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ምስ ዝርከባ ኣውራጃታት ዝተሓባበር ውሩይ ኣማኻሪ ኢዩ 
ዝሰርሕ። እቲ ጭፍራ ዕንቅፋታት ንምውጋድ ከምኡውን ሕሳብ ብትኽክለኛ መንገዲ ኸም ዚመሃር 
ንምርግጋጽ ካብ ስግር እቲ ኣውራጃ ዝመጹ መምህራን ናብ ሓደ የምጽኦም።  

● እቲ ሚዛናዊ ትምህርቲ ንባብን ጽሕፈትን ጭፍራ ካብ እተፈላለየ ኣውራጃ ዝመጹ መምህራን ንባብን 
ጽሕፈትን ንምጽናዕ ከምኡውን ነዚ ኣርእስትታት እዚ ብዝበለጸ መገዲ  ብኸመይ ንኽምህሩን ናብ ሓደ 
የምጽኦም። ብተወሳኺውን፣ እቲ ብዩኒቨርሲቲ ሚያሚ ኣቢሉ ዝርከብ ናይ ንባብ ስምምዕ ጭፍራ ነቶም 
ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ መምህራን ደይመደይ ኢሎም ዝያዳ ናይ ምንባብ መምርሒ ኣብ ግብሪ ንኸውዕልዎ 
ስልጠና ይህቦም።  

● ኵሎም ርእሰ-መምህራንን ሓገዝቲ ርእሰ-መምህራንን ኣብ ክረምቲ ናይዚ ዓመተ-ትምህርቲ እዚ ኣብ ልዕሊ 
ትኽክለኛነትን ዓወታት ተማሃሮ ኣብ ምምሕያሽን ኣተኰርኦም ኣንሳሒቦም።  

● ኣብ እዚ ክረምቲ እውን ህንጻታት ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ህንጸታት ጕጅለ፣ ንነፍሲ ወከፍ ቤት-ትምህርቲ 
ራእይታትን ተልእኾታትን፣ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ደገፍ ንተመሃሮ፣ ኣብ ፍሉይ ሜላታት ንተመሃሮኦም፣ 
ከምኡውን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኣብ ምግባር ዘተኰረ ዘንሰሓቡዎ ነገራት ኣለዎም።  

● ዎርልድ ኦፍ ዋንደር ( World of Wonder) ኣብ መጻኢ ንምዕባለ ክኢላታት ዚሕግዝ ማእከል ስልጠና 
ሰራሕተኛታት ኰይና ተኸፍተት። እዚ ህንጻ እዚ ሕጂ ማእከል ምዕባለ ሰራሕተኛታት መናፈሻ DPS ተባሂሉ 
ዝጽዋዕ፣ ነቶም ሰራሕተኛታት ቀጻሊ ሞያዊ ዕቤት ንኽህልዎም እተወፈየ ቦታ ክቅርበሎም ኢዩ። 

 

በዚ ድሮ እተገብረ ኣገዳሲ ለውጥታት እዚ፣ ነቲ ኣብ ትምህርቲ ዓመት ዘጋጠመ ናይ ትምህርቲ ሃጓፍ ከም እንሽፍኖ 
ርግጸኛታት ኢና።  ብተወሳኺውን፣ እቲ ናይ 2022 ጸብጻብ ካርድና ነቲ ድሮ ኣብ ክፍሊ ዝግበር ዘሎ ምዕባለ ከም 
ዘንጸባርቕ ርግጸኛታት ኢና።  
 
  



 
 

ኤሊዛቤት ጀይ. ሎሊ - ዶክተር 
ላዕለወይቲ ሓላፊት ናይ ከባብያውያን ኣብያተ-ትምህርቲ 

(Tigrinya) 

ስለቲ ቐጻሊ ደገፍኩም የቀንየልና። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ዘጋጠመ ናይ ትምህርቲ ክሳራ ንምቅላስ ብዘለና 
ስልጣን ዅሉ ምግባር ክንቅጽል ኢና፣ ከምኡ’ዉን ንዅሎም ተማሃሮ ኸኣ ኣብ ኣካዳምያውን ኣብ ምሉእ ህይወቶምን 
ዓወት ንኽረኽቡ ንምድላው ክንሰርሕ ኢና።  
 
ምስ ሰላምታ፡  
 

 
 
ኤሊዛቤት ጀይ. ሎሊ - ዶክተር 
ላዕለወይቲ ሓላፊት ናይ ከባብያውያን ኣብያተ-ትምህርቲ 
 

 


