2021-22
የ TOWER አካባቢ
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
የመመዝገቢያ ዞን

የ TOWER አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
የመመዝገቢያ ዞን
ሰላም፣ የ Denver Public Schools ቤተሰብ! ሁሉም ቤተሰቦች በዴንቨር ውስጥ የትም ይኑሩ የት፣
ለልጆቻቸው ምርጥ የሚሏቸውን ት/ቤት የመድረስ እኩል መዳረሻ ሊኖራቸው ይገባል ብሎ DPS
ያምናል። እንደ የ Tower አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የመመዝገቢያ ዞን ነዋሪ፣ በ 2021-22
የትምህርት ዓመት ልጅዎ ከሚከተሉት ት/ቤቶች በአንዱ ቦታ እንደሚያገኝ እርግጥ ነው፦

› FLORIDA PITT WALLER (ECE - 8ኛ ክፍል)
› HIGHLINE አካዳሚ NORTHEAST (ECE - 5ኛ ክፍል)
› OMAR D. BLAIR (K - 8ኛ ክፍል)
*ECE ይሰጣል እርግጥ ግን አይደለም

በ SchoolChoice ሂደት ወቅት
ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ
የመመዝገቢያ አገልግሎቶችን ያግኙ፦

ሰሜን ምስራቅ
የመመዝገቢያ ማዕከል
Evie Dennis Campus
4800 Telluride St.
Building 5, Room 144
Denver, CO 80249

ስልክ ቁጥር፦ 720-423-3493
ድር ጣቢያ፦ schoolchoice.dpsk12.org
ኢ-ሜይል፦ schoolchoice@dpsk12.org

በዚህ የመመዝገቢያ ዞን የሚኖሩ ቢሆንም እና ከእነዚህ ሶስት ት/ቤቶች በአንዱ እርግጥ የሆነ
መዳረሻ ቢኖርዎትም፣ የ SchoolChoice መተግበሪያን ሲያጠናቅቁ ማንኛውም ት/ቤት ላይ
ማመልከት ይችላሉ።
የት/ቤት አማራጮችን ሲፈልጉ የትምህርት ፕሮግራሞች፣ ከትምህርት ውጪ ያሉ እንቅስቃሴዎች፣
መጓጓዣ እና የት/ቤት ባህልን ጨምሮ ብዙ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ነገሮች አሉ።
የሚመርጡት መንገድ ምንም ይሁን ምን፣ በዚህ አስፈላጊ ጉዞ DPS አጋርዎ ሆኖ ሊያገለግልዎ
ቁርጠኛ ነው።
የ Tower አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የመመዝገቢያ ዞን ት/ቤቶች በጠቅላላ ግምገማዎች፣
እንዲሁም ለሚቀጥለው ዓመት ውሳኔዎን እንዲወስኑ እንዲረዳዎት መረጃ ለማግኘት ከውስጥ
ይመልከቱ።
በ SchoolChoice ዙር 1 ወቅት የመረጡዋቸው ት/ቤት ላይ ለማመልከት፣ የተሟላው
የ SchoolChoice ማመልከቻዎን ከ 8 a.m. ጃንዋሪ. 15 እስከ 4 p.m. ማስገባት አለብዎት።
የካቲት 16፣ 2021 የተማሪዎ የ 2021-22 የትምህርት ዓመት ስራ ማሳወቂያ እና/ወይም የመቆያ
ዝርዝር መረጃ ማርች 2021 መጨረሻ ይላካል።

ለውጦች ለት/ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ
ባለፉት ዓመታት፣ በዚህ የመመዝገቢያ ዞን ፓኬት ያሉ የት/ቤት ፕሮፋይሎች የት/ቤት አፈጻጸም መረጃን ያካትታሉ። ይህ
መረጃ በዚህ ዓመት እንዳልተካተተ ያያሉ።
የ DPS የትምህርት ቦርድ በኦገስት 20፣ 2020 የ DPS ት/ቤት አፈጻጸም ማዕቀፍ (SPF) መጠቀምን ለማቆም መርጧል እና
ወረዳው የ Colorado Department of Education (የኮሎራዶ የትምህርት መምሪያ) ን SPF፣ ለ DPS-ከተወሰነ የመረጅስ
ዳሽቦርድ ጋር እንዲጠቀም አዝዟል። የ DPS አስተማሪዎች እና መሪዎች የመረጃ ዳሽቦርዱን ለማጎልበት አሁን እየሰሩ ነው፣ እና
ሲኖር የበለጠ መረጃ ይጋራል።
በተማሪዎችና በት/ቤቶች ላይ በደረሰ የ COVID-19 ወረርሺኝ ተጽዕኖ ምክንያት፣ የ Colorado Department of Education
(የኮሎራዶ የትምህርት መምሪያ) የ SPF ደረጃዎችን ለ 2019-20 የትምህርት ዓመት አይሰጥም። እባክዎ ይህን ይጎብኙ
www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks ያለፉት ዓመታት የግዛት SPF ደረጃዎችን ለማየት።
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በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት የተማሪዬ ምርጫዎች ምንድናቸው?
በ Tower አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የመመዝገቢያ ዞን ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎች (ከዚህ
የመመዝገቢያ ዞን “ያልወጡ”) ከሚከተሉት ት/ቤቶች በአንዱ ቦታ እንደሚያገኙ እርግጥ ነው፦
Florida Pitt Waller፤ Highline Academy ሰሜን ምስራቅ፤ እና Omar D. Blair።
በ Tower አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የመመዝገቢያ ዞን የሚኖሩ ከሆነ፣ የተማሪዎን
SchoolChoice ማመልከቻ ከ 8 a.m. ጃንዋሪ. 15 እስከ 4 p.m. በማንኛውም ሰዓት ሞልተው
ማስገባት አለብዎት። የካቲት 16፣ 2021 በ Tower አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የመመዝገቢያ
ዞን እና/ወይም ማንኛውንም የ DPS ት/ቤት፣ በሌሎች ክልሎች ያሉትንም ጨምሮ ካሉት ውስጥ
የት/ቤት ምርጫዎችዎን በደረጃ እንዲያስቀምጡ ይጠየቃሉ። የተለያዩ ምርጫዎችን እንዲዘረዝሩ
እንመክራለን፣ እስከ 12 ድረስ። በሚያመለክቱት የት/ቤት ምርጫዎች መሰረት፣ ተማሪዎ በቂ ቦታ
ባለው በከፍተኛ ምርጫ ት/ቤቱ መቀመጫ ያገኛል።

የ SchoolChoice ማመልከቻውን የማስገባው እንዴት ነው?
ማመልከቻው በ schoolchoice.dpsk12.org ላይ ይገኛል። በመለያ ለመግባት የእርስዎን የወላጅ
ፖርታል የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል እንዲጠቀሙ እንመክራለን። ማመልከቻዎን ከ 8 a.m.
ጃንዋሪ 15 እስከ 4 p.m. በማንኛውም ሰዓት ማስገባት ይችላሉ የካቲት 16፣ 2021 ማመልከቻዎን
በመስኮቱ ቀደም ብለው ማስገባትዎ ምንም ጥቅም አያስገኝም።

ስለ ልጄ የ 2021-22 የትምህርት ዓመት የት/ቤት ምዝገባ ማሳወቂያ መቼ ይደርሰኛል?
የት/ቤትዎ ስራ የ 2021-22 የትምህርት ዓመት ስራ ማሳወቂያ እና/ወይም የመቆያ ዝርዝር መረጃ
ማርች 2021 መጨረሻ ይላካል።

ልጄ የመጀመሪያ ምርጫ ት/ቤቱን ካላገኘስ?
ከመጀመሪያ ምርጫ ት/ቤትዎ ውጪ ተማሪዎ በሌላ ት/ቤት ከተመደበ፣ ስሙ ለዛ ት/ቤት የመቆያ
ዝርዝር ላይ፣ እንዲሁም ከተመደበበት ት/ቤት በላይ ደረጃ በተሰጣቸው ት/ቤቶች ይቀመጣል።
ቦታ ሲኖር ወይም ካለ፣ በፕሮግራማቸው ቦታ ማግኘት የሚፈልጉ እንደሆነ ለማየት ት/ቤቱ
ያነጋግሮታል። እባክዎ ልብ ይበሉ፦ የመቆያ ዝርዝሮች ተለዋዋጭ ናቸው፣ ማለት የመቆያ ዝርዝር
ቦታዎ እንደሌሎቹ አመልካቾች ድርጊቶችና ቅድሚያዎች ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ሊሄድ ይችላል።

ለተማሪዬ የ SchoolChoice ማመልከቻ ካላስገባሁስ?
እስከ ፌብሩዋሪ 16 ድረስ ማመልከቻ የማያስገባ ማንኛውም ተማሪ ሳይመደብ የሚቆይ ሲሆን
በዙር 2 የመሳተፍ እድል ይኖረዋል፣ ይህም የዙር 1 ውጤቶችን መውጣትን ተከትሎ ኤፕሪል
መጀመሪያ ላይ ይከፈታል።

እኛ እዚህ ያለነው እርስዎን ለመርዳት ነው!
ስለ SchoolChoice ማናቸውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ወደ SchoolChoice የእርዳታ
መስመር በ 720-423-3493 ይደውሉ፣ ወደ schoolchoice@dpsk12.org
ኢሜይል ያድርጉ፣ ወይም schoolchoice.dpsk12.org ይጎብኙ።
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የመጓጓዣ አገልግሎት (ትራንስፖርት)
ድር ጣቢያ፦ transportation.dpsk12.org
ስልክ ቁጥር፦ 720-423-4600
የመጓጓዣ አገልግሎቶች ተልዕኮ በተማሪዎቻችን እና በቤተሰቦቻችን ዋጋ የሚሰጠው ደህንነቱ
የተጠበቀ፣ ብቁ እና ውጤታማ አገልግሎት ማቅረብ ነው። ለተማሪዎቻችን ታላቅ የትምህርት
መዳረሻ ለማቅረብ እና እያንዳንዱ ልጅ የሚያብበት ድባብ ለመፍጠር እንጥራለን። ደህንነት ቁጥር
1 ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው። የአገልግሎት አቅራቦቶቻችን DPS ቅድሚያ የሚሰጣቸውን
ነገሮች የመላክታሉ፣ እና ልዩ የሆኑትን የት/ቤት ሞዴሎቻችንን እና ፕሮግራሞቻችንን ፍላጎቶች
ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዲያሟሉ ተደርገው የተቀረጹ ናቸው።
የመጓጓዣ አገልግሎት ከ District Policy (የወረዳ ፖሊሲ) EEAA ጋር በመዛመድ
ይሰጣል። በሩቅ ሰሜን ምስራቅ የመመዝገቢያ ዞን የሚኖሩና የሚማሩ ተማሪዎች
በ Success Express ሩቅ ሰሜን ምስራቅ ማመላለሻ በኩል ለሚከተሉት ት/ቤቶች
የመጓጓዣ አገልግሎት ያገኛሉ፦
› Florida Pitt Waller

Transportation.dpsk12.org
የመጓጓዣ አገልግሎቶች ድረ ገጽ በጣም
ለቅርብ ጊዜ ለዘመነ መረጃ ምንጭ
ነው። ቤተሰቦችና ተማሪዎች በት/
ቤት ስለሚቀርቡ አገልግሎቶች፣ Bus
Bulletin፣ +Pass፣ ማንን ማናገር
እንደሚቻል እና ተጨማሪ መረጃ
ማግኘት ይችላሉ።

BUS BULLETIN
Bus Bulletin ለመጓጓዣ አገልግሎት
ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ቤተሰቦች ድረ
ገጽ ላይ መሰረት ያደረገ የማሳወቂያ
ፕሮግራም ነው።

+PASS
+Pass ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት
አውቶቡስ በሚገባበትና በሚወጣበት
ወቅት ስካን የሚያደርገው ካርድ ነው።

የልዩ ሁኔታ ጥያቄ ሂደት
ለመጓጓዣ አገልግሎት ብቁ ያልሆኑ
ተማሪዎች በወላጅ ፖርታል በኩል
ኦንላይን ቅጹን በመሙላት ለመጓጓዣ
ልዩ ሁኔታ ማመልከት ይችላሉ።

› Highline አካዳሚ Northeast
› Omar D. Blair
› Sandra Todd-Williams (ሩቅ ሰሜን ምስራቅ-አካባቢ ቅድመ ትምህርት)

Success Express በሩቅ ሰሜን ምስራቅ ክልል ተማሪዎች ታላቅ የት/ቤት እድሎችን እንዲደርሱ
የሚያስችል የማመላለሻ ስርዓት ነው። Success Express በሁሉም የሩቅ ሰሜን ምስራቅ ት/
ቤቶች ማቆሚያዎች ላይ የሚቆም ሲሆን ቀላል የመጓጓዣ መዳረሻን ለመደገፍ የተለያዩ ማህበረሰብ
ላይ መሰረት ያደረጉ ማቆሚያዎች አሉት። ሁሉም የሩቅ ሰሜን ምስራቅ ተማሪዎች ት/ቤታቸውን
በሚያገለግል ማንኛውም ማቆሚያ ላይ መሳፈር ይችላሉ።
የማንሻ እና የማውረጃ ሰቶችን እና ቦታዎችን ጨምሮ ሙሉው የመጓጓዣ ስርዓት የተቀረጸው
የሚከተሉትን ሃሳቦች ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው፦
› ቤተሰቦች በመረጡት ት/ቤት እንዲሳተፉ ለመደገፍ
› የት/ቤት የደወል ጊዜያት
› የመረጡትን ት/ቤት የሚያገለግሉ በተመደቡ ት/ቤቶች ያሉ ማንሻዎች።
› የልዩ ፍላጎት ትምህርት ተማሪዎች የማንሻ እና የማውረጃ ፍላጎቶች
› የትራፊክ ድግግሞሽ እና የጉዞ ጊዜ
› ከወረዳ አቀፍ የመጓጓዣ ፖሊሲዎች ጋር ወጥነት
የማመላለሻ መረጃ (የመስመር ቀለም፣ ቁጥር እና ጊዜ) ኦንላይን በ transportation.dpsk12.org
ሰመር መጨረሻ ላይ ይኖራል። እንዲሁም ዝርዝሮች ጁላይ መጨረሻ/ኦገስት መጀመሪያ ለቤተሰቦች
በሚላከው የመጓጓዣ ዓመታዊ ደብዳቤ ለቤተሰቦች ይላካል። ቤተሰቦች የእውቂያ መረጃን ከት/
ቤታቸው የፊት ለፊት ቢሮ ጋር እንዲሁም Infinite ካምፓስ ውስጥ በፋይል ማዘመናቸውን
ማረጋገጥ አለባቸው።
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ርዕሰ-መምህር፡Kayla Grayson
720-424-2840
21601 E. 51st Place

FLORIDA PITT WALLER
ድረ ገጽ፦ waller.dpsk12.org
የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ECE to 8ኛ ክፍል
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 825
Florida Pitt Waller አጠቃላይ የሆነ ሁሉን አቀፍ የትምህርት ተሞክሮን ያቀርባል። ሁሉም
ተማሪዎችም ለወደፊት የሚሆን ምርጥ እና ብሩህ አስተሳሰቦችን ለማበርከት ብቃቱም ሆነ
ቁርጠኝነቱ አላቸው ብለን እናምናለን። ግባችን በጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተ ተደራሽ የትምህርት
ስኬትን በመጠቀም ተማሪዎች፣ ሰራተኞች እንዲሁም ወላጆች የረጅም ጊዜ እና ቀጣይነት ያለው
መሻሻል ማምጣት ነው።

ፕሮግራሞች፦
ECE-3 እንግሊዘኛ እና ስፓኒሽ • ECE-4 እንግሊዘኛ እና ስፓኒሽ • መዋዕለ ሕጻናት
እንግሊዘኛ እና ስፓኒሽ • የማጠናከሪያ ትምህርት • ሙዚቃ • የሰውነት ማጎልመሻ
ትምህርት • ቴክኖሎጂ • የዕይታ ጥበባት • STEM • የስነ-ጥበብ ወይም ሙዚቃ
ክበብ • ዓመታዊ መጽሔት ወይም ጋዜጣ • ማኅበራዊ ክበባት • የተማሪ አመራር •
የስራ እድገት • ድራማ • ፕሮጀክት ላይ መሰረት ያደረገ መማር • የማዕረግ ኮርሶች

የት/ቤት አቅራቦቶች፦
Success Express

ዩኒፎርም፦ ነጣ ያለ ግራጫ፣ ወይን
ጠጅ እና ሀንተር አረንጓዴ ፖሎ እና
ሁዲ፤ ካኪ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር ወይም
ዴኒም ከታች

ቁርስ በየቀኑ ይቀርባል

እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፣
ሽግግራዊ የአፍ መፍቻ ቋንቋ
ማስተማሪያ

ምሳ በየቀኑ ይቀርባል

5

ርዕሰ-መምህር፡Guerin Gray
720-485-5172
19451 E. Maxwell Place
ቻርተር ት/ቤት

HIGHLINE አካዳሚ NORTHEAST
ድረ ገጽ፦ highlineacademy.org
የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ ECE - 5ኛ ክፍል
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 545
Highline አካዳሚ ሰሜን-ምሥራቅ በትምህርት፣ በስብዕና እና በማኅበረሰብ ልህቀት ላይ
የሚያተኩር፣ እንዲስማማ ተደርጎ የተዘጋጀ /customized/ የሊበራል-አርትስ ሥርዓተ-ትምህርትን
የሚጠቀም፣ ከክፍያ ነፃ የሆነ ቻርተር ት/ቤት ነው። በክፍል ውስጥ አነስተኛ የተማሪ ቁጥር፣ ታታሪ
መምህራን እና ከመላው ዓለም የሚመጡ ተማሪዎች መለያችን ናቸው። የትምህርታዊ ስኬት፣
የግላዊ እድገት/ለውጥ እና የዜግነት ግዴታዎች የሚጣመሩበት ማህበረሰብ ነን። ሁለቱም የሰሜንምሥራቅ እና የደቡብ-ምሥራቅ ግቢዎቻችን ጠንካራ የትምህርት ክንውን ታሪክ አላቸው።

ፕሮግራሞች፦
ECE-4 እንግሊዘኛ • መዋዕለ ሕጻናት እንግሊዘኛ • የማጠናከሪያ ትምህርት •
ሙዚቃ • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • ስፓኒሽ • ቴክኖሎጂ • የዕይታ ጥበባት
• የትምህርት ክበብ ወይም ውድድር • የሥነ-ጥበብ ወይም የሙዚቃ ክበብ • ባለ
ብዙ ጥልቀት ማዕከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም • የተማሪ አመራር

የት/ቤት አቅራቦቶች፦
Success Express

ምሳ በየቀኑ ይቀርባል

የከት/ቤት-በኋላ ፕሮግራም

የደንብ ልብስ
(ዩኒፎርም)፦ የት/ቤት
ምልክት ሸሚዝ

ቁርስ በየቀኑ ይቀርባል

እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ
ቋንቋ
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ርዕሰ-መምህር፡Kristen Williams
303-371-9570
4905 Cathay St.
ቻርተር ት/ቤት

OMAR D. BLAIR
ድረ ገጽ፦ omardblaircharterschool.com
የሚሰጡ የክፍል ደረጃዎች፦ K to 8ኛ ክፍል
የተገመተው የተማሪ ቅበላ መጠን፦ 690
ሁሉም ተማሪ ጥራት ያለው ትምህርት ይገባዋል ብለን እናምናለን። ራዕያችን ቀጣይነት ላለው
ስኬት ዝግጁ ይሆኑ ዘንድ ተማሪዎችን ማስተማር እና ማጎልበት ነው። ተማሪዎች ለኮሌጅ እና
ለሥራ ዝግጁ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ፣ ልዩነትን ያገናዘበ /differentiated/
እና መረጃን ያማከለ የመማር-ማስተማር ሂደት ላይ ትኩረት ማድረግ ቁልፍ ነው። ማኅበረሰባችን
የሚቀረፀው በጋራ ዐበይት እሴቶቻችን፡ ብልሃት፣ ፍትሕ፣ ድፍረት፣ ፍቅር፣ ተስፋ፣ መከባበር፣
ኃላፊነት እና ታማኝነት ነው።

ፕሮግራሞች፦
መዋዕለ ሕፃናት እንግሊዝኛ • ሙዚቃ • የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት • የዕይታ
ጥበባት • የትምህርት ክበብ ወይም ውድድር • የሥነ-ጥበብ ወይም የሙዚቃ ክበብ
• የማኅበረሰብ አገልግሎት • ዓመታዊ መጽሔት ወይም ጋዜጣ • ማኅበራዊ ክበባት •
የተማሪ አመራር • ባለብዙ ሰፊ ድጋፍ ኦቲስቲክ ማእከልን መሠረት ያደረገ ፕሮግራም

የት/ቤት አቅራቦቶች፦
Success Express

ምሳ
በየቀኑ ይቀርባል

የከት/ቤት-በኋላ ፕሮግራም

የደንብ ልብስ (ዩኒፎርም)፦
በርገንዲ፣ ኔቪ ወይም ነጭ ከላይ፤
ካኪ ሱሪ

ቁርስ በየቀኑ ይቀርባል

እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ
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Omar D. Blair

Florida
Pitt Waller

Highline Academy
Northeast

የ TOWER አካባቢ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ዞን ካርታ

8

