የAPS ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የድንበር ማካለል ሂደትን በተመለከተ
አሁን ላይ የሚገኝ ተግዳሮት T
በቅርቡ በተሰራው የተማሪዎች ቅበላ ግምት መሰረት የዋሽንግተን-ሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2020-21 የትምህርት ዘመን
ከማስተናገድ አቅሙ በላይ 400 ተማሪዎችን ያስተናግዳል ተብሎ ይጠበቃል ። አላማው በሴፕቴምበር 2017 ዘጠነኛ ክፍል ላይ ወደ
ትምህርት ቤቱ የሚመጡትን ተማሪዎች ወደ ዮርክታወን እና ዌክፊልድ ቀስ በቀስ በማዘዋወር በሴፕቴምበር 2020 በሶስቱም
ትምህርት ቤቶች ያለን የተማሪን ቅበላ ማመጣጠን ነው። ይህን ለማድረግ APS በትምህርት ቤቱ ቦርድ ከዋሽንግተን-ሊ ድንበር ወደ
ሁለቱ ትምህርት ቤቶች የሚዘዋወሩት የትኞቹ የእቅድ ክፍሎች እንደሆኑ ለማወቅ ከማህበረሰቡ ግብረ መልስ ይሰበስባል።
ይህ ድንበር ማካለል እስከ 2020 ያለውን የተማሪዎች ቅበላ ግምትን መሰረት በማድረግ ነው። በ2022 1,300 የሁለተኛ ደረጃ
ወንበሮችን ለመጨመር እየተዘጋጀን ባለንበት ወቅት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበሮችን መልሰን መጎብኘት ሊያሥፈልገን
ይችላል።.
የድንበር ማካለል
ድንበር ማካለሉ ዲዛይን የተደረገው በሶስቱ የAPS አጠቃላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያለውን የተማሪዎች ቅበላ ለማመጣጠን
እና የመማሪያ ስፍራዎችን ለማቀድ እና በሚገባ ለመጠቀም ነው። ይህ አገር አቀፍ የድንበር ለውጥ አይደለም።
በተማሪዎቹ ላይ ያለው ተጽእኖ
በድንበር ማካለሉ ላይ የሚሰጡ አስተያየቶች፦
• በሁለተኛ ደረጃ የተካተቱ ተማሪዎችን አያካትትም
• ተፈጻሚነት የሚኖረው ከሴፕቴምበር 2017 (የሚቀጥለው ፎል) ጀምሮ ነው
• አሁን በግምት 100 የሚሆኑ የ8 ክፍል ተማሪዎችን ( በ2017-18 አዲስ ገቢ የሚሆኑ ተማሪዎችን) እና በመቀጠል ያሉ
የፍሬሽማን ክፍሎችን ያካተተ የለውጥ እቅድን ይመለከታል
• በተመሳሳይ ሰአት በዋሽንግተን-ሊ የሚማሩ ታላቅ እህት ወይም ወንድም ያላቸውን ተማሪዎች ማካተት አለበት። ይህ
እንደአስፈላጊነቱ የትራንስፖርት እቅድንም ይጨምራል።
• ይህ በዲሴምበር 12, 2016 በሚደረገው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመረጃ ምሽት ላይ ለቤተሰቦች የሚሰጥ የመረጃ
አካል ነው።
በእሳቤ ላይ ያሉ የእቅድ ክፍሎች
በእሳቤ ውስጥ ያሉ 51ንዱ የእቅድ ክፍሎች በዋሽንግተን-ሊ ድምበር ውስጥ እና በተጨማሪም ከዌክፊልድ እና ዮርክታውን ድንበሮች
አጠገብ ወይም አቅራቢያ ያሉ ናቸው። ጥቂቶቹ የእቅድ ክፍሎች የተካተቱት በትምህርት ቤቱ ቦርድ ፋሲሊቲ አማካሪ ኮሚቴ ጥያቄ
መሰረት ነው። (በአባሪነት የቀረበውን ካርታ ይመልከቱ።)
የማህበረሰቡ ግብረ መልስ
APS ተከታታይ የሆኑ “ማስጀመሪያ” የማህበረሰብ ስብሰባዎችን ያደርጋል። ይህም ቤተሰቦችን እና የማህበረሰቡ አባላትን ስለ ማካለሉ
ሂደት ግንዛቤ ለመስጠት ይረዳል። ተመሳሳይ መረጃ “ማስጀመሪያ” ስብሰባዎች ላይ ይቀርባል። አራቱ ስብሰባዎች የሚካሄዱት፦
 ረቡእ, ኦክቶበር12 at 7 p.m. በዋሽንግተን-ሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ (በቀጥታ ይተላለፋል)
 ቅዳሜ , ኦክቶበር 15 at 10 a.m. በጃፈርሰን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤተመጻህርት (በስፓኒሽ ይቀርባል)
 ሴኞ, ኦክቶበር 17 at 7 p.m. በዮርክታውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ
 ረቡእ, ኦክቶበር 19 at 7 p.m. በዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ
ከኦክቶበር 12 እስከ 24 ድረስ የማህበረሰቡ አባላት አስተያየት ስለተሰጠባቸው የድንበር ማካለሎች አስተያየት እንዲሰጡ የመስመር
ላይ ድንበር መሳሪያ ይቀርባል። የመስመር ላይ ድንበር መሳሪያው በአማራጭነት በወረቀት ይቀርባል።
APS “የሰማነው” በሚል ርእስሃሙስ ኦክቶበር 27 at 7 p.m. በዋሽንግተን-ሊ ካፍቴሪያ የሚደረገውን የማህበረሰብ ስብሰባ በማዘጋጀት
በቀጥታ ያሰራጫል። ይህም ስብሰባ የተሰጡ ምላሾችን እና ከማህበረሰቡ የተገኙ ተጨማሪ ግእባእቶችን እና አስተያየቶችን ለማካፈል
ነው። ይህ ውይይት የትምህርት ቤቱ ቦርድ የሚሰጣቸው አስተያየቶችን እንዲቃኙ መረጃ ይሰጣል።

አስተያየቶች በኖቬንበር 3 ስብሰባ ላይ ለትምህርት ቤቱ ቦርድ ይቀርባሉ። ቦርዱ አስተያየቶቹን በስራ ሰአት በኖቬንበር 9 ይከልስ እና
በበኖቬንበር 15ቱ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ስብሰባ ላይ በአዳባባይ ይደመጣል። የመረሻው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር
ማካለል እቅድ ሃሙስ ዲሴምበር 1 ይጸድቃል። ይህም ሰኞ ዲሴምር 12 የሚደረገው የመረጃ ምሽት ላይ ለቤተሰብ ለማካፈል
ይደርሳል።
የመስመር ላይ የድንበር መሳሪያ
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመስመር ላይ የድንደር ማካለል መሳሪያ የAPS ማህበበረሰብ የመጨረሻ የዘመነ የተማሪዎች የቅበላ
ዳታን በተመለከተ ስራ ለመስራት እድል ይሰጣል። ይህም በአርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
የታቃደ የድምበር ማካለል ስራዎች ሲሰሩ ለመረጃነት ይጠቅማል። መሳሪያው እንዴት እንደሚሳራ እና አስተያየትዎን ሲጨርሱ እንዴት
ማሥገባት እንደሚችሉ የሚያሳይ የመስመር ላይ ቪዲዮ አለ። ተጨማሪ ዳታ በባውንደሪስ ድረ ገጽ ላይ ይገኛል።
የድምበር መሳሪያው የማህበረሰቡ አባላት አስተያየታቸው በመራጃ ላት የተመሰረተ እንዲሆን የእግረኛ መንገዶችን እና የመጀመሪያ እና
መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድምበሮችን እንዲያዩ ይፈቅድላቸዋል። የመስመር ላይ ድንበር መሳሪያው በአማራጭነት በወረቀት
ይቀርባል።
የድንበር መሳሪያው ከኦክቶበር 12 እስከ 24 ድረስ በwww.apsva.us/APSboundaries ገጽ ላይ ይገኛያል። መሳሪያውን
በተመለከተ ጥያቄ ካልዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎት በዚህ ኢሜል apsboundaries@apsva.us ያግኙን።
አዳራሻችን፦
 ኢሜል: apsboundaries@apsva.us
 ስልክ: 703-228-6310

