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የDC  የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

ሽፋኑ በካይሪ ባስ የተቀረጸ ነው

ካይሪ ደቮን ባስ (Kyree Davonne Bass) በ IDEA የሕዝብ ቻርተር 

ትምህርት ቤት ተማሪ ነች እና የትርፍ ጊዜ ኢሉስትሬተር/አኒሜተር ነች። 

ከ10 ዓመቷ ጀምራ ጥበብን ሁል ጊዜ ትወድ ነበር። ይሁን እንጂ፣ 14 ዓመቷ 

እስከሚሆን ድረስ፣ ጥበብን በትኩረት መውሰድ አልጀመረችም። ልጅ 

ሆና፣ የአኒሜሽን ሥራ ቡድኖች ለዓለም አየር ላይ የሚያውሉትን ይዘት እንዴት 

እንደሚሰሩ እያሰበች ተወዳጅ ተከታታይ ፊልሞች/ሲኒማዎቿን ታይ ነበር።

ኮሚሽኖች እየወሰደች እና ለራሷ እርካታ እየሳለች፣ የገጸ-ባህሪይ ዲዛይን፣ 

የኋላ-ጀርባ ጥበብ/አርት፣ እና መጻፍን መማር ጀመረች። በዚህ ሙያ 

አስተማማኝ-አለመሆን ምክንያት እንዲህ ዓይነት መንገድ ለመከተል የተወከሉ 

ወይም የተነሳሱ ብዙ ጥቁር አርቲስቶች እንደሌሉ ደርሳበታለች። ነገር ግን፣ 

ለእሷ ሲደርሱላት በነበሩ ሰዎች ድጋፍ፣ እስካሁን፣ ህልሟን እውን ለማድረግ 

በችሎታዋ ራስ-መተማመን ይሰማታል።

ከትልልቅ ህልሞቿ አንዱ፣ አንድ ቀን የራሷ የአኒሜሽን ስቱድዮ ኖሯት ከሌሎች 

ጥቁር ፈጣሪዎች ጋር መስራት እና የራሷ የTV ተከታታይ ዝግጅቶችን እና መጽሀፎችን መጀመር ነው። 

ጥቁር ሰዎች እና በቆዳ ቀለም የሚጠሩ ሰዎች ለመፍጠር ከሚታቅዳቸው ታሪኮች እና ጥበብ ጋር መገናኘት እንዲችሉ 

ለመርዳት በጉጉት እየጠበቀች ነው። በጠንካራ ሥራ፣ ውሳኔ፣ እና ተጨባጭ ግቦችን በመያዝ፣ የትኛውንም 

ነገር ማሳካት እንደምችሉ ታምናለች።
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የትምህርት ዓመት 2021 - 22 በግምገማ ላይ ያለ ዓመት

ካምፓሶች 68 የአካባቢ የትምህርት 
ኤጄንሲዎች (LEAs)

የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት የተከታተሉ ተማሪዎች

ይህ ቁጥር የህዝብ-ያልሆኑ  
ምደባ ትምህርት ቤቶች  
የሚከታተሉ ተማሪዎችን 
አያካትትም።

የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች 
ከተከታተሉት የዲሲ ተማሪዎች

ከ 6 እስከ 8 ክፍሎች ውስጥ 
የተመዘገቡ የመካከለኛ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች።

ቁጥር የሚሆኑ አዋቂ ተማሪዎች የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተመዝግበዋል

ከ 9 እስከ 12 ክፍሎች ውስጥ 
የተመዘገቡ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች።

ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት (PK3) እስከ 5 ክፍሎች ውስጥ 
የተመዘገቡ ተማሪዎች።

133

8,408
4,735

6,983
45,251*

48%
23,670

DC PCSB በግምገማ ላይ ያለ ዓመት

በነጥብ እና በተማሪ ብዛት የተመዘገቡ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት (PCS) ተማሪዎች ጠቅላላ ቁጥር የሚያሳይ ውሂብ እዚህ ይገኛል።

DCPSPCS
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ይዘቶች
ከዋና አስፈጻሚ ዳይሬክተር የተሰጠ መልዕክት 4

የቦርድ አባሎቻችን 5

የስልታዊ ሮድማፕ ሂደት 6

በጣም ጥሩ ትምህርት ቤቶች። 7

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር 8

{ዘላቂ አጋርነቶች። 21

ውጤታማ ድርጅት። 25

እኛ ማን ነን 26

የቦርድ ስብሰባዎች 27

የትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ መስፈርቶች  31

መነሻ
በ 1996 የተፈጠረው፣ የዲሲ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ (DC Public Charter School Board 

(DC PCSB)) የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲዎች (Local Education Agencies (LEAs)) በሚባሉ 

ራሳቸውን ችለው የሚሰሩ ለጥቅም በማይሰሩ 68 ድርጅቶች ለሚተዳደሩ 133 የከተማ-ደረጃ የህዝብ ቻርተር 

ትምህርት ቤቶች የአካዳሚክ እና የገንዘብ ቁጥጥር የሚሰጥ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ራስ-ቻል የመንግስት ኤጀንሲ 

ነው።

ዋሺንግተን፣ ዲሲ፣ ውስጥ ብቸኛ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ፈቃድ ሰጪ እንደመሆናችን፣ የእኛ ሚና ከትምህርት 

ቤት ዲስትሪክት (ስኩል ዲስትሪክት) የተለየ ነው። የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶችን አስተዳደር አንመራም ወይም 

አናዝም። እርሱ የእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የባለአደራዎች ቦርድ ሥራ ነው። ይልቁንስ፣ አስተማሪዎች እና የትምህርት 

ቤት አመራሮች በጣም ጥሩ ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን እና ሁኔታዎችን እንፈጥራለን - እና እርሱም 

ተማሪዎችን ማስተማር ነው። 

ሪፖርት የታተመው በጁላይ 29, 2022 ነው። 
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ዘር፣ ፍትሃዊ ክፍፍል፣ ብዛሃነት፣ እና አካታችነት ላይ ያለን 
ቁርጠኝነት
በትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ እና በዘር፣ ፍትሃዊ ክፍፍል፣ ብዛሃነት፣ እና አካታችነት (race, equity, diversity, and inclusion (REDI)) 
ሥራችን ላይ ቆመን፣ ተልዕኳችንን በማሳካት ውስጥ፣ ለእርስ በእርሳችን ሀሳብ ለመስጠት፣ ለማዳመጥ፣ እና ቦታ እንዲኖረን ቃል እንገባለን። 

የስልጣን አሰጣጥ ስራችን ወደ ፊት እንዲሄድ የሚመሩት ቀጥሎ ያሉ እምነቶች እና ቁርጠኝነቶች ውስጥ አንድነት ፈጥረናል፥

 ∙ የግለሰቦች መካከል፣ ተቋማዊ፣ እና ስነ-ስርዓታዊ ዘረኝነት በማህበረሰባችን ውስጥ ተስፋፍቶ እንዳለ እውቅና እንሰጣለን።

 ∙ ዘረኝነት እና ኢ-ፍትሃዊነት በህዝብ ትምህርት ላይ ያለውን ጠቅላላ ተጽዕኖ እና እነዚህን ጉዳቶች ማባባስ ውስጥ ያለን ድርሻ 

ለመረዳት እንጥራለን።

 ∙ የተሻለ ትምህርት ቤት ለሁሉም በእኩልነት መኖር አለበት ብለን እናምናለን።

 ∙ እንደ DC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ስልጣን ሰጪ ዘረኝነት እና ኢ-ፍትሃዊነት ተማሪዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ 

ለማስወገድ እንሰራለን።

 ∙ ፖሊሲዎቻችን፣ ልምምዶቻችን፣ ምክረሀሳቦቻችን፣ እና ባህሪዮቻችንን ለማሳወቅ፣ ስለ ራሳችን፣ ስራችን፣ እና ከተማችን 

በቀጣይነት ለመማር ቁርጠኞች ነን።

 ∙ ሁሉም ድምጾችን በውሳኔ-አሰጣጣችን ሂደት ውስጥ በደንብ እና በወጥነት እናሳትፋለን፣ እና ሰዎች ስለ ስራችን የግል 

ተሞክሯቸውን እና እይታቸውን ሲያጋሩ መምጣት የምችለውን አለመግባባት እናቅፋለን።

ዘር፣ እኩልነት፣ ብዛሃነት፣ እና አካታችነት ላይ ያለን ቁርጠኝነት



የDC  የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

ዋና እሴቶች
እነዚህ መርሆዎች የምንሰራቸው ሁሉንም ነገሮች ይመራሉ፣ እና በእውነትም የድርጅታችን ልብ ናቸው። የሚከተሉት ነገሮች ልዩ ባህልን ለማሳደግ 

ይረዱናል፥

ቁርጠኝነት – ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለማገልገል ቁርጠኞች ነን እና ለሁሉም ውጤቶችን ለማሻሻል በትብብር እየሰራን ነው። 

እንክብካቤ – እርስ በርሳችንን በሙያዊነት እና በግል እንደጋገፋለን፤ ለባልደረባነት እና የመዝናናት የሥራ አካባቢ ቦታ እንሰጣለን። 

ልህቀት – የህዝብ ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻል ከፍተኛ-ጥራት ያለውን ሥራ እንሰራለን፣ እና ውሳኔዎቻችንን በውሂብ፣ ፍትሃዊነት፣ 

መልካም ዳኝነት፣ እና ፖሊሲዎቻችንን በማክበር ላይ መሰረት እናደርጋለን።

ታማኝነት – ሥነ-ምግባር የጠበቁ፣ ግልጽ፣ እና ሀቅ በሆኑ ቃላቶቻችን እና ድርጊቶቻችን አማካኝነት የDC PCSB እና የህዝብ ቻርተር 

ዘርፍ ታማኝነትን እናሳድጋለን።

ተነሳሽነት – ከተግዳሮቶች ይልቅ እድሎች ላይ ትኩረት እናደርጋለን፣ የፈጠራ መፍትሄዎችን በንቃት በመፍጠር እና ውጤቶችን 

ለማግኘት እንቅፋቶችን በማስወገድ።

ራስን-መገምገም – ግብረ-መልስን በመደስታ እንቀበላለን፣ ቀጣይነት ያለው መማር እና መሻሻል ውስጥ እንሳተፋለን፣ እና 

የተማርናቸውን ወደፊት የምንሰራው ስራ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እንጥራለን።

ዋና እሴቶች
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ውድ የትምህርት ማህበረሰብ፥

አሁን የኮሮናቫይረስ/COVID-19 ወረርሽኝ ሶስተኛ ዓመት ውስጥ ነን። ለመግለጽ ቀላል ዐርፍተ-ነገር ነው፣ 

ግን እሱ ብቻውን ትክክለኛውን ታሪክ ለመናገር አይጀምርም።

አዎ፣ ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካኖች ከበሽታው ሞተዋል (በዋሽንግተን ዲሲ ብቻ፣ 1300 አካባቢ)፣ 
ነገር ግን እኛ እንደወላጆች፣ ተንከባካቢዎች፣ የትምህርት ቤት መሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ እና ሌሎች 

በሚገርም ሁኔታ በተለያዩ መንገዶች ምላሽ ሰጥተነዋል። አንዳንዶች ክትባት እና ጭምብሎችን ተጠቅመዋል፣ 

ሌሎች አላደረጉም። አንዳንድ ቤተሰቦች የሚወዷቸውን ሰዎች አጥተዋል፣ ሌሎች አላጡም። እንዲሁም፣ 

የተወሰንነው ሰዎች በመላው የወረርሽኙ ወቅት ሥራ ላይ ተቀጥረን እየሰራን ቆይተናል፤ ሌሎች ሥራዎቻቸውን 

አጥተው የኑሮ አዝቤዛን ለማሟላት ተቸግረዋል።

ብዙ ተማሪዎች በተሳካ ሁኔታ ወደ ምናባዊ ትምህርት ሲዛወሩ፣ ሌሎች አላደረጉም። እናም ይህ በወረርሽኝ ወቅት የትምህርት ታሪኩን በጣም 

የተወሳሰበ ያደርገዋል። 

በዲሲ ውስጥ፣ በወረርሽኙ ወቅት ጠቅላላ የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቁጥር በአጠቃላይ ትንሽ ቀንሷል፣ የህዝብ ቻርተር ትምህርት 

ቤቶችን የተከታተሉት ቁጥር በሶስት ከመቶ አካባቢ ጨምሯል (ምንጭ፥ የዲሲ የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ)።

እነዚህ አነስ ያሉ ቁጥሮች ቢሆኑም፣ አስፈላጊ ነጥቦችን ይጠቁማሉ።

በመጀመሪያ፣ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች የራሳቸው የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ናቸው፣ ለተማሪዎቻቸው፣ ቤተሰቦች፣ እና አስተማሪዎቻቸው 

በልዩ ሁኔታ ምላሽ እንዲሰጡ የሚፈቅድ ነገር። ለምሳሌ፣ የተወሰኑ ቤተሰቦች ተማሪዎቻቸው ጭምብል እንዲለብሱ ፈልገው ነበር እና፣ ለዚያ 

ምክንያት፣ ብዙ ትምህርት ቤቶች ተግባሩን ግዴታ አድርገው ቀጥለዋል፣ ከተነሳ በኋላ እንኳን። ወይም፣ በወረርሽኙ የመጀመሪያ ዓመት ላይ፣ 

የተወሰኑ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች የትምህርት ክፍሎችን ክፍት አድርገው አቆይተዋል፣ ምክንያቱም ይህ እንዲሆን ቤተሰቦቻቸው 

ስለጠየቁ።

ሁለተኛ፣ ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቦታ በላይ እንደሆኑ ወረርሽኙ አስተምሮናል። እነርሱ የማህበረሰባችን ማእከላት ናቸው—የተራቡ ተማሪዎች 

ምግብ የሚያገኙበት፣ የጤና እንክብካቤ የሚያገኙበት፣ ኢንተርኔት የሚያገኙበት፣ እና የመንከባከብ እና የመመዝገን ስሜት የሚሰማባቸው 

ቦታ—እና ከዚህም በላይ ሌላ ብዙ ተጨማሪ።

ወረርሽኙ ባያልቅም፣ ትምህርት ቤቶቻቸን እነዚህን ትምህርቶች እየወሰዱ እና ተማሪዎቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል ለውጦችን እያደረጉ 

ናቸው። ለምሳሌ፣ ተማሪዎቻቸው ጤናማ ምግቦችን እና የተሻለ የጤና እንክብካቤ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ፣ የተወሰኑት ወጥ-ቤታቸውን 

አስፋፍተዋል እና የህዝብ የጤና ድጋፍን አካተዋል። LEAዎቻችን በተጨማሪም ተማሪዎቻችን ለወደፊት ህይወታቸው በትምህርት የተካኑ ሆነው 

ለመቆየት እንደ አስጠኚ ዓይነት የሚያስፈልጓቸው ቁሳቁሶችን እና ጣልቃ-መግባቶችን መቀበላቸውን በማረጋገጣቸው በጣም ኩራት ይሰማኛል። 

እንዲሁም፣ በመምህር እርካታ እና መያዝ እንዲረዳ ሌሎች ደግሞ የውጭ እርዳታን እያመጡ ነው። 

ይህ ዓመታዊ ሪፖርት፣ ባለፉት 12 ወራት የዲሲ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ ትምህርት ቤቶችን እና ተማሪዎችን ለመደገፍ ያደረጋቸውን 

ጥረቶች ያሳያል። 

ከሰላምታ ጋር፣ 

Michelle J. Walker-Davis(ሚሼል ጄ. ዋከር ዴቪስ) ተናገሩ፣ EdD
ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር

የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

ከዋና አስፈጻሚ ዳይሬክተር የተሰጠ መልዕክት
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ሊያ ክሩሴይ
ሊቀመንበር | ዋርድ 6

ጂም ሳንድማን
ምክትል ሊቀመንበር | ዋርድ 6

ሪካርዳ ጋንጃም
ጸሀፊ | ዋርድ 6

ሪክ ክሩዝ
ገንዘብ-ያዥ | ዋርድ 3

ሹኩረት
አደሞህ-ፋንያን

አባል | ዋርድ 8

ሻንቴል ዲ. ራይት
አባል | ዋርድ 8

ኒክ ሮድሪጌዝ
አባል | ዋርድ 6

የቦርድ አባሎቻችን
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የስልታዊ ሮድማፕ ሂደት

የእኛ ስልታዊ ሮድማፕ
ቤተሰቦችን፣ የትምህርት አጋሮችን፣ የላቁ መሪዎችን፣ እና ሌሎች ብዙዎችን በማሳተፍ፣ DC PCSB በሶስት ቁልፍ ዘርፎች ለሚቀጥሉት ሦስት 

ዓመታት ሥራውን ለመምራት እንዲሆን ስልታዊ ሮድማፕ አዘጋጅቷል፥ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤቶች፣ የሚዘልቅ አጋርነት፣ ውጤታማ ድርጅት። 

የእኛ ስልታዊ ሮድማፕ የሰሜን 

ኮከባችን - አቅታጫችን ነው። 

መጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ 

ተማሪዎች ላይ ትኩረት በማድረግ 

እንጀምራለን - ልምዳቸውን 

ማሻሻል፣ ማበረታታት፣ እና ለስኬት 

የሚያስፈልጓቸውን መሳሪያዎች 

ለእነሱ መስጠት። ሥራችን 

በዲሲ ትምህርት ቤት ሪፎርም 

ሕግ አማካኝነት የተሰጠን ስልጣን 

ውስጥ ነው ስሩን የሰደደው። 

የእኛ ራዕይ ቁርጠኝነታችን ሲሆን 

ተልዕኮው ዓላማችንን፣ ሩጫችንን፣ 

ፍትሃዊነታችንን፣ ብዙሃነታችንን 

ይለያል፣ እንዲሁም የአካታችነት ስራ 

ስራውን ለመስራት እንዴት ቁርጠኛ 

እንደምንሆን ያሳያል። 

የበለጠ ይማሩ በ፥ https://dcpcsb.org/strategic-roadmap። 

ስ
ል

ታ
ዊ

 ሮ
ድ

ማ
ፕ

ዘር፣ ፍትሃዊ ክፍፍል፣ ብዛሃነት፣ እና አካታችነት ላይ ያለን ቁርጠኝነት

ዘር፣ ፍትሃዊ ክፍፍል፣ ብዛሃነት፣ እና አካታችነት ላይ ያለን ቁርጠኝነት

ግቦች

የትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ

በጣም ጥሩ ትምህርት 
ቤቶች።

የDCPCSB ውሳኔ-አሰጣት በመላ ከተማ 

ላሉ ፈላጎቶች ምላሽ እንዲሆን እና ለሁሉም 

የDC ተማሪዎች፣ በተለይ በታሪክ አጋጣሚ 

ከተገለሉ ቡድኖች ለመጡት፣ የተሻለ 

ውጤት እንደሚያስገኝ እናረጋግጣለን።

ዘላቂ አጋርነቶች።
ከቤተሰቦች፣ የትምህርት ቤት 

ማህበረሰቦች፣ እና ኗሪዎች

መካከል ንግግርን እናበረታታለን፣ የሥራችን 

የተጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ግብረመልስ 

ለመውሰድ፣ በDC ውስጥ አዲስ 

አጋርነቶችን ለማሳደግ እንዲሆን።

ውጤታማ ድርጅት።
DC PCSB በDC ውስጥ ለተማሪ 

ስኬት ሁኔታዎችን እንዲፈጥር ለማስቻል 

የውስጣዊ መዋቅራችንን፣ ሂደቶቻችንን፣ 

እና ባህላችንን ከስልታዊ እቅዳችን ጋር 

እናመቻቻለን

ተልዕኮ

እያንዳንዱ የDC ተማሪ ዋጋ 

እንዳላቸው እንድሰማቸው 

የሚያደርግ እና ለህይወት 

ሙሉ መማር፣ የተሟላ ሥራ 

ዘርፍ እና የኢኮኖሚ ደህንነት 

የሚያዘጋጃቸውን ጥራት ያለው 

ትምህርት ያገኛሉ።

ራዕይ

የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ሁሉም 

ተማሪዎች፣ በተለይ በታሪክ አጋጣሚ ከተገለሉ 

ቡድኖች የመጡ፣ የተሻሉ ሆነው የሚወጡበት 

አካባቢ ናቸው። እንደ DC ቻርተር ስልጣን 

ሰጪ፣ እኛ፥ 

 ትምህርት ቤቶችን እናጸድቃለን፣ 

እንቆጣጠራለን፣ እና እንገመግማለን፣ 

እኩልነት እና የአካዳሚ ልህቀት ላይ 

በማተኮር፤

 አስተማሪዎች ተማሪዎችን በማገልገል 

ውስጥ የተሻለ ሥራቸውን እንዲሰሩ 

ለማስቻል ፖሊሲዎችን እና ሁኔታዎችን 

እንፈጥራለን፤

 የውሳኔ-ሰጪነት አካሄዳችንን ለማሳወቅ 

ቤተሰቦችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ እና 

ህብረተሰቦችን በንቃት እናሳትፋለን።

ቅድሚያ የሚሰጡ 
ጉዳዮች



በጣም ጥሩ  
ትምህርት ቤቶች።

የDC PCSB የውሳኔ-አሰጣጥ በከተማ-ደረጃ ላለው ፍላጎት ምላሽ እንደሚሰጥ እና 

ለሁሉም የDC ተማሪዎች፣ በተለይ በታሪክ አጋጣሚ ከተገለሉ ቡድኖች ለመጡት፣ የተሻለ ውጤትን እንደሚያመጣ ማረጋገጥ።



2022 ዓመታዊ ሪፖርት 8

የትምህርት ቤት ስም
መጠበቂያ 

ክፍል የፕሮግራም አይነት 2021 – 22 ክፍሎች

2021 – 22 
ኦዲት 

የተደረገ 
አካባቢ

አቺቭመንት ፕሪፓራቶሪ አካዳሚ (Achievement Preparatory 
Academy PCS) - ዋህሌር ፕሌስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

8 የአመራር ዝግጁነት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
200

AppleTree(አፕል ትሪ) የቅድመ መማሪያ ማእከል PCS - Columbia 
Heights(ኮሎምቢያ ሄይትስ) 1 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
114

AppleTree አፕል ትሪ የቅድመ መማሪያ ማእከል) PCS - Douglas 
Knoll(ዳግላስ ኖል) 8 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
52

AppleTree(አፕል ትሪ የቅድመ መማሪያ ማእከል PCS - Lincoln 
Park(ሊንከን ፓርክ) 6 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
58

AppleTree(አፕል ትሪ ) የቅድመ መማሪያ ማእከል PCS - 
Oklahoma Avenue(ኦክላሆማ ጎዳና) 7 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
78

AppleTree(አፕል ትሪ) የቅድመ መማሪያ ማእከል PCS - Parklands 
at THEARC(ፓርክላንድ አት ቲያርክ) 8 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
99

AppleTree(አፕል ትሪ የቅድመ መማሪያ ማእከል) PCS - 
Southwest(ሳውዝ ዌስት) 6 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
77

BASIS DC PCS 2 Liberal Arts(ሊብራል አርትስ) 5 - 12 652

Breakthrough Montessori (ብሬክስሩ ሞንቶሶሪ) PCS 4 Montessori(ሞንቶሶሪ) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 4 320

Bridges (ብሪጅስ) PCS 5 ከቅድመ ልጅነት እስከ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት 
ቤት፣ልዩ ትምህርት ላይ ያተኮረ

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 5ኛ

341

Capital City PCS - ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 የአርትስ ቅንጅት፣ፕሮጀክትን መሰረት ያደረገ 
ትምህርት

9 - 12 348

Capital City PCS - ዝቅተኛ ክፍል ትምህርት ቤት 4 የአርትስ ቅንጅት፣ፕሮጀክትን መሰረት ያደረገ 
ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 4 324

Capital City PCS - የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 የአርትስ ቅንጅት፣ፕሮጀክትን መሰረት ያደረገ 
ትምህርት

5 - 8 332

Capital Village PCS (ካፒታል ቪሌጅ) 5 የተጓዥ ትምህርት፣ እና ግላዊ ትምህርት 5 - 7 89

Cedar Tree Academy (ሴዳር ትሪ አካዳሚ) PCS 8 Early Childhood (የመጀመሪያ ልጅነት) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 2ኛ

482

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ብራይትውድ 4 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
259

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ካፒቶል ሂል 6 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
238

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ኮንግረስ ሄይትስ 8 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
240

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ፔትዎርዝ 4 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
245

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ሾው 6 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

4 - 8ኛ
214

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ትሪኒዳድ 5 ሊብራል አርትስ፤ ሂዩማኒቲስ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

4 - 8ኛ
194

Cesar Chavez PCS ለህዝብ ፖሊሲ 7 የህዝብ ፖሊሲ 6 - 12 365

Creative Minds International (ኪሪአቲቭ ማይንድስ 
ኢንተርናሽናል) PCS 5 አለም አቀፍ ትምህርት፣የሚያካትት፣የአርትስ 

ትምህርት/ቅንጅት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ 
548

DC Bilingual (ባይሊንጓል) PCS 5 ባለሁለት ቋንቋ፣የአርትስ ቅንጅት፣ሳይንስ፣ቴክኖሎ
ጂ፣ኢንጂነሪንግ፣ማቲማቲክስ (STEM) ትኩረት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 5ኛ

490

DC Prep PCS - አናኮስቲያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 8 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ
441

DC Prep PCS - አናኮስቲያ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 8 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት 4 - 5 140

DC Prep PCS - ቤኒንግ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት 7 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
448

DC Prep PCS - ቤኒንግ መካከለኛ ደረጃ 7 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት 4 - 8 337

ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር



9 የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

የትምህርት ቤት ስም
መጠበቂያ 

ክፍል የፕሮግራም አይነት 2021 – 22 ክፍሎች

2021 – 22 
ኦዲት 

የተደረገ 
አካባቢ

DC Prep PCS - ኤጅዉድ የመጀመሪያ ደረጃ 5 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
440

DC Prep PCS - ኤጅዉድ መካከለኛ ደረጃ 5 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት 4 - 8 343

DC Scholars (ስኮላርስ) PCS 7 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
545

ዲጂታል ጀማሪዎች አካዳሚ PCS - ካፒቶል ሂል 6 ኮምፒውተር ሳይንስ፣የተለያዩ አይነቶች 
ከትምህርት ቤት ውጪ ልምዶች

8 - 10 119

ዲጂታል ጀማሪዎች አካዳሚ PCS - ጆሄኒንግ 8 ኮምፒውተር ሳይንስ፣የተለያዩ አይነቶች 
ከትምህርት ቤት ውጪ ልምዶች

6 - 7 340

District of Columbia International School(የኮሎምቢያ 
ዲስትሪክት አለምአቀፍ ትምህርት ቤት) 4 የቋንቋ ኢመርሽን(ዝፍቀት)፣አለምአቀፍ ባችሎሬት 

ስርዓተ ትምህርት
6 - 12 1523

E.L. Haynes PCS - የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 ልምድ ላይ ያተኮረ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 4 350

E.L. Haynes PCS - መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 1 ልምድ ላይ ያተኮረ ትምህርት 5 - 8 357

E.L. Haynes PCS - ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 ልምድ ላይ ያተኮረ ትምህርት 9 - 12 446

Eagle Academy PCS - ካፒቶል ሪቨርፍሮንት 6 የአርት ቅንጅት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ
115

Eagle Academy (ኢግል አካዳሚ) PCS - Congress Heights 
(ኮንግሬስ ሄይትስ) 8 ሳይንስ፣ቴክኖሎጂ፣ኢንጂነሪንግ፣ማቲማቲክስ 

(STEM) ትኩረት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
412

የመጀመርያ ልጅነት አካዳሚ PCS 8 ሳይንስ፣ቴክኖሎጂ፣ኢንጂነሪንግ፣ማቲማቲክስ 
(STEM) ትኩረት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 3ኛ 

231

ኤልሲ ዊትሎው ስቶክስ ኮሙኒቲ ፍሪደም (Elsie Whitlow Stokes 
Community Freedom) PCS - ብሩክላንድ

5 ባለሁለት ቋንቋ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
348

ኤልሲ ዊትሎው ስቶክስ ኮሙኒቲ ፍሪደም (Elsie Whitlow Stokes 
Community Freedom) PCS - East End (ኢስት እንድ) 7 ባለሁለት ቋንቋ

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 3ኛ

272

Friendship PCS - አርምስትሮንግ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 
ቤት 

5 Reggio Emilia-Inspired (ኢንስፓየርድ) የትምህርት 
ማእከል

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 6ኛ

273

Friendship PCS - አርምስትሮንግ መካከለኛ ደረጃ 5 የአርት ቅንጅት 4 - 8 234

Friendship PCS - ብሎው ፒርስ የመጀመሪያ ደረጃ 7 ኮሌጅ የመሰናዶ ትምህርት ቤት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
302

Friendship PCS - ብሎው ፒርስ መካከለኛ ደረጃ 7 ኮሌጅ የመሰናዶ ትምህርት ቤት 4 - 8 274

Friendship PCS - ቻምቤርሌይን የመጀመሪያ ደረጃ 6 ለተማሪ ስኬት ሻምፒዮኖች
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
321

Friendship PCS - ቻምቤርሌይን መካከለኛ ደረጃ 6 ለተማሪ ስኬት ሻምፒዮኖች 4 - 8 328

Friendship PCS - አይዲያል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 Reggio Emilia-Inspired (ኢንስፓየርድ) የትምህርት 
ማእከል

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
- 3ኛ

237

Friendship PCS - አይዲያል መካከለኛ ደረጃ 4 የተራዘመ ቀን 4 - 8 150

Friendship PCS - Collegiate Academy (ኮሌጅየት አካዳሚ) 7 የመጀመሪያ ኮሌጅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 9 - 12 654

Friendship PCS - ኦንላይን አካዳሚ 4 የተዋሃደ ትምህርት፣ ኦንላይን ትምህርት መዋዕለ-ህጻናት-8ኛ 535

Friendship PCS - ሳውዝኢስት የመጀመርያ ደረጃ 8 እያንዳንዱን ልጅ የሚያዘጋጅ የትምህርት ዘዴ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
389

Friendship PCS - ሳውዝኢስት መካከለኛ ደረጃ 8 እያንዳንዱን ልጅ የሚያዘጋጅ የትምህርት ዘዴ 4 - 8 348

Friendship PCS - ቴክኖሎጂ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት

8 ሳይንስ፣ቴክኖሎጂ፣ኢንጂነሪንግ፣ማቲማቲክስ 
(STEM) ትኩረት

9 - 12 334

Friendship PCS - ዉድሪጅ ኢንተርናሽናል የመጀመሪያ ደረጃ 5 አለምአቀፍ ባችለሬት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
278

Friendship PCS - ዉድሪጅ ኢንተርናሽናል መካከለኛ ደረጃ 5 አለምአቀፍ ባችለሬት 4 - 8 213

ጌርልስ ግሎባል አካዳሚ PCS 2 የነጠላ ጾታ፣ ኢንተርናሽናል ባክሌሬት፣ የቢዝነስ እና 
ኢንጂነሪንግ

9 - 10 155

ዓለም-አቀፍ የዜጎች PCS 7 የሁለት-ቋንቋ/መስጠም፣ የተራዘመ ቀን፣ የማገገ
ሚያ ፍትህ ፕሮግራም 

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
60

Harmony DC PCS - School of Excellence (የልህቀት ትምህርት 
ቤት) 5 ሳይንስ፣ቴክኖሎጂ፣ኢንጂነሪንግ፣ማቲማቲክስ 

(STEM) ትኩረት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት3 

- 7ኛ
141

ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል (የቀጠለ)

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር
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የትምህርት ቤት ስም
መጠበቂያ 

ክፍል የፕሮግራም አይነት 2021 – 22 ክፍሎች

2021 – 22 
ኦዲት 

የተደረገ 
አካባቢ

Hope Community PCS - ቶልሰን 5 የትምህርት ጉዞ(አርት፣ቴክኖሎጂ፣የሳይንስ ጥያቄ 
አና ሙዚቃ)

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 8ኛ

282

Howard University Middle School of Mathematics and 
Science (ሆዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሚድል ስኩል ኦፍ ማትማትክስ እና 
ሳይንስ) PCS

1 የማትስ እና የሳይንስ ትኩረት 6 - 8 282

I Dream (አይ ድሪም) PCS 7
የበርካታ-እድሜ ስብስቦች፣ የህልም ጊዜ፣ ብጁ 
የተደረጉ የትምህርት እቅዶች፣ እና የማህበራዊ-
ስሜታዊ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 3ኛ

70

IDEA PCS 7 አመራርነት፣ኮንስትራክሽን፣እና ዲዛይን ላይ 
ያተኮረ፣ኮሌጅ ሁለት -ምዝገባ

9 - 12 341

Ingenuity Prep (ኢንጅንዩቲ ፕሪፕ) PCS 8 የሲቪክ አመራር፣የተደባለቀ 
ትምህርት፣የመጀመሪያ ልጅነት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 8ኛ

795

Inspired Teaching Demonstration (ኢንስፓየርድ ቲቺንግ 
ዲሞንስትሬሽን) PCS 5 ጥያቄን መሰረት ያደረገ፣ልጅን በሞላ፣እና 

ማህበራዊ ፍትህ ላይ ያተኮረ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
506

Kingsman Academy (ኪንግስአካዳሚ አካዳሚ) PCS 6 ፕሮጀክት- መሰረት ያደረገ፣ ግላዊ ትምህርት 6 - 12 285

KIPP DC - የAIM አካዳሚ PCS 8 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰናዶ ስርዓተ 
ትምህርት፣የአመራር እና የባህርይ እድገት

5 - 8 412

KIPP DC - Arts and Technology Academy (አርትስ ኤንድ 
ቴክኖሎጂ አካዳሚ) PCS 7 ጨዋታን መሰረት ያደረገ የአካዳሚክ እና 

የማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
319

KIPP DC - College Preparatory (ኮሌጅ ፕሪፓራቶሪ) PCS 5
አለም አቀፍ ዝግጁነት ላይ መሰረት ያደረገ ስርዓተ 
ትምህርት፣የስራ እና ኮሌጅ ስልጠና፣የላቀ ምደባ 
ኮርሶች፣የፍሬሽማን አካዳሚክስ

9 - 12 868

KIPP DC - Connect Academy (ኮኔክት አካዳሚ) PCS 5 ጨዋታን መሰረት ያደረገ የአካዳሚክ እና 
የማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ስርዓተ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - መዋዕለ ህፃናት

288

KIPP DC - Discover Academy (ዲስካቨር አካዳሚ) PCS 8 ጨዋታን መሰረት ያደረገ የአካዳሚክ እና 
የማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ስርዓተ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - መዋዕለ ህፃናት

312

KIPP DC - Grow Academy (ግሮው አካዳሚ) PCS 6 ጨዋታን መሰረት ያደረገ የአካዳሚክ እና 
የማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ስርዓተ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - መዋዕለ ህፃናት

278

KIPP DC - Heights Academy (ሄይትስ አካዳሚ) PCS 8 ጥብቅ የአካዳሚክ ስርዓተትምህርት፣ባህርይ እና 
መላው ልጅን ማእቀፍ ያደረገ ዘዴ

1 - 4 455

KIPP DC Honor Academy (ሆነር አካዳሚ) PCS 8 የተዋሀደ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
347

KIPP DC – Inspire Academy (ኢንስፓየር አካዳሚ) PCS 8 የተዋሀደ ትምህርት 1 - 4 81

KIPP DC - KEY Academy (ኪይ አካዳሚ) PCS 7 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰናዶ ስርዓተ 
ትምህርት፣የአመራር እና የባህርይ እድገት

5 - 8 379

KIPP DC - Lead Academy (ሊድ አካዳሚ) PCS 6 ጥብቅ የአካዳሚክ ስርዓተትምህርት፣ባህርይ እና 
መላው ልጅን ማእቀፍ ያደረገ ዘዴ

1 - 4 380

KIPP DC - LEAP Academy (ሊፕ አካዳሚ) PCS 7 ጨዋታን መሰረት ያደረገ የአካዳሚክ እና 
የማህበራዊ ስሜታዊ የመማር ስርዓተ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3-ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
202

KIPP DC - Northeast Academy (ኖርዝኢስት አካዳሚ) PCS 5 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰናዶ ስርዓተ 
ትምህርት፣የአመራር እና የባህርይ እድገት

5 - 8 340

KIPP DC - Pride Academy (ሊፕ አካዳሚ) PCS 8 የተዋሀደ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - መዋዕለ ህፃናት
115

KIPP DC - Promise Academy (ፕሮሚስ አካዳሚ) PCS 7 ጥብቅ የአካዳሚክ ስርዓተትምህርት፣ባህርይ እና 
መላው ልጅን ማእቀፍ ያደረገ ዘዴ

መዋዕለ-ህጻናት-4ኛ 537

KIPP DC - Quest Academy (ኩዌስት አካዳሚ) PCS 7 ጥብቅ የአካዳሚክ ስርዓተትምህርት፣ባህርይ እና 
መላው ልጅን ማእቀፍ ያደረገ ዘዴ

1 - 4 390

KIPP DC - Spring Academy (ስፕሪንግ አካዳሚ) PCS 5 ጥብቅ የአካዳሚክ ስርዓተትምህርት፣ባህርይ እና 
መላው ልጅን ማእቀፍ ያደረገ ዘዴ

1 - 4 384

KIPP DC - Valor Academy (ቫለር አካዳሚ) PCS 7 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰናዶ ስርዓተ 
ትምህርት፣የአመራር እና የባህርይ እድገት

5 - 8 334

KIPP DC - WILL Academy (ዊል አካዳሚ) PCS 6 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰናዶ ስርዓተ 
ትምህርት፣የአመራር እና የባህርይ እድገት

5 - 8 329

KIPP DC - Legacy College Preparatory (ሌጋሲ ኮሌጅ 
ፕሪፓራቶሪ) PCS 8 የተዋሀደ ትምህርት፣ የድርብ ኮሌጅ ምዝገባ፣ 

የላቀ ምደባ 
9 - 12 257

ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል (የቀጠለ)

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር



11 የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

የትምህርት ቤት ስም
መጠበቂያ 

ክፍል የፕሮግራም አይነት 2021 – 22 ክፍሎች

2021 – 22 
ኦዲት 

የተደረገ 
አካባቢ

Latin American Montessori Bilingual (ላቲን አሜሪካን ሞንቴሶሪ 
ባይሊንጓል) PCS 4፣5 Montessori፣ የቋንቋ ኢመርሽን(ዝፍቀት) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
533

LEARN DC PCS 8 የድርብ-ቋንቋ ትምህርት፣ የተራዘመ ቀን፣ 
የማገገሚያ ፍትህ ፕሮግራም

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 1ኛ

167

Lee Montessori (ሊ ሞንቴሶሪ) PCS - ብሩክላንድ 8 Montessori(ሞንቶሶሪ) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 6ኛ

267

Lee Montessori (ሊ ሞንቴሶሪ) PCS - East End (ኢስት እንድ) 5 Montessori(ሞንቶሶሪ) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 1ኛ

161

Mary McLeod Bethune Day Academy (ሜሪ ማክሊዮድ ቤቱን 
ዴይ አካዳሚ ) PCS 4፣5 የአርትስ ቅንጅት፣የቋንቋ 

ኢመርሽን(ዝፍቀት)፣አለምአቀፍ ባችሎሬት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
342

Maya Angelou (ማያ አንጄሎው) PCS – Academy at the Jail 
(አካዳሚ አት ጄይል) 7 Inspiring Youth Program (ኢንስፓየሪንግ ዩዝ 

ፕሮግራም) 9 - 12 34

Maya Angelou PCS - ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 7 የተደባለቀ እና የተናጥል ትምህርት፣የማህበራዊ 
እና ስሜታዊ ትምህርት

9 - 12 168

Meridian (ሜሪላንድ) PCS 1 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
621

Monument Academy (ሞኑሜንት አካዳሚ) PCS 7
አዳሪ ትምህርት ቤት እና የማደጎ 
የራፕአራውንድ(ጥልቅ) እንክብካቤ/ስጋት ላይ 
ያሉት ላይ ያተኮረ

5 - 8 111

Mundo Verde Bilingual (ሙንዶ ቨርዴ ባይሊንጓል) PCS - ካሌ 
ኦቾ

5 ድርብ ቋንቋ/መስጠም፣ ትምህርት ለዘላቂነት ላይ 
ያተኮረ

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 2ኛ

408

Mundo Verde Bilingual (ሙንዶ ቬርዴ ባይሊንጓል) PCS - J.F. 
Cook (ጄ. ኤፍ. ኩክ) 5 ድርብ ቋንቋ/መስጠም፣ ትምህርት ለዘላቂነት ላይ 

ያተኮረ
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
571

Paul (ፓውል) PCS -አለምአቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 አካዳሚክስ፣አርትስ፣አትሌቲክስ፣እና አለማአቀፍ 
ብልጽግና

9 - 12 423

Paul (ፓውል) PCS - መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 አካዳሚክስ፣አርትስ፣አትሌቲክስ፣እና አለማአቀፍ 
ብልጽግና

6 - 8 310

Perry Street Preparatory (ፔሪ ስትሪት ፕሪፓራቶሪ) PCS 5 ሁለገብ ስርዓተ ትምህርት፣የተራዘመ የአካዳሚክ 
ጊዜ 

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 8ኛ

449

Richard Wright PCS ለ ጋዜጠኝነት እና ሚዲያ ኪነ-ጥበብ 6 ጆርናሊዝም እና ሚዲያ አርትስ 8 - 12 296

Rocketship (ሮኬትሺፕ) PCS - Infinity Community (ኢንፊኒቲ 
ኮሙኒቲ) መሰናዶ

5 የአርት ቅንጅት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 3ኛ 
236

Rocketship (ሮኬትሺፕ) - ሌጋሲ የመሰናዶ ትምህርት ቤት 8 የተናጠል እና የተደባለቀ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ 
660

Rocketship (ሮኬትሺፕ) - Rise Academy (ራይስ አካዳሚ) 7 የተናጠል እና የተደባለቀ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
664

Roots (ሩትስ) PCS 4 "አፍሪካን-ማዕከል-ያደረገ" ስርዓተ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 5ኛ
101

Sela (ሴላ) PCS 4 ድርብ ቋንቋ ኢመርሽን(ዝፍቀት) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 5ኛ

264

ሻይኒንግ ስታርስ ሞንቴሶሪ አካዳሚ (Shining Stars Montessori 
Academy) PCS 5 Montessori(ሞንቶሶሪ) ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 6ኛ
246

Social Justice (ሶሻል ጃስቲስ) PCS 5 የተጓዥ ትምህርት፣ ሊቤራቶሪ ዲዛይን ቲንኪንግ፣ 
እና ክሪው

5 - 7 102

ቅድስት ኮሌታ ልዩ ትምህርት PCS 7 ልዩ ትምህርት 3 - 22 እድሜ 238

Statesmen College Preparatory Academy for Boys (ስቴትስሜን 
ኮሌጅ መሰናዶ አካዳሚ ለወንዶች) PCS 7

ለወንድ ልጆች ምቹ የሆነ የአካዳሚክ 
አካባቢ፣የአካዳሚክ ክህሎቶችን 
ማሻሻል፣ማህበራዊ ብቃቶች፣እና ግላዊ እድገት

4 - 7 224

The Children’s Guild (የቺልድሬንስ ጒልድ) DC PCS 5 Montessori(ሞንቶሶሪ) መዋዕለ-ህጻናት-8ኛ 220

የ ውሽንግተን DC SEED PCS 7 የአዳሪ ትምህርት ቤት 6 - 12 241

The Soujourner Truth School (ዜ ሶጆርኔር ትሩዝ ስኩል) PCS 5 ሞንቴሶሪ፣ የተዋደ ትምህርት 6 - 8 157

Thurgood Marshall Academy (ተርጉድ ማርሻል አካዳሚ) PCS 8 የህዝብ ፖሊሲ እና ህግ ላይ ያተኮረ 9 - 12 349

Two Rivers (ቱ ሪቨርስ) PCS - 4th Street (4ኛ መንገድ) 6 የዳሳሳ ትምህርት
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 

3 - 8ኛ
386

Two Rivers (ቱ ሪቨርስ) PCS – Young Elementary School (ያንግ 
የአንደኛ ደረጃ ትምሀርት ቤት) 5 የዳሳሳ ትምህርት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 3ኛ 

369

ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል (የቀጠለ)

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር
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የትምህርት ቤት ስም
መጠበቂያ 

ክፍል የፕሮግራም አይነት 2021 – 22 ክፍሎች

2021 – 22 
ኦዲት 

የተደረገ 
አካባቢ

Two Rivers (ቱ ሪቨርስ) PCS – Young Elementary School (ያንግ 
የመካከለኛ ደረጃ ትምሀርት ቤት) 5 የአርት ቅንጅት 6 - 8 243

Washington Global (ዋሽንግተን ግሎባል) PCS 6 አለምአቀፍ ስርዓተ ትምህርት፣የተናጠል ትምህርት 6 - 8 209

Washington Latin (ዋሽንግተን ላቲን) PCS - መካከለኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት

4 ካላሲካል ትምህርት 5 - 8 378

Washington Latin (ዋሽንግተን ላቲን) PCS - ከፍ ያለ የክፍል ደረጃ 
ትምህርት ቤት

4 ካላሲካል ትምህርት 9 - 12 377

Washington Leadership Academy (ዋሽንግተን ሊደርሺፕ 
አካዳሚ) PCS 5 ቴክ፣ ኮዲንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፤ የአመራር 

እድገት
9 - 12 386

Washington Yu Ying (ዋሽንግተን ዩ ዪንግ) PCS 5 ማንዳሪን ቻይኒኛ የቋንቋ 
ኢመርሽን(ዝፍቀት)፣አለምአቀፍ ባችሎሬት

ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 
3 - 2ኛ

569

ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል (የቀጠለ)

የትምህርት ቤት ስም
መጠበ

ቂያ ክፍል የፕሮግራም አይነት
የ2021 – 22 

ምዝገባ

አገልግሎት 
የሚያገኙ 

እድሜዎች

Academy of Hope Adult (አካዳሚ ኦፍ ሆፕ አደልትስ) 
PCS 5፣ 8 መሰረታዊ ትምህርት፣የGED ዝግጅት፣የኮምፒውተር ክህሎቶች፣ሁለት 

ምዝገባ፣የቀን እና የማታ
567 አዋቂ

ብሪያ PCS 4፣ 5 የሁለት-ትውልድ ፕሮግራም፣እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፣የልጅ 
እድገት አስተባባሪ፣የህክምና ረዳት

754

ቅድመ-
መዋዕለ-
ህጻናት3 
– ቅድመ-
መዋዕለ-

ህጻናት4 እና 
አዋቂ

ካርሎስ ሮዛሪዮ ኢንተርናሽናል (Carlos Rosario 
International) PCS 1፣ 5

መሰረተ ትምህርት፣እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፣የኮምፒውተር 
ክህሎቶች፣የምግብ ማብሰል አርትስ፣ረዳት ነርስ፣ GED እና የዜግነት 
ዝግጅት

1981 አዋቂ

ኮሙኒቲ ኮሌጅ ፕሪፓራቶሪ አካዳሚ (Community 
College Preparatory Academy) PCS 8

የHVAC ስልጠና፣አገር አቀፍ የደምበኛ አገልግሎት፣የኮምፒውተር 
ክህሎቶች፣CompTIA የእርዳታ ዴስክ፣ማይክሮሶፍት ኦፊስ 
ስዩት፣ባለሁለት ቋንቋ ኮሌጅ ምዝገባ

565 አዋቂ

Goodwill Excel Center (ጉድዊል ኤክሴል ሴንተር) 
PCS 2 የትራንስፖርት ድጋፍ፤ የልጅ እንክብካቤ እና ተለዋዋጭ የትምህርት 

ክፍል የጊዜ ሰሌዳ
430 አዋቂ

ሌይክ ከሪር አካዳሚ (LAYC Career Academy) PCS 1
የህክምና ረዳት፣የኮምፒውተር ክህሎቶች፣ሁለት ምዝገባ፣የGED 
ዝግጅት፣እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፣መሰረታዊ ትምህርት እና 
የቁጥር ክህሎት እድገት

94 አዋቂ

ማያ አንጄሎ (Maya Angelou) PCS - የወጣት ጎልማሳ 
መማሪያ ማእከል

7 የጠቅላላ ትምህርት እድገት (General Education Development 
(GED)) 276 አዋቂ

ዘ ፋሚሊ ፕሌስ (The Family Place) PCS 1 እንግሊዝኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፣ የልጅ እድገት ተባባሪ፣የስራ ሀይል 
እድገት፣ስፓኒሽ፣ ሥነ-ጽሁፍ፣ የሁለት-ትውልድ ዘይቤ

178 አዋቂ

ዘ ኔክስት ስቴፕ/ኤል ፕሮክሲሞ ፓሶ (The Next Step / 
El Próximo Paso PCS) 1

የGED ዝግጅት፤ እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፤ የድርብ ቋንቋ 
ኮሌጅ ምዝገባ፤ የቀን እና የማታ አማራጮች፤ የማጓጓዣ እና የልጅ 
እንክብካቤ ድጋፍ 

320 አዋቂ

ዩዝብዩልድ (YouthBuild PCS) 1 እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ፤ የኮንስትራክሽን ትምህርት፤ ድርብ 
ምዝገባ

122 አዋቂ

የጎልማሳ ትምህርት

የትምህርት ቤቶች ዝርዝር
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የአካዳሚክ ቁጥጥር

የአካዳሚክ ቁጥጥር 
ከትምህርት ቤት አመራሮች፣ ቤተሰቦች፣ ልህቃን መሪዎች፣ የትምህርት ኤጀንሲዎች፣ እና አጋሮች ጋር እንተባበራለን፣ ለትምህርት ቤት 

ማህበረሰቦቻቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ፣ የትምህርት ቤት ነጻነት ላይ ተጽዕኖ ሳናሳድር የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች 

የአካዳሚክ ቁጥጥራችንን እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንደምናጠናክር እና እንደምናሻሽል ለመወሰን። የእኛ የመቆጣጠር ስራ የሁሉም የዲሲ ተማሪዎች 

ልምዶችን ለማሻሻል ያልማል፣ በተለይም በታሪክ አጋጣሚ ከተገለሉ ቡድኖች የመጡትን። ለአካዳሚክ ቁጥጥር የምንጠቀመው አቀራረብ 

የሚይዘው፥ 

የቻርተር ግምገማዎች እና ማደሻዎች
DC PCSB የእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የቻርተር ግምገማን ቢያንስ በየ-አምስት ዓመቱ እንዲፈጽም የትምህርት ቤቱ የሪፎርም ሕግ ይፈልጋል። 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የቻርተር ግቦችን እና የአካዳሚክ ስኬት የሚጠበቁ ነገሮችን፣ የህግ መከበርን፣ እና በቻርተር ስምምነት ውስጥ 

የተቀመጡ የፊስካል አስተዳደር መስፈርቶችን እያሟላ መሆኑን ለመወሰን እያንዳንዱን ትምህርት ቤት እንገመግማለን። 

የትምህርት አመት 2021 - 22፥ የ5-ዓመት የቻርተር ግምገማዎች

በትምህርት ዓመት 2021 – 22 የአምስት-ዓመት ግምገማዎችን አላደረግንም።

የትምህርት አመት 2021 - 22፥ የ10-ዓመት የቻርተር ግምገማዎች

በትምህርት ዓመት 2021 – 22 ውስጥ፣ አራት፣ የ10-ዓመት ቻርተር ግምገማዎችን ሰራተኞች አድርገው ቦርድ አጽድቋል። 

*የቦርድ እርምጃዎች ይመልከቱ በገጽ 28 ለምርጫ ቀን።* 
 ∙ BASIS DC PCS (ከቅድመ ሁኔታዎች ጋር፤ ከታች ይመልከቱ)
 ∙ Creative Minds International (ኪሪአቲቭ ማይንድስ ኢንተርናሽናል) PCS
 ∙ DC Scholars PCS (ከቅድመ ሁኔታዎች ጋር፤ ከታች ይመልከቱ)
 ∙ ሌይክ ከሪር አካዳሚ (LAYC Career Academy) PCS

የትምህርት ዓመት 2021 – 22 ቻርተር ማደሻዎች፣ 15-ዓመት እና ከዚያ በላይ

በትምህርት ቤቱ የ15ኛ ዓመት አሰራር ውስጥ፣ ቻርተርሩን ለማሳደስ የሚጠይቅ ማመልከቻን ያስገባል። በትምህርት ዓመት 2021 – 22፣ ምንም 

የቻርተር ማሳደሻ ማመልከቻዎችን አልተቀበልንም።

የግምገማ ሪፖርቶችን ለማንበብ እባክዎ ድረገጻችንን ይጎብኙ በ፥ https://dcpcsb.org/charter-reviews-and-renewals።

ጣልቃ-መግባቶች እና የጉድለቶች ማስተካከያ 

DC PCSB በ10-ዓመት ግምገማቸው ወቅት ለሚከተሉት ሁለት የህዝብ ቻርተር የአካባቢ ትምህርት ኤጀንሲዎች (Local Education 

Agencies (LEAs)) እነዚህን ቅድመ-ሁኔታዎች አውጥቷል፥ 

BASIS DC PCS
BASIS DC PCS ተጨማሪ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ተማሪዎችን እንዴት እንደሚደግፉ የሚያሳይ እቅድን ያስገባል። ይህ እቅድ የአካዳሚክ 

ፕሮግራምን እና የሚያስፈልግ የሰው-ሃይልን ይገልጻል እና በሁሉም መዋቅሮች እና ፍላጎቶች የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለመስጠት 

የትምህርት ቤቱን አቅም የሚያረጋግጡ ስልቶችን ያካትታል። 

DC Scholars PCS 

DC Scholars PCS ለሚያገለግሏቸው ሁሉም ተማሪዎች የአካዳሚክ ውጤቶችን ለማሻሻል እና የአካዳሚክ ሂደትን ለመለካት የሚጠቅሙ 

ስልቶችን የያዘ የአካዳሚክ ማሻሻያ እቅድን ያዘጋጃል። 
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• አቺቭመንት ፕሪፓራቶሪ አካዳሚ (Achievement 

Preparatory Academy PCS) - ዋህሌር ፕሌስ አንደኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ብራይትውድ

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ካፒቶል ሂል

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ኮንግረስ ሄይትስ

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ፔትዎርዝ

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ሾው

• Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS - ትሪኒዳድ

• የማህበረሰብ ኮሌጅ ፕሪፓራቶሪ አካዳሚ (Community 

College Prep Academy PCS)
• DC Prep PCS - አናኮስቲያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 

ቤት

• DC Prep PCS - አናኮስቲያ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

• DC Prep PCS - ቤኒንግ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት

• DC Prep PCS - ቤኒንግ መካከለኛ ደረጃ

• DC Prep PCS - ኤጅዉድ አንደኛ ደረጃ

• DC Prep PCS - ኤጅዉድ መካከለኛ ደረጃ

• Eagle Academy PCS - ካፒቶል ሪቨርፍሮንት

• Eagle Academy (ኢግል አካዳሚ) PCS - Congress 

Heights (ኮንግሬስ ሄይትስ)
• Latin American Montessori Bilingual (ላቲን 

አሜሪካን ሞንቴሶሪ ባይሊንጓል) PCS 

• ካርሎስ ሮዛሪዮ (Carlos Rosario) PCS
• Cesar Chavez PCS ለህዝብ ፖሊሲ

• ኤልሲ ዊትሎው ስቶክስ ኮሙኒቲ ፍሪደም (Elsie Whitlow 

Stokes Community Freedom) PCS - ብሩክላንድ

• ኤልሲ ዊትሎው ስቶክስ ኮሙኒቲ ፍሪደም (Elsie Whitlow 

Stokes Community Freedom) PCS - East End 

(ኢስት እንድ)
• Friendship PCS - አርምስትሮንግ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት ቤት

• Friendship PCS - አርምስትሮንግ መካከለኛ ደረጃ

• Friendship PCS - ብሎው ፒርስ የመጀመሪያ ደረጃ

• Friendship PCS - ብሎው ፒርስ መካከለኛ ደረጃ

• Friendship PCS - ቻምቤርሌይን የመጀመሪያ ደረጃ

• Friendship PCS - ቻምቤርሌይን መካከለኛ ደረጃ

• Friendship PCS - Collegiate Academy (ኮሌጅየት 

አካዳሚ)
• Friendship PCS - አይዲያል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

• Friendship PCS - አይዲያል መካከለኛ ደረጃ

• Friendship PCS - አይዲያል ኦንላይን አካዳሚ

• Friendship PCS - ሳውዝኢስት የመጀመርያ ደረጃ

• Friendship PCS - ሳውዝኢስት መካከለኛ ደረጃ

• Friendship PCS - ቴክኖሎጂ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት

• Friendship PCS - ዉድሪጅ ኢንተርናሽናል የመጀመሪያ 

ደረጃ 

• Friendship PCS - ዉድሪጅ ኢንተርናሽናል መካከለኛ ደረጃ 

• Ingenuity Prep (ኢንጅንዩቲ ፕሪፕ) PCS 

የአካዳሚክ ቁጥጥር

የጥራት የቦታ ግምገማዎች 
የጥራት የቦታ ግምገማ (Qualitative Site Review (QSR)) ዓላማ በተጠያቂነት ማዕቀፍ ውስጥ የተሰበሰበውን የቁጥር ማስረጃ 

ለመደገፍ ጥራታዊ ማስረጃን ለ DC PCSB፣ የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት አመራሮች፣ እና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት ማቅረብ ነው።

 

QSR፣ መምህራንን በግል ለመገምገም ሳይሆን የጠቅላላ ጥራት ቅጽበታዊ ገጽ እይታን ለማቅረብ ያለመ ነው። DC PCSB ቀድሞ-ያልተነገረ 

የትምህርት ቤት ጉብኝትን ያካሄዳል እና የትምህርት ክፍሎች የዘፈቀደ ናሙናን ይመርጣል። DC PCSB በተለምዶ የምርጫ ኮርሶችን 

አይመለከትም ነገር ግን ለትምህርት ቤቱ ተልዕኮ ወሳኝ ከሆነ የምርጫ የትምህርት ክፍሎችን ይመለከታል። DC PCSB በክፍል ደረጃዎች 

ወይም የትምህርት ዓይነት አካባቢ ያሉ አጠቃላይ አሰራሮችን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን፣ የQSR ቡድን ምክረሀሳቦችን አያቀርቡም 

ወይም የግል ምልከታ ውጤቶችን አይጋሩም። የ QSR ቡድን በ LEA ውስጥ ላለው እያንዳንዱ ካምፓስ የጥራት ግምገማ የያዘ የመጨረሻ 

ሪፖርትን ያዘጋጃሉ።

QSRs የሚከተሉትን ይዘቶች ያካትታል፥

1። የትምህርት ቤቱን ተልዕኮ፣ ራዕይ፣ አካዳሚክ ፕሮግራም፣ እና ቻርተር ግቦች በተመለከተ መረጃ ለመሰብሰብ በሚቀጥለው 

የትምህርት ዓመት ለሚታዩ ሁሉም ካምፓሶች ከትምህርት ቤት አመራሮች ጋር የሚደረግ የዘርፍ-ደረጃ ስልጠና፤

2። የተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ አርቶች (English language arts (ELA)) እና የሂሳብ የሥራ ናሙናዎች ግምገማ፤ 

3። 50 በመቶ የወሳኝ-ይዘት የትምህርት ክፍሎች አስቀድመው-ያልተነገሩ ምልከታዎች፤ እና

4። ቀጠሮ የተያዘለት የማብራሪያ ጊዜ ከትምህርት ቤት አመራር ቡድን እና DC PCSB ሰራተኞች ጋር ማድረግ።

ይህ በትምህርት ዓመት 2021 - 22 የተጠናቀቁ QSRs ዝርዝር ነው፥ 
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• Maya Angelou (ማያ አንጄሎው) – Academy at the 

DC Jail (አካዳሚ አት ዲሲ ጄይል)
• Maya Angelou PCS - ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

• ማያ አንጄሎ (Maya Angelou) PCS - የወጣት ጎልማሳ 

መማሪያ ማእከል 

• ሞኑሜንት (Monument) PCS
• የ ዋሽንግተን DC SEED PCS

• Sela (ሴላ) PCS
• ስቴትመንት አካዳሚ (Statesmen Academy) PCS
• ዘ ፋሚሊ ፕሌስ (The Family Place) PCS
• Washington Yu Ying (ዋሽንግተን ዩ ዪንግ) PCS

ስለ QSRs ከድረገጻችን የበለጠ ይማሩ በ https://dcpcsb.org/qualitative-site-reviews። 

የአካዳሚክ-ያልሆነ ቁጥጥር 

የህግ ማክበር ግምገማ

እንደ ቁጥጥር አሰራሮቻችን አካል፣ የህዝብ ቻርተር LEAs አስፈላጊ ህጎችን እና የቻርተር መስፈርቶችን እንደሚያከብሩ ለማረጋገጥ ዓመታዊ 

የህግ ማክበር ግምገማን እናካሄዳለን። 

የሕግ ማክበር ግምገማው DC PCSB ከእያንዳንዱ የህዝብ ቻርተር LEA ለግምገማ በርካታ አስፈላጊ ሰነዶችን እና መረጃን 

በኤሌክትሮኒክ መንገድ መሰብሰቡን ያካትታል። (በ 2021 – 22 የሚያበቁ የሕግ ማክበር ሰነዶች ሙሉ ዝርዝር በዓመታዊ የLEA ሰነድ 

ማስገቢያ ካሌንደር ላይ ይገኛል።) ማንኛውም ሰነድ ትክክል ወይም የተሟላ እንዳልሆነ ተደርጎ ከተወሰደ፣ ሰነዱ ለዳግም-ምልከታ ወደ 

የህዝብ ቻርተር LEA ይመለሳል። ከግምገማው በኋላ፣ DC PCSB ሰራተኞች እያንዳንዱን የህግ ማክበር መስፈርት፣ ተከብሯል፣ 

በሂደት ላይ ነው፣ ወይም አልተከበረም ብሎ የሚመዝን የሕግ ማክበር ግምገማ ሪፖርትን ለእያንዳንዱ የህዝብ ቻርተር LEA ያዘጋጃሉ። የ 

"ተከብሯል" ምዘና ማለት ትምህርት ቤቱ የህግ ማክበር መስፈርቶችን አሳክቷል ማለት ነው። የ "በሂደት ላይ ነው" ምዘና ማለት ትምህርት 

ቤቱ የህግ ማክበር መስፈርቶችን አላሳካም ግን ጉዳዩ DC PCSB ምክንያቱ ተቀባይነት አለው ብሎ በሚቀበል መንገድ መፍትሄ እያገኘ 

እንደሆነ ማብራሪያ ወይም ማስረጃ አቅርቧል ማለት ነው። የ "አልተከበረም" ምዘና ማለት ትምህርት ቤቱ የህግ ማክበር መስፈርቶችን 

አላሳካም እና ጉዳዩ እንዴት መፍትሄ እንደሚያገኝ ማብራሪያ ወይም ማስረጃ አላቀረበም፣ ጉዳዩን ለመፍታት የተሰጠው ጊዜ በቂ አልነበረም፣ 

ወይም ትምህርት ቤቱ ጉዳዩን ለመፍታት ምላሽ-ሰጪ አልነበረም ማለት ነው። በዚህ የትምህርት ዓመት፣ የ "አልተከበረም" ምዘናን ያገኘ 

ትምህርት ቤት አልነበረም። 

እስከ ማተሚያ ቀን ድረስ፣ ባሁን ጊዜ ወደ 'ተከብሯል' ለመሸጋገር በሂደት ላይ ያሉ 30 ትምህርት ቤቶች አሉ። የሚከተሉትን ነገሮች 

ለማስፈጸም ከኮሮናቫይረስ/COVID-19-ጋር የተያያዙ መዘግየቶች ውጤት ነው፥ 

 ■ የቦርድ የስም ዝርዝር፤

 ■ መድሃኒት ለመስጠት ለሰራተኞች የምስክር ወረቀት መስጠት፤ እና 

 ■ የይዞታ የምስክር ወረቀት።

DC PCSB እንዳስፈላጊነታቸው የማራዘሚያ ጊዜዎችን ይሰጣል፣ መስፈርቶቹን እንዲረዱ ለመርዳት እና ተገቢ ሰነዶችን ለማግኘት ተገቢ 

ጊዜን ለመስጠት ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር በመስራት። ይሁን እንጂ፣ እነዚህን የህግ ማክበር ጉዳዮች ይነዱ የነበሩት የዚህ ዓመት 

አጥፊ ሁኔታዎችን እና እየተከሰቱ ያሉ ከወረርሽኝ-ጋር የተያያዙ ገደቦችን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ DC PCSB ሙሉ በሙሉ ህግ 

እንደሚያከብሩ ለማረጋገጥ ከትምህርት ቤቶች ጋር መስራቱን ይቀጥላል። DC PCSB እነዚህ ጉዳዮች ፣ ብዙ ጊዜ፣ የትምህርት ቤቱ 

ቁጥጥር በላይ እንደሆኑ እውቅና ይሰጣል። ትምህርት ቤቶች እነዚህን የህግ ማክበር ጉዳዮች እስከ ሴፕቴምበር 2022 እንዲያስተናግዱ 

ይጠበቅባቸዋል። 
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የአካዳሚክ ቁጥጥር

የዘገየ ወይም ትክክል ያልሆነ የህግ ማስከበር ሰነድ ማስገባት፣ ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ የማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ፣ ከህግ ማክበር ውጭ 

የመሆን ማሳሰቢያ፣ እና ጉዳዩ መፍትሄ ካላገኘ የቅሬታ ማሳሰቢያ እንዲደርሰው ሊያደርግ ይችላል።

በፌብሯሪ ውስጥ፣ የDC PCSB ሰራተኞች የቦርድ አባላትን ጨምሮ ለትምህርት ቤት አመራሮች ለማጋራት የሕግ ማክበር ግምገማ ሪፖርት 

አውጥተው ነበር። ከዚያ የሕግ ማክበር ግምገማ ውጤቶች ለቦርዱ እና ለሕዝብ ተጋርተዋል እና በአፕሪል 2022 የቦርድ ስብሰባ ላይ 

ለመዝገብ እንዲሆን ተነቦ ነበር።

ዓመታዊ የLEA ሰነድ ማስገቢያ ካሌንደር እና የሕግ ማክበር ግምገማ ውጤቶችን ከድረገጻችን ላይ ይመልከቱ በ https://dcpcsb.org/
annual-compliance-reporting። 
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የቻርተር ማመልከቻዎች እና የትምህርት ቤት እቅድ 
እነዚህ ለመጪው የትምህርት ዓመት የታሰቡ አዳዲስ የትምህርት ቤት መክፈቻዎች፣ እና ካምፓሶች፣ የትምህርት ቤት መዝግያዎች፣ እና 

የክፍል መጨመሮች ናቸው።

አዳዲስ የአካባቢ የትምህርት ኤጄንሲዎች
ዋይልድፍላወር (Wildflower) PCS - ሙሉ በሙሉ የጸደቀው - ኤፕሪል 18፣ 2022

የDC ዋይልድፍላወር PCS በዓለም አቀፋዊ አብዛኛ የሆኑ ተማሪዎች ደህንነት እንዲሰማቸው እና እንዲሆኑ፣ እንዲታዩ እና እንዲሰሙ 

ጉዟቸውን የሚያፈጥኑ ታስቦበት ትንሽ እንዲሆን የተደረገ፣ ማህበረሰብ-ውስጥ-የታቀፈ፣ በአስተማሪ-የሚመራ የሞንቴሶሪ የመማሪያ አካባቢን 

ለመፍጠር ይፈልጋል።

ካምፓስ
አገልግሎት የተደረገላቸው የትምህርት ደረ
ጃዎች በ 2022 – 23 የትምህርት ዓመት

መጠበቂያ 
ክፍል ለማገልገል እያደገ ነው

ዋይልድፍላወር PCS – ዘ ሪቨርሲድ ስኩል
ቅድመ መዋዕለ ህፃናት 3–ቅድመ መዋዕለ 

ህፃናት 4
7 ክፍል 5

ካምፓስ
አገልግሎት የተደረገላቸው የትምህርት ደረ
ጃዎች በ 2021 – 22 የትምህርት ዓመት

መጠበቂያ 
ክፍል ለማገልገል እያደገ ነው

ዋሺንግተን ላቲን – የአና ጁሊያ ኩፐር ካምፓስ 
የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

5 – 6 5 5 – 12

አዲስ የትምህርት ቤት መክፈቻዎች ለትምህርት ዓመት 2022 – 23

በትምህርት ዓመት 2021 – 22 መጨረሻ ላይ ትምህርት ቤት ይዘጋል
በ 2021 – 22 የትምህርት ዓመት ምንም ትምህርት ቤት አልተዘጉም።

አዳዲስ ካምፓሶች ለትምህርት ዓመት 2021 – 22

የትምህርት ቤት እቅድ
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የገንዘብ ቁጥጥር 
በየዓመቱ፣ DC PCSB የእያንዳንዱ የህዝብ ቻርተር LEA የገንዘብ እና አሰራሮች ግምገማን ያካሄዳል። እነዚህ ግምገማዎች ለአመቱ 

በቂ ገንዘብ እና ማንኛውም አይነት ተጨማሪ ወጪዎች ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣሉ። ትምህርት ቤት በአጠቃላይ ተቀባይነት ላገኙ ለሂሳብ 

መርሆዎች ያለ-መከተል፣ የበጀት አላግባብ-መጠቀም አካሄድ ውስጥ ከገባ፣ ወይም ከእንግዲህ በኋላ በኢኮኖሚ አዋጪ ካልሆነ፣ በዲሲ 

ሕግ መሰረት መዝጋት ይጠበቅብናል። 

የገንዘብ መቆጣጠር

የህዝብ ቻርተር LEAs የገንዘብ ጤንነትን እና አስተዳደርን ሶስት ዋና መሳሪያዎችን በመጠቀም እንቆጣጠራለን፥ (1) ዓመታዊ የፋይናንስ 

ትንተና ሪፖርት፣ በዋናነት ኦዲት የተደረገው የገንዘብ ማስረጃዎችን መሰረት በማድረግ ሁለንተናዊ የትምህርት ቤት የገንዘብ ጤና ግምገማን 

የሚሰጥ፤ (2) የትምህርት ቤት ሥራዎች ዓመታዊ በጀት ግምገማ፤ እና (3) ጊዜያዊ የ LEA የገንዘብ ማስረጃዎች ግምገማ፣ በየ ሩብ 

ዓመት ወይም በየወሩ፣ የገንዘብ መደብ ማስረጃ፣ የተግባራት ማስረጃ፣ እና የጥሬ ገንዘብ መፍሰስ ማስረጃን ጨምሮ። 

በተጨማሪም፣ የህዝብ ቻርተር LEAs እንደ ግምገማው ወይም እድሳት ሂደት አካል በየአምስት ዓመት የገንዘብ ጤንነታቸው እና 

አስተዳደራቸው ጥልቅ ግምገማን ያካሄዳሉ። 

የገንዘብ ህግ ማክበር

እንደ ሕግ ማክበር ግምገማችን አካል፣ ኦዲት የተደረገው የገንዘብ ማስረጃም በዓመት ከ $25,000 በላይ ዋጋ ያላቸው የህዝብ ቻርተር 

LEA በበጀት ዓመት የገባባቸው ሁሉም ኮንትራቶችን የሚዘረዝር ተጨማሪ የጊዜ ሰሌዳን ያካትታል። ስለ ግዢ እና ኮንትራት ማስገቢያ 

ፖሊሲዎቻችን የበለጠ ያንብቡ በ https://dcpcsb.org/procurement-contract-submission-policy። 

የገንዘብ ግልጽነት

Tቤተሰቦች የመረጃ ተደራሽነት እንዳላቸው ለማረጋገጥ፣ የትምህርት ቤት በጀትን፣ የግብር ምላሾችን፣ የወጪ እቅዶች ስጋት-ላይ-ላሉ 

ፈንዶች፣ ኦዲት የተደረገው የገንዘብ ማስረጃዎች፣ እና የገንዘብ ትንተና ሪፖርትን በድረገጻችን ላይ እናትማለን በ https://dcpcsb.org/

school-finances። 

የገንዘብ ቁጥጥር
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የገንዘብ ቁጥጥር

ይህ የህዝብ ቻርተር LEA የገንዘብ ኦዲት ውጤቶች የጠቅላላ ሀሳብ ነው፣ ለበጀት ዓመት 2021፥

የህዝብ ቻርተር LEA የገንዘብ ውጤቶች ላይ ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ የ DC PCSB ድረገጽ ላይ ይገኛል፣ በ https://dcpcsb.org/
financial-analysis-reports።

የኦዲት ውጤት # የ LEAS

ኦዲት ከመጨረሻ ቀን በኋላ ገብቷል (ከDC PCSB ከሚሰጥ የጸደቀ ማራዘሚያ ጋር) 31

ኦዲት ከመጨረሻ ቀን በኋላ ገብቷል (ከDC PCSB ከሚሰጥ የጸደቀ ማራዘሚያ ውጭ) 1

የሚያስፈልገውን ኦዲት የተደረገው የገንዘብ ማስረጃን በጊዜ ማስገባት ያልቻሉ የ LEAs ቁጥር (ከላይ የተገለጹ ሁለት መስመሮች 

ድምር)።
32

ኦዲት የገንዘብ ማስረጃዎች ላይ የተስተካከለ አስተያየትን አሳይቷል (US GAAP) 0

የገንዘብ-ነክ ሪፖርት ላይ በውስጣዊ ቁጥጥር ላይ የቁሳቁስ ድክመቶች ወይም ጉልህ ጉድለቶችን ኦዲት አሳይቷል 2

የገንዘብ ማስረጃዎች ላይ ኦዲት ህግን ያለ-ማክበር ቁሳቁስን አሳይቷል 0

ኦዲት ተመሳሳይ መመሪያ ነጠላ ኦዲት ላይ የተስተካከለ አስተያየትን አሳይቷል (LEAs በአንድ የበጀት ዓመት ውስጥ 

ከ $750,000 በላይ የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍን ወጪ የሚያደርጉ LEAs በተመሳሳይ መመሪያ ደንቦች ስር ነጠላ ኦዲት 

እንዲኖራቸው ይጠየቃሉ።)

1

የተመሳሳይ/ወጥነት ያለው መመሪያ ነጠላ ኦዲት ላይ በውስጣዊ ቁጥጥር ላይ የቁሳቁስ ድክመቶች ወይም ጉልህ ጉድለቶችን 

ኦዲት አሳይቷል

1

ኦዲት ያልተፈታ የቅድሚያ-ዓመት የኦዲት ግኝቶችን አሳይቷል 0

ኦዲት በሂደት ላይ ያለው የቅሬታ ጉዳይን ይፋ አድርጓል 0

የብድር-የህግ ማክበር ጉዳይን ይፋ አድርጓል 0

ኦዲታቸው የሚያስፈልጉ የሂሳብ አሰራሮችን መከተል አለመቻልን ወይም ሌሎች የቁሳቁስ ጉድለቶችን ያሳየው የLEAs 
ቁጥር

4

ጣልቃ-መግባቶች እና የጉድለቶች ማስተካከያ 

ስለ ትምህርት ቤት የገንዘብ (የፋይናንስ) ጤንነት ቅሬታዎች ካሉን፣ በተቻለ ፍጥነት ለማስተናገድ ከትምህርት ቤቱ ጋር እንተባበራለን። ብዙ 

ጊዜ፣ በሁለት እርምጃዎች እንጀምራለን፥ (1) ተጨማሪ ቁጥጥር፣ በበለጠ ድግግሞሽ የሚደረጉ ጊዜያዊ የገንዘብ ማስረጃ ግምገማዎች 

እና የበጀት ግምገማዎችን ጨምሮ፣ እና (2) የ LEA የፋይናንስ ፈተናዎች እና የማሻሻያ እቅዶችን በተመለከተ ኢ-መደበኛ የሆኑ ውይይቶች። 

በመቀጠል በኦዲት ውስጥ የተለየውን እያንዳንዱን ጉድለት ለማረም በLEA የተወሰዱ ወይም የሚወሰዱ እርምጃዎችን፣ ከምክረ-ሀሳቦቻችን 

ጋር በሚጣጣም መልኩ የሚደረጉትን፣ የፋይናንስ ትንተና ሪፖርት ውስጥ ይፋ እናደርጋለን (የ DC PCSB ድረገጽ ላይ ይገኛል በ https://
dcpcsb.org/financial-analysis-reports)።

በጣም አጣዳፊ ሁኔታዎች ውስጥ፣ የበለጠ መደበኛ የሆኑ የጣልቃ-መግባት እርምጃዎችን እንወስዳለን፣ የህዝብ ቻርተር LEAን ለበጀት 

አላግባብ-መጠቀም መዘርዘር ወይም ለLEA ፋይናንስ ልዩ የአፈጻጸም ዒላማን የሚያስቀምጥ የፋይናንስ የማስተካከያ እርምጃ እቅድን 

መተግበር እና የመሳሰሉትን። እነዚህ እርምጃዎች በወርሃዊ የህዝብ ቦርድ ስብሰባ ወቅት ይፈጸማሉ። በበጀት ዓመት 2021, የፋይናንስ 

እና የአሰራር ቅሬታዎችን ለማስተናገድ ጣልቃ-መግባት ያስፈለገው የህዝብ ቻርተር LEAs የለም (የትምህርት ቤት ሪፎርም እርምጃ 

መስፈርቶችን በገጽ 31 ላይ ይመልከቱ)። ይሁን እንጂ፣ አንድ የህዝብ ቻርተር LEA ከበጀት ዓመት 2021 በፊት በቻርተር እድሳቱ ላይ 

ለፋይናንስ ቅድመ-ሁኔታዎች ተደርጎ ነበር እና በዚህ የበጀት ዓመት ሁኔታዎቹ መፍትሄ አገኝተዋል። በተጨማሪም፣ ከበጀት ዓመት 2021 በፊት 

ተፈጻሚ የተደረገው የፋይናንስ የማስተካከያ እርምጃ እቅድ ላይ የአንድ የህዝብ ቻርተር LEA የህግ ማክበር ቁጥጥርን እንቀጥላለን።



2022 ዓመታዊ ሪፖርት 20



{ዘላቂ  
አጋርነቶች።

የሥራችን የተጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ግብረመልስ ለመውሰድ፣ በDC ውስጥ አዲስ አጋርነቶችን ለማሳደግ እንዲሆን ቤተሰቦች፣ የትምህርት  

ቤት ማህበረሰቦች፣ እና ኗሪዎች መካከል ንግግርን እናበረታታለን
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ከቤተሰቦች ጋር መስራት 
እያንዳንዱ የDC ተማሪ ዋጋ እንዳላቸው እንድሰማቸው የሚያደርግ እና ለህይወት ሙሉ መማር፣ የተሟላ ሥራ ዘርፍ እና 

የኢኮኖሚ ደህንነት የሚያዘጋጃቸውን ጥራት ያለው ትምህርት ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ከወላጆች የሚሰጥ ግብዓት 

DC PCSB የሚሰራው ስራ ልብ ላይ ይገኛል። ከኦክቶበር 2021 እና ጁን 2022 መካከል፣ የእኛ የወላጅ አሉምናይ 

መሪነት ምክር ቤት (Parent Alumni Leadership Council (PALC)) የእኛ ስልታዊ ሮድማፕ እና ቅድሚያ የሚሰጡ 

ጉዳዮች፣ የተከለሰ የተጠያቂነት ማዕቀፍ፣ የPALC ፖሊሲ፣ የቻርተር ግቦች፣ የትምህርት ቤት የክትባት መስፈርቶች፣ እና 

ከቤተሰቦች ጋር የሚደረጉ ኮሙኒኬሽኖች ዙሪያ እየተካሄዱ ያሉ ውይይቶችን ለማስቀጠል ዘጠኝ ጊዜ በምናባዊው መልክ 

ተገናኝቷል። ለመጀመሪያ ጊዜ፣ PALC ሶስት ኮሚቴዎችን አቋቁሟል፥ ልዩ ማህበረሰቦች፣ የከተማ አገልግሎቶች/ጤና እና 

ደህንነት፣ እና ኮሙኒኬሽኖች። እነዚህ ኮሚቴዎች የፖሊሲ ጉዳዮች እና ሌሎች ላይ ቦርዱን ለመምከር እና ግብረ-መልስን 

ለመስጠት ይሰራል።

የPALC አባላት 

ከትምህርት ቤት አመራሮች ጋር መስራት
DC PCSB ሁለት የቻርተር መሪዎች ስብሰባዎች አካሄዷል (በኦክቶበር 2021 እና ኤፕሪል 2022)፣ በርካታ ርዕሶች ላይ ወቅታዊ መረጃዎችን 

ለመስጠት። በኦክቶበር ስብሰባ ወቅት፣ ከመልሶ-መክፈት እና የሥራ ናሙና ግምገማን በጥራታዊ የቦታ ግምገማ (Qualitative Site 

Review (QSR)) ላይ ከመጨመር የተወሰዱ ትምህርቶችን ሸፍነናል። በጸደይ ስብሰባ ወቅት፣ የተጠያቂነት ማእቀፍ ግምገማዎችን እና 

ከኮሮናቫይረስ/COVID-19 ተጽዕንዕ ጋር የተያያዘ የመሸጋገሪያ ግቦች የውሂብ መሰብሰብን ሸፍነናል። በተጨማሪም፣ ከሜትሮፖሊታን ፖሊስ 

መምሪያ የመጡ ሉቴናንት አንቶኒ ጉዪስ የትምህርት ቤቱ ግብዓት ቢሮ ፕሮግራም የወደፊት እጣ-ፈንታ ላይ ወቅታዊ መረጃን አቅርበው 

ነበር፣ እና የDC PCSB የጤና አማካሪ ለ 2022– 23 የትምህርት ዓመት ስትራቴጂዎች እና ተመራጭ አሰራሮች ላይ ውይይትን መርቷል። 

እንዲሁም የቻርተር የትምህርት ቤት አመራሮች የ PARCC ፈተና፣ ክትትል፣ እና ሌሎች የቻርተር ትምህርት ቤት ጉዳዮች ዙሪያ ስትራቴጂዎችን 

ለመወያየት በክፍል ባንድ የሚደረጉ የተከፋፈሉ ክፍለ-ጊዜያት ውስጥ ለመሳተፍ እድል አገኝተው ነበር።

ዘላቂ አጋርነቶች

አሊሰን አኮስታ

አሊይሰን ዊልሰን

አንድሬ ጆንስ

ድዋይት ዴሎች

ጀሚላ ቤይ

ሊንድሴይ ኢልማን

ማርጎክስ ጄሰፕ

ናኬሻ ሳንዴርስ-ስሞል

ኒኮል ኤ. ጆንሰን-ዶግላስ 

ሻኒዮላ አሮዋላጁ

ሱዚ ፓርሰን

ቶሻ ክራውፎርድ

ታይለር ሾው

ዊል ሄግዉድ
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ዘላቂ አጋርነቶች

በማህበረሰቦች ውስጥ መስራት 
በየዓመቱ፣ DC PCSB ከኗሪዎች እና ሌሎች ባለ-ድርሻ አካላት ለመስማት ዓመቱን ሙሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ስብሰባዎችን እና 

ዝግጅቶችን ለመሳተፍ ግብ ያስቀምጣል። 

ትምህርት ቤቶችን እና ቤተሰቦችን ለመደገፍ፣ DC PCSB በርካታ የኮሮናቫይረስ/COVID ክትባት ትምህርት ክፍለ-ጊዜያትን ስለ ክትባቱ 

ቤተሰቦችን ለማስተማር ከሕጻናት ብሔራዊ ሆስፒታል እና የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ጋር በጋራ-በመሆን አዘጋጅቶ ነበር። በጁን 

2022፣ DC PCSB የኮሮናቫይረስ/COVID ክትባት ክሊኒክ ውስጥ በፍሬንድሺፕ (Friendship) PCS የኪነ-ጥበብ ፌስቲቫል ውስጥ 

ተሳትፏል። ይህ የማህበረሰብ ጥረት እድሜያቸው አምስት ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናትለኮሮናቫይረስ/COVID-19 እንዲከተቡ 

ለማድረግ የታለመ ነበር።

DC PCSB የኮሮናቫይረስ/COVID ክትባት ክሊኒክ ውስጥ በፍሬንድሺፕ (Friendship) PCS የኪነ-ጥበብ ፌስቲቫል ውስጥ ተሳትፏል።
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ዘላቂ አጋርነቶች

EdFEST 2021
በዲሴምበር 2021፣ DC PCSB ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል የከተማውን የዱሮ እና የህዝብ ቻርተር 

ትምህርት ቤት አማራጮችን ማሰስ እንዲችሉ ለመርዳት በሁሉም ምናባዊ EdFest 2021 ውስጥ ተሳትፎ ነበር። ብዙ ተሳታፊዎች በዝግጅቱ 

ወቅት የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶችን በተመለከተ ለDC PCSB ጥያቄዎችን አቅርበው ነበር፣ በደንብ የተመለሰ ነበር።

የANC ንግግሮች 

ዋሺንግተን፣ ዲሲ፣ ወገንተኛ-ያልሆኑ በህግ 2000 ሰዎችን የሚወክሉ የተመረጡ አባላትን የያዘ አማካሪ የጎረቤትነት ኮሚሽኖች( Advisory 

Neighborhood Commissions (ANCs)) አለው። ANCs “የማህበረሰቡ ድምጽ” ናቸው እና መንግስትን ለህዝብ ቅርብ እንዲሆን 

ያደርጋሉ። DC PCSB ANCsን በስራችን ውስጥ በጥልቀት እንዲሳተፉ ለማድረግ እና ANCs ከአካባቢ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶቻቸው 

ጋር ለማገናኘት የተሳትፎ እቅድ አዘጋጅቷል። በ 2022 – 23 የትምህርት ዓመት፣ የDC PCSB አመራር እና ሰራተኞች የሁሉም ተማሪዎች 

የትምህርት ፍላጎቶችን ለማገልገል እንዴት በጥሩ ሁኔታ በጋራ እንደምንሰራ በበርካታ የ ANC ወርሃዊ ስብሰባዎች ላይ ለማቅረብ እቅድ አላቸው።

የከተማ-ደረጃ የትኩረት ቡድኖች እና ዳሰሳ

የDC PCSB አዲስ የቻርተር ማመልከቻ ሂደትን ለማስተዋወቅ፣ DC PCSB በትምህርት ውስጥ የማህበረሰብ ፍላጎቶችን በተሻለ ሁኔታ 

ለመገምገም ተንከባካቢዎች፣ አስተማሪዎች፣ የጎልማሳ ትምህርት ተማሪዎች፣ እና ሌሎች ባለ-ድርሻ አካላትን ጨምሮ ከዲስትሪክት ኗሪዎች 

ግብረ-መልስ የሚጠይቅ ሁለንተናዊ ተነሳሽነት ላይ ተሳፍሯል። ከቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር የከፍተኛ-ደረጃ ቃለ-መጠይቆችን አድርገናል፣ 

በርካታ የትኩረት ቡድኖች ውይይቶችን በእንግሊዝኛ፣ ስፓንኛ፣ እና አማርኛ አድርገናል፣ እና ከ1,500 በላይ ምላሽ-ሰጪዎችን የፈጠረ 

ሁለንተናዊ ዳሰሳን በእነዚያ ቋንቋዎች አከፋፍለናል። ይህ ሥራ በሚቀጥለው ዓመት የቻርተር ማመልከቻችን እና የማስፋፊያ ግምገማዎችን 

የሚያሳውቅ ይሆናል። 

ከመንግስት ኤጀንሲዎች ጋር መስራት
የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ የዲሲ ቢሮ ጋር በመጣመር፣ DC PCSB ለ 2022 – 23 የትምህርት ዓመት ምናባዊ ትምህርት ላይ 

መመሪያ አጋርቷል። የርቀት ትምህርት ፕሮግራምን በመደበኛነት ለመስጠት ለሚፈልጉ ትምህርት ቤቶች የምናባዊ ፕሮግራም ማስተካከያ 

ማመልከቻን አውጥተናል።



ውጤታማ  
ድርጅት።

ውስጣዊ መዋቅራችን፣ ሂደቶች፣ እና ባህላችንን ከስልታዊ ሮድማፓችን ጋር ማስኬድ 

DC PCSB በ DC ውስጥ ለተማሪ ስኬት ሁኔታዎችን መፍጠር እንዲችል።
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የአሰራሮች እና ስልታዊ ተነሳሽነቶች ክፍል
ሌኖራ ሮቢንሰን ሚልስ፣ ዋና የአሰራር እና ስልታዊ ተነሳሽነቶች ባለስልጣን 

ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር
ዶ/ር Michelle J. Walker-Davis(ሚሼል ጄ. ዋከር-ዴቪስ) 

አይሻ ቤርክሌይ፣ አስተዳደራዊ የሥራ-አስፈጻሚ እስፔሻሊስት

የኮሙኒኬሽን ክፍል
ቶሜካ ቦውደን፣ ዋና የውጭ ጉዳዮች ባለስልጣን 

*በውጪ በዳይሬከተር፣ የፖሊሲ እና የህግ ጉዳዮች ብሎ ይሄዳል

**በውጪ በዳይሬክተር፣ ኮሙኒኬሽንስ ብሎ ይሄዳል 

የሕግ ክፍል
ሳራ ቺትማን፣ ጠቅላይ አማካሪ 
ዳኒኤል ኳንዲት፣ ተባባሪ አቃቤ-ህግ

ሪማ ሞሪስ፣ ተባባሪ አቃቤ-ህግ

የፋይናንስ ክፍል
ማይኬል ባዩክ፣ ዳይሬክተር፣ ፋይናንስ 
ቫሌሪያ ሳንዴርስ፣ ቀዳሚ የፋይናንስ ተንታኝ

ታቲያ ፕሪቼት፣ አካውንታንት (OCFO)
ማርቪን ክሮስ፣ የፋይናንስ አስተዳዳሪ (OCFO)

የትምህርት ቤት አፈጻጸም መምሪያ
ራሺዳ ያንግ፣ ዋና የትምህርት ቤት አፈጻጸም ባለ-ስልጣን

ውሂብ እና ተጠያቂነት ቡድን 

ክሪስተን ጄምስ፣ ዳይሬክተር፣ ውሂብ እና ተጠያቂነት 

አሊሰን ኬርቤል፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ ውሂብ እና ትንተና 

ታይለር ትሮይ፣ ውሂብ ተንታኝ 

ካሜሮን ስቶፓክ፣ ውሂብ ተንታኝ 

በአምላክ ገብሬ፣ ውሂብ ተንታኝ 

ሆሊ ቱርኪክ፣ ውሂብ እና ተጠያቂነት ስፔሻሊስት/ልዩ-ሙያተኛ

የትምህርት ቤት ጥራት እና ምዘና ቡድን

ሜሎዲ ሳምፕሰን፣ ዋና ሥራ-እስኪሀጅ፣ የትምህርት ቤት ጥራት እና ምዘና 

ኒኮል ኮል፣ ሥራ-እስኪሀጅ የትምህርት ቤት ጥራት እና ምዘና

አንድሪይስ ሮጃስ-ሷሬዝ፣ የትምህርት ቤት ጥራት እና ምዘና ስፔሻሊስት 

ናዳ ሙሳ፣ የትምህርት ቤት ጥራት እና ምዘና ስፔሻሊስት

የፍትሀዊነት እና ተደራሽነት ቡድን

አቭኒ ሙሬይ፣ ቀዳሚ ሥራ-እስኪሀጅ፣ ፍትሀዊነት እና ተደራሽነት 

ትሪሲያ ፍራንሲስኮ፣ የፍትሀዊነት እና ተደራሽነት አስተባባሪ

ቴሬሳ ኬምፕ፣ የፍትሀዊነት እና ተደራሽነት ስፔሻሊስት

የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር ቡድን

ሃና ኮዚኖ፣ ቀዳሚ ሥራ-እስኪሀጅ፣ የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር 

ጃኔይ ሳውንዴርስ፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር 

ክላሪሳ ሃርትስፊልድ፣ የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር ስፔሻሊስት 

ቢጆን ሌን፣ የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር ስፔሻሊስት

ዳኒኤል ቤል፣ የዘርፍ እቅድ እና ሕግ ማክበር አስተባባሪ

የመንግስት ግንኙነቶች ቡድን

ድሪው ስኒደር፣ ሥራ-እስኪሀጅ የፖሊሲ እና የሕግ ጉዳዮች* 
ማዴሊን ሃውክ፣ የፖሊሲ ስፔሻሊስት

የኮሙኒኬሽን ቡድን

ፖርላን ካኒንግሃም፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ ኮሙኒኬሽን**
አሊያ ድሬክ፣ የኮሙኒኬሽን ስፔሻሊስት

ሜኮል ሃየስ፣ የዲጂታል ሚዲያ ስፔሻሊስት 

የበይነ-መንግስታት ግንኙነቶች ቡድን

ኦድሬይ ዊሊያምስ፣ ዋና ሥራ-እስኪሀጅ፣ የበይነ-መንግስታት ግንኙነቶች

ኬራ ጄንኪንስ፣ የበይነ-መንግስታት ግንኙነቶች አስተባባሪ 

የማህበረሰብ ግንኙነቶች ቡድን 

ጆን ካርሎስ ግሪን፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ 

የስልታዊ ተነሳሽነቶች ቡድን
ጂዜል ዖ'ኔል፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ ስልታዊ ተነሳሽነቶች

የግል-ብቃት ቡድን
አኒ ቶምኪንሰን፣ ዳይሬከተር፣ የግል-ብቃት 
ኤርኒሲያ ዋይት፣ የHR ጄኔራሊስት 
ሸኪራ ሲምስ፣ የትምህርት እና እድገት ስፔሻሊስት እና 
መልማይ
 
የአሰራሮች ቡድን
አሮን ሆል፣ ሥራ-እስኪሀጅ፣ አሰራሮች
ቻርሊን ሃይግሌር-ሚክሌስ፣ የአሰራሮች ስፔሻሊስት 
ቲ-ታይዮና ዲው፣ የአሰራሮች አስተባባሪ 

የውሂብ እና የIT ሥርዓቶች ቡድን
ያሪያኒ ፔሬዝ-ኒዬቶ፣ ቀዳሚ ሥራ-እስኪሀጅ፣ የውሂብ እና የIT ሥርዓቶች
ሚሼል ሱዛራ፣ የውሂብ እንጂኔር
ኦዛይር አህሜድ፣ የውሂብ እንጂኔር
ካሮል ሃሪስ፣ የተጠቃሚ ድጋፍ እና የእውቀት አስተዳደር ስፔሻሊስት 
ሎውሬንስ ሄየስ፣ ዋና የIT አመራር

እኛ ማን ነን
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የቦርድ ስብሰባ ቀን ቦታ

ጁላይ 26, 2021 ልዩ የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኦገስት 16, 2021 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ሴፕቴምበር 20, 2021 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኦክቶበር 18, 2021 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኦክቶበር 28, 2021 ልዩ የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኖቨምበር 15, 2021 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኖቨምበር 18, 2021 ልዩ የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ዲሴምበር 20፣ 2021 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ጃንዋሪ 24፣ 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ፌብሩዋሪ 11፣ 2022 ልዩ የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ፌብሩዋሪ 28፣ 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ማርች 21፣ 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ኤፕሪል 18፣ 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ሜይ 16፣ 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ጁን 27, 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ጁላይ 18, 2022 የቦርድ ስብሰባ ቨርቿል/ምናባዊ በ ዙም አማካኝነት

ወርሃዊ የቦርድ ስብሰባዎች
በየወሩ፣ DC PCSB ከህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የቦርድ ስብሰባ ያካሄዳል። 

ይህ በ 2021 – 22 የትምህርት ዓመት ውስጥ የቦርድ ስብሰባዎች ቀናት እና ቦታዎች ዝርዝር ነው። በወረርሽኝ ምክንያት ሁሉም ስብሰባዎች 

በምናባዊ መንገድ ነው የተደረጉት። 

ከዚህ በፊቱ ከተደረጉ የቦርድ ስብሰባዎች የተወሰዱ ሁሉም የስብሰባ ጽሁፎች እና ቪድዮዎች በሚቀጥለው ድረገጽ ይገኛሉ፥ 

https://dcpcsb.org/events።

የቦርድ ስብሰባዎች
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የቦርድ እርምጃዎች

የትምህርት ቤት ስም መግለጫ የቦርድ ምርጫ ቀን

KIPP DC PCS የቨርቿል ትምህርት፣ ማባዛት ጁላይ 26, 2021

ማያ አንጄሎ PCS የቨርቿል (ምናባዊ) ትምህርት ጁላይ 26, 2021

ማያ አንጄሎ PCS ማባዛት፣ ግቦች፣ ተቋም ኦገስት 16, 2021

Digital Pioneers Academy (ዲጂታል ፓዮኒርስ 

አካዳሚ) PCS
የምርቃት መስፈርቶች ሴፕቴምበር 20, 2021

Creative Minds International (ኪሪአቲቭ ማይንድስ 

ኢንተርናሽናል) PCS
ተልዕኮ፣ ግቦች ኦክቶበር 18, 2021

Friendship (ፍሬንድሺፕ) PCS የተቋም ጭማሪ ኦክቶበር 18, 2021

DC Scholars (ስኮላርስ) PCS ግቦች (የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ተፅእኖ ድንጋጌ) ኦክቶበር 18, 2021

DC Prep (የዲሲ ፕሬፕ) PCS የተቋም ጭማሪ ዲሴምበር 20፣ 2021

የዋሽንግተን ላቲን PCS የካምፓስ ስሞች፣ ተቋም ጃንዋሪ 24፣ 2022

Center City (ሴንተር ሲቲ) PCS ግቦች (የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ተፅእኖ ድንጋጌ) ጃንዋሪ 24፣ 2022

Roots (ሩትስ) PCS ግቦች (የግምገማ ለውጥ) ማርች 21፣ 2022

Ingenuity Prep (ኢንጅንዩቲ ፕሪፕ) PCS ተልዕኮ ኤፕሪል 18፣ 2022

Perry Street Preparatory (ፔሪ ስትሪት ፕሪፓራቶሪ) PCS ግቦች (የግምገማ ለውጥ) ሜይ 16፣ 2022

የጸደቁ የቦርድ እርምጃዎች ጠቅላላ ሀሳብ
የቻርተር መሻሻሎች

የትምህርት ቤት ስም መግለጫ የቦርድ ምርጫ ቀን

BASIS DC PCS የአስር-ዓመት የቻርተር ግምገማ ኖቨምበር 15, 2021

DC Scholars (ስኮላርስ) PCS የአስር-ዓመት የቻርተር ግምገማ ዲሴምበር 20፣ 2021

Creative Minds International (ኪሪአቲቭ ማይንድስ 

ኢንተርናሽናል) PCS
የአስር-ዓመት የቻርተር ግምገማ ዲሴምበር 20፣ 2021

ሌይክ ከሪር አካዳሚ (LAYC Career Academy) PCS የአስር-ዓመት የቻርተር ግምገማ ዲሴምበር 20፣ 2021

DC ዋይልድፍላወር PCS ሙሉ ቻርተርን ማጽደቅ ኤፕሪል 18፣ 2022

የቻርተር ግምገማዎች፣ እድሳቶች፣ አዲስ ትምህርት ቤቶች፣ እና ሌሎች የትምህርት ቤት ሥራዎች 
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የትምህርት ቤት ስም መግለጫ የቦርድ ምርጫ ቀን

Breakthrough Montessori (ብሬክስሩ ሞንቶሶሪ) PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

DC Bilingual (ባይሊንጓል) PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

DC ዋይልድፍላወር PCS – ዘ ሪቨርሲድ ስኩል ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

Digital Pioneers Academy (ዲጂታል ፓዮኒርስ 
አካዳሚ) PCS

ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

E.L. Haynes (ሄይንስ) PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

Inspired Teaching Demonstration (ኢንስፓየርድ 
ቲቺንግ ዲሞንስትሬሽን) PCS

ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

ሶጆርኔር ትሩዝ ሞንቴሶሪ PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

The Children’s Guild (የቺልድሬንስ ጒልድ) DC PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

Two Rivers (ትዉ ሪቨርስ) PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

የዋሽንግተን ላቲን PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

Washington Yu Ying (ዋሽንግተን ዩ ዪንግ) PCS ለፍትሃዊ ክፍፍል ተደራሽነት ምርጫ ማስፋፋት መጽደቅ ሴፕቴምበር 20, 2021

የአቺቭመንት መሰናዶ (Achievement Prep) PCS የቅሬታ ማሳሰቢያን አውጥቶ ነበር – የሚስተሪ ኮሌር ተነሳሽነት ኤፕሪል 18፣ 2022

KIPP DC PCS የቅሬታ ማሳሰቢያን አውጥቶ ነበር – የሚስተሪ ኮሌር ተነሳሽነት ኤፕሪል 18፣ 2022

ሊይ ሞንቴሶሪ PCS የቅሬታ ማሳሰቢያን አውጥቶ ነበር – የሚስተሪ ኮሌር ተነሳሽነት ኤፕሪል 18፣ 2022

የቻርተር ኢኖቬሽን የማጠቃለያ ሀሳብ  

የቦርድ ምርጫ ቀን ፖሊሲ

ጁላይ 19, 2021 የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ተጽዕኖ ፖሊሲ ግምገማ

ኖቨምበር 15, 2021 የአስተዳደራዊ ክፍያ ፖሊሲ ግምገማዎች

ሜይ 16፣ 2022 የውሂብ መሰብሰቢያ ማጠቃለያ ለተከለሰ የተጠያቂነት ማዕቀፍ

የቦርድ ምርጫ ቀን ፖሊሲ

ኦክቶበር 18, 2021 የCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ክትባት መስፈርት ፖሊሲ

ኦክቶበር 18, 2021 የትምህርት ቤት፣ ካምፓስ፣ እና ተቋም ፖሊሲ ትርጓሜ ላይ የሚደረግ ክለሳ

ኖቨምበር 15, 2021 አስተዳደራዊ ክፍያ ፖሊሲ ግምገማዎች

ኖቨምበር 15, 2021 የ2021 በጀት ዓመት የገንዘብ አያያዝ ግምገማ ሪፖርት የቴክኒክ መመሪያ

የDC PCSB ፖሊሲዎች ለህዝብ አስተያየት ተከፍተዋል   

የDC PCSB ፖሊሲዎች   

የቦርድ እርምጃዎች
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31 የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ

ከዲሲ የትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ አስፈላጊ ይዘት ምላሽ/በሪፖርቱ ውስጥ ያለው ቦታ

(1) የPCSB አባላት እና የእነዚያ አባላት አድራሻዎች ዝርዝር የቦርድ አባል ዝርዝርን ከገጽ 5 ይመልከቱ 

(2) ሪፖርቱን አስቀድሞ ባለው ዓመት ወቅት የእያንዳንዱ የPCSB ስብሰባ ቀናት እና
ቦታዎች ዝርዝር

የቦርድ ስብሰባ ዝርዝርን ከገጽ 27 ይመልከቱ

(3) የDC የህዝብ ትምህርት ቤት ወይም የግል ወይም ራስ-ቻል ትምህርት ቤትን ወደ
የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ለመቀየር፣ እና አዲስ ትምህርት ቤትን እንደ የህዝብ
ቻርተር ትምህርት ቤት ለመፍጠር ለPCSB የደረሱ የፊርማ መሰባሰቦች ቁጥር

ዜሮ። DC PCSB ለአዲስ የአካባቢ የትምህርት 
ኤጄንሲዎች (LEAs) ማመልከቻዎችን ወይም የክፍል 
ማስፋፊያ ጥያቄዎችን ከኦገስት 2021 እና ጁላይ 2022 
መካከል አልተቀበለም። ገጽ 17 ይመልከቱ

(4) በ (3) ውስጥ የተገለጹ የፊርማ መሰባሰቦች የጸደቁ ቁጥር እና የተከለከሉ ቁጥር፣
እንዲሁም እነዚህ የፊርማ መሰባሰቦች ለምን እንደተከለከሉ የምክንያቶች ማጠቃለያ

ዜሮ። DC PCSB ለአዲስ የአካባቢ የትምህርት 
ኤጄንሲዎች (LEAs) ማመልከቻዎችን ወይም የክፍል 
ማስፋፊያ ጥያቄዎችን ከኦገስት 2021 – ጁላይ 2022 
መካከል አልተቀበለም። ገጽ 17 ይመልከቱ

(5) ሪፖርቱን አስቀድሞ ባለው ዓመት ላይ በ PCSB የወጡ የማንኛውም አዲስ
ቻርተሮች መግለጫ

አንድ። ዋይልድፍላወር PCS – ዘ ሪቨርሲድ ስኩል። ገጽ 
17 ይመልከቱ

(6) ሪፖርቱን አስቀድሞ ባለው ዓመት ላይ በ PCSB የታደሱ የማንኛውም ቻርተሮች
መግለጫ

ዜሮ። በትምህርት ዓመት 2021 – 22፣ ለማደስ 
ማንኛውም ማመልከቻ አልደረሰንም።

(7) ሪፖርቱን አስቀድሞ ባለው ዓመት ወቅት በ PCSB ፍቃዳቸው-የተነሳ የማንኛውም
ቻርተሮች መግለጫ

ዜሮ። ገጽ 28-29 ይመልከቱ

(8) ሪፖርቱን አስቀድሞ ባለው ዓመት ወቅት በ PCSB እድሳት የተከለከለባቸው
ማንኛውም ቻርተሮች መግለጫ

ዜሮ።

(9) የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶችን አስተዳደር የማሻሻያ መንገዶችን በተመለከተ
PCSB ያላቸው ማንኛውም ምክረሀሳቦች

ገጽ 13-16 ይመልከቱ 

(10) ዋና ዋና የቦርድ እርምጃዎች ዝርዝሮች የቦርድ እርምጃዎችን በገጽ 28-29 ላይ ይመልከቱ

(11) ከትምህርት ቤት የአካዳሚክ፣ ፋይናንስ፣ እና የጤና እና ደህንነት መስፈርቶች
መከተል ግምገማዎች የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች እና የተገኙ የቦርድ እርምጃ ወይም
ምክረሀሳቦች

የአካዳሚክ ቁጥጥር፣ አካዳሚክ-ያልሆነ ቁጥጥር፣ 
የፋይናንስ ቁጥጥር እና የቦርድ እርምጃዎችን በገጾች 
13-19 እና 28-29 ይመልከቱ

(12) የ 5-ዓመት ግምገማ ሂደት እና ውጤቶች ዝርዝሮች በዚህ ጊዜ ምንም የ 5-ዓመት ግምገማ አላደረግንም። 
ገጽ 13 ይመልከቱ ለ 10-ዓመት ግምገማዎች

(13) የሁሉም ቻርተር ትምህርት ቤቶች ዓመታዊ የፋይናንስ ኦዲቶች ማጠቃለያ፣
የሚከተሉትን ጨምሮ፥
a. በዚያ ክፍል የተጠየቀውን ኦዲት የተደረገ የፋይናንስ ማስረጃን በጊዜ ማስገባት 
ያልቻሉ የትምህርት ቤቶች ቁጥር፤
b. ኦዲታቸው የሚያስፈልጉ የሂሳብ አሰራሮችን መከተል አለመቻልን ወይም ሌሎች 
የቁሳቁስ ጉድለቶችን ያሳየባቸው የትምህርት ቤቶች ቁጥር፤ እና
c. በኦዲቶች የተገኙ እነዚያ ጉድለቶች እንደተስተካከሉ ለማረጋገጥ በ DC PCSB 
የተወሰዱ እርምጃዎች

የገንዘብ ቁጥጥርን በገጽ 18-19 ይመልከቱ

(14) ማንኛውም የአካዳሚክ ወይም የአሰራር ጉዳይን ለማስተናገድ በ PCSB ጣልቃ-
መግባት ያስፈለጋቸው የትምህርት ቤቶች ቁጥር

ሁለት። ይህ ቁጥር ከቀደሙ ዓመታት እየታዩ ያሉ 
ሁኔታዎችን አያሳይም። የአካዳሚክ ቁጥጥርን 
በገጽ 13 እና የገንዘብ/ፋይናንስ ቁጥጥርን በገጽ 19 
ይመልከቱ

(15) የተለዩ ጉድለቶችን ለማስተካከል PCSB ምን ዓይነት ምክረሀሳቦችን አስቀምጧል የአካዳሚክ ቁጥጥር፣ አካዳሚክ-ያልሆነ ቁጥጥር እና
የገንዘብ/ፋይናንስ ቁጥጥርን በገጽ 13-19 ይመልከቱ

የትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ መስፈርቶች

የዲሲ የትምህርት ቤት ሪፎርም ሕግ መስፈርቶች 
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