
 

 

ከአስተዳደሪ ሙን ለወላጅ፣ ለአሳዳጊ እና ለማኅበረሰብ የተሰጠ መግለጫ 

 
የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ማኅበረሰብ

 
ከጁላይ 2013 ጀምሮ፣ እንደ አውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት አስተዳደር ሆኘ ለማገልገል 
ዕድሉ ነበረኝ። በዚህ ጊዜ፣ በአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ውስጥ ምን እየሠራ 
እንደነበረ እና እያንዳንዱ ተማሪ ውጤታማ መሆኑን ለማረጋገጥ ምን መለወጥ ያስፈልግ 
እንደነበረ ለማወቅ ከወላጆች፣ ከሠራተኛ፣ ከተማሪዎች እና ከአውሮራ ማኅበረሰብ ጋር 
ተነጋግረናል። 

 
ከእነዚህ ውይይቶች፣ ግልጽ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ተገኝቷል። የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት 
ቤት የእያንዳንዱን ተማሪ ፍላጎት በጥሩ ሁኔታ ለማሟላት ሲስተምሮቹን በቦታው ላይ 
እንደገና ለማዋቀር ፈልጓል። ለውጦችን በሚደረጉበት ጊዜ፣ በብዙ የሚንኮራባቸው ስላለን 

በጥንካሬዎቻን ላይ ለመገንባት እንፈልጋለን

 
 የአውሮራ ተልዕኮ ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ 8ኛ በግዛቱ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ 

እየሠሩ ካሉት ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው። 

 የክራውፎርድ አንደኛ ደረጃ ፕሪንስፓል ጄንይ ፓስቺኤር በኮሎራዶ ብሔራዊ 
የዓመቱ ምርጡ ፕሪንስፓል ነው።  

 የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች ለሥራ እና ለኮሌጅ የዝግጁነት 
ክህሎቶች ብቁ በማድረግ ሽልማት ግዛቱን ይመራል 

 የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት እያደገ ያለውን የስደተኛ መጠሊያ 
ነዋሪዎችን እና ስደተኛ ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለማገዝ “እንግዳ ተቀባይ 
የሆነ ማዕከል” ለመፍጠር ከአውሮራ ከተማ እና ከማኅበረሰብ ድርጅቶች ጋር 
አጋርነት መስርቷል።

ሆኖም ግን፣ በርካታ ተማሪዎቻችን በግዛቱ ውስጥ እንዳሉ እንደ ሌሎች ተማሪዎች 
በተመሳሳይ ደረጃ የትምህርት ስኬታማነት ስለሌላቸው ለውጥን መፍጠር አለብን። 

 
 የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ከግዛቱ አማካይ ውጤት 77% በታች 

ተቀባይነት የማያገኘው በአራት -ዓመት ለምርቃት ጊዜ ብቁ የሚሆነው  55.8% 
ነው። 

 የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በግዛቱ በሙሉ ካለው የ20.1 ነጥብ 

ጋር ሲነጻጸር በአክት ( አማካይ ውጤት 17 ያስቆጥራሉ።

 የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት 46% የሚሆኑ የሦስተኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ 
ማንበብ የሚችሉ ሲሆኑ፣ በመላው ግዛት ውስጥ ማንበብ የሚችሉት 72% 
ናቸው።

 የተማሪዎች ክፍል ውስጥ መገኘት እና መጠመድ ከፍተኛ ከፍተኛ ስለሆነ፣ ስኬትን 
ለማረጋገጥ ተማሪዎች በእያንዳንዱ ቀን ክፍል ውስጥ እንዲገኙ እንፈልጋለን። 



የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት የ የነገን ቅርጽ ያስይዛል
ለተግዳሮታችን መፍትሔ ለመስጠት፣ አዲስ ስልታዊ ዕቅድ ለመፍጠር ከማኅበረሰባችን 
ጋር ሠርተናል፤ የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት 2020፤ ራእያችንን በማስተዋወቅየነገን 
ቅርጽ ያስይዛል፤ እያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ የሆነ ነገን ይቀርጻል።
ራእያችንን ሦስት ቀላል ባሉ ግቦች እናሳከዋለን። እያንዳንዱ የአውሮራ የሕዝብ ትምህርት 

ቤት ተማሪ የሚኖረው

ስለራሱ ወይም ስለራስዋ ነገ እቅድ  

ዕቅዱን ወይም ዕቅዷን ለመፈጸም የተወሰነ ክህሎቶች

በሮችን የሚክፈት ዕውቅናዎች 

 
በእያንዳንዱ ቀን፣ ለእያንዳንዱ ተማሪ መማሪን ለማፋጠን ለውጥን መፍጠር  
እንደ ሥልታዊ ዕቅዱ ክፍል፣ ትምህርት ቤቶቻችንን ለማሻሻል እና የትምህርት 
ውጤታማነታችንን ለመጨመር በርካታ አዳዲስ የፈጠራ መርኃግብሮችን እና ሂደቶችን 
ጀምረና። የግዛቱን ሀብቶች የተገነዘብን ሲሆን ትምህርት ቤቶቻችንን በቀጥታ ለመርዳት 

ሚሊዮን በጀት እንደተገና በጅተናል። በተጨማሪም፣ ፈጣሪ የሆኑ የትምህርት ቤት 
መሪዎችን ለመቅጠር አዲስ ሂደቶችን የቀረጽን ሲሆን፣ የተለያዩ አስተማሪዎችን እና 
ሠራተኞችን ለመቅጠር እና ለማግኘት ስልቶችን መቀየሳችንን እንቀጥልበታለን።   
ተማሪዎቻችን ከ130 አገሮች በላይ የመጡ እና ከ130 ቋንቋዎች በላይ የሚናገሩ ስለሆነ፣ 
ለሁሉም ተማሪዎች ስኬትን ለመፍጠር የሚችሉ እያንዳንዱ ተማሪዎች ወደ መማሪያ 
ክፍል ይዘው የሚመጡትን የተለያዩ ጥንካሬዎችን ከውስጣቸው ለማውጣት 
ከአስተማሪዎች እና ከሠራተኞች አባላት ጋር እየሠራን እንገኛለን።   

 
ማኅበረሰቡ ወደ ላቀ ዕውቀት ለመድረስ ተደራጅቷል  
ውጤታማነታቸውን በፍጥነት ለማሻሻል ተጨማሪ ሀብቶችን እንኳን ለሚያስፈሉት 
ትምህርት ቤቶች፣ ማኅበረስቡ ወደ ላቀ ዕውቀት ለመድረ ተደራጅቷል የተባለውን 
አጠቃላይ የሆነ ዕቅድ ቀርጸናል። ማኅበረስቡ ወደ ላቀ ዕውቀት ለመድረ ተደራጅቷል 
ለእያንዳንዱ ተማሪ የትምህርት ስኬትን የሚያሻሽለውን ትርጉም ያለው ለውጦችን 
ለመፍጠር የሚያጓጉ የተቀመጡ ስልቶችን እና ለትምህርት ቤቶቹ የተቀመጡ የማይለወጡ 
የጊዜ ሰሌዳን ይከተላል።  

 
እያንዳንዱ ተማሪ የተሳካ ነገን ይቀርጻል  
እያንዳንዱ ተማሪ የተሳካ ነገን መቅረጹን ለማረጋገጥ በዚህ ሥራ ላይ መገንባቱን 
እንቀጥልበታለን። በአውሮራ የሕዝብ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለትምህርት ተሃድሶ የበለጠ 

ለማወቅ፣ ይህን ድኅረገጽ ይጎብኙ። 
ይህ አስፈላጊ የሆነ ሥራ በግላችን መስራት አንችልም። የተማሪዎችን ውጤታማነት 
እንዲጨምር ለመርዳት ከእኛ ጋር አጋር እንዲሆኑ እንጋብዞታለን። ስለ በጎ ፈቃደኝነት 

አገልግሎት ዕድሎች የበለጠ ለማወቅ ከፈለጉ፣ እባክዎትን በስልክ ቁጥር 

የውስጥ መስመር ላይ ይደውሉልን።  ስለእገዛዎ እና  በአጋርነት ከእኛ ጋር 
ስለሚቀጥሉ እናመሰግናለን።  

ሪኮ ሙን
አስተዳደሪ

 
 


