
 

 
 

ታይትል 1: የሁሉም ተማሪ ዉጤታማ  ተግባር 
 

 ታይትል I ምን ማለት ነዉ? 
 ታይትል I: ትልቅ ከመንግስት የተሰበሰበ ለትምህርት የሚሆን ገንዘብ ነዉ:: ትምርት ቤቶች ታይትል I ገንዘብን 
የሚወስዱት የሁሉም ተማሪ ዉጤታማ ተግባር ስለሆነ ነዉ::(ESSA). ይሄ ገንዘብ ምንም ይሁን ምንም ሁሉም ልጆች 
ትምህትታቸውን በተግባር ቸርሰዉ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ይረዳቸዋል:: ESSA ወላጆች ስለ ትምህርት ቤቶች 
ታይትል I መሳተፋቸዉን እና ሁሉንም መረጃ  የማወቅ መብት እንዲኖራቸዉ ይፈልጋል:: 
 
ሁለት አይነት ታይትል I ፕሮግራሞች አሉ፣ የትምህርት እና አላማ የተደረገ እርዳታዎች:: ትምህርት ቤት ለታይትል I 
ፕሮግራም ብቁ የሚሆነዉ 40% ወይም ከዛ በላይ ተማሪዎች ለተቀናሽ ወይም ለነሳ ምሳ ሲበቁ ነዉ:: የተፈቀደላቸዉ 
ትምህርት ቤቶች ታይትል I ፕሮግራም መጠቀም ይችላሁ:: ፓርት ኤ ገንዘብ ከስቴት እና ከሌላ አካባቢያዊ እና 
ከፌደራል ከትምህርት ፕሮግራም ገንዘብ ሁሉንም ትምህርት ለማሻሻል   እና ለተማሪዎች የትምህርት ውጤት 
ለማሻሸል  የተሰበሰበ ነዉ::ሁሉም  ሲቲ ሴንተር ት / ቤቶች የትምህርት ቤት ፕሮግራም ናቸው:: 
 
  
 እንዴት ሴንተር ሲቲ ትምህርት ቤት ታይትል I ዶላርን ይጠቀማል? 
 
ሴንተር ሲቲ አብዛኛውን ገንዘብ የሚጠቀሙት ለባለሚያዎች እና ለተማሪዎች አማካሪ ነዉ:: ባለሚያዎች ትምህርት 
የከበዳቸዉን ተማሪዎችን ጥሩ ዉጤት እንዲያመጡ ይረዱአቸዋል::አማካሪዎች በግለሰብ ፥ በቡድን በመሆን ምኽር 
ይሰጣሉ ፣ ከወላጆች ፣ከመምህራን፣ ከተለያዮ አስተማሪዎች ጋር ይመካከራሉ : የተለያዩ የማህበረሰብ እርዳታዎች እና 
ወደ ተለያዩ ት / ቤቶች ይመራሉ:: ሴንተር ሲቲ ታይትል 1 ገንዘብን ለደሞዝ ይጠቀማል:: 
 
  
ምን አይነት መረጃ ስለ ታይትል 1 ትምህርት ቤቱ ለወላጆች ያቀርባል 

1. በስቴቱ ተጠያቂነት ስርዓት ውስጥ የአመቱ የትምህርት ዉጤት ያቀርባል 
2. ለወላጆች የትምህርት ዉጤትን የትምህርት ቤቱ ድህረገፅ  ላይ ያቀርባል 
3. ተማሪዎች ለእያንዳንዱ ክፍል የሚወስዱትን ግምገማዎች መረጃ ያቀርባል 
4. መምህራን የወላጅ እና የቤተሰብ ተሳትፎ ፖሊሲን መረጃ ያቀርባሉ። 
5. በድረገጻችን ላይ የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሀፍ እዚህ ይመልከቱ: 

 https://centercitypcs.org/for-parents/ 
 

6. በስቴት የአካዳሚክ የትምህርት ግምገማ ውጤቶች ላይ ልጅዎ የተገኘውን የስኬት ደረጃ ያቀርባሉ። 
7. ወላጆች ይህን መረጃ ከልጃቸው የቤት ውስጥ አስተማሪ ማግኘት ይችላሉ. 
8. ወላጆች የተማሪዎቻቸውን መምህራን እና የባለሙያ ባለሙያዎችን ሙያዊ ብቃት በተመለከተ መረጃ 

ሊጠይቁ ይችላሉ. 
 
 

 

https://centercitypcs.org/for-parents/policies/


 

  
ታይትል I LEA ዕቅድ ምንድን ነው? 
ታይትል I LEA ዕቅድ የአካዳሚያዊ ፕሮግራሞቻችንን፣ እንዴት መምህራንን እንደምንመርጥ ፣ የተማሪን ስኬት 
እንዴት እንደምንቆጣጠር፣ ለደከሙ ተማሪዎች እንዴት ድጋፍ እንደምንሰጥ እና እንዴት ቤተሰቦችን 
እንደምናሳዉቅ::ከነዚህ ርእሶች ውስጥ የትኛውንም ጉዳይ በተመለከተ መረጃ ከፈለጉ ወይም በእነዚህ ርእሶች ላይ 
አስተያየት ለመስጠት ከፈለጉ እባክዎን ርእሰ መምህሩን ያናግሩ:: 
 
ታይትል I ምንድን ነው? 
· የትልቅ ፌዴራል ምንጭ ለትምህርት  ለሚሆን ገንዘብ  
· የእያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማነት ሕግ (ESSA) 
· የቤተሰቡ የገቢ መጠን ምንም ይሁን ምን, ልጆች ጥራት ያለው ትምህርት ለማግኘት እድል እንዲያገኙ ጥቅም ላይ 
ያዉላል :: 
·  ሴንተር ሲቲ ታይትል I  ገንዘብ ለጣልቃኞች, ለአማካሪዎች እና ለቤተሰብ ተሳትፎ አመራሮች ደሞዝ  ላይ እንዲዉል 
ነዉ:: 
  
ታይትል I ወላጆች የሚከተሉትን መረጃዎች እንዲቀበሉ ይፈለጋል:  
·     በአመቱ ለተማሪ ዉጤት-የትምህርት ቤት ጥራት ዉጤት 
·   ተማሪዎች የሚወስዱት ግምገማዎች  
·   የተማሪ ስኬት በግምገማዎች ላይ 
·   የወላጅና የቤተሰብ ተሳትፎ ፖሊሲ 
 
 ስለ ተማሪዎ መምህራንና ባለሙያ ባለሙያዎችን ሙያዊ ብቃት በተመለከተ መረጃ መጠየቅ ይችላሉ 
 
ሴንተር ሲቲ የአመቱ  ታይትል I LEA ዕቅድ ያቀርባል  
·   እንዴት  የአካዳሚያዊ ፕሮግራማችን፣ የአስተማሪ ምልመላ፣ የቤተሰብ ተሳትፎ፣ የተማሪን እድገት የሚቆጣጠር 
ማስረጃ ያቀርባል  
·   ወላጆች ለት / ቤታቸው ርእሠ መምህር አስተያየት መስጠት ይችላሉ 

 

 

 


