ዲሲፒኤስ የተማሪ የምረቃ፣ የኮሌጅ፣ እና የሙያ መመሪያ
ግሎሰሪ
የመመሪያ ምድቦች (GUIDE CATEGORIES)

የመመሪያ መደቦች

የማኅበረሰብ አገልግሎት ሰዓቶች፤ በተማሪው የተከናወኑ እና በየካቲት (Feb
ruary) 5, 2019 በትምህርት ቤቱ የተመዘገቡ የማኅበረሰብ አገልግሎት ሰዓ
ቶች። ትምህርት ቤቶች ሁሉ ለምረቃ ቢያንስ 100 ሰዓቶች ያስፈልጓቸዋል።
ትምህርት ቤትዎ የሚያስፈልጉትን ሰዓቶች ለመወሰን፣ እባክዎን የትምህርት
ቤትዎን የትምህርት አማካሪ ያነጋግሩ።

የማኅበረሰብ አገልግሎት ሰዓቶች፤ በተማሪው የተከናወኑ እና በየካቲት (Feb -ruary) 5, 2019 በትምህርት ቤቱ የተመዘገቡ የማኅበረሰብ አገልግሎት ሰዓ
ቶች። ትምህርት ቤቶች ሁሉ ለምረቃ ቢያንስ 100 ሰዓቶች ያስፈልጓቸዋል።
ትምህርት ቤትዎ የሚያስፈልጉትን ሰዓቶች ለመወሰን፣ እባክዎን የትምህርት
ቤትዎን የትምህርት አማካሪ ያነጋግሩ።

ክፍል፤ የተገኙ የትምህርት ውጤት ነጥቦች ብዛት ቁጥር እና እንጊሊዘኛን እና
አልጀብራ II ትን ጨምሮ ተማሪው ያለፈባቸው ዋና ወሳኝ የክፍል ደረጃ በአ
ስፒን (Aspen) ላይ በተቀመጠው መሠረት።

ክፍል፤ የተገኙ የትምህርት ውጤት ነጥቦች ብዛት ቁጥር እና እንጊሊዘኛን እና
አልጀብራ II ትን ጨምሮ ተማሪው ያለፈባቸው ዋና ወሳኝ የክፍል ደረጃ በአ
ስፒን (Aspen) ላይ በተቀመጠው መሠረት።

በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት (ISA (In Seat Attendance)): አንድ
ተማሪ በትምህርት ገበታ ላይ የተገኘባቸው የትምህርት መቶኛ ቀናት። ይህም
በፈቃድ እና ያለፈቃድ መቅረትን ሁለቱንም የሚያካትት ሲሆን፣ ነገር ግን
ለትምህርት ቤት የሥራ ክንውኖች የቀሩባቸውን ቀናት፣ በትምህርት ቤት
ውስጥ የሚደረግ የክንውን ክትትልን፣ ወይንም ተማሪው በቤት እና በሆስ
ፒታል ትምህርት የሚያገኝበትን ጊዜ አያመለክትም። እያንዳንዱ ቀን ዋጋ
አለው!

በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት (ISA (In Seat Attendance)): አንድ
ተማሪ በትምህርት ገበታ ላይ የተገኘባቸው የትምህርት መቶኛ ቀናት። ይህም
በፈቃድ እና ያለፈቃድ መቅረትን ሁለቱንም የሚያካትት ሲሆን፣ ነገር ግን
ለትምህርት ቤት የሥራ ክንውኖች የቀሩባቸውን ቀናት፣ በትምህርት ቤት ውስጥ
የሚደረግ የክንውን ክትትልን፣ ወይንም ተማሪው በቤት እና በሆስፒታል
ትምህርት የሚያገኝበትን ጊዜ አያመለክትም። እያንዳንዱ ቀን ዋጋ አለው!
PSAT: ተማሪዎችን ለ SAT ለማዘጋጀት የሚረዳ እና ማንበብን፣ መጻፍ /ቋን
ቋን፣ እና ሂሳብን የሚያካትት ፈተና ነው። ዲሲፒኤስ የ PSAT 8/9 እና የ
PSAT/NMSQT ፈተናዎችን ይሰጣል። የመስፈርቱም መጠነ ስፋት እንደ
ፈተናው ሁኔታ ከ 240-1520 ይሰፋል።

PSAT: ተማሪዎችን ለ SAT ለማዘጋጀት የሚረዳ እና ማንበብን፣ መጻፍ /ቋን
ቋን፣ እና ሂሳብን የሚያካትት ፈተና ነው። ዲሲፒኤስ የ PSAT 8/9 እና የ
PSAT/NMSQT ፈተናዎችን ይሰጣል። የመስፈርቱም መጠነ ስፋት እንደ
ፈተናው ሁኔታ ከ 240-1520 ይሰፋል።

SAT: አንድን ተማሪ ለመቀበል ብቁ መሆኑን አለመሆንኑን ለመወሰን ኮሌጆች
እና ዩንቨርሲቲዎች ከሚጠቀሙባቸው በርካታ መንገዶች መካከል ለተማሪዎች
የሚሰጥ አንዱ ፈተና ነው። የመስፈርቱም መጠን ከ 400-1600 ይሰፋል።
የ1010 የፈተና ውጤት ነጥብ ለኮሌጅ እና ለሙያ ዝግጁ መሆንን ያመለክታል።

SAT: እንድን ተማሪ ለመቀበል ብቁ መሆኑን አለመሆንኑን ለመወሰን ኮሌ
ጆች እና ዩንቨርሲቲዎች ከሚጠቀሙባቸው በርካታ መንገዶች መካከል ለተ
ማሪዎች የሚሰጥ አንዱ ፈተና ነው። የመስፈርቱም መጠን ከ 400-1600
ይሰፋል። የ1010 የፈተና ውጤት ነጥብ ለኮሌጅ እና ለሙያ ዝግጁ መሆንን
ያመለክታል።

የተመጣጠነ የትምህርት ውጤት ጭማቂ (ጠቅላላ የትምህርት ውጤት አማ
ካይ)፤ የተማሪውን የክፍል ትምህርቶች ውጤት እና የተወሰዱ ትምህርቶችንም
ክብደት የሚያመለክት ቁጥር ነው። የተካካሰ የትምህርት ውጤት ጭማቂ
(GPA)፣ ተማሪው በላቀ ምደባ ላይ ወይንም ለክብረ ወሰን ትምህርቶች፣
ተመዝግቦ እንደሆነ ከ 4.0 ነጥብ ሊዘል ይችላል። በንጽጽር ያልተካካሰ ማለትም
የተመጣጠነ የትምህርት ውጤት አጠቃላይ ጭማቂ (GPA በ 4.0 መስፈርት
ላይ ከሆነ ትየምህርቶቹን የክብደት መጠን ከግምት አይወስድም ማለት ነው።
ይህ መመሪያ በተካካሰ የትምህርት ውጤት አጠቃላይ ጭማቂ (GPA) ውጤት
ነው የሚጠቀመው።

የተመጣጠነ የትምህርት ውጤት ጭማቂ (ጠቅላላ የትምህርት ውጤት አማ
ካይ)፤ የተማሪውን የክፍል ትምህርቶች ውጤት እና የተወሰዱ ትምህርቶች
ንም ክብደት የሚያመለክት ቁጥር ነው። የተካካሰ የትምህርት ውጤት
ጭማቂ (GPA)፣ ተማሪው በላቀ ምደባ ላይ ወይንም ለክብረ ወሰን ትምህር
ቶች፣ ተመዝግቦ እንደሆነ ከ 4.0 ነጥብ ሊዘል ይችላል። በንጽጽር ያልተካካሰ
ማለትም የተመጣጠነ የትምህርት ውጤት አጠቃላይ ጭማቂ (GPA በ 4.0
መስፈርት ላይ ከሆነ የትምህርቶቹን የክብደት መጠን ከግምት አይወስድም
ማለት ነው። ይህ መመሪያ በተካካሰ የትምህርት ውጤት አጠቃላይ ጭማቂ
(GPA) ነው የሚጠቀመው።

ምረቃ

ምረቃ

ለምረቃ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች፤ ለተማሪው የዲፕሎማ ዐይነት የትምህርት
መስኩ እና ለማኅበረሰብ አገልግሎት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች። ተማሪዎች
በእያንዳንዱ የትምህርት መስክ የሚስፈልጉ የትምህርት ውጤት ነጥቦች።
በመመሪያው ላይ ተማሪዎች ማምጣት ያለባቸው እያንዳንዱ ነጥብ 0.5 ነጥቦች
ወይንም አንድ ሰሜስተርን ይወክላል።

ለምረቃ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች፤ ለተማሪው የዲፕሎማ ዐይነት የትምህርት
መስኩ እና ለማኅበረሰብ አገልግሎት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች። ተማሪዎች
በእያንዳንዱ የትምህርት መስክ የሚያሳፈልጉ የትምህርት ውጤት ነጥቦች።
በመመሪያው ላይ ተማሪዎች ማምጣት ያለባቸው እያንዳንዱ ነጥብ
0.5 ነጥቦች ወይንም አንድ ሰሜስተርን ይወክላል።
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የተማሪው የክፍል ደረጃ እና የትምህርት ውጤት ነጥቦቹ በዚህ ትምህርት
ቤት ተቀባይነት ካገኙ ተማሪዎች ነጥቦች ጋር ተማሳሳይ ነው።
•
የተቀባይነት መሳካት፤ በተማሪው (P)SAT እና GPA ውጤቶች
መሠረት በትምህርት ተቋም የተቀባይነት እድሉ ክፍተኛ ነው። አንዳንድ
ካውንስለርስ ፕሮግራሞች ለዚህ ምድብ ‘’የተረጋገጠ ዋስትና” (“safety”)
በሚለው ይጠቀማሉ።
*እነኝህ ቃላት በተማሪው GPA እና ከየካቲት (February) 5, 2019
ጀምሮ በተገመተ የአቀባበል ሁኔታዋች ላይ የተመሠረቱ ለመሆናቸው እባክ
ዎን ልብ ይበሉ። እነዚህ ሁኔታዎች የአንድን ተቋም የአካዳሚክ የትምህርት
ጥንካሬ ሁኔታን አያንጸባርቁም።

ግቡን እያሳካ ያለ (On-Track)፤ ተማሪው በአሁን ጊዜ በተመዘገበባቸው
ዋና ቁልፍ በሆኑ እና ለምረቃ መሟላት በሚያስፈልገው ትምህርት ያለፈ
ወይንም አጥጋቢ ነጥቦች ያመጣ መሆኑን የሚያመለክት ደረጃ ነው። ተማሪ
ዎች ለመመርቅ በሚያስችል ደረጃ ላይ ለመቆየት በትምህርቶቻቸው የማለፋ
ቸው ሁኔታ በቀጣይነት የሚዘልቅ መሆን ይኖርበታል።
ዋና ግቡን የማያሳካ ሆኖ መገኘት (Off-Track)፤ በሰዓቱ ለመመረቅ ቢያንስ
በአንድ ዋና ቁልፍ በሆነ ትምህርት በማለፍ አሟልቶ መገኘትን በሚጠይቅ
ትምህርት ተማሪው ገና እስከ አሁን ትምህርቱን አለመውሰዱን ወይንም ወስ
ዶም እንደሆነ አለማለፉን የሚያመለክት የብቃት አቋም ደረጃ። የበጋ ትምህ
ርት ወይንም የወደቁበትን ትምህርት እንደገና ወስዶ ማሟላት የመሳሰሉ አማ
ራጮች ምን አልባት አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላል። ተማሪው ለመመረቅ በሚያ
ስችለው ፈልግ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን እና በአማራጮችም ላይ
ለመነጋገር ተማሪው የትምህርት አማካሪውን ማነጋገር አለበት። በትክክለ
ኛው ፈር ላይ ተመልሶ ለመገኘት ሁሌም ጊዜ እንዳለ ልብ በል!

ያልተሳካ ፍላጎት፤ በተቀበሉት የገንዘብ ችሮታ ሊከፈል ያልቻለ የኮሌጅ ትም
ህርት እዳ። አብዛኛውን ጊዜ፣ ይህን የሚያህል መጠን ከኪስ ወይንም በብ
ድር አማካይነት የሚከፈል እዳ ነው።
ሙያ

ኮሌጅ

ዓመታዊ አማካይ ገቢ፤ ከመቶ 50% እጅ የሚሆኑ ሠራተኞች ለተወሰነ የት
ምህርት ደረጃ የሙያ መሰክ በመካከለኛ ዓመታዊ አማክይ ገቢ። በዚህ መመ
ሪያ ላይ የተገለጸውን በዲሲ ሜትሮ አካባቢ ያለውን አማካይ ገቢ ያንጸባር
ቃል።

2+2 ከሁለተኛ ደረጃ እስከ ኮሌጅ መጠናቀቅ ድረስ ያለ ሂደት፤ በ 2-ዓመት
እና 4-ዓመት መካከል ያለ የቅንጅት አንድ ተማሪ፣ በአንድ ኮሌጅ ውስጥ የአ
ሶሽየት ዲግሪያቸውን እንዲያጠናቅቁ እና የባቸለር ዲግሪ ለማግኝት ወደ 4ዓመት ኮሌጅ እንዲያዛውሩ ያስችላል። ይህ የጉዞ ሂደት ተማሪዎች ጠንካራ
የአካዳሚክ ድጋፎች በማድረግ ለትምህርት የሚከፈል ሺ ወጮዎችን ለማ
ዳን ይረዳቸዋል!

የሙያ አሰሳ፤ በኢዱስትሪ ጉብኝቶች፣ የአጭር ጊዜ የሥራ ልምዶች፣ እና ከተ
ጋባዥ ተናጋሪ እንግዶች ጋር በሚደረጉ የሀሳብ መለዋወጥ እና ተሳትፎዎችን
ጭምሮ በኢንዱስትሪ ወስጥ የተማሪውን የተወሰኑ የቅጥር እድሎችን ግንዛቤ
የሚያዳብር።

ተስማሚ ኮሌጅ፤ የተማሪውን ማኅበራዊ፣ አካዳሚካዊ፣ እና የገንዝብ ምርጫ
ዎችን የሚያሟላ ኮሌጅ ነው። ተስማሚ ኮሌጅ ከሌሎች ነገሮች ሁሉ፣ በክ
ፍል የሚማሩ የተማሪዎችን ብዛት መጠን፣ ዐቢይ ትምህርቶችን፣ የተማሪዎች
ክንዋኔዎችን፣ የልዩነት ስፋቶችን፣ የሚገኙበት አካባቢን (ከተማ/ገጠር)፣ እና
ሊገግኝ የሚቻል መሆንን ያመለክታል።

የሙያ ዝግጅቶች፤ የሥራ ላይ ልምምድን ወይንም የረዳት ሠራተኛነት ቅድመ
ልምምድን ጭምሮ፣ በአንድ በተወሰነ የቅጥር ደረጃ ወይንም መስክ ስኬታማ
ለመሆን የተዘጋጁ የተማሪውን ክህሎት የሚያዳብሩ እድሎች።
CTE (የሙያ እና የቴክኖሎጂ ትምህርት) ኮርሶች፤ ተማሪዎችን ለኮሌጅ ትም
ህርት እና ለሥራ ለማዘጋጀት የሚረዱ ኮርሶች። ሁሉም ሳይሆኑ አብዛኛዎቹ
የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች የ CTE ፕሮራሞችን ያካሂዳሉ። ተማሪዎች
ሁሉ የሁለተኛ ደረጃ ማጠናቀቂያ ዲፕሎማ ለማግኘት የ CTE ኮርሶችን ይወ
ስዳሉ ወይንም መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ማለት እንዳልሆነ ልብ ይበሉ።
*ልብ ይበሉ፣ ተማሪዎች ሁሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ
ዲፕሎማ ለማግኘት CTE አይወስዱም ወይንም እንዲወስዱ አይጠበቅም’።

የኮሌጅ ተዛማጅ፤ አንድ ተማሪን ሊቀበል የሚችል ኮሌጅ ወይንም ዩንቨ
ርሲቲ፣ የትምህርት ወውጤቶቻቸው እና ስታንደርዳይዝድ የቴስት ውጤቶ
ቻቸው (SAT/ACT) ተቀባይነት ካገኙ ተማሪዎች ውጤቶች ጋር ዐይነተኛ
ተዛማጅነት ያላቸ ናቸው።
FAFSA (ለተማሪ የፈድራል የገንዘብ ድጋፍ ድጎማ ነጻ ማመልከቻ) ለፌድ
ራል የተማሪ የገንዘብ እርዳታ ድጋፍ ብቁ መሆንን ለመወሰን፣ አሁን ኮሌጅ
በመማር ላይ በሚገኙ እና በወደፊት የኮሌጅ ተማሪዎች የሚሞላ ቅጽ።

ሊታሰቡ የሚገባቸው ዲግሪዎች እና የምስክር ወረቀቶች፤ ለመጨበጥ በሚ
ታሰበው የትምህርት ደረጃ መሠረት ተማሪ ለማግኘት የሚጥርባቸው የዲግሪ
ዎች ወይንም የምስክር ወረቀቶች አማራጮች። በዚህ መመሪያ ላይ ጎልተው
እንዲታዩ የተደረጉት ዲግሪዎች እና የምስክር ወረቀቶች መነሻ ነጥቦች እንዲ
ሆኑ የተደረጉ ሲሆን፣ በአንድ በተሰጠ መስክ ውስጥ ወይንም የትምህርት
ደረጃ አማራጮችን ሁሉ አያካትቱም።

የገንዘብ እርዳታ፤ የኮሌጅ ወጪዎቻቸውን መሸፈን እንዲችሉ ለመርዳት
ማናቸውም የገንዘብ ችሮታ፣ ብድር ወይንም ገንዘብ የሚከፍል የሥራ
ቅጥር። ለፊደራላዊ የገንዘብ ድጎማ ብቁ መሆንን ለመወሰን የተሞላ የ
FAFSA ቅጽ ማቅረብ ያስፈልጋል።
የተመራቂዎች ብዛት መጠን፤ በ 6 ዓመት ውስጥ የባችለርስ ዲግሪ፣ ወይንም
በ 4 ዓመት ጊዜ ውስጥ አሶሽየት ዲግሪ የሚቀዳጁ የኮሌጅ ተማሪዎች ብዛት
መቶኛ።

ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ያሉ ፕሮግራሞች፣ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህ
ርት መጠናቀቅ በኋላ ተጨማሪ ሥልጠናን ወይንም የትምህርት አማራጮ
ችን ያመለክታል። ጎልተው እንዲታዩ ተደርገው የቀረቡት ፕሮግራሞች፣
አንድ በተሰጠ የሙያ መስክ ክልል የምስክር ወረቀት የሚያስገኙ ፕሮግራ
ሞችን፣ የረዳት ሥልጠና ፕሮግራሞችን፣ የ 2-ዓመት ኮሌጆችን፣ እና የ 4ዓመት ኮሌጆችን ሊያካትቱ የሚችሉ ሲሆን፣ የሚካሄዱ ፕሮግራሞችን በማ
ካተት ያንጸባርቃሉ። በመመሪያው ውስጥ ጎልተው እንዲታዩ የተደረጉ ፕሮ
ግራሞች በአንድ የተሰጠ የሙያ መስክ ወይንም የትምህርት ደረጃ አማራ
ጮችን ሁሉ የማይዙ ሲሆን፣ የመነሻ ነጥብ ሆነው ያገለግላሉ።

መቃረብ፣ ማዛመድ፣ የተቀባይነት መሳካት
(Reach, Match, Likely for Admission)

•
መቃረብ፤ በተማሪው GPA እና (P)SAT ውጤት ነጥቦች መሠ
ረት፣ አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው ለመግባት ብቁ ሆኖ ላይገኝ ይችላል።
የተቀባይነት እድልን ከፍ ለማድረግ ተማሪው GPA ኤውን እና የፈተና
ውጤት ነጥቦቹን ከፍ ማድረግ ይችላል!
•
ማዛመድ፤ በተማረው GPA እና (P)SAT ውጤት ነጥቦች አማካ
ይነት ተማሪው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለመግባት ብቁ ይሆናል።
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በመምሪያው ላይ ይህ ክፍል፣ ተማሪው ከሙያ ዳሰሳ እና አሰሳዎች እንዲ
ሁም ከሙያ ዝግጅቶች ጋር የተዛመዱ ድርጊቶችን እና ክንዋኔዎችን የተከታተ
ላቸውን ብዛት መጠን አጉልቶ ያሳያል።
*ልብ ይበሉ፤ ተማሪዎች ሁሉ በሥራ ላይ የተመረኮዘ ትምህርት አይሰጣ
ቸውም።

ኮሌጅ
2+2 ከሁለተኛ ደረጃ እስከ ኮሌጅ መጠናቀቅ ድረስ ያለ ሂደት፤ በ 2-ዓመት
እና 4-ዓመት መካከል ያለ የቅንጅት አንድ ተማሪ፣ በአንድ ኮሌጅ ውስጥ የአ
ሶሽየት ዲግሪያቸውን እንዲያጠናቅቁ እና የባቸለር ዲግሪ ለማግኝት ወደ 4ዓመት ኮሌጅ እንዲያዛውሩ ያስችላል። ይህ የጉዞ ሂደት ተማሪዎች ጠንካራ የአ
ካዳሚክ ድጋፎች በማድረግ ለትምህርት የሚከፈል ሺ ወጮዎ ችን ለማዳን
ይረዳቸዋል!

የተግባር እርምጃዎች
ምረቃ፣ ኮሌጅ፣ እና የሙያ ተግባር እርምጃዎች፤ ምረቃን ዕውን ለማድረግ
እና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ግቦቻቸውን የሚያሳኩ ለመሆናቸው
እርግጠኛ ለማድረግ የተማሪውን ቀጣይ የግል እርምጃዎች ይወክላል።

ተስማሚ ኮሌጅ፤ የተማሪውን ማኅበራዊ፣ አካዳሚካዎ፣ እና የገንዝብ ምርጫ
ዎችን የሚሟላ ኮሌጅ ነው። ተስማሚ ኮሌጅ ከሌሎች ነገሮች ሁሉ፣ በክፍል
የሚማሩ የተማሪዎችን ብዛት መጠን፣ ዐቢይ ትምህርቶችን፣ የተማሪዎች ክን
ዋኔዎችን፣ የልዩነት ስፋቶችን፣ የሚገኙበት አካባቢን (ከተማ/ገጠር)፣ እና
ሊገኝ የሚቻል መሆንን ያመለክታል።

ከድኅረ ሁሉተኛ ደረጃ ትምህርት በኃላ የግብ ጥርጊያ መንገድ፤ ከሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት ምረቃ በኋላ በ Naviance አሰሳ መጠይቅ ላይ በተያ
ዘው በተማሪው የተመረጠው ግብ ነው። ግቡም ከሚከተሉት ነጥቦች መካ
ከል የተመረጠው ዐላም ነው። ግቡም ከሚከተኩት መካከል የነጥቦች መጣ
መርን ወይንም መቀናጀትን ይጠይቃል፤
•
የረዳትነት የሥራ ላይ ሥልጠና፤ በተወሰነ የሙያ መስክ የሥራ
ፍቃድ ለማግኘት ደሞዝ የሚከፈልበት የሥራ ላይ ሥልጠና ፕሮግራም
•
የሙያ ትምህርት፤ የተወሰነ ልዩ የምሥክር ወረቀት ወይንም
የፍቃድ ወረቀት ለማግኘት የሚያስችሉ ክህሎቶችን ለመቀዳጀት
የሚያስተምር የአጭር ጊዜ የሥልጠና ፕሮግራም።
•
ቅጥር፤ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲፕሎማ ወይንም GED
ካገኙ በኃላ ወዲያውኑ፣ ከፍተኛ ደሞዝ/ከፍተኛ ሞያ በሚጠይቁ ኢንዱስት
ሪዎች ሥራ በማግኘት ጥረት መጠመድ።
•
ውትድርና፤ በአየር ኃይል፣ በውትድርና፣ በጠረፍ ጥበቃ፣ በባህር
ኃይል፣ እና በኔቪ፣ እና በብሔራዊ ዘብ በሚደረግ ተሳትፎ አማካይነት በዩኤስ
ውትድርና ውስጥ የሙያ ሥራ መያዝ።
•
የ 2 ዓመት ዲግሪ፤ ቢያንስ 60 ክሬዲት አወርስ ማጠናቀቅን
የሚጠይቅ አሶሺየት ዲግሪ ማግኘት። ይህ ዲግሪ አብዛኛውን ጊዜ
የሚጠናቀቀው በኮሚኒቲ ኮሎጅ ነው።
•
የ ዓመት ዲግሪ 4፤ በኮሌጅ ወይንም ዩንሸርስቲ ደረጃ የ 120
ክሬዲት በማጠናቀቅ የሚገኝ የባችለር ዲግሪ ነው።

የኮሌጅ ተዛማጅ፤ አንድ ተማሪን ሊቀበል የሚችል ኮሌጅ ወይንም ዩንቨ
ርሲቲ፣ የትምህርት ውጤቶቻቸው እና ስታንደርዳይዝድ የቴስት ውጤቶ
ቻቸው (SAT/ACT) ተቀባይነት ካገኙ ተማሪዎች ውጤቶች ጋር ዐይነተኛ
ተዛማጅነት ያላቸ ናቸው።
FAFSA (ለተማሪ የፈድራል የገንዘብ ድጋፍ ድጎማ ነጻ ማመልከቻ) ለፌድ
ራል የተማሪ የገንዘብ እርዳታ ድጋፍ ብቁ መሆንን ለመወሰን፣ አሁን ኮሌጅ
በመማር ላይ በሚገኙ እና በወደፊት የኮሌጅ ተማሪዎች የሚሞላ ቅጽ።
የገንዘብ እርዳታ፤ የኮሌጅ ወጪዎቻቸውን መሸፈን እንዲችሉ ለመርዳት
ማናቸውም የገንዘብ ችሮታ፣ ብድር ወይንም ገንዘብ የሚከፍል የሥራ
ቅጥር። ለፊደራላዊ የገንዘብ ድጎማ ብቁ መሆንን ለመወሰን የተሞላ የ
FAFSA ቅጽ ማቅረብ ያስፈልጋል።
የተመራቂዎች ብዛት መጠን፤ በ 6 ዓመት ውስጥ የባችለርስ ዲግሪ፣ ወይንም በ
4 ዓመት ጊዜ ውስጥ አሶሽየት ዲግሪ የሚቀዳጁ የኮሌጅ ተማሪዎች ብዛት
መቶኛ።
መቃረብ፣ ማዛመድ፣ የተቀባይነት መሳካት
(Reach, Match, Likely for Admission)
•
መቃረብ፤ በተማሪው GPA እና (P)SAT ውጤት ነጥቦች መሠረት፣
አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው ለመግባት ብቁ ሆኖ ላይገኝ ይችላል።
የተቀባይነት እድልን ከፍ ለማድረግ ተማሪው GPA ኤውን እና
የፈተና ውጤት ነጥቦቹን ከፍ ማድረግ ይችላል!
•
ማዛመድ፤ በተማረው GPA እና (P)SAT ውጤት ነጥቦች አማካ
ይነት ተማሪው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለመግባት ብቁ
ይሆናል። የተማሪው የክፍል ደረጃ እና የትምህርት ውጤት ነጥ
ቦቹ በዚህ ትምህርት ቤት ተቀባይነት ካገኙ ተማሪዎች ነጥቦች
ጋር ተማሳሳይ ነው።
•
የተቀባይነት መሳካት፤ በተማሪው (P)SAT እና GPA ውጤቶች
መሠረት በትምህርት ተቋም የተቀባይነት እድሉ ክፍተኛ ነው።
አንዳንድ ካውንስለርስ ፕሮግራሞች ለዚህ ምድብ ‘’የተረጋገጠ
ዋስትና” (“safety”) በሚለው ይጠቀማሉ።
*እነኝህ ቃላት በተማሪው GPA እና ከየካቲት (February) 5, 2019 ጀምሮ
በተገመተ የአቀባበል ሁኔታዋች ላይ የተመሠረቱ ለመሆናቸው እባክዎን ልብ
ይበሉ። እነዚህ ሁኔታዎች የአንድን ተቋም የአካዳሚክ የትምህርት ጥንካሬ
ሁኔታን አያንጸባርቁም።

አካዳሚክ ግብ፤ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መጠናቀቅ በኋላ በቀረበላቸው
አሰሳ መጠይቆቻቸው ላይ ተማሪዎች የጻፏቸው ከአካዳሚክ ትምህርቶች ጋር
የተዛመዱ ግቦች።
አካዳሚክ ግብ፤ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መጠናቀቅ በኋላ በቀረበላቸው
አሰሳ መጠይቆቻቸው ላይ ተማሪዎች የጻፏቸው ከአካዳሚክ ትምህርቶች ጋር
የተዛመዱ ግቦች።
ግቡን እያሳካ ያለ (On-Track)፤ ተማሪው በአሁን ጊዜ በተመዘገበባቸው
ዋና ቁልፍ በሆኑ እና ለምረቃ መሟላት በሚያስፈልገው ትምህርት ያለፈ
ወይንም አጥጋቢ ነጥቦች ያመጣ መሆኑን የሚያመለክት ደረጃ ነው። ተማሪ
ዎች ለመመርቅ በሚያስችል ደረጃ ላይ ለመቆየት በትምህርቶቻቸው የማለፋ
ቸው ሁኔታ በቀጣይነት የሚዘልቅ መሆን ይኖርበታል።
ዋና ግቡን የማያሳካ ሆኖ መገኘት (Off-Track)፤ በሰዓቱ ለመመረቅ ቢያንስ
በአንድ ዋና ቁልፍ በሆነ ትምህርት በማለፍ አሟልቶ መገኘትን በሚጠይቅ
ትምህርት ተማሪው ገና እስከ አሁን ትምህርቱን አለመውሰዱን ወይንም ወስ
ዶም እንደሆነ አለማለፉን የሚያመለክት የብቃት አቋም ደረጃ። የበጋ ትምህ
ርት ወይንም የወደቁበትን ትምህርት እንደገና ወስዶ ማሟላት የመሳሰሉ አማ
ራጮች ምን አልባት አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። ተማሪው ለመመረቅ በሚያ
ስችለው ፈልግ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን እና በአማራጮችም ላይ
ለመነጋገር ተማሪው የትምህርት አማካሪውን ማነጋገር አለበት። በትክክለ
ኛው ፈር ላይ ተመልሶ ለመገኘት ሁሌም ጊዜ እንዳለ ልብ በል!
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የተግባር እርምጃዎች
ምረቃ፣ ኮሌጅ፣ እና የሙያ ተግባር እርምጃዎች፤ ምረቃን ዕውን ለማድረግ እና
ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ግቦቻቸውን የሚያሳኩ ለመሆናቸው እርግ
ጠኛ ለማድረግ የተማሪውን ቀጣይ የግል እርምጃዎች ይወክላል።

ዓመታዊ አማካይ ገቢ፤ ከመቶ 50% እጅ የሚሆኑ ሠራተኞች ለተወሰነ የት
ምህርት ደረጃ የሙያ መሰክ በመካከለኛ ዓመታዊ አማካይ ገቢ። በዚህ መመ
ሪያ ላይ የተገለጸውን በዲሲ ሜትሮ አካባቢ ያለውን አማካይ ገቢ ያንጸባር
ቃል።

ከድኅረ ሁሉተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ የግብ ጥርጊያ መንገድ፤ ከሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት ምረቃ በኋላ በ Naviance አሰሳ መጠይቅ ላይ በተያ
ዘው በተማሪው የተመረጠው ግብ ነው። ግቡም ከሚከተሉት ነጥቦች መካከል
የተመረጠው ዐላም ነው። ግቡም ከሚከተኩት መካከል የነጥቦች መጣመርን
ወይንም መቀናጀትን ይጠይቃል፤
• የረዳትነት የሥራ ላይ ሥልጠና፤ በተወሰነ የሙያ መስክ የሥራ
ፍቃድ ለማግኘት ደሞዝ የሚከፈልበት የሥራ ላይ ሥልጠና
ፕሮግራም
• የሙያ ትምህርት፤ የተወሰነ ልዩ የምሥክር ወረቀት ወይንም
የፍቃድ ወረቀት ለማግኘት የሚያስችሉ ክህሎቶችን ለመቀዳጀት
የሚያስተምር የአጭር ጊዜ የሥልጠና ፕሮግራም።
• ቅጥር፤ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲፕሎማ ወይንም GED
ካገኙ በኃላ ወዲያውኑ፣ ከፍተኛ ደሞዝ/ከፍተኛ ሞያ በሚጠይቁ
ኢንድስትሪዎች ሥራ በማግኘት ጥረት መጠመድ።
• ውትድርና፤ በአየር ኃይል፣ በውትድርና፣ በጠረፍ ጥበቃ፣ በባህር
ኃይል፣ እና በኔቪ፣ እና በብሔራዊ ዘብ በሚደረግ ተሳትፎ አማካ
ይነት በዩኤስ ውትድርና ውስጥ የሙያ ሥራ መያዝ።
• የ 2 ዓመት ዲግሪ፤ ቢያንስ 60 ክሬዲት አወርስ ማጠናቀቅን
የሚጠይቅ አሶሺየት ዲግሪ ማግኘት። ይህ ዲግሪ አብዛኛውን ጊዜ
የሚጠናቀቀው በኮሚኒቲ ኮሎጅ ነው።
• የ ዓመት ዲግሪ 4፤ በኮሌጅ ወይንም ዩንሸርስቲ ደረጃ የ 120
ክሬዲት በማጠናቀቅ የሚገኝ የባችለር ዲግሪ ነው።

የሙያ አሰሳ፤ በኢዱስትሪ ጉብኝቶች፣ የአጭር ጊዜ የሥራ ልምዶች፣ እና ከተ
ጋባዥ ተናጋሪ እንግዶች ጋር በሚደረጉ የሀሳብ መለዋወጥ እና ተሳትፎዎችን
ጭምሮ በኢንዱስትሪ ወስጥ የተማሪውን የተወሰኑ የቅጥር እድሎችን ግንዛቤ
የሚያዳብር።
የሙያ ዝግጅቶች፤ የሥራ ላይ ልምምድን ወይንም የረዳት ሠራተኛነት
ቅድመ ልምምድን ጭምሮ፣ በአንድ በተወሰነ የቅጥር ደረጃ ወይንም መስክ
ስኬታማ ለመሆን የተዘጋጁ የተማሪውን ክህሎት የሚያዳብሩ እድሎች።
CTE (የሙያ እና የቴክኖሎጂ ትምህርት) ኮርሶች፤ ተማሪዎችን ለኮሌጅ ትም
ህርት እና ለሥራ ለማዘጋጀት የሚረዱ ኮርሶች። ሁሉም ሳይሆኑ አብዛኛዎቹ
የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች የ CTE ፕሮራሞችን ያካሂዳሉ። ተማሪዎች ሁሉ
የሁለተኛ ደረጃ ማጠናቀቂያ ዲፕሎማ ለማግኘት የ CTE ኮርሶችን ይወስዳሉ
ወይንም መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ማለት እንዳልሆነ ልብ ይበሉ።
*ልብ ይበሉ፣ ተማሪዎች ሁሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ
ዲፕሎማ ለማግኘት CTE አይወስዱም ወይንም እንዲወስዱ አይጠበቅም’።
ሊታሰቡ የሚገባቸው ዲግሪዎች እና የምስክር ወረቀቶች፤ ለመጨበጥ በሚታ
ሰበው የትምህርት ደረጃ መሠረት ተማሪ ለማግኘት የሚጥርባቸው የዲግሪዎች
ወይንም የምስክር ወረቀቶች አማራጮች። በዚህ መመሪያ ላይ ጎልተው እንዲ
ታዩ የተደረጉት ዲግሪዎች እና የምስክር ወረቀቶች መነሻ ነጥቦች እንዲሆኑ
የተደረጉ ሲሆን፣ በአንድ በተሰጠ መስክ ውስጥ ወይንም የትምህርት ደረጃ
አማራጮችን ሁሉ አያካትቱም።

አካዳሚክ ግብ፤ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መጠናቀቅ በኋላ በቀረበላቸው
አሰሳ መጠይቆቻቸው ላይ ተማሪዎች የጻፏቸው ከአካዳሚክ ትምህርቶች ጋር
የተዛመዱ ግቦች።

ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ያሉ ፕሮግራሞች፣ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህ
ርት መጠናቀቅ በኋላ ተጨማሪ ሥልጠናን ወይንም የትምህርት አማራጮችን
ያመለክታል። ጎልተው እንዲታዩ ተደርገው የቀረቡት ፕሮግራሞች፣ አንድ በተ
ሰጠ የሙያ መስክ ክልል የምስክር ወረቀት የሚያስገኙ ፕሮግራሞችን፣ የረዳት
ሥልጠና ፕሮግራሞችን፣ የ 2-ዓመት ኮሌጆችን፣ እና የ 4-ዓመት ኮሌጆችን
ሊያካትቱ የሚችሉ ሲሆን፣ የሚካሄዱ ፕሮግራሞችን በማካተት ያንጸባርቃሉ።
በመመሪያው ውስጥ ጎልተው እንዲታዩ የተደረጉ ፕሮግራሞች በአንድ የተ
ሰጠ የሙያ መስክ ወይንም የትምህርት ደረጃ አማራጮችን ሁሉ የማይዙ
ሲሆን፣ የመነሻ ነጥብ ሆነው ያገለግላሉ።
በሥራ ላይ የተመሠረተ ትምህርት (WBL)፤ ከሥራ ቦታ በሚደረጉ ግንኙነ
ቶች አማካይነት በክፍል የሚሰጠውን ትምህርት የሚያዳብሩ እድሎች። በመ
ምሪያው ላይ ይህ ክፍል፣ ተማሪው ከሙያ ዳሰሳ እና አሰሳዎች እንዲሁም
ከሙያ ዝግጅቶች ጋር የተዛመዱ ድርጊቶችን እና ክንዋኔዎችን የተከታተ
ላቸውን ብዛት መጠን አጉልቶ ያሳያል።
*ልብ ይበሉ፤ ተማሪዎች ሁሉ በሥራ ላይ የተመረኮዘ ትምህርት
አይሰጣቸውም።
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