
ባህሊ፣ መረዳእታን መስርሕ ውጥንን (10 ስጉምታት)  
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ምጽንባርን ብዝሒ ዓይነታትን ኣትሪሩ ይድግፍ። ባህሊ ናይ’ቲ ክልል ብሓባራዊ መልክዑ ኣብ ምድጋፍን 
ምስታፍን ናይ ኩሉ ኣባል ናይ’ቲ ማሕበረተሰብ ናይ ቤት-ትምህርቲ ይርአ። 

ካሪክለም፣ ትምህርቲን ድጋፍን (5 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ምስ ግቡእ ደረጃታት ዝሳነ ካሪክለምን ብባህላው ጎድኑን ቋንቋን ነቶም ኣብ’ቲ ኮም ዘለዉ ተምሃሮ ልክዕ 
ዝኾነ፣ ንጠለባት ናይ ኩሎም ተምሃሮ ዘማልአን፣ ንኩሉ ዘጠቓልል ስርዓት ገምጋምን ይጥቀም።

መምርሒኣዊ ልምድታትን ስትራተጂታትን (4 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ጽዑቕ፣ ደረጃ ብቕዓት ዝሓለዉ፣ ንኩሎም ባህልታት ዘካትትን ጠለባት ናይ ኩሎም ተምሃሮ ዘማልኡን፣ ኣብ 
መርትዖ ዝምርኮሱ ናይ ምምሃር መንገዲታት ይጥቀም።

ማሕበራዊ-ስነልቦናዊን ባህርያውን ጥዕናን ምዕባለን (4 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ብመንገዲ እቲ ካሪክለም፣ ዝተወሰኑ መምርሒኣዊ ልምድታትን ምንጭታትን ከምኡ’ውን ብፍላጥ ዝግበር 
መሪሕነት ብዓበይቲ ኣባላት ማሕበረተሰብ ናይ’ቲ ቤት-ትምህርቲ፣ ንማሕበራዊ-ስነልቦናዊ ከምኡ’ውን ባህርያውን ድሕነት ናይ ነፍስወከፍ 
ተምሃራይ ይድግፍ።

ገምጋምን ተሓታትነትን (5 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ እንኮላይ ድማ ዳታ ናይ ኣካዳምያዊ፣ ባህርያዊ ከምኡ’ውን ማሕበራዊ-ስነልቦናዊ ትምህርቲ ዘጠቃልል ናይ 
ተምሃሮ ዳታ ንምግምጋምን ምዕቃንን ሓደ ዝተወሃሃደ ስርዓት ኣለዎ። እዚ ዳታ ድማ ተሓታትነትን ቀጻልነት ምምሕያሽን ንምድጋፍ የገልግል።

1

2

3

4

5

ጸብጻብ ናይ SIR ምዕባለ ክትትል  
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32

In Progress

In Progress

In Progress Completed

In Progress Completed

መወከሲ 

ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ፍጹም 

ጠቕላላ 
ስጉምታት

ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ ጠቕላላ ፍጹም 

58 40 18 0

ዕላማ፥ ዕላማ ናይ’ዚ ጸብጻብ ናይ ስርዓታዊ 
መምርሒ ገምጋም (SIR) ምዕባለ ክትትል፣ 
ብዛዕባ ናይ’ቲ ክልል ምዕባለ ኣብ ትግባረ ናይ 
ክትትል SIR ስጉምታት ነቲ ክልልን ንመወልቱን 
ዝተሓደሰ ጸብጻብ ምሃብ እዩ። እዚ ጸብጻብ ናይ 
ምዕባለ ክትትል ኣብ ሓደ ኣካዳሚያዊ ዓመት 
ክልተ ግዜ(ሓጋይ/ቀውዒ) ክሕደስን ክዳለውን 
እዩ።  

ድሕረባይታ፥  ኣብ ታሕሳስ 2019 እቲ ክልል 
ነቶም ኣብ ትምህርታዊ ኮድ 52064.5 ዘለዉ 
ን3 ካብ 4 ተኸታታሊ ዓመታት ምምሕያሽ 
ዘየርኣዩ ሰለስተ ወይ ልዕሊኡ ጉድለታት ተምሃሮ 
ዝምልከት ናይ ድጋፍ ረቋሒታት ኣማሊኡ እዩ። 
ከም ውጽኢቱ ድማ CCEE ብመልክዕ ጸብጻብ 
SIR ነቲ ድኽመታት፣ ሓይልታት፣ ስክፍታታት፣ 
ዕድላትን ዝምከሩ ስጉምታትን ዝድህስስ ሓደ 
ስርዓታዊ ገምጋም መምርሒ ኣካይዱ።

SIR እንታይ እዩ? SIR ጥርኑፍ PK-12 
ኣካዳሚያዊን ማሕበራዊ-ስነ-ልቦናዊ ገምጋም 
ናይ’ቲ ክልል መምርሒ ስርዓታትን ምዕባለ 
ሃገራዊ ረቋሒታትን እዩ። ብዛዕባ SIR ዝያዳ 
ተመሃርን ናይ ክልልካ ምሉእ SIR ጸብጻብን 
ጸብጻብ ፍጻመትን ተመልከት፣

OUSD SIR ጸብጻብ 
SIR ክፋላት መምርሒ
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1 3

22

5

ሰነ 2021

2 3

ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ 

ጠቕላላ 
ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ 

ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2020/09/SIR-Components.pdf
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2021/01/OUSD-SIR-Report-2021.pdf


 
 

ተሳትፎ ተምሃሮን ስድራቤትን (4 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ንጠለባት ባህሊን ቋንቋን ናይ ስድራቤታት ኣብ’ቲ ኮም ዘንጸባርቕ ክልተኣዊ መንገዲ ዝርርብ ይጥቀም። 
እቲ ክልል ናይ ተምሃሮ መሪሕነት ንምድንፋዕን ንጡፍ ተሳትፎ ስድራቤታትን ማሕበረተሰብን ዘወሃህዱ ንጥፈታትን ምንጭታትን 
ይጥቀም። 

ኣብ ቤት-ትምህርቲ መሰረቶም መምርሒኣዊ መራሕቲ ጉጅለታት (5 ስጉምታት)     
ዕላማ፥ ኣብ’ቲ ክልል ዝርከቡ ነፍስወከፍ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ሞያዊ ትምህርቲ ዘተኩሩን ነቲ ካሪክለም ንምስራሕ ብባህሊ ዝቅየዱን ኣብ 
ዳታ ዝምርኮሱን ስጉምታት ዝወስዱን፣ ናብ ጉጅለታት ናይ መምርሒኣዊ መሪሕነት ዝተመቓቀሉ መምሃራን ኣለዎም። 

ምሕደራዊ ስልጠናን መሪሕነትን (3 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ኣብ መላእ ናይ’ቲ ክልል ኣብ ኣመሓድራን መምሪሒኣዊ መሪሕነትን ዘሎ ምሕደራዊ ብቕዓት ክብ 
ንምባል፣ ባህላዊ ምውህሃድ ዝድግፉ፣ ዘተባብዑን ዘመሓይሹን ስርዓታት ኣለዎ።        
 

              
ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን (3 ስጉምታት)         
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ኣብ ናይ ተምሃሮ ኣካዳምያዊ፣ ማሕበራዊ-ስነልቦናዊ ከምኡ’ውን ባህርያዊ ትምህርቲ ዘመሓይሹ ደረጃ 
ዝሓለዉ ሜላታት ምምሃር ዘተኮረ፣ ብዳታ ዝምራሕ ውጥን ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ኣለዎ። 

              
ምሕደራ ዳታን ኣጠቃቕማን ከምኡ’ውን ናይ ተምሃሮ ስርዓታት ሓበሬታ (4 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ነቲ ናይ ኩሎም ተምሃሮ ዳታ፣ እንኮላይ ነጥብታት፣ ተሳትፎን ጠባይን ብምጥቕላል፣ ዝሓዘን ዝከታተልን 
ናይ ተምሃሮ ሓበሬታ ስርዓት ብግቡእ ይጥቀም። 

              
ዓቕሚ ናይ’ቲ ክልልን መሪሕነትን (7 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ እቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ናይ’ቲ ክልል ሓፈሻዊ ዕላማን ራእይን ዘማልአ ሸቶታት ንምውቃዕ ዘኽእሎ ብዙሕ ቀጸላታት ዘለዎ ስርዓት 
ይኽተል። ነፍስወከፍ ኣባል መሪሕነት ናይ’ቲ ቤት-ትምህርቲን ክልልን ንተራኡ ንምፍጻም ድጋፍ ኣለዎ። 

መንግስታዊ ደገፍ ምስ መምርሒኡ (4 ስጉምታት) 
ዕላማ፥ ናይ’ቲ ክልል ቤት-ትምህርቲ ምሕደራዊ ቦርድ ነቲ ሰፊሕ መምርሒኣዊ ልምድታትን ንኩሎም ተምሃሮ ዝኸውን ትምህርታዊ ደገፍን 
ክዉን ንምግባር ዝሕግዞ ብንጹር ዝተጸሓፈ ፖሊሲታት፣ መስርሕን ፕሮቶኮልን ኣለዎ። 
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ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

ጠቕላላ 
ኣብ 
ምዕባለ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ ጠቕላላ ኣብ ምዕባለ 

ጠቕላላ ዘይተጀመረ 


