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1 አለምአቀፍ የማሕበረሰብ ተሳትፎ ማህበር። (2018). ዋና እሴቶች፣ ስነምግባር፣ ኅብረ ብዝሃነት -  
የማሕበረሰብ ተሳትፎ 3 አውታሮች - IAP2. IAP2: የህዝብ ተሳትፎ ልምድን ማዳበር።ከበይነመረብ የተገኘው ማርች 8, 2022  
https://www.iap2.org/?page=pill 

http://www.iap2.org/?page=pill
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2 IAP2, Ibid. 
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103  መፍትሄዎችን እና ምክሮቻቸውን በመቀበል 

104  ከህዝብ ጋር አብሮ መሥራት ነው። 

105   

106   

107 2. የማህበረሰብ ተሳትፎ  አባላት ማላት የሚያመለክተው ለማረጋገጥ 

108  ፍላጎቶች እና እሴቶችን በስፋት 

109  በቦርዱ ከማህበረሰቡ በማድመጥ ግምት ውስጥ ያስገባል፣ 

110  የትምህርት ቤቶች ሱፐር ኢንተንደንት፣ ርዕሰ መምህራን እና ሌሎች 

111  የትምህርት አመራሮች ውሳኔውን በማዳበር 

112  ለመላው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች  

113  የፐብሊክ ስኩልስ ሲስተሙ የሚሰጠው ትምህርት  

114  ከፍተኛ ጥራት እንዲኖረው ፍላጎት ያላቸው አካላት 

115  ናቸው። አንዳንድ 

116  ከእነዚህ አካላት ውስጥ ይችላሉ። 

117  ይኼውም የ MCPS ተማሪዎችን፣ ወላጆችን/አሳዳጊዎችን እና  

118  ሰራተኞችን፣ በ ዚ ህ ብ ቻ  የ ሚ ገ ታ  ሣ ይ ሆ ን  

119  
ተማሪዎችን፣ ወላጆች/አሳዳጊዎችን እና ሰራተኞችን፣ወክለው  

120  እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ያካትታል። 

121  በሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎችና፣ 

122  ለማቀንቀን፣ ለትርፍ ያልተቋቋመ፣ ወላጅ ወይም፤ 

123  ለማህበረሰብ አገልግሎት የተመሰረቱ፤ 

124  ስለ ተማሪዎች ፍትኃዊ አገልግሎት እንዲሰጣቸው የሚከራከሩላቸው 125 

125  ድርጅቶችን ወይም ቡድኖችን 

126  በዘር፣ በጎሣ፣ በቀለም፣ 

127  የዘር ሐረግ፣ ብሔር፣ ብሔራዊ ማንነት፣ ሃይማኖት፣ 

128  የኢሚግሬሽን ሁኔታ፣ ፆታ፣ ጾታዊ አገላለጽ፣ የፆታ ማንነት፣  

129  ጾታዊ ዝንባሌ፣ የቤተሰብ  

130  መዋቅር/የወላጅነት ሁኔታ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ዕድሜ፣ ችሎታ 

131  (የመገንዘብ ችሎታ፣ ማህበራዊ/ስሜታዊ እና አካላዊ)፣ ድህነት እና 

132  የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ደረጃ፣ ቋንቋ ወይም ሌላ በህጋዊ መንገድ ወይም 

133  ሕገ-መንግሥታዊ ከለላ የተሰጣቸው ባህሪያት ወይም ግንኙነቶች፣ 

134  የቢዝነስ፣ የሲቪክ፣ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፤ 

135  የአካባቢ ቅድመ መዋዕለ ሕፃናት እና ድህረ ሁለተኛ ደረጃ የትምህርት 
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136. ተቋማት፣ እና የአካባቢ፣ የስቴት፣ የአካባቢ፣ እና የፌዴራል 

137. ኤጀንሲዎችን ሁሉ ያጠቃልላል።; እና የባህል፣ የጎሳ፣ የዘር እና የሃይማኖት 

138. ቡድኖች. 

139.   

140 3.ተሳትፎ ማለት፥በተማሪዎች፣ በቤተሰብ፣መምህራን፣ በሠራተኞች፣ በትምህርት ቤቶች፣  

141 በቦርዱ፣ እና በሰፊው ማህበረሰብ መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ለማጠናከር 

142 በአስተማማኝነት የሚያጠናክሩ ልምዶቻቸውን ማካፈል ማለት ነው። 

143  

144 D. አቋም 

145 1. እንደ ማህበረሰብ አባልነቱ ካለበት ሃላፊነት አኳያ፣ 

146 ቦርዱ፡- የአቀንቃኝነት ሚናውን ማዳበር ቦርዱ ለሁሉም  

147 የ MCPS ተማሪዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የትምህርት አሰጣጥ ስርዓት 

148 እንዲሰፍን ሰፊውን ማህበረሰብ የሚወክሉ  

149 በርካታ ልምዶችን፣ ፍላጎቶችን እና እሴቶችን የሚያካፍሉ  

150 የማህበረሰብ አባላትን ተሳትፎ ይፈልጋል። 

151 1. ከቦርድ ፖሊሲ ACA ጋር የተሣለጠ፣ አድሎ የሌለበት፣ 

152 ፍትሃዊ፣ እና የዳበረ ባህል የሰፈነበት፣  

153 ቦርዱ በፍትሃዊነት መነፅር የተቃኘ እና የዳበረ የአፈጻፀም ባህል አስፈላጊነት 

154 ምላሽ ሰጪ ተግባር፣ እና ከዘረኝነት የፀዱ አገልግሎቶችን  

155 ማንኛውም ፕሮግራም በሁሉም ተማሪዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር 

156 ውሳኔ፣ ወይም ድርጊት፣የተገለሉ የተማሪ ቡድኖች ላይ 

157 ስትራቴጂያዊ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው 

158 ቦርዱ ያረጋግጣል። 

159  

160 2. ቦርዱ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ለማሳወቅ እና የማህበረሰቡን ስጋቶች፣ ምክረሃሳቦች እና  

161 አስተያየቶቻቸውን ለመቀበል እንዲሁም በቦርድ ፖሊሲ BFA ድንጋጌ መሠረት የተማሪዎችን  

162 ምርጥ ፍላጎት ለማሟላት እንደመርህ የሚመራበትን የቦርድ ፖሊሲዎችን ለማዳበር እና  

163 ሌሎች ጉዳዮችን ጭምር ለማከናወን የማህበረሰብ ተሳትፎ እድሎችን ማመቻቸት ይፈልጋል። 

164 ምንም እንኳን በማህበረሰብ ተሳትፎ ስትራቴጂ ከህብረተሰቡ የተሰጡትን 

165 ግብአቶች፣ ቦርዱ በአንክሮ የሚመለከተው ቢሆንም 

166 በቦርድ ለሚሰጡት ውሳኔዎች የመጨረሻው ሥልጣንና ኃላፊነት 

167 የቦርዱ ነው። 
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168 b. የመከባበር ባህል የሰፈነበት ድርጅት ለመገንባት የማህበረሰብ አባላትን ማሳተፍ 

169 ድርጅታዊ የመከባበር ባህል 

170 a) c. ግብአት ለማግኘት የተነደፉ ሂደቶችን ማዘጋጀት 

171 ይህ ፖሊሲ ከቦርድ ፖሊሲ ABC ስለ ወላጅ እና ቤተሰብ ተሳትፎ፣ 

172 እና የቦርድ ፖሊሲ ACA አድልዎ የሌለበት፣ 

173 የዳበረ የፍትሃዊነት ባህል የሰፈነበት ከሚለው ጋር 

174 መሣ ለ መሣ ይሠራል። 

175 b) የቦርድ ውሳኔዎች በአብዛኛው ተማሪዎችን በቀጥታ፣ 

176 የሚመለከት በመሆኑ በዚህ ፖሊሲ ድንጋጌ ላይ እንደተገለፀው 

177 የማህበረሰብ ተሳትፎ በተቻለ መጠን የተማሪዎችን 

178 ብዝሃነትና ልዩነት ትኩረት ትኩረት ተሰጥቶ የሚንፀባረቅበት መሆን አለበት 

179   

180 b. የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ የሆኑ ዜጎችን ብዝሃነትና ፍላጎቶች 

181 ከሚያንፀባርቁ  የተለያዩ በርካታ የማህበረሰብ አባላት 

182 እና ድርጅቶች ትብብር ይፈልጋሉ 

183  

185 3.  ቦርዱ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ለማሳወቅና፣  
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186 ማህበረሰቡ የሚያነሣቸውን ጉዳዮች፣ MCPS የሚያጋጥሙትን 

187 ተግዳሮቶች፣ የህብረተሰቡን ጠንካራ ፍላጎቶችና፣ ስጋቶችን የመተንተን፣ 

188 እድሎችን ለመስጠት የተለያዩ በማህበረሰብ ተነሳሽነት 

189 የሚከናወኑ ተሳትፎዎችን ያበረታታል። 

190  

191 4. ቦርዱ፣ ዋናው ጽ/ቤት እና የትምህርት ቤቶች ሰራተኞች፥ 

192 የእቅድ እና የትግበራ መመሪያዎች እና/ወይም ግብዓቶችን  

193 የመጀመርያውን እቅድ፣ በትግበራ እና በመገምገም 

194 የሁሉንም ማህበረሰብ. የተሳትፎ ግቦች (ለምሳሌ., ለ 

195 በማሳወቅ፣ በማሳተፍ፣ በማማከር ወይም በማስተባበር) ሊሆን ይችላል 

196 የሚገለጽ እና ለሥራው የሚመጥን  የተሳትፎ መመሪያ በጥንቃቄ በመተግበር፣ 

197 የተሳትፎ እንቅስቃሴዎችን በመንደፍ እና በመተግበር  

198 የዳበረ ምላሽ ሰጪ ባህል ያዳበረ ተሳትፎን በተግባር ያረጋግጣሉ። 

199 ባለሙያዎች የተሳትፎ እንቅስቃሴዎችን 

200 እቅዶች በሚያዘጋጁበት ጊዜ ከዚህ በታች ያሉትን  

201 የመርህ ጥያቄዎች በጥንቃቄ አፅንኦት መስጠት አለባቸው፦፡ 

202  

203 a) ይህ ውሳኔ በይበልጥ ተፅእኖ የሚያሳድርባቸውን ተሳታፊዎች 

204 (ውሳኔው በአብዛኛው የሚነካቸውና በ ተሳታፊ 

205 በስፋት በተደረገው ውይይት 

206 ባለድርሻ አካላት እና እድሎችን ስለመጠቀም 

207 ይህን ውሳኔ በጣም ውጤታማ ውሳኔ ለመስጠት መሳተፍ ያለባቸውን?) 

208  

209 b)  ተማሪዎች (የ MCPS ብዝሃነትን የሚያንፀባርቁ ተማሪዎች 

210 ተሰሚነት እንዳላቸው እንዲሰማቸው እንዴት መካተት ይችላሉ?) 

211  

212 c)  ተደራሽነት (ተሳታፊዎችን በንቃት ለማሳተፍ  

213 ምርጥ ስትራቴጂዎች ምንድናቸው?) 

214   
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215 d) የአሠራር ሂደት (ተሳታፊዎች በብቃት/በንቃት ለመሳተፍ እንዲችሉ 

216 የተሳትፎ ሂደቱ እንዴት ሊዘጋጅና ሊመቻች ይችላል? 

217   

218 e) ግምገማ (ጥረታችን መሳካቱን ወይም 

219 ውጤታማ መሆኑን እንዴት እናውቃለን?) 

220   

221 5. ቦርዱ፣ ዋናው ጽ/ቤት እና የትምህርት ቤቶች ሰራተኞች 

222 የማህበረሰብ ተሳትፎ ለመተግበር እና ለመገምገም የፍትሃዊነት ማረጋገጫ ይጠቀማሉ። 

223 የእኩል ተደራሽ ስለመሆኑ የፍትሃዊነት ማረጋገጫ 

224 የሚከተሉትን መሪ ጥያቄዎች ያካትታል፦ 

225   

226 e) a) ይህ አሰራር ወይም ውሳኔ የሚጠቅመው ወይም 

227 የሚያገለው ማንን ነው? 

228   

229 b) ውይይት ሲደረግ ከሁሉም ጎልተው የሚደመጡት ወይም 

230 ትኩረት የተነፈጋቸው/ትኩረት ያላገኙት የነማን ድምጾች ናቸው? 

231 የህብረተሰቡ እና የሚመለከታቸው ሰራተኞች ማናቸውም 

232 ጋር ተገቢ 

233   

234 c) ይህ ውሳኔ ምን አሉታዊ ተጽእኖዎች ወይም ያልተጠበቁ ውጤቶችን 

235 ሊያስከትል ይችላል? 

236   

237 d) በቀጣይነት መረጃ ለማግኘት እና ያስከተለውን ውጤት 

238 ለማወቅ/ለመሰብሰብ ምን አይነት ስልት ተዘጋጅቷል? 

239   

240 e) ተግባር/ውሳኔ እና አፈፃፀሙን በማሳወቅ 

241 ረገድ የተለያዩ ማንነቶች እና አመለካከቶች ተወክለዋል ወይ? 
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242  

243 6. የተሳትፎ ቴክኒኮች ማንኛውንም ዘዴ(ዎች) ሊያካትቱ ይችላሉ። 

244 ለተሳትፎ ግቦች ጋር ተገቢ የሆኑ፣ ነገር ግን 

245 በሚከተሉት ብቻ የተገደቡ አይሆንም። 

246   

247 a) በማህበረሰብ ተነሳሽነት የሚከናወኑ የተሳትፎ ዘዴዎች፣ 

248 ከቦርድ አባላት ጋር የመልእክት ልውውጥ ማድረግ፣ ወይም 

249 በቦርድ ስብሰባ ላይ የህዝብ አስተያየት ምስክርነቶችን ማዳመጥ፣ 

250 የማህበረሰብ ድርጅቶች ስብሰባዎች ላይ የቦርድ አባላት ወይም 

251 የ MCPS መሪዎች ተገኝተው እንዲሳተፉ መጋበዝ። 

252   

253 b) በዳሰሳ ጥናቶች ማህበረሰብን በስፋት በመድረስ 

254 የማህበረሰብ አስተያየቶችን መሰብሰብ፣ የማህበረሰብ ሁነቶች፣ 

255 ቤት ለ ቤት ቅኝት ወይም ሌሎች መረጃ የመሰብሰብ ዘዴዎችን 

256 እና ከህዝብ የሚሰጡ ግብ አቶችን በስፋት መጠቀምና መተንተን። 

257   

258 c) በአካል ወይም ቨርቹወል በተመቻቹ አነስተኛ ቡድኖች 

259 ውይይቶችን ማካሄድ የማህበረሰብ አባላት የፈለጉትን የውይይት ርእሶች፣ ጥያቄዎች፣ 

260 ወይም ጉዳዮችን የሚያነሱበት፣ ወይም በተዘጋጁ ጥያቄዎች ላይ በአቅራቢዎች፣ አማካኝነት 

261 እንዲወያዩ ማድረግ 

262   

263 (1) ተሳታፊዎች በአነስተኛ ቡድን በመሣተፍ 

264 የመወያየት እድል የሚያገኙበት 

265 ህዝባዊ ስብሰባዎች 

266   

267 (2) መሪዎች እና ተሳታፊዎች ተግዳሮት ያለባቸው ፈታኝ 
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268 ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እየተወያዩ በጋራ መፍትሔ የሚያገኙበት 

269 ስልጠና የሚሰጥበት የጥናት ክበቦች ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ፣ 

270  

271 (3) በተለይም 

272 በአንዳንድ የጋራ ፍላጎቶች ወይም በሙያ ልምድ 

273 የተመረጡ የትኩረት ቡድን ተሳታፊዎች፣ 

274   

275 (4)  በተለይ በሙያቸው ምክንያት ቴክኒካዊ ጉዳዮችን 

276 ለመተንተን የተጋበዙ የቴክኒክ ባለሙያዎች 

277 የሚሳተፉበት የሥራ ግብረ ኃይሎች ወይም ቻረቶች 

278   

279 d) በአቅራቢዎች ወይም በሕዝባዊ መድረክ ላይ 

280 ተሳታፊዎች መረጃ ለማግኘት፣ ምስክርነት ለመስጠት፣ 

281 ወይም ጥያቄዎችን መጠየቅ የሚችሉበት፣ ወይም 

282 ለአነስተኛ የቡድን ስብሰባዎች ውይይት 

283 የተመቻቸ እድል መጠቀም። 

284   

285 (1) የትኩረት ቡድኖች 

286 f) (2) የሥራ ግብረኃይል 

287 (3) የሥራ ቡድኖች 

288 (4) በቴክኖሎጂ የታገዘ ግንኙነት 

289 (5) አማካሪ ቡድኖች 

290 (6) ሕዝባዊ መድረኮች 

291   

292 6. ቦርዱ የ MCPS ሰራተኞች የማህበረሰብ ተሳትፎ ተግባሮችን 

293 ለመንደፍ፣ ለማመቻቸት እና ለማካሄድ የሚያስችላቸውን 

294 ተገቢ ጊዜ፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ እና ሙያዊ ትምህርት/ስልጠና፣ ለመስጠት ቁርጠኛ ነው፣ 

295 ለመንደፍ፣ ለማመቻቸት እና ለመምራት ታሳቢ ያደርጋሉ 
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296 ማህበረሰብ አስተያየቶች እና አሳሳቢ ጉዳዮች ስለ ተሳትፎ 

297   

298 7. ቦርዱ የማህበረሰብን ተሳትፎ በጠየቀበት ጉዳይ፣ 

299 የውሳኔ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ለቦርዱ ዉይይት በቀረቡት፡- 

300 ለማዳበር ማቴሪያሎች ላይ 

301 ማቴሪያሎች ላይ የሚከተለው መረጃ ይካተታል፦ 

302   

303 a) የ MCPS መመሪያዎች የተከናወኑ 

304 የማህበረሰብ ተሳትፎ ተግባራት ማጠቃለያ፣ ይኼውም፦ 

305 የተሳታፊዎችን መግለጫ፣ የተሳትፎ 

306 ግቦች፣ የተሳትፎ ውጤቶች፣ እና ሌሎች 

307 ውሳኔዎች ማህበረሰብን ለመድረስ ጥቅም ላይ 

308 የዋሉ ቴክኒኮችን ማካተት አለበት 

309   

310 b) ተማሪዎች እንዴት እንደተሳተፉ ወይም 

311 ተማሪዎች ለምን እንዳልተሳተፉ የሚያብራራ ማጠቀለያ። 

312   

313 c) የጋራ መግባባት ላይ ያልተደረሰበት ቢሆንም 

314 ተለይተው የተቀመጡ የትኩረት አቅጣጫዎች 

315 እና/ወይም አማራጮች ማጠቃለያ 

316   

317 e.የ ተ ለ ያ ዩ  የ ማ ህ በ ረ ሰ ባ ች ን  አ ባ ላ ት ን  ለ ማ ሳ ተ ፍ  ይ ፈ ል ጋ ል ፣  

318 በተለይም አዳዲስ የሚወከሉ ድርጅቶች 

319 በተለምዶ በዝቅተኛ ደረጃ ከተወከሉ ማህበረሰቦች መካከል፣ 

320 ለመደገፍ በቁርጠኛነት፣ ውጤታማ አጋርነት 

321 MCPS ስትራቴጂክ እቅድ 

322   

323 f. ስለ MCPS ተማሪዎች ማቀንቀን እና 

 

324 ቤተሰቦቻቸው ከአካባቢው ጋር በመተባበር ፣ 

325 የክልል እና የፌደራል መንግስት ኤጀንሲዎች 2. እንደ 

326 ማህበረሰብ አባልነት ካለው ሀላፊነት አንጻር፣ 

327 የትምህርት ሥርዓት ቢሮዎች፡ a. ያቀናጃሉ 
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328 ሪሶርሶችን እና አገልግሎቶችን ከማህበረሰቡ  

329 የትምህርት ቤት ፕሮግራሞችን፣ የቤተሰብ ልምዶችን ለማጠናከር፣ እና 

330 የተማሪ ትምህርት እና እድገት 333 

331   

332 8. የአካባቢ የትምህርት ቤት ማህበረሰቦችን፣ 

333 ጉዳዮች የሚመለከቱ የቦርድ ውሳኔዎች ቦርዱ የተማሪዎችን፣ የቤተሰቦችን 

334 እና የዚያን ትምህርት ቤት ሰራተኞች 

335 የሁሉንም ምርጫ ለማረጋገጥ እና ለማክበር፣ ጥረት ያደርጋል። 

336  

337 a)  ቦርዱ የማህበረሰብ ተሳትፎ ቀዳሚ ትኩረት መሆኑን  

338 የአካባቢ ትምህርት ቤቶች በቀጥታ ከራሳቸው ማህበረሰቦች 

339 ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ያረጋግጣል። 

340   

341 b)  c. ይፈልጋሉ እና የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት 

342 /ተወካይ የአካባቢ መሪዎች እንደአስፈላጊነቱ ከዚህ ፖሊሲ ጋር 

343 የሚጣጣም ጠንካራ የተሳትፎ ግቦችን እና እንቅስቃሴዎችን 

344 ለመንደፍ የሚያስችላቸውን ድጋፍ እና ቴክኒካዊ እርዳታ 

345 የመስጠት ኃላፊነት አለባቸው አካባቢያዊ ተሳትፎ 

346 ድርጅቶች፣ በተለይም ድርጅቶች አዲስ ወይም በተለምዶ ዝቅተኛ ውክልና የነበራቸው 

347 ማህበረሰቦች፣ በትምህርት ስርዓት d. መስጠት 

348 በስፋት የመሣተፍ ተደራሽነት ዕድል 

349 ማህበረሰብ፣ ሰፋት ያላቸውን የተለያዩ የሚወክል 

350 የማህበረሰብ ፍላጎቶች፣ ለመሳተፍ 

351 የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ላይ e.  መስጠት፣ 

352 በተቻለ መጠን፣ የትርጉም አገልግሎቶች እና 

353 ስለ ትምህርት ቤት የጠቃሚ መረጃዎች ትርጉም 



ABA 
የህዝብ አስተያየት ለመሰብሰብ የተዘጋጀ ረቂቅ 

3/24/2022 

 

 

354 የስርዓቱ ፕሮግራሞች፣ አገልግሎቶች፣ ፖሊሲዎች ወይም ጉዳዮች 3. 

355  የማህበረሰቡ ኃላፊነት አካል እንደመሆኑ 

356 አባል፣ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚከተሉትን ያደርጋል፡ ሀ. ተሳትፎን ይፈልጋል 

357 ከማህበረሰቡ እና እድሎችን ይሰጣል 

358 የአካባቢ/ትምህርት ቤት ግንኙነትን ማጠናከር b. 

359 መደበኛ እና ቀጣይነት ባለው መልክ መመሥረት እና ማቆየት። 

360 ከቤተሰብ ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነት እና 

361 ከማህበረሰብ ጋር መረጃ ለመለዋወጥ እና ለመጠየቅ 

362 ስለ ትምህርት ቤት እድገት፣ ሪሶርሶች፣ 

363 ፖሊሲዎች፣ እና ጉዳዮች 

364 C) c.  በተቻለ መጠን መረጃ ለመለዋወጥ 

365 በትምህርት ቤት አባላት የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች 

366 ማህበረሰብ 

367 d. ለመደገፍ እና ለማበልፀግ የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረግ 

368 የአካዳሚክ ስኬት እና አዎንታዊ እድገት 

369 ስለሁሉም ተማሪዎች 

370 e. ህይወት በንቃት እና በኃላፊነት መሳተፍ 

371 እና የአካባቢው ማህበረሰብ ማህበራዊ መዋቅር 

372  

373 E. ተፈላጊ ውጤት 

374  

375 ስለ ሁሉም ነዋሪዎች የሚያንፀባርቅ  በንቃት  የሚሳተፍ  ማህበረሰብ  ይኖራል። 

376 ተማሪዎች ብዝሃነት ያላቸው ማህበረሰቦች ከ MCPS ጋር በመተባበር 

377 ከሚያበረክቱት. ክህሎት፣ከስርዓቱ እውቀት፣ ሃሳቦች፣ ልምዶች፣እና ፍትኃዊ የትምህርት አሰጣጥና 
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378 ስኬት፣ እንዲሁም ደህንነት ሁሉም ተማሪዎች ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። 

379 የማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት የቦርዱን ውሳኔ አሰጣጥ የሚቀርጹ  

380 ጉዳዮችን፣ አማራጭ እድሎችን እና ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎችን  

381 እንዲያውቁ እና የሚረዱ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሲሆን፣ 

382 የማህበረሰቡ ባለድርሻ አካላት ስለፍላጎታቸው፣ እና ሊደመጡ የሚገባቸው አሳሳቢ ጉዳዮችን ትንታኔ  

383 ለመስጠት በርካታ የተለያዩ እድሎች ይኖራቸዋል። 

384 F. የአፈጻጸም ስልቶች 

385 1. 1.የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት፥ 

386 ይገመግማል ያለውን የማህበረሰብ ተሳትፎ ሁኔታ፣ መገምገም 

387 ፖሊሲዎች– – 

388 a) በጽ/ቤት ደረጃ ዓይነተኛ ምላሽ የሚሰጥ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና 

389 የአተገባበር መመሪያ እና መገልገያዎችን/ሪሶርሶችን 

390 የሚያዘጋጅ እና የሚተገብር አሰራሮችን መፍጠር፣ አስፈላጊዎቹን መከለስ 

391 ደንቦች ኮሚቴዎችን የመመሥረት ሃላፊነት አለበት። 

392 እና አሰራሮችን ይህን ፖሊሲ የሚደግፍ፣ 

393 ወቅታዊ ሪፖርቶች ቦርዱ የማህበረሰቡን ሁኔታ በተመለከተ ተሳትፎ 

394 እና 

395  

396 b) በየደረጃው ላሉ ሰራተኞች ስለ ማህበረሰብ ተሳትፎ 

397 ሁሉን አቀፍ፣ ምላሽ ሰጪ፣የፀረ-ዘረኝነት 

398 ስትራቴጂዎችን እና 
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399 እንዴት መተግበር እንዳለባቸው ስልጠና ይሰጣል። 

400  

401 2. ቦርዱ በትምህርት ስርዓት፣የማህበረሰብን አስተዋጽኦ፣ ተሳትፎ፣ 

402 ምክር፣ ወይም ትብብር፣ አስፈላጊ ሲሆን የቦርድ 

403 ፖሊሲዎች፣ሥርዓተ ትምህርት፣ መገልገያዎች እና የባጀት ምደባ ጉዳዮችን ጭምር የተለያየ 

404 ቋንቋ ያለው ማህበረሰብ እና ብዝሃነት አንጻር የማህበረሰብን 

405 አስተዋጽኦ ይፈልጋል። 

406 3 በተጨማሪ፣ ከማህበረሰብ ተሳትፎ የተገኙ ግብአቶች 

407 ለውሳኔ አሰጣጥ እንዴት ግንዛቤ እንደተወሰደና በጥቅም ላይ እንደዋለ 

408 ለተሳታፊዎች የሚያሳውቅበትን ተገቢ የሆነ ስትራቴጂ ይቀይሳል። 

409   

410 G. ግምገማ እና ሪፖርት 

411 ይህ ፖሊሲ በቦርዱ የፖሊሲ ግምገማ አሠራር መሰረት ይገመገማል 

412   

413 ተዛማጅ ምንጮች፡- ዓለም አቀፍ የህዝብ ተሳትፎ ማህበር 

414 የብዝሃን ማህበረሰብ ተሳትፎ፣  

415 የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

416 ስኩልስ የፍትሃዊነት ማረጋገጫ፣ MCPS ምላሽ ሰጪ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና ባህል 

417 የማስፈጸሚያ መገልገያ 

418  

419 የፖሊሲው ታሪክ፡- በውሳኔ ቁጥር 287--74 ሜይ 28 ፀደቀ። 

420 1974፣ በውሳኔ ቁጥር 268--76 ተሻሽሏል፣ 

421 ሜይ 11፣ 1976፣ በውሳኔ ቁጥር 346-06 ተሻሽሏል፣ 

422 ጁላይ 18 ቀን 2006፣ በውሳኔ ቁጥር 327 ተሻሽሏል፣ 

423 ጁን 13፣ 2013 በውሳኔ ቁጥር 438 ተሻሽሏል። 


