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ተልእኮ

እዚ ተልእኮ ናይ ሾርላይን ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ማለት ን ምቅራብ ሕብረት ምምሃር
ማሕበረ ሰብ እዚይ ምርጫታት ንኩሉ ተምሃሮታት ንዝመሃሩ ኣካዳሚ ን ናይ ስራሕ- ሂወት
ክእለት ዝደልዩ ክዕወቱ ንናይውልቆም ዓቕሚ ን ክኾኑ ሓላፍነታውያን ዜጋታት።

ዝሳተፍ ኣእምሮ፡ ዘበራብር ሕልሚ፡ ዝቃለሱ ሂወት
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ምዝገባ ታሪኽ

ምዝገባ እመጽኡ ኣታዊኩም
ን ምክፋል ን ንናትና
ወጻኢታት እዚ ዝራኣ
ንምሓዝ ዝተረጋግአ ን
ሰለስተ ዓመት ኣቐድሚና
( ረአ ጉድኒ ኣራንሾኒ መስመር
ቻርት) . 

ዝተረጋግአ
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ምንቁልቃል ምዝገባ ካብ ኮቪድ
ዝጀመር ( ረአ ጊድኒ ቀጠልያ
መስመር ኣብቲ ቻርቲ

ግዚያዊ ምዝገባ

Decline of
508 students
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ምዝገባ ማለት ፕሮጀክት ቀጻሊ እናቆልቀለ

ኣብልዕሊ እዚ ዝመጽእ 5 ዓመታት፡፡
ምክንያታት ተጽዕኖ ዝገብሩምንቁልቃል

ምናልባት ዝውክሉ፥

• ዋሕዲ ህዝቢ ዕቤት ድሕሪ ኮቪድ

• ኣብገዛ ትምህርቲ ምዝገባ ወሲኹ ን

ቀጺሉ ድሕሪ ኮቪድ

• ዋሕዲ ምህላው ን ዝተመጣተነ

ገዛውትን

ፕሮጀክት ምዝገባ

Projected continued decline
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እንታይ ማለት እዩ
እዚ?

2022-2023 ቤት ትምህርቲ ዓመት

እዚ ድስትሪክት ይደሊ ክመሓላልፍ ምጡን ባጀት ናብ
ስቴት ብ ነሓሰ 31፡2022። ነዚ ክንገብር ንሕና ንደሊ
ክነጉድል ወጻኢታትና ናብ ከባቢ $5 ሚሊዮን።
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እንታይ ዝገበርናዮ
ኣሎና ኣብዚ ዕለት?

ተቆጺሩን ን ምዱባት ኣባላት ን ውሕዳት ክፍልታት ብምክንያት

ምጉዳሉ ምዝገባ 2022-23

እንደገና ተመዲቦም ኣብዘይ ክፍሎምመምሃራን ንሓገዝ ኣቲ

ቦታታት ን ጎዲሉ ሓደ ናይ ኣማሓዳሪ ቦታ

ሰሚሩምዕቃባት ብገምገማ $3. 5 ሚሊዮን

ምግዳፍ ብግምገማ $1.5 ሚሊዮን ን ምቁራጽ

7



$1.5M እንታይ ንሕና ዘይንክእሎ ንምፍታሕ
$1 •5ሚሊዮን

ሽያጥ

• ሽያጥ ንብረታት-ብ
ሕጊ ፡ ኣታዊ የርክብ
ካብቲ ሽያጥወይ
ኣካራይ ናይቲ ንብረት
ብግዲ ትከይድ ናብቲ
ካፒታል ፕሮጀክት

ክፍሊት

• ክፍሊት ብዝሒ
ቴክኖሎጂ ቐረጽ-ሕጋዊ
ዓቐን ን ቴክኖሎጂ
ቀረጽ ማለት ኣቀዲሙ
ወጺኡ ን ሓገዝ
ኢንተርነት ኣክሰስ፡
ኢመይል፥
ቤትትምህርቲ ን
ዲስትሪክት ዌብሳይት ን
መተካእታ ናይ
ቴክኖሎጂ ንብረታት

ወሰኽ

• ወሰኽ ከባብኢቀረጽ -
ከባቢ ቐረጽማለት
ይሙርከስ ኣብመዝገባ
ን ንሕና ኣቀድምና
ዝሓገዝናዮን ብ
ዝበዝሐ ዘለዉብ ሕጊ

ግደፍ

• ግደፍ ምኽፋል ግዴታ
ክፍሊታት ( ዩትሊቲ፡
ኢንሹራንስ፡ሕጋዊ
ክፍሊት፡ ኮንትራት
ኣገልግሎት ን ተምሃሮ)

• ግደፍ ኣኼባ
ንሰራሕተኛታትና
ኩንትራት ሕጋዊ
ግዴታ
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እንታይ እዩ ዝቅጽል ደረጃ?

ንሕና ንደሊ ንምቁራጽ ካልእ $1•5 
ሚሊዮን ካብ፥

• መሳሪሒ/ቀረባት/መገሻ

• ተወሳኺ ኣባላት ኣቀማምጣ
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ንሕና ንፈትዎ ናትኩም ርእይቶ

ንሓና ንእክብ ኣሎና ርእይቶካብ ኣባላት፡ ስድራቤታት ን ሕብረተሰብን ብዛዕባ እቲ ዝተረፈ $1•5 ሚሊዮን
ኣብ ምጉዳል። ኣብዚ ሊንኪ ንቲ ሰርቨይማለት ኣብቲመወዳእታ ናይ ዚ ቪድዮ ን ኣብቲ ዲስትሪክት ዌብ ሳይት

ሆም ፔጅ

ሰነ 9, 2022 ሰነ 21, 2022 ሓምለ 19, 
2022

ነሓሰ 23, 2022 ፎል 2022

ሰርቨይ ክዕጽው

እዩ።

ሓበሬታ ዝህብሉ

ንቦርድ

ናይ መጀመርያ

ደረጃ

ዝተመጣጠነ

ባጀት ን ናብ

ቦርድ

ንህዝቢ ይሰምዑ ን

መወዳእታ ባጀት

ወግዓዊ ምውሳድ ብ

ቦርድ

ፎርም ሓድሽ

ባጀት መጽናዕቲ

ስራሕ ጉሩፕ
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የቐንየልና

ዝሳተፍ ኣእምሮ፡ ዘበራብር ሕልሚ፡ ዝቃለሱ ንሂወት
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