
Buffalo Public Schools 

ፌደራላዊ ክፍሊት ንዝግበረሎም ፕሮግራማት ግምገማ

ዝተኸበርኩም ወናኒ ብርኪ ከም ምዃንኩም መጠን፣ ነዚ 10-ሕቶ ዘለዎ ግምገማ ብምምላእ፣ ነቲ ናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ 
ዓመት ዘለዉ ፌደራላዊ ክፍሊት ንዝግበረሎም ተበግሶታት ናይ ባጀትን መደብ ኣወጻጽኣ ዝኸውን ሃበሬታ ሃቡ።

ናይ Buffalo Public School District ካብ ዝተፈላለዩ ፌደራላዊ ፕሮግራማት ሓገዛት ገንዘብ 
ይቅበል እዩ። እዚ ግምገማ ኣብ እዞም ዝስዕቡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ፤

 Title I – ነቶም ኣዝዮም ስኡናት ዝኾኑ ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ምሕጋዝ
 Title IIA – ልዑል ብቅዓት ንዘለዎም መምሃራንን ኣመሓደርቲን፣ ከምኡ ውን ሞያዊ ምዕባለ

ምድጋፍ

 Title III – ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሮን ስደተና ተምሃሮን ምድጋፍ
 Title IV – ናይ ተምሃሮ ደገፍን ኣካዳሚካዊ ምዕባለን

እቲ ግምገማ ኣብዞም ዝስዕቡ አርእስትታት እናፈላለየ ከተኩር እዩ፤

 ናይ ኣመሃህራ ስልቲ ተበግሶታት
 ተምሃራይ ቴክኖሎጂ ናይ ምጥቃም ዓቕሚ
 ናይ ተምሃራይ ማሕበራዊ/ስምዒታዊ ደገፋት
 ነቶም ኣዝዮም ስኡናት ዝኾኑ ተምሃሮና ምድጋፍ
 ንስደተኛ ተምሃሮን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሮ ምድጋፍ
 ንወለድን ስድራ ቤታትን ምድጋፍ
 ናይ ሞያዊ ምዕባለ ተበግሶታት

1. ኣየናይ(ኖት) ናይ ወናኒ ብርኪ ጉጅለ(ታት) ነዓኻ(ኹም) ብዝበለጸ ይገልጸካ(ጹኻ)? (ንዝምልከቱኻ ኩሉ ምልክት ግበር)

o ናይ Buffalo City ተቀማጢ
o ናይ Buffalo Public Schools ተምሃራይ
o ናይ Buffalo Public Schools ደጋፊ ሰራሕተኛ (ንኣብነት፣ ናይ PCTEA ኣባል)
o ናይ Buffalo Public Schools መምህር/ ጋይዳንስ ካውንስለር/ ሶሻል ዎርከር፣ ወዘት (ንኣብነት፣ ናይ BTF ኣባል)
o ናይ Buffalo Public Schools ናይ መምሀር ሓጋዚ/ደጋፊ ( ንኣብነት፣ ናይ BEST ኣባል)
o Buffalo Board of Education ኣባል (ንኣብነት፣ ናይ School Board ፕረዲዘንት)
o Buffalo Public Schools administrator (ንኣብነት፣ BCSA ኣባል)
o መሰረቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ዝገበረ ትካል ኣባል/ወኪል
o ብጀካ እንግሊዝ ካልእ ቋንቋ ናይ ዝዛረብ ገዛ ኣባል
o Title I Buffalo Public ቤት ትምህርቲ ናይ ዝምሃር ተምሃራይ ወላዲ/መጉዚት (ንኣብነት፣ ዝኾነ ቤት ትምርቲ

ብጀካ 50፣ 64፣ ወይ 195)

(Tigrinya)



o Title I ዘይኮነ ናይ Buffalo Public ቤት ትምህርቲ ናይ ዝምሃር ተምሃራይ ወላዲ/መጉዚት (ንኣብነት፣ ቤት 
ትምህርቲ 50፣ 64፣ 195) 

o ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወኪል (ንኣብነት፣ ኣብ University at Buffalo ፕሮፌሰር/ተመራማሪ) 
o ግዱስ ዜጋ 
o ካልእ (ግለጽ) _________________ 

 

ካብዚ ንታሕቲ ኸኣ ገለ ኣብ ናይ 2022-2023 ናይ ትምህርቲ ዓመት ክህልዉ ዝኽእሉ ናይ Title I/Title IIA/Title III/Title 
IV District ተበግሶታት ተገሊጾም ይርከቡ። ካብዞም ክህልዉ ዝኽእሉ ዝስዕቡ ተበግሶታት ነየኖት ክትድግፍ ከም እትኽእል 
ኣመልክት። ንዝምልከቱኻ ኩሉ ምረጽ። 

2. ንምህሮ ዝምልከቱ ተበግሶታት፤ (ናይ ገንዘብ ምንጪ ክኾኑ ዝኽእሉ ነዞም ዝስዕቡ የካትቱ Title I፣ Title IIA፣ Title III ን 
Title IV ን) 

o ትምህርቲ ንዝብርትዖም ተምሃሮ ተወሳኺ ናይ ንባብን ቁጽሪ ሓገዝ ፕሮግራማት ምግዛእ።  

o ናይ ንባብን ቁጽሪ ደገፍ መምሃራን ምስ ተምሃሮ ብቀጥት ንኽሰርሑ።  

o ትምህርቲ ንዝብርትዕም ተምሃሮ ተወሳኺ ካብ ክፍሊ ወጻኢ ናይ መምሃሪ ዕድላት ምቅራብ (ንኣብነት፣ ናይ ሳመር 
ፕሮግራማት፣ ናይ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ፕሮግራማት፣ ናይ ቀዳም ፕሮግራማት)። 

o ናይ ዝውሃቡ ዝተፋጠኑ ፕሮግራማትን Advanced Placement (AP) ኮርስ ቁጽርታትን፣ ከምኡ ውን ተምሃሮ ኣብ 
ናይ AP ኮርሳት ንምስታፍ ንዝኽእሉሉ ዓቕሚ ዘስፍሑ ተበግሶታት ምብዛሕ 

o ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጋፍሑ፣ ንማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ኣብ ናይ ተውኔታዊ ኪነ ጥባባት ዘሳትፉ 
ዕድላት ዕድላት  ምቅጻ (ንኣብነት፣ ተዋስኦታት፣ ሙዚቃዊ ተዋስኦታት)።  

o ተምሃሮ ኣብ ናይ ኢንስትሩመንታል ሙዚቃ ንዘለዎም ተሳትፎ ምግፋሕ።  

o ባህልን ቋንቋን ኣብ ግምት ዘእተዊ ናይ ምህሮ (CLRI) ደገፋት።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ 

o ካልእ__________________________ 

 

3. ኣገልግሎት ቴክኖሎጂ ንተምሃሮ፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጭ ነዞም ዝስዕቡ ከካትቱ ይኽእሉ Title I፣ Title IIA ን Title IV 
ን) 

 
o ተወሰኽቲ ሶፍትዌርን ኣብ ዌብ-ዝተመስረቱ ናይ ትምህርታዊ ኣፕሊኬሽናት ምግዛእ። 

o ንሓደሽቲ ተምሃሮ ኣብ ናይ ቨርቹዋል ክላስሩም ቴክኖሎጂ ስልጠና ምሃብ 

o ንተምሃሮ ኣብ ሓደሽቲ ናይ ቨርችዋል ናይ ምህሮ ባይታታት ሓገዝ ክህቡ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ Instructional 
Technology Coaches ምቁጻር።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ 



o ካልእ _____________________ 

 

4. ናይ ተምሃራይ ማሕበራዊ/ስምዒታዊ ደገፋት፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጪ ነዞም ዝስዕቡ ከካትቱ ይኽእሉ Title I፣ Title IIA 
ን Title IV ን)   

o ማሕበራዊ/ስምዒታዊ ጸቕጥታት የጋጥሞም ንዘለዉን ነቶም ናይ ስነ ኣእሙሮ ጥዕና ጸገማት ዘለዎም ተምሃሮ 
ብዝሓሸ መገዲ ምልላይ ንክኽእሉ፣ ንሰራሕተኛታት ናይ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ምሃብ። ምእንቲ ነቶም ተምሃሮ 
ናብ ካውንስለር/ሶሻል ዎርከር ሪፈር ንምግባር። 

o ኣብ ናይ ማሕበራዊ ስነ ኣእሙሮኣዊን ናይ ደህንነት ብቅዓታት ስልጠናን ቀጻሊ ደገፍ ምሃብ።  

o ግዳም ሓደር ንዝኾኑ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ንዝተሰጉን/ወይ ንዝጠነሳን/ ወይ ደቀን የዕብያ ንዘለዋ ተምሃሮ ደገፍ 
ምሃብ።  

o ንተምሃሮን ስድራ ቤታትን ናይ ነፍሰ ቅትለትን ዘይ ሕጋዊ ዕጽታት ካብ ጉቡእ ወጻኢ ምጥቃም ናይ መካላኸሊ 
ምንጭታት ምሃብ።  

o ናይ ምድሃል ተግባር መካላኸሊ ፕሮግራማት፣ ስልጠናን፣ ናይ ምድሃል ተግባራት (ሳይበር ቡሊዪንግ ወሲኽካ) 
ብዝሓሸ መገዲ ሪፖርት ዝግበሩ መገድታት ምቅራብ።  

o ኣዎንታዊ ጠባይ፣ ናይ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ደህንነት ስትራተጂታትን ብኩራት ተምሃሮ ንምንካይ ክሕግዝ ዝኽእል 
ተራ ዝሓለወ ናይ ደገፍ ሲስተም ከደንፍዕ ዝኽእል ናይ ምኽሪ ደገፍ ንኹለን ናይ ቤት ትምህርቲ ህንጻታት።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ 

o ካልእ _____________________ 

 

5. ነቶም ኣዝዮም ስኡናት ተምሃሮና ምድጋፍ፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጪ ነዞም ዝስዕቡ ከካትቱ ይኽእሉ Title I ን Title IV 
ን) 

o ናብ ናይ ሆምለስ ሸልተራት እናኸዱ ንወለዲ ነቶም ክረኽቡዎም ዝክእሉ ናይ ደገፍ ኣገልግሎታት ክሕብሩዎም 
ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ምሓዝ።  

o ናይ ክንክን ጥዕና ምንጭታት ብዝሓሸ መገዲ ንዘድልዮም ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ነቲ ዝድለ ምንጪ ምቅራብ። 
እዚ ኸኣ ብዛዕባ ጥዕናን ደህንነትን ንተምሃሮን ወለድን ኣስተምህሮ ምሃብ የካትት።  

o ንግዳም ሓደር ቀለውዕ ናይ ቤት ትምህርቲ ስንቅን ዩኒቮርምን ምግዛእ።  

o ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ተምሃሮ፣ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንኽቅጽሉ እሞ ድሕሪ ምፍትሖም ንኮሌጅ 
ምእንቲ ክዳለዉ፣ ደገፍ ምሃብ።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ 

o ካልእ _____________________ 

 



6. ንስደተኛ ተምሃሮን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሮ ደገፍ ምሃብ፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጪ ነዞም ዝስዕቡ ከካትቱ ይኽእሉ 
Title I፣ Title IIA ን Title III ን) 

o ቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ ንዝኾኖም ተምሃሮን ስድራ ቤትን ንዘድልዩዎም ፉሉይ ጠለባት ከማልኡ ዝኽእሉ ዝተፈልዩ 
ቀረባት፣ ፕሮግራማትን ደገፋትን ምቅራብ። 

o ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ንዝዛረቡ ተምሃሮን ስድራ ቤትን ንዘድልዩዎም ፉሉይ ጠለባት ከማልኡ ዝኽእሉ ዝተፈልዩ 
ቀረባት፣ ፕሮግራማትን ደገፋትን ምቅራብ። 

o ንመምሃራን፣ ኣመሓደርቲ፣ ሓገዝቲ መምሃራንን ደገፍትን ነቶም ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሮ ንዘለዉዎም ጠለባት 
ደገፍ ንምሃብ ዘኽእሉ ስልጠና ምሃብ።  

o ናይ መተርጎሚ መሳርያታትን ቀረባትን ምቅራብ (ንኣብነት፣ ናይ መተርጎሚ ሄድሴታት/ኣብ መንጎ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሰራሕተኛታትን ስድራ ቤታትን ዝሓሸ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ክህሉ ዘኽእሉ ሶፍትዌራት፣ ብመጽረዪ ኣፍ 
ቋንቋ ዝተጻሕፉ ሰነዳት፣ ንነፍስወከፍ ዝመጸ ሃድሽ ተምሃራይ ናይ መዝገበ ቃላትመጽሓፍ፣ ወዘት 

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ 

o ካልእ _____________________ 

 

7. ንወለድን ስድራ ቤታትን ደገፍ ምሃብ፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጪ ክኸውን ዝኽእል Title I) 

o ወለዲ ኣብ ናይ ደቆም ህይወትን ትምህርቲን ንኽዋስኡ ዘኽእሉዎም ብቤት ትምህርቲ-ደረጃ ዝግበሩ ዕድላት 
ምዝያድ።  

o ኣብ ነፍስወከፍ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ ናይ ወለዲ ምንጭታት ከም ዘለዉዎ ሒዝካ ምጽናሕ። 

o ኣብ Title I ቤት ትምህርትታት ንዘለዉ ናይ Parent Engagement Liaison ፕሮግራማት ከምዘለዉዎ ሒዝካ 
ምጽናሕ።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ  

o ካልእ _____________________ 

 
8. ናይ ሞያዊ ምዕባለ ተበግሶታት፤ (ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምንጪ ነዞም ዝስዕቡ ከካትቱ ይኽእሉ Title I፣ Title IIA፣ Title III ን 

Title IV ን) 
 

o ንሰራሕተኛታት ናይ Next Generation ን ካልእ ናይ NYSED ናይ ምህሮ ደረጃታት ስልጠና ምሃብ (ንኣብነት፣ 
ቁጽሪ፣ እንግሊዝ፣ ሶሻል ስታዲስ፣ ወዘተ) 

o ንሰራሕተኛታት ናይ ቨርቹዋል ምህሮ ስትራተጂታትን ናይ ኦንላይን ናይ ምህሮ ፕሮግራማትን ስልጠና ምሃብ 
(ንኣብነት፣ Schoology) 

o ንሓደሽቲ መምሃራንን ናይ ቤት ትምህርቲ ኣመሓደርቲ ናይ ጓስነት (ሜንቶሪንግ) ፕሮግራማት ምድላው። 

o ኣብ ውሽጢ ስራሕ ዝተኻተተ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ከምኡ ውን ናይ ምህሮ ስልጠናን ደገፍን ንመምሃራን 
ምሃብ።  



o ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን ከምኡ ውን ቁጽሪ ዘተኮረ ሞያዊ ምዕባለ ምሃብ።  

o ንምምሃር ተምሃሮ ዝድግፉ ናይ ኣመሃህራ ስትራተጂታት ሞያዊ ምዕባለ ንመምሃራን ምሃብ።  

o ንቋንቋ እንግሊዝ ከም ሓድሽ ቋንቋን (ENL) ናይ ስፔሻል ኤጁኬሽን መምሃራን ሞያዊ ምዕባለ ምሃብ።  

o ንኣመሓደርቲ ሞያዊ ምዕባለ ምሃብ።  

o ኣብ ቤት ትምህርትን ክፍልን ኣዎንታዊ ሃዋህው ንክህሉ ብዛዕባ ዘኽእሉ ቲክኒካት ንመምሃራንን ኣመሓደርትን 
ስልጠና ምሃብ (ንኣብነት፣ ካልእ ኣማራጺ መቅጻዕትታት፣ ንነገራት ናብ ንቡር መምለሲ ኣሰራርሓታት፣ ባህልን 
ቋንቋን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣመሃህራ፣ እና ኣመትካ ኣብ ክፍሊ ናይ ምምሕዳር ቴክኒካት፣ ማሕበራዊ ስምዒታዊ 
ኣመሃህራ፣ ብግልጺ ዘይርኤ ኣድልዎ፣ ንማህሰይቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ክንክን፣ ወዘተ) 

o ነቲ ንተምሃሮ ዝህብዎ ምህሮ፣ ብመሰረት ጠለባት ተምሃሮ ምእንቲ ከመዓራርዩዎ ምእንቲ ክኽእሉ ናይ ኣሃዝ 
ኣጠቃቅማ ስልጠናን ደገፍ ምሃብ።  

o ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሱ ወላ ሓደ 

o ካልእ _____________________ 

 

9. ኣብቲ ግምገማ ንዘየለዉ ፉሉይ ተበግሶታት ትድግፍ እንተ ኾይንካ፣ ንሓሳባትካ ኣብዚ ኣካፍል _________። 

 

10. እቲ ዲስትሪክት የማዕብሎ ንዘሎ ናይ Consolidated Application for Federal Funding፣ ካብ ወነንቲ ብርኪ ተወሳኺ 
ሓሳባትን ንምቕባልን ተሳትፎ ንምውሳኽን ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ብኣካል-ተረኺብካ ዝግበር ህዝባዊ ኣኼባ፣ ብኦንላይን ዝግበሩ 
ኣኼባታት ኣብ ጁላይን ኦገስትን ክግበሩ እዮም። ነቲ ኣኼባ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ዲስትሪክት ዌብሳይት 
www.buffaloschools.org ን ብመገዲ ናይቲ BPS Parent Centers Facebook ገጽ ክርከቡ ይኽእሉ። ከምኡ ውን፣ 
ብመገዲ ኢሜይልን ናይ ቴክስት መዘኻኸሪ፣ ነቶም ዝተመዝገቡ ክሕበር እዩ።  

ንናይ 2022-2023 ናይ ፌደራላዊ ትምህርቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተባሂሉ ዝዳለው 
ኣጠቃላሊ መመልከቲ ኣመልኪቱ ዝግበሩ ተኸታተልቲ ኣኼባታት 
 
ሶሉስ፣ ጁላይ 12 ሰዓት 5:30pm – Title I ን Title IIA ን 

 ኣብዞም ከባቢታት ባጀት ኣብ እነዳልወሉ እዋን ነቲ ዘውጻእናዩ ንድፊ መደባት ናባኹም 
ብምቕራብ ሓሳብኩም እንታይ ከም ዝኾነ ክንሓተኩም ኢና፤  

 ተወሳኺ ናይ ትምህርታዊ ደገፋት (ንኣብነት፣ ናይ ምንባብ/ቁጽሪ ሓገዝ) 
 ናይ ወለዲ ተሳታፍነት 
 ሞያዊ ምዕባለ  

 
ሶሉስ፣ ጁላይ 19 ሰዓት 5:30pm – Title III ን Title IV ን 

 ኣብዞም ከባቢታት ባጀት ኣብ እነዳልወሉ እዋን ነቲ ዘውጻእናዩ ንድፊ መደባት ናባኹም 
ብምቕራብ ሓሳብኩም እንታይ ከም ዝኾነ ክንሓተኩም ኢና፤  

 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ትምህርቲ 
 ኣካዳሚካዊ ምዕባለ 
 ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምደባ 

http://www.buffaloschools.org/


 ናይ ስእልን ተዋስኦን ኪነጥባባዊ ስራሓት 
 ማሕበራዊን ስምዒታዊ ደገፋት 
 ናይ ምህሮ ቴክኖሎጂ 

 
ሶሉስ፣ ኦገስት 23 ሰዓት 5:30pm -- ፌደራላዊ ፕሮግራም ባጀታት 

o ኣብ ናይ ጁላይ ኣኼባና ንዝሃብኩምና ሓሳብ ተጠቂምና፣ ነዞም ዝስዕቡ ንዘለዉ ባጀታት 
ክንግምግም ኢና፤ 

 Title I  
 Title IIA  
 Title III  
 Title IV  

 
 

ካብዞም ዝስዕቡ ንሓደ ምረጽ፤ 

o ኣዝዩ ድልየት ኣሎኒ፣ እንተ ወሓደ ኣብ ሓደ ናይ ኦንላይን ኣኼባ ንኽሳተፍ መደብ ኣሎኒ።  

o ኣዝዩ ድልየት ኣሎኒ፣ ነቲ ዌቢናር ንኽምልከት ዝኽእለሉ ቴክኖሎጂ ግን የብለይን።  

o ኣዝዩ ድልየት ኣሎኒ፣ እንተ ኾነ ግን ምእንቲ ኽሳተፍ ኣተርጓሚ ኸድልየኒ እዩ። (ኣብቲ “ካልእ” ዝብል ቦታ ነቲ ቋንቋኻ 
ሓብር) 

o ነቲ ዌቢናር ንኽምልከቶ ድልየት የብለይን፣ እንተ ኾነ ግን ስለ ዝሓተትኩምኒ የመስግን።  

o ካልእ ___________________________________ 

 

  

 


