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ከጥቂት ሳምንት በፊት፣ ስለ ብዝሃነት፣ አካታች እና ፍትሐዊነት ጽፌ ነበር። ያ ጦማር ለንባብ ከበቃ በኋላ፣ አንድ በቴሌቪዥን 
የተላለፈ የንግድ ማስታወቂያ ትኩረቴን በመሳብ እንዳስብ አድርጎኛል። 
 
በንግድ ማስታወቂያው ላይ ተናጋሪው የሚለው "እኛ የምንኖርባት ዓለም እውቀት/ጥበብን እኩል ታከፋፍላለች፣ ነገር ግን እድልን 
በእኩል አታከፋፍልም፣ እና መንገዶቹም ሁል ጊዜ አንድ ዓይነት አይደሉም” ይላል። ይህንን ጥቅስ በኢንተርኔት ላይ ስዳስስ ስለ 
ታመቀ ጥበብ/እውቀት በርካታ የሚቃረኑ አመለካከቶችን እና ክርክሮችን/ሙግቶችን አግኝቻለሁ። ስለ ጥበብ/እውቀት ትርጓሜ 
ብዙዎች ለመከራከር ወይም ጠባብ ትርጉም ለመስጠት የሚፈልጉ ይመስላል። 
 
ምናልባትም፣ ትኩረቱ ወደ ዕድል ሊሆን ይገባል። በ ምርምር እንደተገለጸው በቅርቡ ዋሽንግተን ፖስት/Washington Post 
የንግድ ማስታወቂያ ላይ እንደተነገረው ብሂል እድል ለሁሉም ማህበረሰብ በእኩል እንዳልተዳረሰ እና እውቀት/ጥበብ ግን 
የሚዳረስ መሆኑን የሚደግፍ ይመስላል።  
 
ከቅድመ መዋለ ህፃናት እስከ ምረቃ ድረስ ያለው የተማሪ እይታ ስለ ዕድሎች ተደራሽነት ሲወሳ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ 
ላይ ለመድረስ መሆን አለበት። ት/ቤቱ ወይም የትምህርት ሥርአቱ ምንም ይሁን ምን ጉዳዩ እውነትነት አለው፣ እና እንደውም 
ከድህነት ለሚመጡ ተማሪዎች የበለጠ ወሳኝነት ስለሚኖረው በእንግሊዝኛ በተሟላ ሁኔታ መማር በታሪክ አነስተኛ አገልግሎት 
መሆኑን ነው። 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ በአንደኛ ደረጃ እና በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ለሚማሩ ለሁሉም ተማሪዎች በትክክል 
እኩል እድል ለመስጠት/ለመፍጠር ነው ጠንካራ በሆነ መሠረታዊ ክህሎቶች ላይ የሚያተኩረው። ለዚህም ነው እውቀታቸውን 
ለማዳበር ከፍተኛ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች ለመለየት በፊት የነበረውን አሠራር አሻሽለን እንደገና ያዳበርነው። ስም፣ ዘር እና 
ት/ቤት ሳይገለጽ ለሁሉ የሚሆን አይነት ማጣራት እየተጠቀምን እውቀት ማዳበር እና ግስጋሴ የሚፈልጉ ተማሪዎች በሙሉ 
እድሉን ማግኘት እንዲችሉ ነው። ለዚህ ነው ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተደራሽነትን እና ድጋፍ እየጨመርን የምናጠናክረው 
ተማሪዎች Algebra I ጋር የመጋፈጥ እድል እንዲኖራቸው ነው። ለዚህም ነው ለኮሌጅ ዝግጁነት ፕሮግራሞች እንደ ACES እና 
College Tracks በመሳሰሉት ላይ ኢንቨስት ያደረግነው። ለዚህ ነው ከ25 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ውስጥ  በ18 ለሁሉም እኩል 
ዕድል የሚሰጡ ት/ቤቶች እንዲሆኑ ኢንቨስት ያደረግነው። እነዚህ ፕሮግራሞች ትምህርትን በላቀ ደረጃ ለመጋፈጥ እና ዓለም 
አቀፍ ባካሎሬት/International Baccalaureate እና ለሌላም ለኮሌጅ ቅድመ ዝግጅት ፕሮግራሞች ትልቅ እድል ይሰጣሉ። እና 
ለዚህም ነው የሥራ ዝግጁነት አማራጮችን በቶማስ ኢድሰን ሁለተኛ ደረጃ የቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት/Thomas Edison High 
School of Technology እና በካውንቲው በሙሉ እያስፋፋን ያለነው። 
 
ብዙሃነት፣ ሁሉን ያቀፈ የሚባሉ አይነት ቃላትን መደርደር ቀላል ይሆናል፣ ነገር ግን መገልገያ-ሪሶርስ ምደባ እና የፕሮግራም 
እድሎችን የመስጠት ጠንካራ ውሳኔ እንድንወስን በምንጠራበት ወቅት ድርጊታችን ከምንናገረው ጋር ይጣጣማል/አብሮ ይሄዳል? 
 

ጥሩ ምንባብ/ጥሩ ማዳመጥ 
ሁላችን እንደምናውቀው፣ ትልቅ ሰው ስንሆንም ትምህርት አያቆምም። እኔ ሁልጊዜም ስለ አዳዲስ ሀሳቦች እማራለሁ ደግሞም 
አዲስ አመለካከቶችን እፈልጋለሁ። እንደዚህ የማደርገው በመጻህፍት፣ አውደ ርእሶች/ጽሑፎች እና በፖድካስትስ አማካይነት 
ነው። እያንዳንዱ ጦማር ላይ፣ በጣም አስደሳች ከሆኑት ጥቂቶቹን አካፍላችኋለሁ። አንዳንዶች ጥያቄ እንድጠይቅ አድርገውኛል፣ 
አንዳንዶቹ አናደውኛል፣ ሌሎቹ ፈገግ አሰኝተውኛል ወይም እንድኮሳተር አድርጎኛል። ለአዳዲስ ሃሳቦች እና ኢንፎርሜሽን በር 
እንዲከፍቱ/እንዲያስተናግዱ እና በንቃት እንዲያስቡ ያደርግዎታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 
 
መልካም ንባብ፦ 
የ OECD School User Survey/የትምህርት ቤት ተጠቃሚ ዳሰሳ፦ የመማሪያ ቦታዎችን በጋራ ማሻሻል 
(ማስታወሻ፦ በመጪዎቹ ሳምንታት፣ ተማሪዎች እና ሠራተኞች የወደፊት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
ህንፃዎችን እንዴት/ምን አይነት ቅርጽ ሊያስይዙ እንደሚችሉ MCPS ያስገነዝባል። ከእኛ ጋር ይቆዩ።) 

 

https://news.montgomeryschoolsmd.org/staff-bulletin/all-in-diversity-inclusion-and-equity-in-education/
https://www.ispot.tv/ad/wuQj/southern-new-hampshire-university-syoc-stand-up
https://www.ispot.tv/ad/wuQj/southern-new-hampshire-university-syoc-stand-up
https://www.washingtonpost.com/business/2018/10/09/its-better-be-born-rich-than-talented/?noredirect=on&utm_term=.3c41f443e9f1
https://www.washingtonpost.com/business/2018/10/09/its-better-be-born-rich-than-talented/?noredirect=on&utm_term=.3c41f443e9f1
https://www.nytimes.com/2018/09/13/us/education-gifted-students.html
https://www.nytimes.com/2018/09/13/us/education-gifted-students.html
http://acesmontgomery.org/
https://www.collegetracksusa.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/
http://www.oecd.org/education/OECD-School-User-Survey-2018.pdf

