October 24, 2022
ዝኸበርኩም ወለዲ፡ ኣለይትን ስድራን
ኣብዚ ጽድያ ኤድመንተን ህዝባዊ ቤት ትምህርታት ናይ እነምህሮም ተምሃሮ ብዙሕነት bዝሓሸ ንምርዳእ ስራሕ ይጅምር
ኣሎ፡፡ እዚ ሓበሬታ ቤት ትምህርትና ንኩሎም ተምሃሮ ሰሓብን ውሑስን ንምግባር ተግባራትና ንምሕባር ይሕግዝ፡፡ ኣብ
ዝቕጽሉ ሰሙናት ካብ 4ይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ኣብ ናይ ተምሃራይ ዲሞግራፊያው ዳህሳስ ናይ ምስታፍ ዕድል
ክወሃቦም እዩ፡፡
ዝሳተፉ ተምሃሮ ኣብ እዋን ትምህርቲ ብሕታውነቶም ብዝሕሉ መልክዕ ክዛዝሙዎ እዮም፤ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ
ድማ ከም ኣድላይነቱ ተምሃራይ ንምሕጋዝ ኣብኡ ክህልዉ እዮም፡፡ ኩሎም ናይ ዳህሳስ ሕቶታት ብወለንታ ዝምለሱኮይኖም
ውላድኩም ደስ ዝበሎ ሕቶታት ጥራሕ ይምልስ፡፡
ናይ ተምሃራይ ዴሞክራፊያዊ ዳህሳስ እንታይ እዩ?
ኣብ ጽድያ 2021 ኤድመንተን ህዛባውያን ቤት ትምህርታት ዓሌታውነት ንምክልኻልን ናብ ማዕርነት ዘምርሑስጉምታት
ንምውሳድን Anti-racism and Equity Action Plan (ጸረ-ዓሌታውነትን ናይ ማዕርነትን ውጥንን) ዘርጊሖም፡፡ እቲ ውጥን
ኣብ ሰለስተ ቀንዲ መዳያት ዝተሃነጸ እዩ፡፡ እዞም ነገራት ናይ ተምሃሮ፡ ሰራሕተኛታት፡ ስድራን ተሞክሮታትን ናይ ማዕርነት
ኣማኻሪ ኮሚቴ ኣብ 2020-2021 ዝሃቦ ምኽረሓሳብ ድሕሪ ምስማዕን ዝማዕበሉ እዮም፡፡ ኣብዚ ውጥን ዘለለናዮም ሰለስተ
ቀንዲ ነገራት ድማ ኣዎንታዊ ውጽኢት ከምጽኡ ዝኽእሉ ስጉምትታት ንምሕባር ተወሳኺ ዲሞግራፍያዊ ሓበሬታ ብምእካብ
ብዛዕባ ተማሃሮ ዝያዳ ምፍላጥ እዩ።፡
በዚ ዳህሳስ ኣቢልና ተምሃሮ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታ ክህቡና ክንሓትት ኢና፡
• መበቆላዊ መንነት
• ሃይማኖት ወይ ናይ እምነት ዝንባለ
• መንነት ዓሌት
• ፆታዊ መንነነት
• ብሄር
• ወሲባዊ ባህጊ (7-12 ክፍሊ ጥራሕ)
እዚ ክፍሊ ነዚ መረዳእታ ንምንታይ ይሓትት ኣሎ?
ካብዚ ዲሞግራፊ ዳህሳስ እንረኽቦ መረዳእታ ብዙሕነት ተምሃሮና ብዝሓሸ መንገዲ ንክንርዳእ ይሕግዘና፡፡ እቲ መረዳእታ
ድማ ምስኣብቲ ክፍሊ ዘሎ መረዳእታ ብሓባር ክምርመር እዩ።፡ እቲ መረዳእታ ህዝባውያን ቤት ትምህርትታት ኤድመንተን
ዝተፈላዩ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ዘለዎም ተሞክሮ ንምርዳእን ተምሃሮ ውፅኢታዊ ንክኾኑ ክውሰዱ ዝግብኦም
ስጉምትታት ንምፍላይ ክሕግዝ እዩ፡፡
ካብቲ ስነ-ህዝባዊ መጽናዕቲ ዝተረኽበ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ መጀመርታ ርኽበታትን ኣንፈታትን ምስ ሕብረተሰብ ክካፈል
እዩ። እዚ መረዳእታ ናይ ውልቀ ሰባት ቤት ትምህርቲ ወይ መንነት ተምሃሮ ዘለሊ ኣይክኸውንን እዩ።

ብሕታውነትን ውሕስነትን ሓበሬታ ውላድካ
ናይ ተምሃሮ መረዳእታ ተነቅፍን ምስጢራውን እዩ፡፡ ከም መረዳእታ አሳስዮም ህዝባዊ ቤት ትምህርትታት ኤድመንተን ናይ
Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP) (መረዳእታ ናፅነትን ምስጢራውነት ሓለዋ ሕጊ)
ይኽተልን ናይ ተምሃሮ መረዳእታ ንምሕላው፡ ንምቕማጥ ዝሓሸ ስጉምቲ ይወስድን፡፡
ናይ ተምሃሮ ምላሽ መን ይሪኦ?
ውልቃዊ መልሲ ተምሃሮ ኣብ ማእኸላይ ሰርቨር ብስቱር ዝቕመጥ ኮይኑ ሓበሬታ ናይ ምሓዝን ስቱርነት ናይ ምሕላውን
ሓላፍነት ዘለዎም ውሑዳት ኣባላት እቲ ክፍሊ ጥራይ ድማ ክርከብ ይኽእል። እቶም ተምሃሮ ዝህብዎ ምላሽ ብስቱር
ዝተሓዝ ኮይኑ ንሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ፡ ስድራ ወይ ብዓቢኡ ነቲ ህዝቢ ድማ ኣይካፈል እዩ፡፡
ናይ ወለዲ ስክፍታታት ወይ ሕቶታት
ደቆም ኣብዚ ዳህሳስ ከይሳተፉ ዝደልዩ ወለዲ ነዚ ሓሳቦም ክገልፁ ይግባእ፡፡ እዚ ድማ ቴሌፎን ብምድዋል፡ ብኣካል ዝግበር
ዝርርብ ወይ ብፅሑፍ ክካየድ ይኽእል እዩ፡፡
ተስፋና ንመጻኢ
ህዝባውያን ቤት ትምህርትታት ኤድመንተን ፀረ-ዓሌትነትን ማዕርነትን ንምስራሕ ውፉይ እዩ፡፡ ብዛዕባ መንነት ተምሃሮ ናይ
ምፍላጥ ዕድል ሓደ ቀንዲ ስጉምቲ እዩ፡፡ በዚ ዳህሳስ ኣቢልና ኩሎም ተምሃሮ ናይ ምቕራብን ውፅኢታዊ ናይ ምኳን
ስምዒት ንክስምዖም ብዛዕባ ንወስዶም ስጉምትትታት ንክንርዳእ ከም ዝሕግዘና ነተስፍው፡፡
ኣኽባሪኹም፡

Darrel Robertson
ናይ ቤት ትምህርቲ ተቖፃፃሪ

ውልቃዊ መረዳእታ ብመሰረት ክፍሊ 33(c)ናይ Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP) (መረዳእታ ናፅነትን ምስጢራውነት ሓለዋ
ሕጊ) ከምኡ ድማ ናይ ትምህርቲ ሕጊ ዝእከብ ኮይኑ ንተምሃሮ፡ ሰራሕተኛታት ብሓፈሻ ንማሕበረሰብ ምችው፡ ሓብሓቢ ውሑስን ኣኽብሮት ዝተመልኦ ከባቢ
ንክህልው ምግባር እዩ፡፡ ዝኾነ ምስ FOIP ዝተሓሐዙ ሕቶታት ናብ Brenda Hoang, Division FOIP Office, Technology and Information Management,
The Centre for Education, One Kingsway Avenue, Edmonton, Alberta, ካናዳ ምቕራብ ይከኣል፡፡ ቴሌፎን፡ +1 780-429-8350.

