
 

የSchoolChoice እና Universal Preschool (UPK) 
Colorado ወቅታዊ መረጃ 
 
ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፥ ጃንዋሪ 3፣ 2023 
 
DPS የቅድመ ህጻንነት ትምህርት ፕሮግራሙን ማስፋፋቱን ቀጥሎ ለተጨማሪ ተማሪዎችና ቤተሰቦች ለማድረስ ከኮሎራዶ የቅድመ ህጻንነት መምሪያ (Colorado 
Department of Early Childhood, “CDEC”) ጋር በትብብር እየሰራ ይገኛል። 

የቅድመ-መደበኛ ሕፃናት ትምህርት ወይም ECE በመባልም የሚታወቀው የቅድመ-መደበኛ ትምህርት ሕፃናት ልጆች በአስተሳሰብ፣ በማህበራዊ ግንኙነት እና በስሜት 
እንዲጎለብቱ ያግዛል። ይህ ጠንካራ መሠረት ወደ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ዓመታት ለመግባት እና የመማር ደስታቸውን በተሳካ ሁኔታ ለመቀጠል ያዘጋጃቸዋል። 

ለECE ቤተሰቦች የSchool Choice አሰራር ቀደም ሲል የColorado ድምጽ ሰጪዎች በ2020 ድምጽ ሰጥተውበት ገዥው Polis በኤፕሪል 2022 ሕግ 
አድርገው ከፈረሙት ከ Proposition (ሃሳብ) EE በእጅጉ የተለየ ነው። አዲሱ የግዛት ፕሮግራም በሆነው በUniversal Preschool (UPK) Colorado ስር 
ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ከ80 በላይ በሆኑት የDPS ትምህርት ቤቶች ወይም የግል አቅራቢዎች በኩል ከሚቀርበው ጥራቱን የጠበቀ በፍቃደኝነት የሚሰጥ የቅድመ 
ትምህርት ጋር ለማገናኘት የCDECን አዲስ የማመልከቻና የሎተሪ አሰራር ይከተላሉ። በጣም ብዙ ቀደም ሲል የማይታወቁ ነገሮች ስላሉ ቤተሰቦች ይህን አዲስ አሰራር 
በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀም ቀደም ብለው እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ። 
እባክዎ ለDPS የECE ፕሮግራም ለማመልከት የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፥ 

ECE3፥ ECE4፥ 
1) ከጃንዋሪ 13 እስከ ፌብሩዋሪ 14 ድረስ (የመዝጊያ ሰዓት 4:00 pm 
ሰዓት) በDPS የSchool Choice ድረገጽ በ 
https://dps.schoolmint.net/ ያመልክቱ። ለማመልከት 
የሚፈልጓቸውን እስከ 12 የሚደርሱ ፕሮግራሞች ይከተሉ። 

2) ለተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ስለመሆንዎ ለማወቅ ከጃንዋሪ 17 
እስከ ፌብሩዋሪ 15 ድረስ በUPK ድረገጽ ያመልክቱ። 

1) ከጃንዋሪ 13 እስከ ፌብሩዋሪ 14 ድረስ (የመዝጊያ ሰዓት 4:00 pm 
ሰዓት) በDPS የSchool Choice ድረገጽ በ 
https://dps.schoolmint.net/ ያመልክቱ። ትምህርት ቤቶች 
የሚመርጡት እዚህ ላይ አይደለም – ቀጣይ ደረጃዎችን ካላሟሉ 
በስተቀር የትምህርት ቤት ምርጫዎችዎ እዚህ ላይ አይመዘገቡም። 

2) ለማመልከት የሚፈልጉባቸውን ትምህርት ቤቶች ለመምረጥ ከጃንዋሪ 
17 እስከ ፌብሩዋሪ 15 ድረስ በUPK ድረገጽ ያመልክቱ። 

 
እባክዎ ልብ ይበሉ አዲሱ በግዛት የሚተገበረው ፕሮግራም ከDPS የECE የሎተሪ ስርዓት በተቃራኒው ለECE 4 ማመልከቻ የተጠባባቂ ዝርዝር አይኖረውም። የመንግስት 
ተቋም እንደመሆናችን አዲሱን የCDEC ፕሮግራም ማክበርና በግዛት ደረጃ የሚሰጠውን መመሪያ መከተል ይኖርብናል። 

የUniversal Preschool (UPK) Colorado ፕሮግራም የምረቃ ሥነ ሥርዓትን የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ 
ከhttps://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool ላይ ማግኘት ይቻላል። አዲስ የሚወጡ ዝርዝሮችን ለእርስዎ እንደምናሳውቅ እና 
የልጅዎን የትምህርት ጉዞ እዚህ DPS እንደሚጀምሩ ተስፋ እናደርጋለን። በአዲሱ የማመልከቻ ሂደት ወቅት ጥያቄዎች ካሉዎ እባክዎ CDECን በስልክ ቁጥር (800) 799 
5876 ያነጋግሩ። 
  
ከሰላምታ ጋር፣ 

Priscilla Hopkins 
የቅድመ ትምህርት መምሪያ (Department of Early Education) 

https://www.colorado.gov/governor/news/6621-state-finalizes-plan-new-department-early-childhood-lays-foundation-universal-preschool#:~:text=Voluntary%2C%20Universal%20Preschool&text=Under%20the%20program%2C%20by%20July,to%20the%20child%20entering%20kindergarten.
https://dps.schoolmint.net/
https://dps.schoolmint.net/
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool

