የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች ግምገማ
ኤሲፒኤስ የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች(SWD) የሚሰጠውን አገልግሎት በሚመለከት
ግምገማ ሥራ እንዲጀመር አድርጎል።
ስለተካሄደው ግምገማ በኤሲፒኤስ የተዘጋጀው የመልስ ሃሳብ ላይ በኖቬምበር አስተያየት
ለማሰባሰብ የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን፤ በአካል በመገኘት በሚካሄዱ ጉባኤዋች እና በኦንላይን
መጠይቅ ይካሄዳል።
የSWD የግምገማ ሪፖርት ስለ ኤሲፒኤስ የፕሮግራም ዝግጅት እና የአካል ጉዳት ላላቸው
ተማሪዋች ስለሚሰጠው አገልግሎት ለኤሲፒኤስ በጣም ጠቃሚ የሆነ እይታን ይሰጣል።
በሪፖርቱ እንደተገለፀው “ ኤሲፒኤስ ወደፊት ለማደግ የሚያስችል ጠንካራ መሰረት አለው”፣
ነገር ግን “ ያለ ዋና ሥራ አስኪያጁ(ሱፕር ኢንቴንደንቱ) የጠነከረ እይታ እና በከፍተኛ የሥራ
ኋላፊዋች በተግባር ማዋልን፣ ያለ ተገቢ የሃብት ምደባ፣ ያለ የግዴታ የሙያ ማሻሻያ ሥልጠና እና
ግልፅ ፣ ድርድር የሌለበት የተጠያቂነት ያለበት እርምጃዋች ...” የአካል ጉዳት ላላቸው ተማሪዋች
ዲቪዥኑ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ቀጣይ ለውጥ አያሳዩም።
ከሪፖርቱ የሚገኘው በመጪዋቹ ሦስት ዓመታት አዳዲስ ኮርሶችን ለማዘጋጀት ፣ አካል ጉዳት
ያላቸውን ተማሪዋች ውጤታማነት ለማረጋገጥ እንዲሁም እያንዳንዱ ተማሪ ውጤታማ
ይሁን የሚለውን እውን ለማድረግ ያገለግላል።
አካል ጉዳት ያላቸውን ተማሪዋች አገልግሎቶች ግምገማ የተካሄደው በአሁኑ ወቅት የአካል ጉዳት
ላላቸው ተማሪዋችና ቤተሰቦች በስራ ላይ የዋሉት ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች አጠቃላይ
ግምገማ በማድረግ ጥንካሬዋችና ለመሻሻል የሚኖሩ እድሎችን በመለየት ለዲቪዥኑ እና
ለሚመለከታቸው ባላድርሻዋች መረጃ ለመስጠት ነው። ዋነኛ የባለድርሻዋች ቡድኖች የምርምሩን
አቅጣጫ የሚያሲዙ ጥያቄዋችን ከማዘጋጀት ጀምሮ የረቂቅ ሃሳብ ጥያቄዋችን (RFP) እንዲሁም
በግምገማው ውጤት ላይ ተመስርቶ ምላሺ የሚሆን የተግባር እቅድ እስከማዘጋጀት ባለው ሂደት
እንዲወከሉ ተደርጎል።
የግምገማው ስራ በውድድር ከተመረጠው የውጭ ገምጋሚ፣ ፕብሊክ ኮንስልቲንግ ግሩፕ(PCG)
ጋር በትብብር በ2017 የበጋ ወቅት ተጀምሮል። PCG ያገኘውን ሪፖርት ውጤቶች ለት/ቤቱ
ቦርድ ስብሰባ በኦክቶበር 25 ያቀርባል። በቀጣዮች ሣምንታትም ኤሲፒኤስ ከ36 ባለድርሻዋች(
አስተማሪዋች፣ የት/ቤት አስተዳዳሪዋች፣ የዲቪዥኑ የሥራ ኋላፊዋች እና የወላጅ / ልዪ ትምህርት
አማካሪ ኮሚቴ ተወካዮች) ጋር በመመካከር ለሪፖርቱ ግኝቶችና የቀረቡ የመፍትሔ ሃሳቦች ምላሺ
የሚሆን ረቂቅ የተግባር እቅድ ያቀርባል።
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አስተያየት ለመስጠት ያሉ እድሎች
ኤሲፒኤስ የሕዝብ አስተያየት ለማሰባሰብ በተከታታይ ጉባኤዋችን በኖቬምበር 13 እና 14
ያካሂዳል እና የኦንላይን መጠይቅ ከኖቬምበር 9-20 ድረስ ያካሂዳል። የተግባር እቅድ
በዲሴምበር 20 ስብሳባ ለቦርዱ ለማቅረብ ታስቦል።
በዚህ ቀጣይ ሂደት ይህ ገፅ በየጊዜው እንዲሻሻል ይደረጋል።

