
 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 1፡ 12 

የት/ቤትዎ ዋነኛ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?  

የማህበረሰቡ አባል የመልስ 
ድግግሞሽ 

የገንዘብ ምንጮች እጥረት   1   

የሒሳብ አሰልጣኝ እጅግ አስፈላጊነት   1  

  



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 2፡ 12 

የት/ቤትዎ ዋነኛ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? 

ወላጆች የመልስ 
ድግግሞሽ 

ቦታ  18  

የሁሉንም የትምህርት ዘይቤዎች ብዝሃነት መደገፍ  15  

አንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ብዛት  10  

የአካዳሚክ ደረጃዎችን ጠብቆ ማቆየት  7  

ለውጥና ዕድገትን ማስተዳደር  5  

አገልግሎት መስጫ ተቋማት  4  

ዲስፕሊን  4  

አዎንታዊና ድጋፍ ሰጪ ከባቢ  4  

የመምህራን ተጠያቂነት  4  

የሐብት እጥረት  3  

የመምህራን ድጋፍ  3  

ተጨማሪ ከት/ቤት ውጭ ያሉ ክበባት   2   

የወላጅና መምህራን ማህበር ተሳትፎ  1  

የወላጆች ባህርይ  1  

ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ልዩነት  1  

የልዩነት ጉዳዮች 1  

የጽዳት ማነስ  1  

 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 3፡ 12 

የት/ቤትዎ ዋነኛ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? 

ሠራተኞች የመልስ 
ድግግሞሽ 

የተማሪዎችን ፍላጎቶች ማሟላት 7  

አመራር 5  

የሙያዊ ማጎልበቻና ድጋፍ አስፈላጊነት 5  

ዕቅድ ለማውጣትና ለመተባበር የጊዜ እጥረት መኖር 4  

የተማሪ ቤተሰብ ድህነት 4  

ለውጥና ዕድገትን ማስተዳደር 3  

አንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ብዛት 2  

የመምህራን ተጠያቂነት 2  

ሞራል 1  

ቦታ 1  

ማንጓጠጥ 1  

ብዝሃነትን ማቀፍ  1  

ጥንካሬዎችን ማስተዳደር 1  

 
 
 
 
 
 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 4፡ 12 

የት/ቤትዎ ዋነኛ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?  

ተማሪዎች የመልስ 
ድግግሞሽ 

በትክክል የሚያስተምሩ ወይም ከሕጻናት ጋር ተግባብተው የሚሰሩ መምህራን ሁሉም አይደሉም  1  

  



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 5፡ 12 

የት/ቤታችሁ ዋነኛ ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው? 
 

የማህበረሰቡ አባል የመልስ 
ድግግሞሽ 

ጠንካራ የማህበረሰብ ስሜት  1  

የማበልጸጊያ ፕሮግራሞች  1  

  



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 6፡ 12 

የት/ቤታችሁ ዋነኛ ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው? 

ወላጆች የመልስ 
ድግግሞሽ 

ብዝሃነት 35  

አዎንታዊና አካታች ባህል  28  

የመምህራን እና የሰራተኞች ጥራት 27  

የማህበረሰብ ስሜት 23  

አካዳሚክ ስርዓተ ትምህርት 8  

የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎቶች ማወቅ/ማሟላት 7  

የወላጅ/የቤተሰብ ድጋፍ 7  

የማበልጸጊያ እድሎች 6  

የተደራጀ 4  

ተግባቦት 3  

የመምህራንና ወላጆች ግንኙነት 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 7፡ 12 

የት/ቤታችሁ ዋነኛ ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው? 

ሠራተኞች የመልስ 
ድግግሞሽ 

የሁሉንም ተማሪዎች ፍላጎቶች ማሟላት 20  

ብዝሃነት 13  

ቁርጠኛ ሰራተኞችና መምህራን 13  

የወላጅ ተሳትፎ እና አውትሪች 8  

ማህበረሰብ 7  

ትብብር 7  

ርህራሄና ስሜት የተሞላበት የተማሪዎቸ እንክብካቤ 5  

አካዳሚያዊ ልህቀት 4  

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉ ፕሮግራሞች 2  

የላቀ ተግባቦት 1  

የላቁ ተማሪዎች 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 8፡ 12 

የት/ቤታችሁ ዋነኛ ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው?  

ተማሪዎች የመልስ 
ድግግሞሽ 

የመዝናኛ ተግባራት  1  

ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች  1  

ብዝሃነት  1  

  



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 9፡ 12 

የአንድ ርዕሰ መምህር ወሳኝ ችሎታዎች ወይም ባህሪያት ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 

የማህበረሰቡ አባል የመልስ 
ድግግሞሽ 

የሥራ ልምድ 1  

ሁሉንም ተማሪዎች በእኩል ዓይን ያያል 1  

ቀና 1  

ጠንካራ የተግባቦት ክህሎቶች 1  

ስነ-ምግባራዊ  1  

ብሩህ 1  

መልካም ሰው 1  

የተደራጀ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 10፡ 12 

የአንድ ርዕሰ መምህር ወሳኝ ችሎታዎች ወይም ባህሪያት ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 

ወላጆች የመልስ 
ድግግሞሽ 

ከተማሪዎች፣ ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት ይመሰርታል 25  

የተማሪዎችን ፍላጎት ይረዳል 25  

አመራር 14  

አዎንታዊ ከባቢን ተገንዝቦ ያጎለብታል 14  

ሰራተኞችን ይደግፋል፣ ያበቃል 13  

የተግባቦት ክህሎቶች 12  

የሰውን ችግር መረዳት 10  

ተግባቢ፣ ወዳጃዊ 10  

ለባሕላዊ ብዝሃነት ያለው ቁርጠኝነት 8  

ቀናነት 7  

የሥራ ልምድ 6  

ታማኝነት እና ርቱዓዊነት  6  

በፈጠራ የተሞላ አስተሳሰብ 6  

ሌሎችን ማነቃቃት የሚችል 4  

ድርጅታዊ ክህሎቶች 4  

ርቱዓዊነት 3  

ይተባበራል 1  

ለት/ቤቱ ያለው ራዕይ 1  



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 11፡ 12 

 

የአንድ ርዕሰ መምህር ወሳኝ ችሎታዎች ወይም ባህሪያት ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 

ሠራተኞች የመልስ 
ድግግሞሽ 

ሰራተኞችን ያበቃል፣ ይደግፋል 15  

የሥራ ልምድ 14  

ፍትሐዊና ታማኝ መሆን 9  

አመራር 6  

ለብዝሃነት ዋጋ ይሰጣል 6  

ስለ ምርጥ ተሞክሮዎች እውቀት አለው 6  

ተንከባካቢና ቀና  5  

እንደየሁኔታው የሚቀያየር 5  

ተግባቢ፣ ወዳጃዊ 4  

ጠንካራ የተግባቦት ክህሎቶች 4  

ተማሪ ተኮር የሆነ 3  

ማህበረሰብ መገንባት 3  

ድጋፍ ሰጪ ከባቢን ያስቀጥላል 2  

አረዳድ 2  

 
 
 
 



 
Long Branch አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የግብረ መልስ ቅጽ   

ለ Hoffman-Boston አንድኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር የሚሆን ሰው ማፈላለግ የጀመርን በመሆኑ የት/ቤቱ ጥንካሬዎች፣ በት/ቤቱ ስላሉ ከባድ ፈተናዎች እንዲሁም አንድ የት/ቤት ርዕሰ መምህር ሊኖረው የሚገቡ ነገሮች በተመለከተ 
ከሰራተኞች፣ ከወላጆች ከተማሪዎች፣ እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልሶችን መሰብሰብ እንፈልጋለን። 

ከገጽ 12፡ 12 

የአንድ ርዕሰ መምህር ወሳኝ ችሎታዎች ወይም ባህሪያት ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 

ተማሪዎች የመልስ 
ድግግሞሽ 

ከተማሪዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው  2  

ጥሩ አመለካከት  1  

ጥሩ  1  

ድጋፍ ሰጪ ከባቢ ይፈጥራል  1  

ጥሩ መምህራንን ይቀጥራል  1  

ጠንካራ  1  

 


