
ደህንነታቸው የተጠበቁ ወደ ትምህርት ቤት የጉዞ መሥመሮች 
የዘር ፍትዓዊነት ትንታኔ
የዘር ፍትዓዊነት ራዕይ
የእኛ ራዕይ የሲያትል ትምህርት ቤት ልጆች ወደ ትምህርት ቤት በእግር የመሄድ እና ብስክሌት የመጋለብ 
ተሞክሮዎቸውን እንዲጀምሩ ማስቻል ሲሆን እነዚህንም ያካትታል፦ 
∙	 መዝናናት 
∙	 የደህንነት ስሜት መሰማት 
∙	 ከእነርሱ ማኅበረሰቦች ጋር ያሉ ግንኙነቶችን ማጠናከር
∙	 ለቁርስ እና ለትምህርት ወደ ትምህርት ቤት በሰዓቱ መድረስ 
∙	 የተሻሻለ አካላዊ እና የአእምሮ ጤና

በተቋም ደረጃ የሚመራ ዘረኝነትን ለማስቆም እና ይበልጥ ፍትዓዊ የሆነች ከተማን ለመገንባት ሲያትል 
የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ፣ በእነዚህ ቡድኖች ውስጥ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ ትኩረት አድርገናል፦ 
ጥቁር ማኅበረሰቦች፣ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ማኅበረሰቦች፣ የስደተኛ እና ጥገኝነት ጠያቂ ማኅበረሰቦች፣ 
የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች፣ መኖሪያ አልባነትን የቀመሱ ወይም የመጠለያ ዋስትና ማጣት ችግር 
ያጋጠማቸው ሰዎች፣ የተመሳሳይ ጾታ ወሲባዊ ግንኙነት ፈጻሚ ሰዎችና ሌሎች ያልተለመዱ ወሲባዊ 
ግንኙነት ፍላጎት ያላቸው (LGBTQ) ማኅበረሰብ እና ልጃገረዶች።

ያለበትን ደረጃ ማሳወቅ  
በ2018 ደህንነታቸው የተጠበቁ ወደ ትምህርት ቤት የጉዞ መሥመሮች ቡድን፡  
∙	 ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በእግር በሚሄዱበትና ብስክሌት በሚያጋልቡበት ጊዜ 

የሚያጋጥማቸውን እንቅፋቶች ለመቅረፍ ደህንነታቸው የተጠበቁ ወደ ትምህርት ቤት የጉዞ 
መሥመሮች የዘር ፍትዓዊነት ጥናትን ፈጠረ። ጥናቱ በ9 ቋንቋኧዎቸ እና በኢንላይን በራስዎ 
መልህክት ሳጥን ውስጥ እንደዚሁም ሰዎች በሚሰበሰቡበት ይካሄዳል።   

∙	 ደህንነታቸው የተጠበቁ ወደ ትምህርት ቤት የጉዞ መሥመሮች የዘር ፍትዓዊነት ጥናትን 
ለማስተዋወቅና ከትምህርት ቤት ስመለሱና ሲሄዱ የሚያጋጥማቸውን የሕይወት ተሞክሮ ለማወቅ 
ከተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ጋር ጥልቅ ውይይት ለማድረግ 10 ከሚሆኑ ትምህርት ቤቶች እና 
ቢያንስ 85% ተማሪዎቻቸው የቆዳ ቀለም አላቸው የሚባሉትን ከሚያስተናግዱ ጋር በመሆን ነው።  

∙	 ከ50 በላይ የሚሆኑ የሕዝብ ዝግቶች በተለይ የቆዳ ቀለም ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፥ 
ለስደተኞች የተዘጋጁትን ተከታትዬወለሁ።

∙	 ደህንነታቸው የተጠበቁ ወደ ትምህርት ቤት የጉዞ መሥመሮች የዘር ፍትዓዊነት ጥናትን 
ለማስተዋወቅና ትኩረት የተሰጠባቸው እንደ የቡድን ውይይት፥ 10 ከሚሆኑ የሕዝብ ድርጅቶች 
ቡና ሲጠጡ መጨዋወት ወደ 40 የህዝብ ተቋማት ጋር በመተባበር 

∙	 በ2017 የትምህርት ዘመን ወደ 250 ለሚሆኑ የጥናቱ ጥያቄዎችን ከአሳዳጊዎችና ከሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች መልስ ተቀብለናል።

∙	 በ2018 ገደማ ለሚካሄደው ሁለተኛ ዙር የዳሰሳ ጥናት ተሳትፎን የበለጠ ተደራሽና ፍትአዊ 
ለማድረግ የማዳረስ ልምዳችንን እንደገና አጣርተናል።   

የሲያትል ጥቁር ተማሪዎችን በተቻለ 
ምርጥ መንገድ ማገልገል እንድንችል 
የደህንነታቸው የተጠበቁ የጉዞ 
መሥመሮችን እንዴት ማሻሻል 
እንደምንችል የበለጠ መረዳት እንድንችል 
ከማኅበረሰቦች ጋር አብረን ተጋግዘን 
ለመሥራት ጥልቅ ፍላጎት እና ተነሳሽነት 
አለን።

መረጃ እና መገኛ
www.seattle.gov/transportation/srts-rea
የፕሮጄክት መሪ | Mitchell Lloyd | 206.256.5378 | mitchell.lloyd@seattle.gov
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ | Elise Rasmussen | (206) 615-1336 | elise.rasmussen@seattle.gov 
ወደ ትምህርት ቤት ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ ደህንነታችው የተጠበቀ የጉዞ መሥመሮች | Ashley Rhead | (206) 684-7577 
ashley.rhead@seattle.gov

እርስዎ የሚሉትን መስማት እንፈልጋለን!
ልጆቻችሁ ብሽክሌትን በማሽከርከር በቀላሉ እንዴት ወዴ ት/ቤት እንድሄዱና ከት/ቤት እንድመጡ እንደት ማድረግ እንችላለን?  
የዘር ፍትዓዊነት ጥናትን በመስከረም 2018 እንደገና እንከፍታለን። 
የዳሰሳ ጥናቱ የሚገኘው: www.seattle.gov/transportation/srts-rea

AMHARIC



የዘር ርትዓዊነት ትንታኔ የሥራ ሂደት
በሚቀጥለው ዓመት፣ የኛ የዘር ርትዓዊነት ትንታኔ የሚከናወነው፦

የ2015 የሲያትል የተማሪ የብስክሌት መጋለብ እና በእግር መሄድ መቶኛ በዘር

ከ 50% በላይ ጥቁር ተማሪ ያለበት 
ትምህርት ቤት

በእግር መሄድ

ብስክሌት መጋለብ

ከ 50% በታች ጥቁር ተማሪ ያለባቸው 
ትምህርት ቤቶች

25%

20%

15%

10%

5%

0%

67%

1 ማይል

በቀን ከሚመከረው የ60 ደቂቃ 
አካላዊ እንቅስቃሴ ላይ

የእኛን ራዕይ ከግብ ለማድረስ፣ በሲያትል ተማሪዎች መካከል 
በእግር በመሄድ እና በብስክሌት የመጋለብ መጠን ላይ ያሉትን 
ችግሮች መረዳት እና መፍትሔ ማግኘት ላይ ከማኅበረሰቡ ጋር 
አብረን መሥራት ያስፈልገናል።

ዘራቸው ከግምት ሳይገባ ሁሉም ተማሪዎች ለጤና፣ ደስታ፣ እና 
አካዳሚያዊ ስኬት መብት ስላላቸው የሲያትል ወደ ትምህርት 
ቤት ደህንነታቸው የተጠበቁ ጉዞዎችን ማድረግ ፕሮግራም 
በተማሪዎች መካከል ይበልጥ ቀጣይነት ያለው በእግር እና 
በብስክሌት መንቀሳቀስን ለማበረታታት በርትዓዊነት ላይ 
የተመረኮዘ አቀራረብን በመከተል ላይ ነው።

በተከታታይ ሳያቋርጡ ወደ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት በእግር 
መመላለስ ዘለቄታ ያለው የጤና ጥቅም የሚያስገኝ ሲሆን ከሚከተሉት 
ጋር ግንኙነት ካለው በታዳጊ ወጣቶች ላይ የሚያጋጥም ቅጥ ያጣ ውፍረት 
ተጋላጭነትን ሊቀንስ ይችላል፦ 
∙	 የልብና የደምሥሮች (cardiovascular) በሽታ 
∙	 የስኳር በሽታ
∙	 ካንሰር
∙	 ስትሮክ (stroke)

ተጨማሪ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ በተጨማሪ የተሻሻለ የአእምሮ እና 
የአካል ብቃት ጤና እና አካዳሚያዊ ስኬት ወደ ማግኘት ሊያመራ ይችላል።

ተሟልቷል
ባለፉት ጊዜያት ማኅበረሰቦች እንዴት አገልግሎት ይሰጣቸው 
እንደነበረ መረጃን ሰብስቦ ትንታኔ መስጠት

2018
በውይይቶች እና ዳሰሳ ጥናቶች ተጠቅሞ በእኛ ፕሮግራም 
ተጽዕኖ ያረፈባቸውን ሰዎች ማሳተፍ

ወደ 40 ከሚጠጉ የህዝብ ድርጅቶች በተጨማሪ፥ 
በተማሪዎቻቸው የዘርና የቋንቋ ልዩነት መሰረት በተመረጡት 
ከሚከተሉት ትምህርት ቤቶች ጋርም እንሰራለን።
∙	 Aki Kurose መካከለኛ ትምህርት ቤት
∙	 Bailey Gatzert መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 Concord መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 Dearborn Park መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 Dunlapመለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 Rainier Beach ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 West Seattle መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
∙	 Wing Luke መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ክረምት 2019
አድስ እስትራተጂ በመንደፍ የዘር ፍትአዊነት ራዕያችንን 
ለመድረስ ከሕዝቡ ጋር እንሰራለን። ወደ የእኛ ራዕይ 
በምናደርገው ግስጋሴ ያለውን ውጤት ለመለካት መለኪያ 
መስፈርቶችን ለይቶ ማወቅ።

ስፕሪንግ 2019
ለማኅበረሰቦች መልሶ ሪፖርት ማድረግ

ለትምህርት ቤት የዘር ርትዓዊነት ትንታኔ ደህንነታቸው የተጠበቀ የጉዞ 
መሥመሮች ምን ፋይዳ አለው? 
ይህ ስራ በቀጥታ የቆዳ ቀለም ያላቸው ተማሪዎችን በክፍል መገኘትን 
ይመለከታል ምክንያቱም ብዙ የሲያትል ተማሪዎች የትምህረት ቤት አውቶቡስ 
የማግኘት እድል የላቸውም። በንቃት ከትምህርት ቤቱ ጋር መነጋገር ከስኬታማ 
ትምህረት እና የአካላዊና አህምሮአዊ ጤና መሻሻሎች ጋር የገናኛል። 

ባለፉት አራት ዐሥርት ዓመታት በታዳጊ ወጣቶች ላይ የሚያጋጥም ቅጥ 
ያለፈ ውፍረት በአራት እጥፍ ያክል ሲያድግ በእግራቸው የሚሄዱ እና 
ብስክሌት የሚጋልቡ ተማሪዎች ቊጥር በከፍተኛ ደረጃ አሽቆልቁሏል፤ ይህም 
ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ጥቁር ማኅበረሰቦች ላይ ተንጸባርቆ ሊታይ ችሏል። 
∙	 ጥቁር እና ላቲኖ ልጆች ከፍተኛ የሆነ ቅጥ ያለፈ ውፍረት ያለባቸው 

ሲሆኑ ወደ መኪና ማቆሚያዎች፣ መጫወቻ ሜዳዎች ወይም በእግር 
ሊኬድባቸው ወደ የሚችሉ ጎዳናዎች በጣም ዝቅተኛ መዳረሻ ያላቸው 
ሆነው ይበልጥ ያታያሉ።

∙	 ከጥቁር ወጣቶች መካከል ወደ ¼ ገደማ በቀን ከሚመከረው አካላዊ 
እንቅስቃሴ ማድረጊያ ሰዓት ያነሰ የአካል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሲሆን 
ይህም ከነጭ ታዳጊ ወጣቶች ጋር ሲነጻጸር በ 13% ያክል ያነሰ ነው 

∙	 በሲያትል ውስጥ ጥቁር ተማሪዎች የሚበዙባቸው ትምህርት ቤቶች 
ዝቅተኛ የሆነ በእግር የመሄድ እና በብስክሌት የመጋለብ መጠን 
ያላቸው ሲሆኑ ከነጭ ተማሪዎች አንጻር በ 50% ያነሰ ነው


