Kwa namba

Shule za Umma za Salem-Keizer: WANAFUNZI WETU
Maono yetu: Wanafunzi wote wanahitimu na wameaandaliwa kuwa na maisha yenye mafanikio.

Oktoba 2021

40,540 Wanafunzi

Idadi ya
Wanafunzi

45%
42%
6%
3%
2%
1%
1%

Wahispanic
Weupe
Mchanganyiko mbalimbali
Visiwa vya Pacific
Waasia
Weusi
Waamerika asilia

641

17,110 9,644 13,145

Shule ya awali - K Chekechea -5 Darasa 6-8

Wahitimu
walioshiriki kwenye
Ufundi Stadi

Wanafunzi waliojiandikisha kwenye
programu ya kwenye mtandao EDGE
Wanafunzi

10,003
Takribani asilimia 84 ya Wanafunzi wa Salem-Keizer
wanafikirika kuwa wako chini kiuchumi. (2020-21)

Wahitimu kwenye Mafunzo
ya Ufundi Stadi (2019-20)

90%

Darasa 9-12

1,725

97%

Wahitimu waliotilia
mkazo kwenye
Ufundi Stadi

263

Wanafunzi wamekosa makazi ya
kudumu kwa mwaka 2020-21

wamejiandikisha kwenye mafunzo
ya ufundi stadi katika kipindi cha
mwaka 2020-21.

$34,573,162

Zimetolewa kama udhamini kwa
waliohitimu mwaka 2021.

Uwiano kwenye kuhitimu katika wilaya
77%

Lugha

17%

Wanafunzi wanaojifunza
lugha ya Kiingereza.

22% 17% 11%

Kuanzia
Darasa la
Chekechea
6-8

Darasa la
9-12

96

zinazungumzwa mashuleni.

29%

ya wanafunzi wanazungumza
lugha ambayo ni zaidi ya
Kiingereza nyumbani.

16%

ya wanafunzi wanapatiwa
Huduma ya Maalumu
kwenye Elimu.

769

ya wanafunzi wa High skuli
wana GPA ya 4.0
(Juni 2021)

2,079

ya wanafunzi wako kwenye programu ya
wanafunzi wenye vipaji

2,814

ya wanafunzi wa high
skuli wanashiriki kwenye
michezo. (Juni 2021)

1,678

ya wanafunzi wamejiandikisha
kwenye muziki.
(Juni 2021)

Uwiano kwenye kutomaliza shule katika wilaya
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Wilaya ya shule ya 2
kwa ukubwa kwa
Oregon.

40,540 Wanafunzi
641

17,110 9,644 13,145

Shule ya awali - K Chekechea -5 Darasa 6-8

Programu za
Nyingine
Programu za Mpito kwenye Jumuiya
Zinawapatia wanafunzi wenye kupatiwa
huduma maalumu ujuzi kwenye mahitaji na
fursa ya kuendeleza taaluma ya kazi
Kituo cha Ufundi Stadi
Kinatoa fursa kwa wanafunzi walioko mwaka
wa tatu na wa mwisho kwa high skuli kupata
mafunzo ya vitendo kwenye
mafunzo ya viwanda.
Kusoma Kupitia Kwenye Mtandao
EDGE inatoa nafasi ya wanafunzi kusoma
programu ya kwenye mtandao kuanzia darasa
la Chekechea -12 kwa kutoa mafunzo ya hali
ya juu, na kuzungukwa na fursa
nyingi za kujifunza.
Kituo cha Elimu ya Awali
Inatoa msingi wa kujifunza kwa watoto
wadogo wanaonza.
Programu ya Elimu kwa Amerika Asilia
Inatoa elimu & msaada kwenye utamaduni
kwa wanafunzi wetu wa Amerika Asilia/
Amerika Asilia wa Alaska
S.T.E.P./McKinney-Vento
Inatoa huduma kwa wanafunzi wasiokuwa na
makazi
Programu ya Elimu ya Familia & Wazazi Vijana
Inatoa msaada kwa wazazi vijana ili kuweza
kumaliza masomo yao.
Kituo cha Uingiliaji kwenye tabia
Kinatoa msaada unaohitajika kwa wanafunzi
wenye mhemuko na shida ya tabia.
Programu ya Elimu kwa Wahamiaji
Inatoa msaada wa huduma kwa wanafunzi
wahamiaji kwenye fursa ya elimu kipindi chote
ili kumsaidia mwanafunzi
aweze kumaliza shule.

65 Shule

42
11
8
4

Darasa 9-12

Idadi ya Wafanyakazi
(2020-21)
75% Weupe
16% Wahispanic
2% Wasia
1% Amerika Asilia
1% Weusi
Visiwa vya Pacific ni chini ya 1%
5% Wengine

119

Washauri wa wanafunzi
wa shule za SKPS

11

Wanasaikolojia wa
shule za SKPS

85%

Walimu wana wastani wa
uzoefu wa kufundisha

ya walimu wanaofundisha
wana stashahada ya pili.

miaka 12

2,739

Wafanyakazi
wenye leseni

2,789

Wasiokuwa
na leseni

Shule za msingi
Shule za sekondari
High skuli
Shule za muundo tofauti

113

Walimu wa kuu na
Wasaidizi walimu

75

Wasimamizi wa
Wilaya kwa ujumla

2018 Programu ya Dhamana

$619.7 m

“Kiwango kilichowekwa”
dhamana ya ilikubaliwa na
wapiga kura Mei 15, 2018

+

Malipo ya
masoko,
mapato, ruzuku
na marejesho
yaliyotengwaa*

=

$758.7 m
“Kiwango na
zaidi” Dhamana
mpya kwa sasa

* Kufadhili miradi ya ziada na wigo uliponuliwa ili kusaidia marekebisho ya mipaka na mahususi mahitaji ya shule

Mwaka 2018 programu ya dhamana ili ahidi:
• Kupanua elimu ya ufundi stadi na elimu ya sayansi
• Kupunguza msongamano na kujiandaa na ukuaji wa siku zijazo
• Kuongeza usalama na ulinzi, kujumuisha tetememko la ardhi
• Kulinda vitega uchumi vya jamii kwenye shule zilizopo za wilaya
Majengo ya shule 54 kati ya 60 yamekamilisha kazi iliyopangiwa,
yako kwenye ujenzi, au yamekamilika.

Wanafunzi walioandikishwa, wafanyakazi, ni data ya shule kwa Oktoba, 2021. Wafanyakazi inafuatana na mifuko yote. Tafadhali kumbuka kwamba, hizi taarifa
zinabadilika kila siku. Taarifa za namba ni kutokana na data za mwaka wa shule 2021-21 labda kama imeelekezwa. Kwa namba inatolewa na Uhusiano wa Jamii na
Mawasiliano.
Shule za Umma za Salem-Keizer, Wilaya 24J ya shule za Oregon| 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 | www.salemkeizer.org
Shule za Umma za Salem-Keizer ni Hatua za Udhibitisho/Taasisi ya Fursa Sawa.

