የት ምህ ርት ዘመን 2017-18

የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም ማመልከቻ
የማመልከቻ ቀን : _____/______/_______
ወር

ቀን

ክፍል (በ9/1/17 ላይ):

ኬ 1 2 3 4 5

አመት

የህጻን ስም: _______________________________________________ የትውልድ ቀን: _____/______/______
የአያት
የመጀመሪያ
ወር
ቀን
አመት
አድራሻ: _______________________________________________________________________
መንገድ
ከተማ
ስቴት
ዚፕ
የቀን ስልክ: ________________________________________ ኢሜል፡ _________________________________
የመኖሪያ አካባቢ ትምህርት ቤት:

¨ ጆን አዳምስ
¨ ማውንት ቨርነን

¨ ሌላ (ከዞን ውጭ): ______________________________________________________
የተመረጠ የሁለት ቋንቋ ቦታ (አንድ ምረጥ): £ ጆን አዳምስ £ ማውንት ቨርነን
(ከትምህርት ቤት ዞን ው ጪ ያሉ አመልካቾች ከዚህ ማመልከቻ የአስተዳደር ዝው ው ር መ ጠይቅ ማቅረብ አለባቸው ።)
የተማሪው የመጀመሪያ ቋንቋ ምንድን ነው (ህጻኑ ባለበት ቤት ውስጥ
አዘውትሮ የሚነገረው ቋንቋ)?
£ እንግሊዝኛ
£ አማርኛ

£ ስፓኒሽ
£ አረብኛ

ሌላ: _________________________________

ህጻኑ ባለበት ቤት ውስጥ የሚነገሩ ተጨማሪ ቋንቋ(ዎች) ምንድን
ናቸው?
£ እንግሊዝኛ
£ አማርኛ

£ ስፓኒሽ
£ አረብኛ

ሌላ: _________________________________

ይህ ህጻን ከዚህ በፊት በስፓኒሽ ቋንቋ የትምህርት መማሪያ ውስጥ (ለምሳሌ በአሜሪካ ውስጥ ያለ የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም ወይም በስፓኒሽ ተናጋሪ ሃገር ውስጥ
ያለ ትምህርት ቤት)ተመዝግቦ ያውቃልን?)
£ አይ
£ አዎ _______________________________________________________________________
የትምህርት ቤት ስም
ስቴት/ ክፍለ ሀገር
ሀገር
ቀኖች: ከ ___________ እስከ _____________

የተከታተለው የትምህርት ደረጃዎች: ፒኬ ኬ 1 2 3 4 5

እርስዎ እያመለከቱ ባሉበት ትምህርት ቤት የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም አሁን ተመዝግበው ያሉ ወንድም ወይም እህት ይዘርዝሩ:
የክፍል ደረጃ(ዎች)
ስም

2017-18

£ በትምህርት ዘመን 2017-18 ለሚ ጀምረው የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም ልጄን ማስመዝገብ እፈልጋለሁ።
£ ልጄን የሁለት ቋንቋ ፕሮግራሙ ከተቀበለው (ላት)፣ በሁለት ቋንቋ መ ዳበር ሁኔታ የተነሳ ቤተሰባችን ልጃችንን በዚህ የሁለት ቋንቋ
ፕሮግራም ቢያንስ እስከ
ክፍል 5 መ ጨ ረሻ ድረስ ሊደግፍ እና ሊያበረታታ ቃል ይገባል። ከዚህ በታች መ ፈረም የገባሁትን ቃል መ ስማ ማ ቴን ያመ ለክታል።

_______________________________________
የወላጅ / ጠባቂ ስም

_______________________________
ፊርማ

ትምህርት ቤቱ ብቻ የሚሞላው
£ ኢኤልኤል
£ እህት ወይም ወንድም
£ ቆይቶ የገባ
ስፓኒሽ የተማረ

የመጀመሪያ ቋንቋ:
£ ስፓኒሽ
£ እንግሊዝኛ
£ ሌላ
Y N

£ ከዞን ውጭ
የአስተዳደር ዝውውር መጠይቅ ተልኳል
ቀን: ___/____/____
የተቀባይ ስም:

ቀን/ጊዜ:

