በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. እንዴት መግባት መመዝገብ ይቻላል?
የ2020-21 የመዋእለህጻናት ምዝገባ ተጀምሮል!
በአገረ ገዢው በቤት-ቆዮ ትእዛዝ ምክንያት የ2020-21 የመዋእለህጻናት ምዝገባ ሙሉ በሙሉ በኦንላይን
በኮምፒውተር ላይ ይከናወናል።
ልጁ/ልጅቷ ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ሁሉም የምዝገባ ደረጃዋች የመመዝገቢያ ቅፅ እና ሰነዶች የማቅረቡም
ጉዳይ መጠናቀቅ ይኖርበታል ።
ለቅድመ-መዋእለ ህጻናት/የመዋእለ ህጻናት ምዝገባ ይህን ይጎብኙ፤ Early Childhood Opportunities
page.

እንዴት መመዝገብ ይቻላል፤
1. የአካባቢዋን ዞን ት/ቤት ይወቁ። የራስዎ ዞን ትምህርት ቤት የማያውቁ ከሆነ ትምህርት ቤቱን ለማወቅ
ይህን የዞን መለያ ይጠቀሙ፤ Attendance Zone Locator
2. አስፈላጊ ሰነዶች ይያዙ ፤ required documents.
3. የመመዝገቢያ ቅጾችን ያጠናቁ። (ከታች ይመልከቱ።)
4. ተፈላጊ ሰነዶችን ያሰባስቡ።
የ2020-21 የትምህርት ዓመት ይህ አሰራር አሁም በኦንላይን ይካሄዳል። የማመልከቻ ቅፁን የተሟላ
ስለመሆኑ ለመመልከት እና አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን እንዴት እንደሚሰጡ መመሪያዋች ለማግኘት
ቤተሰቦች የቨርችዋል ቀጠሮ እንዲያዙ ከትምህርት ቤቶቻቸው ከማን ጋር እንደሚገናኙ ይገለፃላቸዋል።
እርዳታ ይፈልጋሉ?
የትምህርት ቤት ሪጅስትራር ይህን ሂደት እንዲያሟሉ እገዛ ያደርጋሉ። እባክዎን እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ ወይም
ጥያቄ ካለዋት ለሪጅስትራር ኢሜል ይድርጉ email the registrar at your child’s zoned/new
school ።
የተማሪዋች የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ያልሆነ በኦንላይን ቅፁን ለመሙላት የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL)
አገልግሎት ቢሮ በ 703-619-8022 ወይም በኢሜል eloffice@acps.k12.va.us ማግኘት ይችላሉ ።
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዋች ምላሺ ይመልከቱ Registration FAQ ።

የምዝገባ ቅጾች
ወላጆች ምዝገባ ለማጠናቀቅ ሁለት አማራጮች አሎቸው፤
•

የመመዝገቢያ ቅጾችን በኦንላይን ያጠናቁ።
o

•

አዲስ ተማሪዋች ምዝገባ ቅፅ ለአሁን 2019-20 (ለዘንድሮ የትምህርት
ዓመት)፤ እንግሊዘኛ(English) | ስፓኒሽ(Español)

አዲስ ! ለ2020-21 የተማሪ መመዝገቢያ ቅፅ : እንግሊዘኛ( English) | ስፓኒሽ(Español)
ወይም

•

የመመዝገቢያ ጥራዙን የምዝገባ ቅጾችን ከታች ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገው በማተም ይሙሉ
ወይም የወረቀት ቅፁን ከፈለጉ በኢሜል ይጠይቁ news@acps.k12.va.us. የተሞላውን ቅፅ

በፓስታ ለትምህርት ቤቱ መላክ ያስፈልጋል። mail this completed form back to your
school.
የሕፃናት መዋያ፤ እንግሊዘኛ (English) (PDF) | ስፓኒሽ (Español) (PDF) | አማርኛ
(Amharic) (PDF) | አረብኛ (Arabic) (PDF)
1-12ኛ ክፍል : እንግሊዘኛ (English) (PDF) | ስፓኒሽ (Español) (PDF) |
አማርኛ(Amharic) (PDF) | አረብኛ (Arabic) (PDF)

ለአሁኑ የትምህርት ዓመት (2019-20) የተማሪዋች ምዝገባ
ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ማንኛውም በአሌክሳንደሪያ ከተማ ኖሪ የሆነ ተማሪ ለመመዝገብ ዝግጁ ነው።
በትምህርት ዓመት የመጨረሻ ጊዜ እንደመሆኑ ከተቻለተማሪዋች ቀደሞ በነበሩበት ትምህርት ቤት አስተዳደር
በቨርችዋል ክፍል ተመዝግበው እንዲቆዮ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ያበረታታል። ሆኖም ግን ይህ መሆን የማይችል ከሆነ እኛ
እንዲመዘገቡ እናደርጋለን። እባክዎን የምዝገባ ሂደቱን ያጠናቁ የሚከተለውን ቅፅ በመሙላት፤
•

ለአሁን 2019-20 አዲስ ተማሪዋች ምዝገባ ቅፅ (ለዘንድሮ የትምህርት ዓመት)፤ እንግሊዘኛ
(English) | ስፓኒሽ (Español)

የተማሪዋች የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ያልሆነ በኦንላይን ቅፁን ለመሙላት የእንግሊዘኛ ቋንቋ (EL)
አገልግሎት ቢሮ በ 703-619-8022 ወይም በኢሜል eloffice@acps.k12.va.us ማግኘት ይችላሉ ።

ለመመዝገብ ተፈላጊው እድሜ
በቨርጂኒያ ህግ መሰረት ልጅዎ ለሕፃናት መዋያ ለመመዝገብ እድሜው/ዋ በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት
አምስት ዓመት መሙላት አለበት። የምዝገባ ማብቂያ ቀን የለውም። ነገር ግን ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ወላጆች ልጆቻቸውን
በጊዜ እንዲያስመዘግቡ ይጠይቃል። ትምህርት ቤቱ ልጁን እንዲቀበለው ሁሉንም የሰነድ እና የጤና መስፈርቶች
ማሟላት አለበት/አለባት። ለዝርዝሩ ሁሉንም የተዘጋጀውን የመመዝገቢያ ጥራዝ ይመልከቱ።
በሴፕቴምበር 30 ወይም ከዚያ በፊት ስድስት ዓመት የሚሞላቸው ህጻናት ትምህርት መጀመር እንዲሚኖርባቸው
ህግ ያስገድዳል። ትምህርት ከአንደኛ ክፍል የሚጀምሩ ልጆች ወላጆች የሕፃናት መዋያ የምዝገባ አሰራሮችን መከተል
አለባቸው። ልጅዎን በሕፃናት መዋያ ላለማስመዝገብ ከወሰኑ ይህንኑ ለትምህርት ቤቱ በጽሁፍ መግለጽ አለብዎ።
ከሌሎች የትምህርት ቤት ዞን ቀጠናዎች ወደ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የሚዘዋወሩ ተማሪዎች ወላጆች በአሌክሳንድሪያ ከተማ
መኖር እንደጀመሩ ወዲያውኑ ልጃቸውን ማስመዝገብ አለባቸው። በዝውውር የሚመጡ ተማሪዎች የምዝገባ
ማብቂያ ጊዜ የለውም፣ ሁልጊዜም ይኖራል።

የኖሪነት መስፈርቶች
ልጆቻቸውን የሚያስመዘግቡ ወላጆች የሚከተሉትን ሶስት ሰነዶች ማቅረብ ይኖርባቸዋል፤ ide three
documents proving Alexandria City residency.

የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ዝውውሮች
ይህን ገፅ ይመልከቱ፤ Elementary Transfer Requests

የፕሮግራም ዝውውሮች
በአሁኑ ወቅት ለፕሮግራም ዝውውር በማመልከት መርጠው ሊገቡባቸው የሚችሉ ሶስት አማራጮች አሉ፤

•

ጀፈርሰን ሂውስተን ቅድመ መዋእለ - 8ኛ ት/ቤት ፕሮግራም

•

በማውንት ቬርነን ኮሚዩኒቲ (Mount Vernon Community) ትምህርት ቤት ወይም ጆን አዳምስ
(John Adams) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም

•

ሳሙኤል ደብልዩ ታከር (Samuel W. Tucker) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተሻሻለ ቀን
መቁጠሪያ (Modified Calendar) ፕሮግራም

የፕሮግራም አማራጮቹ በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የመያዝ አቅም ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
በተጨማሪም ቤተሰቦች ከሳሙኤል ደብልዩ ታከር (Samuel W. Tucker) አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና
ከማውንት ቬርነን ኮምውዩኒቲ (Mount Vernon Community) ትምህርት ቤት ከፈለጉ ሊወጡ ይችላሉ።
የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት በመኖሩ ምክንያት ቤተሰቦች ከጆን አዳምስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት
መውጣት አይችሉም። ቤተሰቦች ከጄፈርሰን-ሁስተን (Jefferson-Houston) ትምህርት ቤት ከK-5 ውስጥ
ለውጣት አይችሉም። ነገር ግን ከጄፈርሰን-ሆስተን በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲደርሱ ለመውጣት መምረጥ
ይችላሉ ።
ከሳሙኤል ደብልዩ ተከር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ማውንት ቬርነን የኮሚዩኒቲ ትምህርት ቤት
ላለመግባት የመረጡ ቤተሰቦች በሌላ ትምህርት ቤቶች ባላቸው አቅምና ለመኖሪያቸው ባለው ቅርበት ላይ
በመመስረት ይመደባሉ።
ዝውውር ለመጠየቅ እና ስለፓሊሰው ለማወቅ ይህን ገፅ ይመልከቱ፤ Elementary Transfer Requests

የእጣ ምዝገባ (አስፈላጊ ከሆነ)
ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. እንደ የተማሪ አመዳደብ ፖሊሲ አካል የክፍል ተማሪዋችን ብዛት መጠን ለመጠበቅ የአቅም መልሶ
ምደባ ዘዴን ይጠቀማል። በመደበኛ የቀን መቁጠሪያ በሚጠቀም ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ ጁን 15 (ለሣሙኤል
ተከር ት/ቤት እስከ ጁን 1) ድረስ የተመዘገቡት ተማሪዎች ቁጥር በት/ቤት ካለው ቦታ ከበለጠ የትኛው ተማሪ
ወደ ሌላ ት/ቤት እንደሚዛወር ለመወሰን ከዚያ ቀን በፊት ለተመዘገቡ የመዋእለ-ህጻናት ተማሪዎች እጣ ይወጣል።
የምደባው መጠን ከአቅም በላይ ካልሆነ እያንዳንዱ ተማሪ ከጁን 15 በፊት ምዝገባ ያጠናቀቀ በመኖሪያ ዞኑ ባለ
ትምህርት ቤት እንዲገባ ይደረጋል ማንኛውም ከዚያ ቀን በኋላ የተመዘገበ ተማሪ የመዋለ ህጻናት አቅም ከሞላ
ወደሌላ ትምህርት ቤት ይዛወራል ። ለተጨማሪ መረጃዎች ይህን ይመልከቱ፤ ACPS School Board
Policy JC–R/JCD-R: ACPS Student Placement (PDF) ምዝገባው ቀድሞ የመጣ ቀድሞ
ይስተናገዳል የሚለውን አሰራር አይከተልም።

ኤ.ዲ.ኤ. (ADA) አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠር
ኤ.ዲ.ኤ. ሁኔታዎች እንደሚቻችልዎ ከፈለጉ እባክዎን ለተማሪዎች አገልግሎት መምሪያ፣ አማራጭ ፕሮግራሞችና
ፍትሃዊነት (Department of Student Services, Alternative Programs and Equity) በስልክ
ቁጥር 703-619-8034 ይደውሉ።

