1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314
Telephone: 703-619-8000
TTY: 711 (Virginia Relay)

ወደ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. እንኳን ደህና መጡ!
ልጅዎን እንደ አዲስ የአሌክሳንደሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶች ተማሪ ስንቀበለው ደስታ
ይሰማናል። እንዲሁም ስለትምህርት ቤት አስተዳደሩ እና የእርስዎን ትምህርት ቤት
በሚገባ እንዲያውቁ በአዱሱ የትምህርት ዓመት ትምህርት ቤት ከመከፈቱ በፊት በርካታ
ፕሮግራሞችን እናዘጋጃለን።

www.acps.k12.va.us
@ACPSk12
facebook.com/ACPSk12

Superintendent
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

School Board
Chair
Cindy Anderson

Vice Chair
Veronica Nolan

Members

ምንም እንኳን ትምህርት በፎል 2020 ይከፈታል ብለን ብናስብም በኮሮና COVID-19
ወረርሽኝ ምክንያት እኛም ሃሳብችን ሁኔታዋች ሊለዋወጡ ይችላሉ። በኦገስት ወር
መጀመሪያ አካባቢ የትምህርት ቤት መልሶ መክፈትን የተመለከተ ወቅታዊ ሁኔታዋች
መረጃ ሲኖሩ ለእርስዎ እናሳውቃለን።
በኦገስት ወር መጨረሻ ላይ እርስዎ ያለምንም ጥረት በቀጥታ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ኤክስፕረስ
መፅሄት ወቅታዊ መረጃ እና የእርስዎ ትምህርት ቤት የኢሜል ዜናመፅሄት እንዲደርስዎ
ይደርጋል። ከዚህ ጊዜ በፊት እነዚህ ኢሜሎች እንዲደርስዎ ከፈለጉ እባክዎን
ይህን ይጠቀሙ፤ sign up ። እባክዎን በእዚህ ላይ መመዝገብዎን እርግጠኛ ይሁኑ፤
follow ACPS and your school on social media
ምናልባት ት/ቤት ከመጀመሩ በፊት ልጅዎን ለማገዝ ማድረግ የሚችሉት ነገር ቢኖር
እዚህ ላይ መመዝገብ ነው፤ Parent Access.። በፓስታ ትምህርት ቤት ከመጀመሩ በፊት
ባለው ሳምንት ደብዳቤ ይደርስዋታል ። የራስዎ አካውንት ያዘጋጁ ፣ በደብዳቤ ውስጥ
የተሰጥዋትን ኮዱን ያስገቡ እና ለልጅዎ ቀና የሆነ መንገድ በመፍጠር ውጤታማ
እንዲሆን ይስችሉታል።
የወላጅ መገናኛ (Parent Access) ለአንደኛ ደረጃ ተማሪ ወላጆች የሚሰጠው ዋና
ጠቀሜታ፤

Meagan L. Alderton

▪

Ramee A. Gentry

▪

Jacinta Greene
Margaret Lorber

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Michelle Rief
Christopher A. Suarez
Heather Thornton

ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ የሚሞሉ ቅፃችን በኦንላይን
ለመሙላት መቻል፣
የእርስዎ የመገናኛ መረጃ ሁልግዜም ወቅታዊ መሆኑን ማረጋገጥ
መቻል፣
የአውቶብስ ማቆሚያ ቦታዋች ዝርዝር መረጃ ማግኘት፣
የምሳ መግዣ ቁጥር(Lunch pin) መመልከት መቻል፣
የልጅዎ በትምህርት መገኘት የሚያሳይ መረጃ ሪከርድ ማግኘት፣
የኮርተር የትምህርት ውጤት ሪፓርት መመልከት፣
የአስተማሪ ኢሜል አድራሻ ማግኘት፣
ከደረጃ መመዘኛ ፈተናዋች ውጤት ማግኘት።

ከዚህ በተጨማሪ የእርስዎ ትምህርት ቤት የስርዓተትምህርቱን እና የተማሪዋችን
የቤት ስራ በተመለከተ እንዴት ከእርስዎ ጋር ግንኙነት እንደሚያደርጉ ያሳውቃሉ።
በዚህ የትምህርት ዓመት ከእርስዎ ጋር አብሮ ለመስራት በጉጉት በመጠባበቅ ላይ
እንገኛለን!
ከምስጋና ጋር፣
ዶ/ር ግሪጎሪ ሲ. ሐትቺንግስ (Gregory C. Hutchings, Jr.)

የትምህርት ቤቶች ሱፕር ኢንቴንደንት (ዋና ስራ አስኪያጅ)

