የኪንደርጋርተን ምዝገባ ማረጋገጫ ነጥቦች
በቤትዎ ከእንግሊዘኛ ሌላ ቋንቋ የሚነገር ከሆነ ልጅዎን በ1340 Braddock Place በሚገኘው የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. (ACPS) ማእከላዊ ጽ/ቤት አንደኛ ፎቅ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዋች
ቢሮ (EL) እንዲመዘገብ ያድርጉ። የመመዝገቢያ ሰአት ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 8:30 እስከ ከሰአት 2.00 ድረስ ነው:: ለተጨማሪ መረጃ እባኮዎት በ703-619-8022
ስልክ ቁጥር ይደውሉ

ልጅዎን ለማስመዝገብ ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ፣ እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ይዘው ይምጡ፤
rr ዋናውን የልደት ምስክር ወረቀት (ወይም የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት)
rr የአሳዳጊነት ማረጋገጫ (ልጆችን የሚያስመዘግበው ሰው ወላጅ ወይም በህግ የተፈቀደለት አሳዳጊ መሆኑን ያረጋግጡ)

በልጆች ልደት ምስክር ወረቀት የሰፈረው ስም ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊው መታወቂያ ፎቶ (ምስል) ወይም በህግ የተፈቀደለት አሳዳጊ መሆንን ከሚያመለክተው ሰነድ ምስል
(ፎቶ) ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ማመሳከር፤

rr ከቀድሞውትምህርትቤትየትምህርትውጤት ቅጂ (የሚመለከተውከሆነ)
rr አካልዊ ምርመራ ውጤት ሪፓርት (በዚህ ፓኬት ውስጥ ተካቷል)

◦◦ የስቴት ህግ (ማጣቀሻ የቨርጂንያ ኮድ § 22.1-270) ልጅዎ ወደ መዋእለ ህጻናት ወይም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከመግባቱ በፊት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሙሉ
◦◦
◦◦

የአካል ምርመራ እንዲያደርግ እና ክትባት እንዲወስድ ያስገድዳል። የአካል ምርመራው ወደ መዋእለ ህጻናት ከሚገባበት ቀን በፊት ባለው አንድ አመት ውስጥ የተደረገ
መሆን ይኖርበታል።
ከላይ ባለው መሰረት፣ በACPS ቅድመ ኪንደርጋርተን ፕሮግራም የሚሳተፉ ተማሪዎች ኪንደርጋርተን ከመግባታቸው በፊት የክትባት ማስረጃዎችን እና የአካላዊ
ምርመራ ውጤት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፣ እነዚህ ሰነዶች ለቅድመ ኪንደርጋርተን መግቢያ ቀርበው የነበረ ቢሆንም እንኳን በድጋሚ መቅረብ ይኖርባቸዋል ።
ግልጽ ለማድረግ ያህል ከላይ የተገለጸው “መለስተኛ ትምህርት ቤት” ከአንድ እስከ አምስተኛ ክፍልን ያመለክታል።

rr የክትባት መዝገብ (እያንዳንዱ የተካሄደበትን ወር፣ ቀንና አመት መዝግቦ ማስቀመጥ)

◦◦ በአሜሪካ የተደረገ የሳንባ በሽታ የሌለው መሆኑን የሚያሳይ PPD የቆዳ ምርመራ ወይም ህመም የሌለ መሆኑን የሚያሳይ የደረት ኤክስሪይ ማስረጃ
ልጁ ትምህርት ከሚጀመርበት የመጀመርያው ቀን በፊት በ12 ወራች ውስጥ የተደረገ። ወደ ACPS የሚገቡ ሁሉም ህጻናቲ ሊያሟሉዋቸው የሚገቡ ነገሮች።
◦◦ የጉበት በሽታ ቢ (ሂፓቲተስ ቢ)
ለሁሉም ልጆች ሙሉ ተከታታይ ሶስት የጉበት በሽታ (ሂፓቲተስ ቢ) ክትባት መጠን ያስፈልጋል።
◦◦ ዲፒቲሪያ፣ መንጋጋ ቆልፍ፤ ፒርቱሲስ (ዲቲኤፒ፣ ዲቲፒ ወይም ቲዲኤፒ)
ቢያንስ አራት ትክክለኛ መጠን ፣ ከዚህም ውስጥ አንዱ ክትባት መሰጠት ያለበት በአራተኛው የልደት ቀን ወይም ከአራተኛው የልደት ቀን በኋላ መሆን አለበት።
ፓሊዮ
◦◦ (ኦፒቪ ወይም አይ ፒቪ)
A መጠኑ ቢያንሰ አራት ሲሆን ከዚህም ውስጥ አንዱ ክትባት መሰጠት ያለበት በአራተኛው የልደት ቀን ወይም ከአራተኛው የልደት ቀን በኋላ መሆን አለበት።
◦◦ ኩፍኝ፣ ጆሮ ደግፍና ሩቤላ (ኤም ኤም አር)
◦◦

ሁሉም ህጻናት ቢያንስ ሁለት መጠን የኩፍኝ ክትባት፤ ሁለት መጠን የጆሮ ደግፍ ክትባትና አንድ መጠን የሩቤላ ክትባት መውሰድ አለባቸው። የመጀመሪያው ክትባት
መጠን መወሰድ ያለበት በ12 ወራት ዕድሜ ወይም ከዚያ በኋላ ነው።
ባሪሴላ (አንከሊስ)
ሁሉም ህጻናት ሁለት የቫርሴላ ዶዝ (two doses of varicella) ሊወስዱ ወይንም ኩፍኝ የተባለው በሽታ እንዳላቸው የሚያሳይ የሕክምና ሰነድ ሊኖራቸው ይገባል።

ሪፓርቱ እጥረት ካለበት ጠቃሚ ጉዳይ፤ አዳዲስ ክትባቶች እየተሰጡ ከሆነ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ተጨማሪ ክትባት ለመውሰድ የተያዘው ቀነ ቀጠሮ የሚያሳይ ፍቃድ ባለው
የጤና እንክብካቤ ባለሙያ የተጻፈ መረጃ መቅረብ አለበት። የክትባት ጊዜ እርቀቱን በትክክል መከተል ያስፈልጋል። ተጨማሪ ክትባት በወሰዱም ጊዜ የክትባቱ የጹሁፍ
መረጃ ለትምህርት ቤቱ ነርስ መስጠት ያስፈልጋል። የመከላከያ ክትባት በተባለው ቀን ማጠናቀቅ ያልቻሉ ተማሪዋች ከትምህርት ቤት ይታገዳሉ።

rr የኗሪነት ማረጋገጫ
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