2020-21 የተማሪዎች መረጃ ማስተካከያ ቅጽ

2020-21 STUDENT INFORMATION UPDATE FORM

STUDENT INFORMATION

Alexandria City Public Schools

የተማሪ መረጃ

Student’s Last Name:

First Name:

የተማሪ የአባት/ የመጨረሻ ስም፣

Middle Name:

የመጀመሪያ/ የመጠሪያ ስም

Student and Primary Parent/Guardian Address:
የተማሪና የወላጅ/የአሳዳጊ አድራሻ፣

መካከለኛ ስም፣

Street:

Apt:

መንገድ፣

አፓርታማ ቁጥር፣

City:

State:

ከተማ፣

Zip:

ግዛት፣

ዚፕ፣

PARENT/GUARDIAN INFORMATION የወላጅ ወይም የአሳዳጊ መረጃ
Guardian/Primary Contact: አሳዳጊ/የመጀመሪያ ተጠሪ፣
ተጠሪ ይህ ተማሪው ከሳምንቱ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ አብሮት የሚያሳልፈውና ልጁን በሚመለከት ዋና ተጠሪ የሆነው ወላጅ/ ህጋዊ አሳዳጊ ነው።
Last Name:

First Name:

የአባት (መጨረሻ) ስም፣

Relationship to student:

የመጀመሪያ ( መጠሪያ) ስም፣

Address Street:

Apt:

የመንገድ አድራሻ፣

አፓርታማ ቁጥር፣

Home Phone:

ከተማሪው ጋር ያለው ግንኙነት፣

City:

State:

ከተማ፣

ግዛት፣

Is your home phone a cell phone? r Yes

የቤት ስልክ፣

የቤትዎ ስልክ ተንቀሳቃሽ (ሴል ፎን) ነው ወይ?

Cell Phone:

አዎ

Day Phone:

ተንቀሳቃሽ ስልክ (ሴል ፎን)፣

Zip:

ዚፕ፣

r No

አይደለም

Email Address:

የቀን ስልክ፣

የኢሜይል አድራሻ፣

Additional Email Used for Communication:
የኢሜይል አድራሻ፣

Parent/Guardian’s preferred language of communication?
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ተመራጭ የመግባቢያ ቋንቋ?

Mother: እናት Last Name:

First Name:

የአባት (መጨረሻ) ስም፣

የመጀመሪያ ( መጠሪያ) ስም፣

Home Phone:

Is your home phone a cell phone? r Yes

የቤት ስልክ፣

የቤትዎ ስልክ ተንቀሳቃሽ (ሴል ፎን) ነው ወይ?

Cell Phone:

አይደለም

የቀን ስልክ፣

Last Name:

First Name:

የአባት (መጨረሻ) ስም፣

የመጀመሪያ ( መጠሪያ) ስም፣

Home Phone:

Is your home phone a cell phone? r Yes

የቤት ስልክ፣

የቤትዎ ስልክ ተንቀሳቃሽ (ሴል ፎን) ነው ወይ?

Cell Phone:

አዎ

r No

አይደለም

Day Phone:

ተንቀሳቃሽ ስልክ (ሴል ፎን)፣

EMERGENCY CONTACTS

r No

Day Phone:

ተንቀሳቃሽ ስልክ (ሴል ፎን)፣

Father: አባት

አዎ

የቀን ስልክ፣

በአደጋ ጊዜ ተጠሪዎች

እባክዎ የአስቸኳይ ጊዜ ውሳኔዎችን ለመስጠት ወይም በአስቸኳይ ጊዜ ወላጆችን ወይም አሳዳጊዎችን ማግኘት ካልቻልን ልጅዎን ከትምህርት ቤት መጥተው የሚወስዱ ቢያንስ የሁለት ሰዎችን ስም ይጥቀሱ፣
Emergency Contact #1

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ቁጥር 1 (ከወላጅ/አሳዳጊ ሌላ)፣

Name:
ስም፣

Relationship to student:

Phone:

ከተማሪው ጋር ያለው ዝምድና፣

Emergency Contact #2

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ቁጥር 2 (ከወላጅ/አሳዳጊ ሌላ)፣

ስልክ፣

Name:
ስም፣

Relationship to student:

Phone:

ከተማሪው ጋር ያለው ዝምድና፣

Emergency Contact #3

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ቁጥር 3 (ከወላጅ/አሳዳጊ ሌላ)፣

Relationship to student:
ከተማሪው ጋር ያለው ዝምድና፣

ስልክ፣

Name:
ስም፣

Phone:

ስልክ፣

By signing this form I am verifying that the information contained herein is correct. ይህንን ቅጽ በመፈረም እዚህ ውስጥ የተካተተው መረጃ እውነት አንደሆነ አረጋግጣለሁ።
Parent/Guardian Signature:
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፊርማ፣

Date:

ቀን፣

Revised 8/17/2020 Communications Office dnbm

