Amharic

መስከረም 4፣2019
ውድ ወላጅ / አሳዳጊ ፣
አቴንዳንስ ለትምህርታዊ ስኬት በጣም ኃይለኛ ከሆኑት ትንበያዎች አንዱ ነው። ልጅዎ ክፍል ውስጥ ከተገኙ ፣ ለጠቅላላው
የትምህርት ቀን ለመማር ዝግጁ ከሆኑ ለእነሱ ፣ ለክፍል ጓደኞቻቸው እና ለመላ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ
ይጠቅማቸዋል:: ልጆች ጥሩ አቴንዳንስ እንዲኖራቸው እና በዚህ የትምህርት ዓመት መልካም የመማር እድሎችን ማግኘት
እንዲችሉ አብረን እንስራ።
እኛ ለእርስዎ ቃል የምንገባው
ከጤንነት ጉዳዮች አንስቶ እስከ የትራንስፖርት ችግሮች ድረስ ተማሪዎች ከት/ ቤት የሚቀሩበት የተለያዩ በርካታ ምክንያቶች
እንዳሉ እናውቃለን። እርስዎ ወይም ተማሪዎ በመደበኛነት ወይም በሰዓቱ ወደ ትምህርት ቤት ለመምጣት ችግሮች ካሉዎት
በግቢያችን ውስጥ እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። በየቀኑ አቴንዳንስ ለመከታተል ፣ልጅዎ ከመማሪያ
ክፍል ሲቀር ለማሳወቅ፣ለምን እንደቀሩ ለመረዳት ከእርስዎ ጋር ለመገናኘት ፣ልጅዎ ትምህርት ቤት እንዲከታተል በመርዳት
ላይ ሊያጋጥሟቸሁ የሚችሉትን ተፈታታኝ ሁኔታዎች ለማሸነፍ ያሉትን መሰናክሎች እና ድጋፎች ለመለየት ቃል እንገባለን።
ከእርስዎ ምን እንፈልጋለን
ልጆችዎ ለት/ ቤታችን ማህበረሰብ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ እንደምናከብር ሁሉ እነሱ በትምህርት ቤት በማይገኙበት
ጊዜ እንናፍቃቸዋለን:: ልጅዎ የሚቀር ከሆነ እባክዎ ትምህርት ቤቱን አስቀድሞ ያነጋግሩ። ልጅዎ ባልታቀደ ምክንያት የሚቀር
ከሆነ ፣ እባክዎን ልጅዎ በተመለሰበት በሁለት የትምህርት ቀናት ውስጥ ትምህርት ቤቱን ያስውቁ ።
እንዴት አብረን መስራት እንችላለን
• እንደ ትኩሳት ፣ ማስታወክ ፣ ተቅማጥ ፣ ወይም ተላላፊ ሽፍታ በትክክል ካልተያዙ በስተቀር ልጅዎን ወደ
ትምህርት ቤት ይላኩ ፡፡
•

ትምህርት በሚካሄድበት ጊዜ ቀጠሮዎች እና ጉዞዎን ያስወግዱ ፡፡

•

ሶርስ ወይም ሌላ ዘዴ በመጠቀም የልጅዎን አቴንዳንስ ይከታተሉ።

•

የመኝታ ጊዜ እና ማለዳ ከእንቅልፍ የሚነሱበት ግዜ(ልጅዎ ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችን አጠቃቀም
መገደብን ጨምሮ)፣የቤት ስራ የሚጨርሱበት ጊዜ እና በፊት ባለው ምሽት ቦርሳቸው የሚያዘጋጁበት ጊዜ መደበኛ
ፕሮግራም ያዘጋጁ።

•

የሆነ ነገር ቢከሰት ወደ ት/ ቤት ለመሄድ አማራጭ እቅድ ይኑርዎት (ይህ አማራጭ የአውቶቡስ መንገዶች ፣
መንገዶች ፣ ወይም ከቤተሰብ አባላት ጋር ፣ ከጎረቤቶች ወይም ከሌሎች ወላጆች ጋር ማቀድ)::
የልጅዎ አቴንዳንስ ለመደገፍ እንዴት አብረን እንደምንሰራ ከት/ቤቱ ጋር ይገናኙ።

•

ተማሪው ከትምህርት ሲቀር የኛ ግዴታ
•

ልጅዎ በአንድ ወር ውስጥ ሶስት ያልተፈቀዱ ቀሪዎች ካለበት ፣ የስቴት ሕግ (RCW 28A.225.020) ከእርስዎ እና
ከልጅዎ ጋር ስብሰባን እንድናደርግ ይጠይቃል ፡፡

•

ልጅዎ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ከሆነ እና በየትኛውም ወር አምስት የተፈቀዱ ቀሪዎች ወይም በአንድ
የትምህርት ዓመት ውስጥ አስር ወይም ከዚያ በላይ የተፈቀዱ ቀሪዎች ካሉት ስብሰባ ለማድረግ እርስዎን ማነጋገር

ይጠበቅብናል ፡፡ የዶክተር ፍቃድ ከሰጡ ወይም ቅድመ ዝግጅት የተደረገለት ቀሪ ከሆነ ፣ እና ልጅዎ በትምህርት ወደ
ኋላ እንዳይቀር እቅድ ካለ ፣ ስብሰባ አያስፈልግም።
•

ልጅዎ በየትኛውም ወር ሰባት ያልተፈቀዱ ቀሪዎች ወይም በአንድ የትምህር ዓመት ውስጥ አስር ያልተፈቀዱ ቀሪዎች
ካሉበት እና የእኛ ድጋፎች እና ጣልቃገብነቶች ልጅዎ በቋሚነት ወደ ት/ ቤት እንዲመጣ ካልረዱት፣የ RCW
28A.225.010 ፣የዋሽንግተን ወሳኝ የአቴንድንስ ህግ ጥሰትን በመጥቀስ ለወጣቶች ፍርድ ቤት አቤቱታውን ማቅረብ
አለብን።

መቅረት ለምን ይቅርታ ሊደረግላቸው እንደሚችል ምክንያቶችን ጨምሮ፣የአቴንዳንስ አካሄዶች seattleschools.org under
School Board » Policies and Procedures » Series 3000 – Students or at seattleschools.org/attendance ማግኘት
ይችላሉ::

እናመሰግናለን እናም መልካም የትምህርት ዓመት ይሁንላችሁ !
ከሠላምታ ጋር ፣
የርእሰ መምህር ፈርማ

