Tigrigna

መስከረም 4 ፣ 2019
ዝኸበርኩም ወለዲ/መዕበይቲ፣
ኣቴንዳንስ ንናይ ትምህርታዊ ዓወት ኣዝዮም ኣገደስቲ ካብ ዝኾኑ ትንበያታት ሓደ እዩ።ተምሃራይኩም ኣብ ትምህርቲ ተረኺቦም ንሙሉእ ናይ
ትምህርቲ መዓልቲ ንምምሃር ድልዊ እንተኾኖም ንባዕሎም፣ንናይ ክፍሊ ኣዕርኽቶምን ንሙሉእ ናይ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብ
ይጠቕሞም።ውላድኩም ፅቡቕ ኣቴንዳንስ ንኽህልዎምን ኣብዚ ዓመት ፅቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንኽረኽቡን ሓቢርና ንስራሕ።
ንሕና ንዓኹም ቃል ንኣትዎ
ካብ ናይ ጥዕና ኩነትታት ጀሚሮ እስካብ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሽግር ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝቐርይሉ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ምኽንያታት
ከምዘለዎ ንፈልጥ ኢና።ንስኹምን ውላድኩም ብስሩዕን ብሰዓትኩምን ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምፃእ ሽግር ንተልይኩም ኣብ ግቢና ንዓኹም
ንምሕጋዝ ድሉዋት ዝኾኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ።በብመዓልቱ ኣቴንዳንስ ንምክትታል፣ውላድኩም ካብ ቤት ትምህርቲ እንትቐርዩ ንዓኹም
ንምፍላጥ፣ንምንታይ ከምዝቐረዩ ካባኹም ንምርዳእ ምሳኹም ንምርኻብ፣ውላድኩም ኣብ ትምህርቲ ምክትታል/ምርዳእ ከጋጥምዎም
ዝኽእሉ ፈተናታት ንምስዓር ፣ ዘለዉ መሰናክላትን ድጋፍን ንምፍላይ ቃል ንኣቱ።
ካባኹም እንታይ ንደሊ
ውላድኩም ንናይ ቤት ትምህርትና ማሕበረሰብ ዘብርክትዎ ኣስተዋፅኦ ከመነኽብር ኩሉ ንሳቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብዘይርከቡሉ ግዜ
ንዝኽሮም ኢና።ውላድኩም ካብ ቤት ትምህርቲ ዝቐርይ እንተኾይኑ ኣቐዲምኩም ንገሩና።ውላድኩም ብዘይተሓሰብ ምኽንያት ዝቐሪ
እንተኾይኑ ምስተመለሰ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ናይ ትምህርቲ መዓልቲታት ንቤት ትምህርቲ ይፍልጡ::
ብሓባር ብኸመይ ክንሰርሕ ንኽእል
• ውላድኩም ከም ረስኒ፣ንዓቐብ፣ንቑልቁል፣ወይ ተሓላላፊ ሕማም ብትኽኽል እንድሕር ዘይተታሒዞም ናብ ቤት ትምህርቲ
ስደድዎም።

•
•

ኣብ ትምህርቲ ኣዋን ቆፀሮታትን ጉዕዞም ኣወግዱ።

•

ናይ መደቀኢ ግዜን ንጉሆ ዝለዓሉሉ ግዜን (ዝኾነ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣጠቓቕማ ምግዳብ ሓዊሱ)፣ገዛ ዕዮ ዝውድእሉ ግዜን ኣብ ድሮ
ትምህርቲ ምሽት ቦርሰኦም ዘዳልዉሉ ግዜ ስርዕ ፕሮግራም ኣውፅኡ።

•

ዝኾነ ነገር እንተጋጥም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ መማረፂ ትልሚ ይሃልኹም(እዙይ እውን ኣማራፂ ናይ ኣውቶቡስ
መንገዲ፣መንገዲ፣ወይ ናይ ቤተሰብ ኣባል፣ጎረቤት ወይ ምስ ናይ ካልኦት ወለዲ ምትላም)።

•

ናይ ውላድኩም ኣቴንዳንስ ንምሕጋዝ ሓቢርና ከመይ ከምንሰርሕ ንምፍላጥ ምስ ቤት ትምህርቲ ተራኸቡ።

ሶርስ ወይ ካልእ መይላ ብምጥቃም ናይ ውላድኩም ኣቴንዳንስ ተኸታተሉ።

ተምሃራይ ካብ ቤት ትምህርቲ እንትተርፍ ናይና ሓላፍነት

•

ውላድኩም ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ስለስተ ዘይተፈቐዱም ቀሪታት እንተልይዎ ብናይ ስቴት ሕጊ (RCW 28A.225.020) መሰረት
ምሳኹምን ምስ ውላድኩምን ኣኼባ ነካይድ።

•

ውላድኩም ናይ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃራይ እንተኾይኑ እሞ ኣብዝኾነ ወርሒ ሓሙሽተ ዝተፈቐዱ ቀሪታት ወይ ኣብ
ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት ውሽጢ ዓሰርተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝተፈቐደ ቀሪታት እንድሕር ሃልይዎ ምሳኹም ኣኼባ ንምግባር
ክነዘራርበኩም ትፅቢት ይግበረልና።ናይ ዶክተር ፍቓድ እንተሂብኩም ወይ ቅድመ ምድላው ዝተገበረሉ ቀሪ እንተኾይኑ እሞ ውላድኩም
ብትምህርቲ ንድሕሪት ከይቐሪ ትልሚ እንተልኡ ኣኼባ ኣየድልን።

•

ውላድኩም ኣብ ዝኾነ ወርሒ ሸውዓተ ዘይተፈቐዱ ቀሪታት ወይ ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት ውሽጢ ዓሰርተ ዘይተፈቐዱ ቀሪታት
እንተሃልይዎ እሞ ናይና ድጋፍን ጣልቃ ምእታውን ንውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽመፅእ እንተዘይሓጊዝዎ ፣ብናይ ዋሽንግቶን ናይ
ኣቴንዳንስ ሕዚ ጥሕሰት ብምጥቃም ናብ ናይ ቆልዑ ቤት ፍርዲ ኣቤቱታ ምቕራብ ነቕርብ።

ምቕራይ ንምንታይ ይቕሬታ ከምዝግበረሉ ምኽንያታትን ሓዊሱ ፣ከይዲ ኣቴንዳንስ ኣብ seattleschools.org under School Board »
Policies and Procedures » Series 3000 – Students or at seattleschools.org/attendance ምርካብ ይከኣል።

ነመስግን፣ሰናይ ናይ ትምህርቲ ዓመት ይኹነልኩም!
ምስ ሰላምታ፣
ፈርማ ርእሰ መምህር

