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ናይ ኣቴንዳንስ ፖሊሲ
መስከረም 2021
ዝኸበርኩም ወለዲ/ መዕበይቲ፣
ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ዕውት ንኽትኸውን እዝዮም ወሰንቲ ካብዝኾኑ ትንበያታት ሓደ
አቴንዳንስ ምዃኑን፣ተምሃሮኹም ኣብ ትምህርቲ እንተተረኺቦምን፣ንሕድሕድ መዓልቲ ንምምሃር ድልዊ
እንተኾይኖምን ንባዕሎም፣ንመማህርቶምን፣ንሙሉእ ናይ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብን ይጠቅም እዩ ኢሉ
ይኣምን።ኣብናይ ሎሚ ዘበን ናይ ትምህርቲ ዓመት ተምሃራይኩም ዝለዓለ ኣቴንዳንስ ንኽህልዎ ሓጉዝና ።

ካብና ዝሕለዉ ነገራት
ተምሃሮ ካብ ናይ ጥዕና ፀገም ጀሚሩ እስካብ ናይ መጓጓዓዚ ሽግር ካብ ትምህርቲ ዝተርፍሉ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት
ከምዘለዉ ንፈልጥ ኢና።ተምሃሮኹም ትምህርቶም ብስሩዕ ንምክትታል ወይ ብሰዓቶም ንምርካብ ፀገማት
እንተጋጥሞም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲና ንዓኹም ንምሕጋዝ ዝተዳለዉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ።ተምሃሮኹም ብኣካል
ይኹም ብርሕቐት ትምህርቶም ንኽከታተሉ በብመዓልቱ ኣቴንዳንስ ንምውሳድ፣ተምሃሮኹም ካብ ቤት ትምህርቲ
እንትተርፉ ንምፍላጥ፣ንምንታይ ከምዝቐረዩ ንምፍላጥ ምሳኹም ንምዝርራብን ተምሃሮኹም ትምህርቶም
ንኸይከታታሉ ከጋጥምኹም ዝኽእሉ ፈተናታት ንምስዓርን ዘለዉ መሰናክላትን ድጋፋትን ኣብ ምፍላይ ንምሕጋዝ
ክንሰርሕ ኢና።

ካባኹም ንደልዩ
ተምሃሮኹም ካብ ትምህርቲ እንትቐርዩ ንናፍቖም ኢና ከምኡ እውን ንቤት ትምህርቶም ዘብርክትዎ አስተዎፅኦ ዋጋ
ንህብ ኢና።ተምሃሮኹም ብኣካል ይኹን ብርሕቐት እንትምሃሩ፣ትምህርቶም ብስሩዕ ንኽከታተሉን ብትምህርቶም
ዕዉታት ንኽኾኑ ንኽትሕግዙና ንደሊ ኢና።ተምሃሮኹም ካብ ትምህርቲ ዝቐርዩ እንተኾይኖም ንቤትትምህርትኹም
ኣቐዲምኩም ኣፍልጡ።ተምሃሮኹም ብዘይተተለመ ምኽንያት ዝቐርዩ እንተኾይኖም ምስተመለሱ ኣብ ውሽጢ
ክልተ ናይ ትምህመ መዓልቲታት ነቲ ቤት ትምህርቲ የፍልጡ።

ንምሕጋዝ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ
ውላድኩም ብኣካል ዝመሃር እንተኾይኑ
•

•
•
•

ተምሃሮኹም ኣብ WAC 392-401-020 ብዝተገለፀ መሰረት ከም ረስኒ፣ተምላስ፣ተቕማጥ፣ተሓላላፊ
ፈፀጋ፣ወይ ምስ ኮቪድ-19 ዝተትሓሓዙ ዝኾኑ ናይ ጥዕና ፀገማት እንተሃልይዎምን ብትኽኽል
እንተሓሚሞምን ኣብገዛ ንክፀንሑ ግበሩ።ካብዚ ወፃኢ ግን ትምህርቶም ንኽከታተሉ ግበሩ።
ጉዕዞታትን ቆፀሮታትን እንትትልሙ ካብ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ወፃኢ ግበርዎ።
ናይ ውላድኩም ኣቴንዳንስ ተኸታተሉ።ውላድኩም ምኽንያታዊ ብዝኾነ ወይ ምኽንያታዊ ብዘይኮነ ካብ
ትምህርቲ እንትቐርዩ ብትምህርቶም ንድሕሪት ክቐርዩ ይኽእሉ እዮም።
ስሩዕ ዝኾነ ናይ መደቀስን መተስኢን ሰዓት ወስኑ።ውላድኩም ቅድሚ ምድቃሶም ናይ ትምህርቲ ስራሕቶም
ምውድኦም ኣረጋግፁ።
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ውላድኩም ብርሕቐት ዝመሃር እንተኾይኑ
•

•

•

•

ውላድኩም ናብ ዝተመደብዎ ናይ መስመር(ርሕቐት)ኣኼባታትን ትምህርቲታትን ንኽኣትው ሓግዝዎም ፣
ውላድኩም ብውልቀ ዝስርሑ ናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ምርካቦም ኣረጋግፁ።ብዛዕባ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ
ኣቴንዳንስ ተወሰኽቲ ሓበሬታት ንምርካብ WAC 392-401-016 ተመልከቱ።
ከም ረስኒ፣ተምላስ፣ተቕማጥ ወይ ምስ ናይ ኮቪድ-19 ዝተትሓሓዙ ዝኾኑ ናይ ጥዕና ፀገማት ምኽንያት
ተምሃራይኩም ናይ መስመር (ርሕቐት)ኣኼባታት ወይ ትምህርቲታት ወይ ብውልቀ ዝስርሑ ናይ ትምህርቲ
ስራሕቲታት ዘይሳተፍ እንተኾይኑ ንናይውላድኩም ቤት ትምህርቲ ኣፍልጡ።
ተወሰኽቲ ሓገዛት እንተደሊኹም ወይ ተምሃሮኹም ኣብ ናይ ርሕቐት ኣኼባታት፣ትምህርቲታት ወይ ናይ
ውልቀ ናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ንኽይሳተፉ ዝእግዱ ዕንቅፋታት እንተልዮም ንምምያጥ ምስ ናይ ወላድኩም
ቤት ትምህርቲ ወይ መምህር ተዘራረቡ።
ስሩዕ ዝኾነ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ትልሚ ኣውፅኡ።ውላድኩም ቅድሚ ምድቃሶም ናይ ትምህርቲ
ስራሕቶም ምውድኦም ኣረጋግፁ።

ነመስግን፣ሰናይ ናይ ትምህርቲ ዓመት ይኹነልኩም!

ናይ ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ አቴንዳንስ ቤት ፅሕፈት

መዘኻኸሪ: ምስ ናይ ተምሃራይኩም ኣቴንዳንስ ዝተትሓሓዙ ሕቶታት እንተሃልይኩም ቤት ትምህርትኹም ኣዘራርቡ።

እዞም ክፍሊታት ናይዚ ደብዳቤ ኣካል ናይ አቴንዳንስ ስራሕቲ እዮም። (http://www.attendanceworks.org/).
ናይቲ ዲስትሪክት መርክቦታት ሓዊሱ ብዛዕባ ናይ ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቴንዳንስ ተወሰኽቲ
ሓበሬታት ኣብ www.seattleschools.org/attendanceክርከቡ ይኽእሉ እዩ።

