የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የ 2022-23 EEU ት/ቤት የመምረጫ ቅጽ (Amharic)
ሁሉም የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች EEU ምደባ በቦታ መኖር ላይ የሚወሰን ይሆናል:: ይህን ቅጽ መሙላት ለምደባ ዋስትና አይሆንም::
ለሲያትል አዲስ የሆኑ ተማሪዎች በክፍት የምዝገባ ወቅት ላይ ከመሳተፋቸው በፊት የቅበላ ገጻችንን በመጎብኘት በመጀመሪያ ሊመዘገቡ
ይገባል:: *ይህ ቅጽ የሚያገለግለው ለPre-K እና ለKindergarten ብቁ ለሆኑና ለEEU እንደ ብቸኛ አማራጫቸው ለሚያመለክቱ
ተማሪዎች ብቻ ነው::

ለ EEU ብቁ ለመሆን
• ተማሪዎች ብቁ ለመሆን በሚያመለክቱበት ሰዓት ቢያንስ ዕድሜያቸው 3 ዓመትና ወቅታዊ የሆነ IEP ሊኖራቸው ይገባል::
ወቅታዊ IEP ላላቸው ተማሪዎች ቅድሚያ ይሰጣል:: ክፍያ ሊመለከታቸው ይችል ይሆናል:: ለበለጠ መረጃ እባክዎትን የ”
Early Learning department” ገጽን ይመልከቱ::::
• ወደ Kindergarten የሚገቡና በልዩ ትምህርት የAccess: Focus: SEL: ወይም Distinct ፕሮግራሞች ውስጥ ምደባ የሚጠይቁ የ
Preschool ተማሪዎች ለEEU የ kindergarten ምደባ ለማመልከት ብቁ ናቸው::

የተማሪ መረጃ
የመጨረሻ/የአያት ስም: __________________________ የመጀመሪያ ስም: ______________________ የመካከለኛ/አባት ስም: _____________
የቤት አድራሻ: _______________________________________________________________________________________________________________
የሚቀጥለው ዓመት ክፍል ለ 2022-23: ______ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ወይም የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓ.ም.)：_____________________
የወላጅ ኢሜል: ___________________________________________________ ስልክ ቁጥር:_________________________________

የፕሮግራም ምርጫ
☐ EEU Pre-K
☐ EEU K (*ለበርካታ የት/ቤት ምርጫ የምታመለክቱ የKindergartner ተማሪዎች እባካችሁን ለአጠቃላይ ት/ቤት ምርጫ

የሚሞላውን ቅጽ ተጠቀሙ::)

የ EEU Tiebreakers (ቅድሚያ የሚሰጥባቸው መንገዶች):
ለአንድ የተወሰነ ት/ቤት ወይም ፕሮግራም ካለው ቦታ በላይ ብዙ ማመልከቻዎች ከቀረቡ በሚከተሉት መንገዶች ቅድሚያ ይሰጣል/ምርጫ
ይደረጋል:: 1) ወንድም/እህት በዚያ ት/ቤት ላለው/ላላት 2) ሎተሪ :: እነዚህ ቅድሚያ የሚያሰጡ ሁኔታዎች ከየካቲት/ፌብሩዋሪ 1-28 በክፍት የምዝገባ
ጊዜ በወቅቱ ለቀረቡ ማመልከቻዎች ብቻ ነው:: የዘገዩ ማመልከቻዎችን እስከ ግንቦት (ሜይ) 31 ድረስ እንደአመጣጣቸው በመቀበል ፕሮሰስ
እናደርጋቸዋለን::
☐ በ2022-23 የEEU ፕሮግራም የሚከታተል ሌላ ልጅ ስላለኝ መረጃውን እንደሚከተለው አቅርቤያለሁ: (ከሌለ ይዝለሉት)

የወንድም/እህት ስም:___________________________, የተማሪው መታወቂያ ወይም የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓ.ም.): ____________________

ማስታወቂያ
በሚያዚያ/አፕሪል 2022 መጨረሻ ላይ የት/ቤት ምርጫ ላገኙ ቤተሰቦች የSPS የተማሪዎች ቅበላ ቢሮ በኢሜል ያሳውቃል:: ውጤቱ ከወጣ በኋላ
የተጠባባቂዎች መረጃ በተማሪዎች ምደባ መመልከቻ (Assignment Look Up Tool) ላይ እንዲኖር ይደረጋል:: ለተጨማሪ ጥያቄዎች እባክዎን
preschool@seattleschools.org ያግኙ::
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ: _________________________________________ ቀን: _ ___________________________________

ለተማሪዎች የቅበላ አገልግሎት ሰራተኞች ብቻ
ተቀባይ: ________________________________________ ቀንና ማህተም: _____________________

