ናይ ሓደሽቲ ኪንደርጋርተን ተምሃሮ ናይ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ናይ ስግግር ሪፖርት

እዚ ናይ ዳህሰሳ መፅናዕቲ ንምውዳእ ዳርጋ 10 ደቓይቕ ይውድእ።
ዕላማ: እዚ ቅጥዒ ብናይተምሃራይ ወላዲ/መዕበዪ፣ናይ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ መምህር፣ናይ ህፃናት ክንክን መቕረቢ
ወይ ነቲ ተምሃራይ ኣዝዩ ብዝፈልጦ ሰብ ክምላእ ይኽእል እዩ።እዚ ሓበሬታ እቲ መምህር ምስ ቤተሰብ ዝራኸበሉ ዝሓሹ
መንገዲታትን እቲ ተምሃራይ ኣብቲ ሓዱሽ ክፍሊ ውሽጢ ማቻ ንኽስምዖ ከመይ ክገብሩ ከምዘለዎም ንኽፈልጡ
ይሕግዞም።
መምርሒ: በይዘኦም እዞም ሕቶታት እዚኦም ብዝተኻእለ መጠን መልስዎም።መልሶም ንዘይትፈልጥዎም ወይ
ክትምልስዎም ንዘይትደልይዎም ሕቶታት NA ("not applicable”) ኢልኩም መልስዎም። * አገዳሲ ሕቶ ምዃኑ
የምልክት
ክፍሊ 1 ናይቲ ቆልዓ ሓበሬታ
1.

ዕለት ሎሚ (m/d/yyyy) *

2.

ስም ተማሃራይ (ሽም ኣባሕጎ፣ናይ መጀመርያ ሽም አእትዉ) *

3.

ዕለት ልደት ተማሃራይ (m/d/yyyy) *

4.

ውላድኩም ኣብዝሓለፈ ዓመት ናይ ቅድመ ሰሩዕ ተምህርቲ ወይ ናይ ቆልዑ መፃንሒ ዝከታተል እንተነይሩ
፣ናይቲ ፕሮግራም ሽምን ቦታን ዘርዝሩ።ምስ ቤተሰብ፣ምስ መሓዙት ወይ ምስጎረቤት ዝፃናሕ እንተነይሩ ነዚ
ዝስዕብ አስተውዕሉ።*

5.

እዚ ቆልዓ ኪንደርጋርተን ዝመሃረሉ ቤት ትምህርት።ርግጸኛ እንተዘይኰንኩም “ኣይተፈለጠን” ኢልኩም
ጽሓፉ*

6.

ናይቲ ተማሃራይ ናይ ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርት መለለይ ቑፅሪ ትፈልጦ እንተድኣ ዄንካ፣በጃኻ
ኣብዚ ኣስተብህለሉ

ክፍሊ 2 ነዚ ቕጥዒ ናይዝመልእ ሰብ ናይ ኣድራሻ ሓበሬታ: ናይ ተምሃራይኹም ሓድሽ ናይኪንደርጋርተን መምህር
ዝኾኑ ሕቶታት እንትህልዎም ንዓኹም ከመይ ክረኽብኹም ከምዝኽእሉ ኣፍልጡና
7.

ሽምካ/ኪ መን እዩ? (ሽም ኣባሕጎ፣ናይ መጀመርያ ሽም አእትዉ)

8.

ምስቲ ቆልዓ ዘሎካ ርክብ እንታይ እዩ? ሓንቲ ምረፅ:
ናይ ኪንደርጋርተር መምህር
ካልእ ናይ ቅደመ ስሩዕ ትምህርቲ መምህር፣ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ወይ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና
ወላዲ #1

 ወላዲ #2
 ካልእ ኣባል ስድራ ቤት
 ዓርኪ ወይ ጐረቤት

9.

10.

•

ቍጽሪ ስልክኹም እንታይ እዩ? * (_ _ _ - _ _ _- _ _ _ _)

ኣድራሻ ኢመይልኩም እንታይ እዩ?

ክፍሊ 3 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን ስድራ ቤትን ርክብ
11. ኣብ ገዛ ናይ ኢንተርኔትን/ወይ ተክኖሎጅን ተበፃሕነት።ኣብዝምልከተኩም ኩሉ ምልክት ግበሩ።*
 ስማርት ስልኪ
 ኢንተርነት ወይ hot spot
 ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ኮምፕዩተር
 iPad ወይ ካልእ notebook device

12. ንስድራ ቤትካ ንምርኻብ ዝበለጸ መገዲ እንታይ እዩ? ካብ ሓደ ንላዕሊ ኽትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም።
 ቑፅሪ ስልኪ
 ዋዕላ ቪድዮ (Zoom, Teams, Facetime, etc.)
 ኢመይል
 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ

13. ምስ ቤት ትምህርቲ ንምርኻብ ዝምረፅ ቋንቋ እንታይ እዩ?

14. ንዝርርብ ኣስተርጓሚ ምቕራብ ወይ ዝተተርጎሙ ፅሑፋት ምቕራብ ጠቓሚ ድዩ? *
 እወ
 ኣይፋልን
 ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እትብልዎ ካብዚ ንታሕቲ ኣብዘሎ “ካሊእ” ኣብ ዝብል ግለፅዎ


•

ክፍሊ 4 ነዚ ቘልዓ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ቘልዓ እዚ ዘለኩም ተስፋን ትምኒትን
እንታይ እዩ? እቲ ሓድሽ ናይ መምሃሪ ክፍሊ ነዚ ቖልዓ ምችውን ተቐባሊን ንምግባር ዝሕግዘና ሓበሬታ ኣካፍሉና።
15. ኣብ ህይወት እዚ ቘልዓ እዚ ኣገደስቲ ዝዀኑ መንመን ኢዮም? *

16. እዚ ተመሃራይ እዚ ኣዝዩ ዚፈትዎም ንጥፈታት እንታይ እዮም? * ኣብነታት: ንሎካት ምህናጽ፣ኣምሲልካ ምፅዋት፣

ምጕያይን ምዝላልን፣ ንባብ

17. እዚ ቘልዓ እዚ ንሓድሽቲ ወይ ንዘይፈልጦም ነገራት ከመይ ይቕበሎም? እቲ ቘልዓ ክደክም፣ክሓርቕ ወይ
ክጭነቕ ከሎ እቲ መምህር እንታይ ክገብር ይኽእል? * ኣብነታት: ካብ ሕርቃኑ ንኽምለስ ግዜ ምሃብ። ወይ: ክሃድአሉ

ዝኽእል ህዱእ ቦታ ምሃብ።

18. ጥንኩር ጎኒታት እዚ ተምሃራይ እንታይ እዮም? ስብእንኡ(ኣ) ከመይ ይመስል? ኣብነታት: ኣሕመድ ሓላዪን

ተዛራብን ቈልዓ እዩ ።ንሱ ምስ ካልኦት ቈልዑ ምጽዋት ይፈቱ ብቐሊሉ ድማ ኣዕሩኽ የጥሪ።

19. እዚ ተመሃራይ ኣብቲ ዚፈትዎ ንጥፈት ንኽንደይ ዚኣክል ግዜ ከትኩር ይኽእል? *

20. መምህራን ነዚ ቘልዓ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኽሕጐስን ንኽዕወትን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ፧ * ኣብነታት:መተባብዒ
ምሃብ፣ብተደጋጋሚ ምዝኽኻር፣ንዝሓተትካዮ ሕቶ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ምርኣይ፣ወዘተ።

21. ውላድኩም ካብዞም ዝስዕቡ ዝኾነ ሓገዝ ዝደሊ እንተኾይኑ፣በይዛኹም ምልክት ግበሩ:
 እንግሊዝኛ ምዝራብ ወይ ምርዳእ
 ኩነታት ጥዕና – አለርጂክ፣ናይ ምግቢ ገደባት፣ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃቡ መድሃኒታት
 IEP (ውልቃዊ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም)
 ሽቓቕ
 ንጠባዮም ብዘይ ገለ ጕድኣት ምቍጽጻር


•

22 ካብ ቑፅሪ 21 ዝኾነ እንተመሪፅኩም፣በይዛኹም ግለፁ።

23. ከተካፍልዎ እትደልይዎ ኻልእ ሓበሬታ ኣሎዶ? ኣብነታት: ኣደይ ኣብ ወርሒ ሓምለ ሓድሽ ቆልዓ ክትወልድ እያ፤ኩነታት

ጥዕና እቲ ቆልዓን ስድራ ቤትን፤እቲ ስድራ ቤት ምስ ኣዝማድ እዩ ዝነብር ፤ኣብ ቀረባ እዋን ዝጠፍአ እንስሳ
ዘቤት፤ኣገዳሲ ሃይማኖታዊ በዓል ወይ በዓላት

ክፍሊ 5 ነመስግን!
እዚ ሓበሬታ እዚ እቲ ተምሃራይ ናብ ዝምደበሉ ቤት ትምህርቲ ብኢ-መይል ኪለኣኽ እዩ።መምህር እንተኾይንክም፣እዚ ናይ
መልስኩም ቅዳሕ ነቲ ናይቲ ተምሃራይ ቤተሰብ ንምክፋል ሕሰቡ።ወላዲ እንተኾይንከም ናይዚ ቅዳሕ ኣብ ወርሒ
መስከረም መጀመርያ ኣብ ዝካየድ ምስ ናይ ውላድኩም ናይ ኪንደርጋርተን መምህር ኣብ ዝህሉ ናይ ቤተሰብ ርክብ ኣኼባ
ክተምፅኡዎ ትኽእሉ ኢኹም።

