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ውድ የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣   

ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የላቀ ትምህርት አገልግሎቶችን ለማግኘት የተለዩ ተማሪዎች ጥንካሬያቸውን እንዲያሳድጉ እና 
ይበልጥ ውስብስብ በሆነ ደረጃ እንዲሠሩ ተጨማሪ ድጋፍ ይሰጣቸዋል።   

ሁሉም ተማሪዎች የላቀ ትምህርት አገልግሎት እንዲያገኙ ለማረጋገጥ፣ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሁሉንም ከኪንደርጋርተን 
እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ያጣራል (ይፈትናል)።ይህ ሂደት ሁለንተናዊ ማጣሪያ( universal screening) ተብሎ 
ይጠራል።ይህ ማጣሪያ የአገልግሎቶቹ ብቁነትን ለመወሰን ይጠቅማል።    

የላቀ ትምህርት(Advanced Learning) ምንድን ነው?    
የላቀ ትምህርት አገልግሎቶች ለተማሪ ስኬት እና እድገት ድጋፍ ይሰጣሉ።ይህ የበለጠ ውስብስብ እና ፈታኝ የሆኑ ተጨማሪ 
ስራዎችን እና ተግባራትን ያካትታል።    

ሁለንተናዊ ማጣሪያ ምንድነው?  
አስተማሪዎች እና የላቀ ትምህርት ቡድን በታህሳስ ወር የእያንዳንዱን ተማሪ አካዴሚያዊ ምዘና ይገመግማሉ።  
የማጣሪያ ሂደቱ ለላቀ ትምህርት አገልግሎት ብቁ ሊሆኑ የሚችሉ ተማሪዎችን ለመለየት ይረዳል።ሂደቱ ሁሉም ተማሪዎች ለላቀ 
ትምህርት አገልግሎት ግምት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ይረዳል።  
የተማሪ አካዴሚያዊ መረጃ በክፍል ደረጃ ይለያያል፣እና ስለ ግምገማዎች ዝርዝሮች ከዚህ በታች ባለው ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት 
ይችላሉ።  
ቀጥሎ ምን ይሆናል?  
የማጣራት ውጤቶቹ ተማሪዎ ለአገልግሎቶች ብቁ ሊሆን እንደሚችል ካሳየ ደብዳቤ እና የወላጅ/አሳዳጊ ፈቃድ ቅጽ 
ይደርስዎታል።ይህ የፈቃድ ቅጽ ተማሪዎ ለላቀ ትምህርት አገልግሎቶች እንዲገመገም መስማማትዎን ያሳውቃል።   

ቅፁን በመፈረም ወደ የላቀ ትምህርት ክፍል መመለስ ያስፈልጋል።ይህ ግምገማ ተጨማሪ ፈተናዎችን አያካትትም ነገር ግን 
በየተማሪዎ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፋይል ውስጥ ያሉትን ሁሉንም መረጃዎች ያካትታል።  

ተማሪዬን መጠቆም (Refer) እችላለሁ?  
አዎ።ምንም እንኳን ሁሉም ተማሪዎች በሁለንተናዊ የማጣሪያ ሂደት ውስጥ ቢካተቱም ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ተማሪውን እንዲገመግም ሊጠቁሙ ይችላሉ።ተማሪን ለግምገማ ለመጠቆም የሚያስችል አገናኝ ከታች ባለው ድህረ ገጽ 
ላይ ይገኛል።  

የላቀ ትምህርት ቡድን የእያንዳንዱን የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪ ብሩህነት ለማክበር እና ለመደገፍ ቆርጧል!  
የእያንዳንዱን ተማሪ፣በተለይ ከትምህርታዊ ፍትህ በጣም ርቀው ያሉትን የBIPOC ተማሪዎች፣የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች እና 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶችን የሚያገኙ ተማሪዎች፣ተደራሽነት እና ስኬት ለማረጋገጥ ከማህበረሰባችን ጋር 
እንተባበራለን።  
እባኮትን ስለ ሁለንተናዊ ማጣሪያ፣የተማሪ ምዘና መቶኛ፣የላቀ ትምህርት የግምገማ ጊዜ እና ተማሪዎን በየላቀ ትምህርት ድረ-
ገጻችን ላይ እንዴት መጠቆም እንደሚችሉ የበለጠ ያንብቡ። https://www.seattleschools.org/departments/advanced-
learning/identification-and-eligibility 

ከሰላምታ ጋር፣  

የላቀ የትምህርት ክፍል (Advanced Learning Department) 
ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች  
 

https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility
https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility
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ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

የ2022-23 የላቀ ትምህርት ሪፈራል/ጥቆማ ቅፅ 

ለወላጆች፣አሳዳጊዎች፣አስተማሪዎች፣ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አባላት 
 

የሪፈራል ጊዜ ህዳር 1 – 30, 2022 

እባኮትን ተማሪውን ለላቀ ትምህርት(Advanced Learning) ወይም ከፍተኛ ችሎታ ላላቸው( Highly 
Capable services)አገልግሎቶች እንዲገመገም ለማመልከት ይህንን ቅጽ ይጠቀሙ። 

ይህንን ቅጽ ማን መጠቀም አለበት? 

የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች አስተማሪዎች፣ሰራተኞች፣ወላጆች ወይም ህጋዊ አሳዳጊዎች፣ተማሪዎች 
እና የማህበረሰቡ አባላት ተማሪዎችን መጠቆም ይችላሉ። 

ማንን መጠቆም ይቻላል (Who can be referred?) 

• በአሁኑ ጊዜ በሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የተመዘገቡ ተማሪዎች።እስከ ሐሙስ፣መስከረም 
29፣2022 ድረስ የተመዘገቡ መሆን አለባቸው። 

o ከመስከረም 29 በኋላ የተመዘገቡ ተማሪዎች ይህን ቅጽ መጠቀም አይችሉም።እነዚህ 
ተማሪዎች በበጋው ወቅት በሚደረጉ የብቁነት እና የመለየት ሂደት (ሚያዝያ-ሰኔ 2023) 
ይካተታሉ።  

• ባለፉት 12 ወራት ለከፍተኛ ብቃት ያላቸው(Highly Capable eligibility )አገልግሎቶች ብቁ ያልሆኑ 
የ ከኪንደር ጋርተን- ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች 

• ከዘጠነኛ - 11 ኛ ክፍል ተማሪዎች 
o የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ሂደት የተለየ ነው።የእነዚህ ተማሪዎች ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች 

ዝርዝር ይላክላቸዋል። 

የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች የላቀ ትምህርት አገልግሎት እንዲያገኙ ለማረጋገጥ፣ሲያትል 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከኪንደርጋርተን እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ይጠቁማል እንዲሁም 
ያጣራል።ይህ ሂደት፣ሁለንተናዊ ማጣሪያ(universal screening)ተብሎ የሚጠራ ሲሆን፣የአገልግሎቶችን 
ብቁነት ለመወሰን ይጠቅማል።ከሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሪፈራል በተጨማሪ እርስዎ ሪፈራል 
ማስገባት ይችላሉ።  

የሁለንተናዊ የማጣሪያ ውጤቶች ተማሪዎ ለአገልግሎቶቹ ብቁ ሊሆን እንደሚችል ካሳየ፣ቤተሰቦች 
የማጣራቱን ውጤት እና ቀጣይ እርምጃዎችን የሚገልጽ የማሳወቂያ ደብዳቤ ይደርሳቸዋል። 

ጥያቄዎች ካሉዎት፣እባክዎን የላቀ ትምህርት ክፍልን በ advlearn@seattleschools.org ወይም በ 
206-252-0130 ያነጋግሩ።  

ተጨማሪ መረጃ በድረ ገጻችን በwww.seattleschools.org/advlearning ላይ ይገኛል። 

mailto:advlearn@seattleschools.org
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የተማሪ መረጃ: 
የአያት ስም:   ስም:        የአባት ስም: 

የተማሪ መለያ ቁጥር: የተማሪ የአሁኑ ትምህርት ቤት: 

እባክዎ ከታች ካሉት የጥቆማ አማራጮች(Referral Options) ውስጥ አንዱን ይምረጡ: 

☐ እኔ ወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ነኝ፣እና ተማሪዬን በብቃት እና በመለየት ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ልጠቁመው
እፈልጋሎህ።በተጨማሪም፣በ2022-23 የትምህርት ዓመት የትምህርት  መረጃውን እንዲገመገም እና
ለከፍተኛ ችሎታ ላላቸው( Highly Capable) ወይም ለላቀ ትምህርት( Advanced Learning )አገልግሎቶች
እንዲገመገም ፈቃድ እሰጣለሁ።

እባክዎን ምክንያቶችዎን ያብራሩ: 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

☐ እኔ ተማሪ ነኝ፣እና በ2022-23 የትምህርት አመት የብቃት እና የመለየት ሂደት ውስጥ ግምት ውስጥ
መግባት እፈልጋለሁ።ምክንያቶቼ እነዚህ ናቸው:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ እኔ የትምህርት ቤት ሰራተኛ (አስተማሪ፣የትምህርት ቤት መሪ፣የትምህርት ረዳት፣ወዘተ) ነኝ፣እና ይህን
ተማሪ የምጠቁመው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ እኔ የማህበረሰቡ አባል ነኝ፣እና ይህን ተማሪ የምጠቁመው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

መረጃን የሚጠቁም ሰው: 

ስም:  

ኢሜይል:  ስልክ ቁጥር: 

የፍቃድ ማረጋገጫ: 
ከታች በመፈረም እርስዎ፡ 
- ተማሪውን የመጠቆም ሂደት ለተማሪው አዲስ የብቃት ውሳኔ ዋስትና እንደማይሰጥ እንብበው እንደተረዱት ያረጋግጣል።

X 


	Fall 2022 Initial Letter_Amharic
	ALReferral Form 2022-23_Amharic.fill

	Student Last Name: 
	First Name: 
	Middle: 
	Student ID: 
	Student Current School: 
	Parent/Guardian reasons: 
	Student Reasons: 
	Teaching Staff reasons: 
	Community member reasons: 
	Person referring: 
	Email: 
	Phone Number: 
	Signature: 
	Check Box1-Parent/Guardian: Off
	Check Box2-Student: Off
	Check Box3-Teaching Staff: Off
	Check Box4-Community member: Off


