
                
            

             

          
       

     

 

   

 

 

 

 

 

      

              

             

          

    

                

         

      

      

              
             

        

  
 

  

      የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የ 2023-24 ት/ቤት የመምረጫ ቅጽ (Amharic)

ሁሉም የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የምርጫ ምደባ በቦታ መኖር ላይ የሚወሰን ይሆናል:: ይህን ቅጽ መሙላት ለምደባ ዋስትና አይሆንም:: አንዳንድ 
ፕሮግራሞች ወይም የድጋፍ አገልግሎቶች በሚመርጡት ት/ቤት ምናልባትም ሊሰጡ ስለማይችሉ እባክዎትን የአያያዥ ት/ቤት ካርታዎችን (Linked 
School Charts) ይመልከቱ:: ለሲያትል አዲስ የሆኑ ተማሪዎች በክፍት የምዝገባ ወቅት ላይ ከመሳተፋቸው በፊት የቅበላ ገጻችንን በመጎብኘት 
በመጀመሪያ ሊመዘገቡ ይገባል:: ነዋሪ ያልሆኑ ተማሪዎችና ቀደም ብለው ለኪንደርጋርተን የሚያመለክቱ (Early Entrance Kindergarten) ተማሪዎች 
ለክፍት የምዝገባ ጊዜ የት/ቤት ምርጫ ሂደት ብቁ አይደሉም:: 

የተማሪ  መረጃ  

የመጨረሻ/የአያት ስም: __________________________ የመጀመሪያ ስም: _____________________ የመካከለኛ/አባት ስም:: ________________ 

የቤት አድራሻ: _________________________________________________________________________________________________________________ 

የሚቀጥለው ዓመት ክፍል ለ 2023-24: _______ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ወይም የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓ.ም.): ____________________

የሚመርጧቸውን/የሚመርጡትን  ት/ቤት(ቤቶች) ይዘርዝሩ  

ቅደምተከተል ት/ቤት ፕሮግራም 
1 

2 

3 

4 

5 

*ለHighly Capable Cohort (HCC) በአዲስ  መልክ  ብቁ  የሆኑና  ወደ Dual Language Immersion (DLI) የሚሸጋገሩ  ተማሪዎች  ወደተመደበላቸው

መስመር  (designated pathway) መርጠው  ለመግባት  ይህንን  ቅጽ  እስከ  ግንቦት/ሜይ  31  የግድ መሙላት  ይጠበቅባቸዋል::  ለላቀ  ትምህርት 
(አድቫንስድ ለርኒንግ)  የብቁነት  ማስረጃ  እስካሁን   ያላገኙ ቤተሰቦች  ለ "HCC  " ፕሮግራም   ከየካቲት/ፌብሩዋሪ    1-ግንቦት/ሜይ 31  የምርጫ ፎርም 
ማስገባት ይችላሉ::  

ለ John Stanford ወይም McDonald International አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች አመልካቾች ብቻ የቋንቋ መረጃ ::
ተማሪው የስፓንሽ ወይም የጃፓኒዝ ቋንቋዎችን እንደ መጀመሪያ ቋንቋ ተናጋሪ ነው/ናት? (አዎን/አይደለም) ___________

የወንድም/እህት  መረጃ  

☐ በወንድም/እህት ቅድሚያ ማግኘት (Sibling Tiebreaker): የወንድም/እህት ቅድሚያ ለማግኘት (sibling tiebreaker) የሚያመለከቱ ከሆነ በዚህ 
ሳጥን ውስጥ ምልክት ያድርጉ:: እባክዎን የወንድም/እህት መረጃን ከታች ባለው ቦታ ይጻፉ:: ይህ ቅድሚያ የሚያሰጠው: A) ወንድም/እህት በአሁኑ 
የት/ዘመን (2022-23) ለመምረጥ በሚያመለክቱት ት/ቤት ውስጥ የሚከታተሉ እንደሆነ እና የሚቀጥለው ዓመት በተመረጠው ት/ቤት ምደባ ካላቸው 
ብቻ እና B) ይህ ቅጽ በክፍት የምዝገባ ጊዜ በወቅቱ ከየካቲት (ፌብሩዋሪ 1-28) ከተላከ በቻ ነው:: የእህት/ወንድም ሙሉ

ስም:_____________________________________, የተማሪው መታወቂያ ቁ. ወይም የልደት ቀን: ____________________

☐ ወንድም/እህት አብረው ይሁኑ: ለተመሳሳይ ት/ቤት ከአንድ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ካመለከቱና ሁሉም አንድ ላይ እንዲሆኑ ከፈለጉ በዚህ ሳጥን ውስጥ ምልክት 
ያድርጉ:: ለሁሉም ቦታ እስካልተገኘ ድረስ ልጆችዎ የተመረጠውን ት/ቤት አያገኙም:: እባክዎትን ለእያንዳንዳቸው የምርጫ ፎርሙን ይሙሉ::

የእህት/ወንድም #1 ሙሉ ስም
የእህት/ወንድም #2 ሙሉ ስም:

:___________________________________, የተማሪው መታወቂያ ቁ. ወይም የልደት ቀን: _________________

___________________________________, የተማሪው መታወቂያ ቁ. ወይም የልደት ቀን: _________________

የSPS  የሰራተኛ  ልጆች 
☐ የሰራተኛ ልጅ: የSPS ሰራተኛ ከሆኑና ለሚሰሩበት ት/ቤት የሚያመለክቱ ከሆነ በዚህ ሳጥን ውስጥ ምልክት ያድርጉ:: ብቁ ለመሆን ሰርተፍኬት

ያለውና ክላሲፋይድ የሆኑ የሙሉ ጊዜ የSPS ሰራተኛ መሆን አለብዎት:: የሚመለከትዎት ከሆነ ስምዎንና የሰራተኛ መታወቂያ ቁጥርዎትን ይጻፉ::

የሰራተኛው ሙሉ ስም: __________________________________________, የሰራተኛው መታወቂያ ቁጥር: ___________________________

የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ
የወላጅ/አሳዳጊ ሙሉ ስም： __________________________________ ስልክ ቁጥር፡ ____________ኢሜል：__________________________

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ:  _______________________ ቀን: _____________________________________________________________________ 

ለተማሪዎች  ቅበላ  ሰራተኛ  አገልግሎት  ብቻ 
ተቀባይ: __________________________________________ ቀን ማህተም: _____________________ 

https://www.seattleschools.org/enroll/about-our-schools/service-and-program-locations/
https://www.seattleschools.org/enroll/about-our-schools/service-and-program-locations/
https://www.seattleschools.org/enroll/about-our-schools/service-and-program-locations/
www.seattleschools.org/schools
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