
 

 

 

 
የኤሌሜንታሪ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ድንጋጌ 1965 

ESEA እንደየሁኔታው ተለዋዋጭ የመማር ፕሮግራም 
 

 
 
 
 
 

 

 

የወላጅ/ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ ስብሰባ 
 

 

 

ፌብሪዋሪ 23፣ 2015 
በአስተዳደርና ማስተማር ህንጻ አዳራሽ 

1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 

1:00 ከሰዓት – 2:00 ከሰዓት 

(ሰኞ ዕለት) 

 
ወይም  

 

ፌብሪዋሪ 23፣ 2015 
በአስተዳደርና ማስተማር ህንጻ አዳራሽ 

1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083 

5:00 ከሰዓት – 6:00 ከሰዓት 

(ሰኞ ዕለት) 

 
 

 

 

 

 

 ESEA ተለዋዋጭ (Flexible) የመማር ፕሮግራም 
ለእንደየሁኔታው ተለዋዋጭ የመማር ሁኔታ አቅርቦት የሚከፈል ክፍያ እንዲቀር 

የሚለው የጆርጂያ ኤሌሜንታሪና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ድንጋጌ 1965 (ESEA) 

በፌብሪዋሪ 9፣ 2012 ዓ.፣ በዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት ዲፓርትመንት (US ED) 

ጸደቀ። ይህ ክፍያን የማስቀረት እርምጃ፣ የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲዎች (LEAs) 

ተለዋዋጭ የመማር/ማስተማር (FLP) ፕሮግራሞችን እንዲቀርጹ ለማስቻል በጣም 

ዘና የሚያደርግ ሁኔታን ይፈቅድላቸዋል። FLP (ተለዋዋጭ የመማር ፕሮግራም) 
በትምህርት አቀባበላቸው በጣም ደካማ በመሆን አደጋ ላይ ያሉ ተማሪዎች፣ በስቴቱ 
የትምህርት ይዘት መሰረት ደረጃውን የጠበቀ ብቃት ያገኙ ዘንድ ለመርዳት ባነጣጠረ 
ሁኔታ ላይ እዲቀረጽ ለማድረግ የሚያስችል አማራጭ የመማር ድጋፍ ሰጪ 
ፕሮግራም ነው። 

 
 ኢንፎርሜሽን ለወላጅ/ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሁሉ 

የDeKalb ረዕስ I ቅድሚኒያ (Priority)፣ ትኩረት ( Focus)፣ እና ንቁ (Alert) 

ት/ቤቶች ለ2014-2015 የትምህርት ዓመት የESEA እንደየሁኔታው ተለዋዋጭ 
የመማር ፕሮግራም ያቀርባሉ። ወላጅ/ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ የሚያቀርቡት 

ሃሳብ የESEA ተለዋዋጭ የመማር ፕሮግራም አጠቃላይ ይዘት አካል ነው። 
በታቀዱት ስብሰባዎች ላይ ተገኝተው ሃሳብዎን እድኒሰጡ ተጋብዘዋል። 

 ለተጨማሪ ኢንፎርሜሽን፣ የልጅዎን ት/ቤት ወይም የፌደራል 

ፕሮግራሞች ቢሮን በስልክ ቁጥሮች 678.676.0311 ወይም 

678.676.0408/0332 ደውለው ያነጋግሩ። 
 

 

 

ከታች የተዘረዘሩት የረዕስ I (Title I) ት/ቤቶች፣ ቅድሚያ 
(Priority)፣ ትኩረት (Focus)፣ ወይም ንቁ (Alert) 
ት/ቤቶች በመባል ይታወቃሉ። በነዚህ ት/ቤቶች ገብተው 
የሚማሩ ተማሪዎች በተለዋዋጭ የመማር ፕሮግራም 
ትምህርታቸውን ለመቀበል ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል።  

 

ትኩረት (Focus) ት/ቤቶች 

 Flat Rock ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 McLendon ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Pleasantdale ኤሌሜንታሪ ት/ቤት** 

 Princeton ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Stone Mill ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Columbia መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

 Freedom መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

 Lithonia መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

 Tucker መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት  

 Martin Luther King, Jr. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት** 

 

ቅድሚያ (Priority) ት/ቤቶች 

 Indian Creek ኤሌሜንታሪ ት/ቤት** 

 Toney ኤሌሜንታሪ ት/ቤት  

 Clarkston ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  

 Elizabeth Andrews ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 DeKalb አማራጭ ት/ቤት 

 ዓለማቀፍ ተማሪዎች ማዕከል 

 McNair ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 Towers ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 

 ንቁ (Alert) ት/ቤቶች 

 Allgood ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Avondale ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Bob Mathis ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Canby Lane ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Clifton ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Hambrick ኤሌሜንታሪ ት/ቤት 

 Montclair ኤሌሜንታሪ ት/ቤት  

**ይህ ምልክት፣ ተጠቃሹ ት/ቤት ከጃኒዋሪ 8፣ 2015 በኋላ እንደ ትኩረት 
(Focus)፣ ቅድሚያ (Priority) ት/ቤት ሆኖ እንደማያገለግል ያመለክታል። 
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AMHARIC 


