
 

 
 

FY (የበጀት ዓመት) 14 ወረዳዊ የወላጅ ተሳትፎ ጥናታዊ መረጃ መሰብሰቢያ  
ሴፕቴምበር 15፣ 2014 

 
ልጆችዎ የሚማሩባቸውን ትምህርት ቤቶች ሁሉ ይምረጡ፡፡  

1. ልጆችዎ የሚማሩባቸውን ትምህርት ቤቶች ሁሉ ይምረጡ፡፡    

o Allgood አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Arabia Mtn. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Ashford Park አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Austin አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Avondale አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Bethune መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Bob Mathis አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Bouie Theme አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Briar Vista አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Briarlake አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Brockett አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Browns Mill አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Canby Lane አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Carey Reynolds አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Cedar Grove አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Cedar Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Cedar Grove መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Chamblee ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Chamblee መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Champion Theme መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Chapel Hill አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Chapel Hill መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Chestnut Charter አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Clarkston ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Clifton አንደኛ ደረጃ ኮምፒዩተር Mag 
o Columbia አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Columbia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

AMHARIC 



 

o Columbia መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Coralwood Center አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Cross Keys ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o D.A.T.E አንደኛ ደረጃ/መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DECA ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DeKalb አማራጭ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DeKalb ሁለተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂ-ደቡብ 
o DeKalb Path Academy መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DeKalb Prep Academy አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DESA 
o Destiny Achievers (ቻርተር) ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DOLA ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Dresden አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Druid Hills ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Druid Hills መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o DSA ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Dunaire አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Dunwoody አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Dunwoody ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o E. L. Miller አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Eagle Woods Academy (መሀከለኛ እና ሁለተኛ) 
o Elizabeth Andrews ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Evansdale አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Fairington አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Fernbank ማዕከል 
o Fernbank አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Flat Rock አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Flat Shoals አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Freedom መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Gateway to College ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Hambrick አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Hawthorne አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Henderson Mill አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Henderson መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 



 

o Hightower አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Huntley Hills አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Idlewood አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Indian Creek አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o International Center መዋዕለ-ሕጻናት-12 
o International Community አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o International Community አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 2ኛ 
o Jolly አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Kelley Lake አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Kingsley Charter አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Kittredge Magnet አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Knollwood አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Lakeside ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Laurel Ridge አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Leadership Prep (ቻርተር) አንደኛ እና መሀከለኛ 
o Lithonia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Lithonia መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Livsey አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o M. Candler አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Marbut Theme አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Margaret Harris ማዕከል P-12 
o McLendon አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o McNair አንደኛ ደረጃ ት/ቤት የፍልሰፋ/ፈጠራ አካዳሚ 
o McNair ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o McNair መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Meadowview አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Midvale አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Midway አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Miller Grove ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Miller Grove መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o MLK, Jr. ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Montclair አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Montgomery አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Narvie Harris አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 



 

o Oak Grove አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Oak View አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Oakcliff አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Panola Way አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Peachtree መሀከለኛ ደረጃ ኮምፒዩተር ሳይንስ 
o Pine Ridge አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Pleasantdale አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Princeton አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Rainbow አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Redan አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Redan HSRedan መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Robert Shaw Theme አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Rock Chapel አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Rockbridge አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Rowland አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Sagamore Hill አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Salem መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Sequoyah መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Shadow Rock ማዕከል አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Shadow Rock አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Smoke Rise አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Snapfinger አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stephenson ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stephenson መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stone Mill አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stone Mountain አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stone Mountain ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stone Mountain መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Stoneview አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o SWD* ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o The Museum School መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Toney አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Towers ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Tucker ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 



 

o Tucker መሀከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
o UHS Laurel Heights 
o Vanderlyn አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Wadsworth አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Warren Technical ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Woodridge አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Woodward አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
o Wynbrooke Theme አንደኛ ደረጃ ት/ቤት  

 
2. የተመዘገበ/ቡ ልጅ/ልጆች አሉኝ ብለው የሚያስቡትን የክፍል ደረጃዎች ሁሉ ይምረጡ።  

o ቅድመ-መዋዕለ-ሕጻናት 
o መዋዕለ-ሕጻናት 
o 1ኛ ክፍል 
o 2ኛ ክፍል 
o 3ኛ ክፍል 
o 4ኛ ክፍል 
o 5ኛ ክፍል 
o 6ኛ ክፍል 
o 7ኛ ክፍል 
o 8ኛ ክፍል 
o 9ኛ ክፍል 
o 10ኛ ክፍል 
o 11ኛ ክፍል 
o 12ኛ ክፍል  

 
3. ከልጅዎ ት/ቤት መምህራን ጋር የቱን ያክል አዘውትረው ይገናኛሉ? 

o በየሳምንቱ 
o በየወሩ 
o በዓመት 1-2 ጊዚያት 
o ምንም  

 
4. በልጅዎ የመማር ሁኔታ ላይ ተሳትፎ ያደርጉ ዘንድ የልጅዎ ት/ቤት የቱን ያክል አዘውትሮ 
ዕድሉን ይሰጥዎታል?  



 

o በየሳምንቱ 
o በየወሩ 
o በዓመት 1-2 ጊዚያት 
o ምንም  

 

5. በልጅዎ ት/ቤት ውስጥ የወላጅ ተሳትፎ ፕሮግራምን ለማቀድና ለመተግበር ዕድሉ 
ተሰጥቶዎት ያውቃል ወይ? 

o አዎ 
o የለም  

 
6. የወላጅ የሃሳብ አቅርቦትንና አጋርነትን በሚጠይቀው መሰረት ከሚከተሉት የውሳኔ አሰጣጥ 
ዕድሎች ውስጥ ተሳትፈው ያውቃሉ ወይ? አግባብ የሆነው ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ። 

o በትምህርት ቤት ደረጃ l ፕሮግራምን ማቀድና መገምገም 
o በወረዳ ደረጃ l ፕሮግራምን ማቀድና መገምገም 
o ዕድገት/የወላጅ-ት/ቤት ግንኙነት ስምምነትን ማሻሻል 
o በትምህርት ቤት የወላጅ አማካሪ/ካውንስል ኮሚቴ 
o በወረዳ የወላጅ አማካሪ ካውንስል ኮሚቴ 
o በበጀት ላይ ሃሳብ የማቅረብና የደረጃ l ገንዘብ እንዴትና ለምን አገልግሎት እንደሚውል 

በሚመለከት 
o ዕድገት/በትምህርት ቤት የወላጃዊ ተሳትፎ ዕቅድን በማሻሻል ደረጃ 
o ዕድገት /በወረዳ የወላጃዊ ተሳትፎ ዕቅድን በማሻሻል ደረጃ 
o ዕድገት/ተለማጭ/ተለዋዋጭ የመማር ዕቅድን ማሻሻል (አግባብነት ካለው ብቻ) 
o ዕድገት/የSW/TA ዕቅድን ማሻሻል 
o የወረዳ አጠቃላይ የLEA መሻሻል ዕቅድን (CLIP) ማሻሻል  

 
 
7. ባለፈው ዓመት፣ በወላጅ ተሳትፎ እንቅስቃሴ ውስጥ፣ በት/ቤት ዝግጅት ውስጥ፣ ወይም 
በት/ቤት ወረዳ በተዘጋጀ ፕሮግራም ውስጥ የቱን ያክል አዘውትረው ተሳትፈዋል?  

o 5 ጊዚያት ወይም ከዚያ በላይ 
o 3-5 ጊዚያት 
o 1-2 ጊዚያት 
o ምንም  



 

 
8. የልጅዎን ት/ቤት ድረ-ገጽ (ዌብ-ሳይት) የቱን ያክል አዘውትረው ይጎበኛሉ (ይፈትሻሉ)? 

o በየቀኑ 
o በየሳምንቱ 
o በየወሩ 
o በዓመት 1-2 ጊዚያት  

 
9. በልጅዎ ት/ቤት ዎርክሾፖች፣ ዝግጅቶች እና/ወይም እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዳይሳተፉ 
የሚያደርጉዎት ከሚከተሉት የትኞቹ ናቸው?  

o መጓጓዣ 
o ልጅ መያዝ 
o ልጅዎ መሳተፍ ስለማይፈልግ/ስለማትፈልግ 
o ት/ቤቱ የመልካም አቀባበል ስሜት እንዲሰማዎት ስለማያደርግልዎ 
o በስራ መጠመድ 
o የቤተሰብ ጉዳይ 

ሌላ (እባክዎ ይዘርዝሩ) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
10. በልጅዎ ት/ቤት ውስጥ ስለወላጃዊ ተሳትፎ መረጃን በማቅረብ የቱን ያክል አመርቂ 
(ውጤታማ) ነው ብለው የሚሉትን እያንዳንዱን የመረጃ አቅርቦት ምንጭ ያመልክቱ።  

     በጣም አመርቂ    አመርቂ   እንዲያው እንደነገሩ ነው  
ምንም አመርቂ አይደለም  

የመረጃ በራሪ ወረቀቶች  
ግብዣዎች 
ግብዣዎች  
የት/ቤት ዜና መጽሄት  
የት/ቤት ድረ-ገጽ (ዌብ-ሳይት) 
የወረዳ ድረ-ገጽ (ዌብ-ሳይት)  
አውቶማቲክ ስልክ 



 

ኮሊንግ ፖስት  
STAR (ንባብ/ቁጥር (ሂሳብ)) ሪፖርቶች  
የት/ቤት ጋዜጣ  
U S ፖስታl  
 

11. በቤትዎ ውስጥ የሚነገረው ዋነኛ ቋንቋ የትኛው ነው? አግባብ የሆነው ሁሉ ላይ ምልክት 
ያድርጉ። 

o እንግሊዝኛ 
o እስፓኛ (እስፓኒሽ) 
o ቻይንኛ 
o አማርኛ 
o በርምኛ 
o አረብኛ 
o ኮሪያኛ 
o ኔፓልኛ 
o ሶማልኛ 
o ፈረንሳይኛ 
o ቪኤትናምኛ 

ሌላ (እባክዎ በቅጣዩ መስመር ላይ ይዘርዝሩ) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
12. ከሚከተሉት ረእሰ-ጉዳዮች ውስጥ በየትኛው ላይ የበለጠ መረጃ መቀበል ይፈልጋሉ? 
(አግባብ በሆነው ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ።)  

o የትምህርት ቤት ፖሊሲዎችና ስረዓቶች 
o ልጀን በቁጥር/የሂሳብ ትምህርት መርዳትን በሚመለከት 
o የልቅና ምደባ (AP) ኮርሶች 
o ኮሌጅ ስለመግባት ማቀድ 



 

o ስለኮሌጅ ገንዘባዊ እርዳታ/እገዛ 
o መሰረታዊ የጆርጂያ የውጤት መለኪያዎች 
o ፈተና/ቴስት የመውሰድ ችሎታዎች/ክህሎቶች 
o የቁጥር/ሂሳብ ካሪኩለም/ስረዓተ-ትምህርት 
o የሳይንስ ካሪኩለም/ስረዓተ-ትምህርት 
o የእንግሊዝኛ/የቋንቋ ጥበብ ካሪኩለም/ስረዓተ-ትምህርት 
o የህብረ-ሰብ ትምህርት ካሪኩለም/ስረዓተ-ትምህርት 
o ልጅዎ በትምህርቱ/ቷ እንዲጎብዝ/እንዲትጎብዝ ስለመርዳት 
o ስለሁለተኛ ደረጃ የመመረቂያ አስፈላጊ መስፈርቶች 
o ቴክኖሎጂን ለትምህርት አገልግሎት ስለመጠቀም 
o የልጄን የማንበብ ችሎታ ስለማዳበር 
o ስለጥናትና የቤት ስራ የሚጠቅሙ ተጨማሪ ምክሮች 
o የቴስት/ፈተና ውጤቶችን ስለመረዳት 
o CRCT/EOCT 
o ስለጆርጂያ የወደፊት የስራ ሙያን ስለማዳበር/የመሸጋገሪያ ኮርሶች 
o ስለቴስቶች/ፈተናዎች እና ግምገማዎች 
o GED ክፍሎች 

ሌላ (እባክዎ በቀጣዩ መስመር ላይ ይዘርዝሩ) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

13. የወላጅ ዝግጂት ላይ ለመሳተፍ የሚመችዎት ጥሩው ጊዜ መቸ ነው? 

o ጧት ጧት 
o ከምሳ በኋላ (ሰኞ - ዓርብ) 
o ቀጥታ ከትምህርት ቤት በኋላ 
o ምሺት ላይ (ሰኞ - ዓርብ) 
o ቅዳሜ 
o የሚስማማዎት ቀን/ጊዜ (እባክዎ በቅጣዩ መስመር ላይ ይዘርዝሩ): 

_____________________________________  
 



 

14. የሚከተለውን መረጃ ከልጅዎ ት/ቤት ተቀብለው እንደሆነ ያመላክቱ። 

        ተቀብያለሁ/በጣም ጠቃሚ ነው ተቀብያለሁ/ጠቃሚ አይደለምl     በውነቱ ምንም አልተቀበልኩም         
እርግጠኛ አይደለሁም  

ት/ቤቱ ልጅዎን ምን 
እንድደሚያስተምር  
የሚመለከት መረጃ 
ስለ CRCT ወይም EOCT መረጃ 
ልጅዎ በCRCT ወይም EOCT ላይ  
ውጤቱን እንዴት እንዳገኘ/ች የሚመለከት መረጃ  
ስለልጅዎ እድገትና መሻሻል እንዴት እንደሚከታተሉ  
ልጅዎ ወደሚቀጥለው የክፍል ደረጃ እንዲሸጋገር 
ወይም ባለበት የክፍል ደረጃ እንዲቆይ 
ለመወሰን ስለአስቻሉት መረጃዎች 
ልጅዎን በት/ቤት ለመርዳት/ለማገዝ 
ከመምህራን/አስተማሪዎች ጋር  
እንዴት መስራት እንዳለብዎት  

 
15. ከታች ለተዘረዝሩት እያንዳንዱ እንቅስቃሴ፣ አመለካከትዎን በሚገባ የሚወክሉት ሳጥኖች 
ውስጥ ምልክት በማድረግ ግምገማዊ ምላሽዎን ይስጡ።   

                                    ጠቃሚ       ጥቅም አልባ      
በትንሹ ጠቃሚ     አልተሳተፍኩም  

የደረጃ l ዓመታዊ ስብሰባ  
የካሪኩለም/ስረዓተ-ትምህርት ምሺት  
የወላጅ ተሳርፎ ስብሰባ  
የክፍት ቤት ምሺት  
የመሰረተ-ትምህርት ምሺት  
የሳይንስ ትርዕይት  
የወላጅ ተሳትፎ ቀን 
የቤት ስራ እገዛ ወርክሾፕ 
የወላጅ-አስተማሪ ጉባዔዎች  
የቁጥር/ሂሳብ ትምህርት ምሺት  
  


