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የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ
በሎተሪ ገንዘብ የሚታገዝ የቅድመ-መዋእለ ሕፃናት
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የቅድመ-መዋእለ ሕፃናት
አንድ ተማሪ ወደ ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ለመግባት የዕድሜ መስፈርት ምንድን ነው?
ለ2020-2021 የትምህርት ዓመት ብቁ ለመሆን ፣ የልጅዎ የልደት ቀን በሚከተሉት ቀናት ላይ ወይም
መካከል መሆን አለበት፡ ሴፕቴምበር 2/2015 – ሴፕቴምበር 1/2016።
ልጄ ከ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት (DCSD) የመማሪያ ቀጠና ውጭ የሚኖር ከሆነ በቅድመ-መዋእለ
ሕፃናት መርሃ ግብር ለመሳተፍ ብቁ ነው?
አይ፡፡ የቤት አድራሻዎ በ DeKalb ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ካልሆነ ለመሳተፍ ብቁ አይደሉም፡፡
የቤት
አድራሻዎ
በ
DCSD
ውስጥ
እንደሆነ
እርግጠኛ
ካልሆኑ
ለማረጋገጥ
http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ ይመልከቱ፡፡
ከአንድ በላይ ትምህርት ቤት ለማመልከት ተፈቅዶልኛል?
አይ፡፡ ለቲም ትምህርት ቤት ፣ የሚመለከተው ከሆነ ወይም ለቤትዎ ትምህርት ቤት መመዝገብ ይችላሉ ፡፡
ለቲም ት / ቤት ለመመዝገብ ከፈለጉ እና ካልተመረጡ ወዲያው ተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ይመደባሉ፡፡
ከመጀመሪያው የትምህርት ቤት ሳምንት በኋላ ፣ በቤትዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ቦታ ካለ ፣ በቤትዎ
ትምህርት ቤት ውስጥ ቦታ ለማግኘት መመዝገብ ይችላሉ፡፡
ልጄ ለመዋለ ሕጻናት ብቁ ከሆነ ግን በመንግስት በተደገፈ የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት መርሃግብር ካልተሳተፈ ታዲያ
አሁንም ወደ ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ለመግባት ብቁ ነው?
እንደ የቅድመ-መዋዕለ-ህፃናት ተማሪ ለ2020-2021 የትምህርት ዓመት ብቁ ለመሆን ልጅዎ የመዋለ
ሕጻናት ዓመትን በአካታች (በጋራ በሚሰጥ ትምህርት) ቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት መማሪያ ክፍል ውስጥ
መማር እንዳለበት የሚያሳይ የግል ትምህርት እቅድ (IEP) ሊኖረው ይገባል።
ልጄ በቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ለመመዝገብ ፖፖ መልመድ አለበት?
ልጅዎ እንደ ልብስ መልበስ፣ ማውለቅ እና የመጸዳጃ ፍላጎቶች ያሉ የራስ የሚሰሩ ተግባሮችን መስራት
እንደሚችል ይጠበቃል። ልጆች ወደ ቅድመ-መዋእለ ሕጻናት ከመግባታቸው በፊት ፖፖ መልመድ
አለባቸው። ከዚህ ጋር በተያያዠ ችግር ቢፈጠር ወላጆች ይጠራሉ እንዲሁም ትምህርት ቤት ገብተው
ልጃቸውን አንዲያጸዱ ይጠየቃሉ። እንደ ግላዊ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 ዕቅድ አካል ሆኖ
ካልተገለጸ እና ልጁ በልዩ የትብብር ክፍል ውስጥ ሆኖ በልዩ ፍላጎት መምህር እርዳታ የሚደረግለት ካልሆነ
በስተቀር ተማሪዎች በት / ቤት ውስጥ ዳይፐር ማድረግ የለባቸውም።
የ DCSD ተቀጣሪ እንደመሆኔ መጠን ወደ ቅድመ-መዋዕለህጻናት ሎተሪ ወዲያው እመዘገባለሁ?
አይ፡፡ የ DCSD ሰራተኛ እንደመሆንዎ መጠን እንደሌሎች ሰዎች ሁሉ በተመሳሳይ የሎተሪ ሂደት ውስጥ
ማለፍ አለብዎት፡፡ ሆኖም ሠራተኞች ወደ ቅድመ-መዋዕለህጻናት ሎተሪ ለመግባት ከመቻላቸው በፊት
የተወሰኑ ውሎች አሉ፡፡ እባክዎን ስለ DeKalb የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ሎተሪ የሰራተኛ ተሳትፎ
ማስታወሻ የት / ቤትዎን ርዕሰ መምህር ወይም የቅድመ ልጅነት ቢሮውን ያነጋግሩ፡፡
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ልጄ IEP አለው እና በአሁኑ ጊዜ በ DCSD ውስጥ አልተመዘገበም። በሎተሪ ዕጣ ከተመረጠ በቤቴ ትምህርት ቤት
ውስጥ ይቆያሉ?
የግል ትምህርት እቅድ (IEP) ያለው አመልካች ብራይት ፍሮም ዘ ስታርት (BFTS) አጠቃላይ ትምህርት
የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ክፍል ለመከታተል ከተመረጠ አመልካቹ በተማሪው የግል ፍላጎቶች ላይ
በመመስረት ወደ BFTS አካታች ክፍል ሊወሰድ ይችላል። ማሳሰቢያ፦ የቲም ት / ቤቶች የ BFTS አካታች
ክፍሎች አይሰጡም
የሶስት ዓመቴ ልጄ በአሁን ጊዜ IEP አለው እና አስቀድሞ በ DCSD ልዩ ፍላጎቶች ክፍል ውስጥ ተመዝግቧል ፣
ለቅድመ-መዋዕለህጻናት መመዝገብ ይኖርብኛል?
አይ፡፡ በአሁን ጊዜ ልጅዎIEP ካለው እና በአሁኑ ጊዜ በሶስት ዓመት ዕድሜ ክፍል ውስጥ እየተማሩ ከሆነ በ
IEP ፍላጎታቸው መሠረት ወደ ቅድመ-መዋዕለህጻናት ክፍል ይሸጋገራሉ፡፡
አንድ ተማሪ ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ሎተሪ ለማመልከት ምን ሰነዶች ያስፈልጋሉ?
የልደት ማረጋገጫ ፣ ሕጋዊ አሳዳጊነት ማረጋገጫ (የወላጅ / የሞግዚት ስም በልደት የምስክር ወረቀት ላይ
ካልሆነ) ፣ የወላጅ / አሳዳጊ የመታወቂያ ማረጋገጫ እና የነዋሪነት ማረጋገጫ። ዝርዝር መረጃ የያዘ የሁሉም
የሚያስፈልጉ ሰነዶች አጠቃላይ ዝርዝር በሚከተለው አገናኝ ላይ በሚገኘውን “የሎተሪ ሂደት” ትርን
በመጫን ማግኘት ይቻላል https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/
ድህረ-ሎተሪ
ልጄ በሎተሪው ዕጣ ተመርጦ ነበር ፣ ቀጥሎ ምን አደርጋለሁ?
የሚቀጥለው እርምጃዎ ቦታውን መቀበል እና ምዝገባ ለማጠናቀቅ የተቀበሉትን የቅበላ ደብዳቤ ከተቀረው
የምዝገባ ሰነዶች ጋር በተጠቀሰው ቀን ወደ ት / ቤትዎ መውሰድ ነው። በተጠቀሰው የጊዜ ሰንጠረዥ ውስጥ
ለማጠናቀቅ የሚቀጥለው እርምጃ በጣም አስፈላጊ ነው ወይም በመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ
ለሚቀጥለው ሰው ቦታዎትን ሊያጡ ይችላሉ፡፡
ልጄ ሎተሪው ካልተመረጠስ?
ለሎተሪ ቦታ ያልተመረጠ ማንኛውም ተማሪ ወዲያው ተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ይቀመጣል፡፡ ስርአቱ
በመጠባበቂያው ዝርዝር ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን በቁጥር ቅደም ተከተል ያስቀምጣል እንዲሁም
በመጠባበቂያው ዝርዝር ውስጥ ያሉበትን ቦታ ወላጅ ለማሳወቅ ደብዳቤ ይወጣል፡፡ ቦታዎች ሲተዉ ወይም
ሲያመልጡ ስርአቱ በመጠባበቂያው ዝርዝር ላይ ለሚቀጥለው ሰው የተቀባይነት ደብዳቤ ያወጣል፡፡
በዚያን ጊዜ የሎተሪ ቦታዎን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚቀጥሉትን ደረጃዎች እንዲያጠናቅቁ ይጠየቃሉ፡፡
በመቀበያ ደብዳቤ ላይ በተጠቀሰው የምዝገባ ቀን የጤና ክትባትን ቅጽ 3231 ማቅረብ ካልቻልኩስ?
የ DCSD ፖሊሲ አንድ ልጅ ትምህርቱን ከጀመረ ወይም ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ 30 ቀናት ውስጥ በጤና
ክትባትን ቅጽ 3231 ፋይል መደረግ አለበት ይላል፡፡ ካልተሰጠ፣ ልጅዎ ያለ ቅጽ ወይም የቀጠሮ ማረጋገጫ
ወደ ክፍሉ መመለስ አይችልም፡፡ ልጁ ያለአዲስ ቅጽ ከቀጠሮው በኋላ መመለስ አይችልም፡፡ ይህ ቅጽ
ባለመሰጠቱ ምክንያት ልጁ ለ 10 ተከታታይ ቀናት ቢቀር የልጁ የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ቦታ ይወሰዳል።
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በተጠቀሰው የምዝገባ ቀን በመቀበያ ደብዳቤው ላይ የመስማት ፣ የማየት ፣ የጥርስ እና የአመጋገብ ቅጽ 3300
ማቅረብ ባልችልስ?
የ DCSD ፖሊሲ ይህ ቅጽ ልጁ ትምህርት ቤት ከጀመረ ወይም ከወጣበት ቀን በ 90 ቀናት ውስጥ ፋይል
ላይ መሆን አለበት ይላል፡፡ ካልተሰጠ ልጁ ወደ ክፍል መመለስ አይችልም ፣ ይህም ልጁ በፕሮግራሙ
ውስጥ ቦታውን ሊያጣ ይችላል።
ቀን-ቀን ልጄ የታዘዘ መድሃኒት መውሰድ ቢገያስፈልገውስ?
ልጅዎን ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ቦታ ሲያስመዘግቡ የህክምና መረጃውን ይዘው መምጣትዎን
ያረጋግጡ፡፡ ትምህርት ቤቱ ስለ ሕክምና ቅጾች እና ስለየታዘዘ መድሃኒትአሰጣጥ ቅደም ተከተሎች
የሚያነጋግርዎት ሰው በቦታው ላይ ያስቀምጣል፡፡
ልጄ ለመጀመሪያው የትምህርት ቤት ቀን የማይገኝ ከሆነ ምን ይከሰታል?
ሁሉም በሎተሪ የተመረጡ ተማሪዎች በት / ቤቱ የመጀመሪያ ቀን መገኘት እና መቆጠር አለባቸው። ልጅዎ
በት / ቤቱ የመጀመሪያ ቀን 10:00 AM ላይ ካልተገኘ ፣ ቦታው ይወሰድ እና በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ
ለሚቀጥለው ሰው ይሰጣል።
ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ተማሪዎች የቀሪ መቆጣጠሪያ ፖሊሲ አለ?
አዎን ፣ ተማሪዎች በጠቅላላው የትምህርት ዓመት ሙሉ የትምህርት ቀን መገኘት አለባቸው ተብሎ
ይጠበቃል። ያህክምና ማስረጃ የክፍል ትምህርት ያልተማሩ ወይም ለአስር ተከታታይ ቀናት ዘግይተው
የሚገቡ ልጆች እንደግዛቱ መመሪያዎች ከክፍል ውስጥ መወገድ አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ፣ በጣም
በተደጋጋሚ መዘግየት ወይም አስቀድሞ የመውጣት ሁኔታን የሚያሳዩ ተማሪዎች ቦታቸውን የማጣት
አደጋ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ እናም ወደ አማካሪ እና / ወይም ማህበራዊ ሰራተኛ ይላካሉ።
ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት (pre-K) ወላጆች ምንም የተሳትፎ መስፈርቶች አሉ ወይ?
አዎን ፣ ወላጆች ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ እና አስፈላጊ ከሆነም ከዛ በላይ በሁሉም ቀጠሮ የወላጅ
ስብሰባዎች እና በወላጅ ስብሰባዎች ላይ እንዲሳተፉ ይጠበቅባቸዋል። (እነዚህ ተግባራት በግምት አንድ
ሰዓት ያህል ይቆያሉ)፡፡
በተደጋጋሚ በሚየጠቁት ጥያቀዎች ውስጥ ያልተነሳ አንድ ጥያቄ ቢኖረኝስ?
የቅድመ-ልጅነት ጽሕፈት ቤት @ 678.676.0147 ለማነጋገር ነፃነት ይሰማዎ

