
TIGRINYA 

ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ (DeKalb County) 

ብዕጫ ዝውሃብ ዕድል ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት 

ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት 

ቅድመ-ዕጫ 
ተማሃራይ ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽምዝገብ ክህልዎ ዘለዎ ዕድመ ክንደይ እዩ፧ 

ውላድኩም፡ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2020-2021 ንኽምዝገብ ብቚዕ ንኽኸውን፡ ዕለት ልደቱ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ዕለት 

ወይ ኣብ ውሽጢ'ዚ ዕለታት ክኸውን ይግባእ፥ 2 መስከረም 2015 - 1 መስከረም 2016። 

 

ውላደይ፡ ካብ ዞባ ትምህርቲ ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ (DCSD) ወጻኢ ዝቕመጥ 

እንተኾይኑ፡ ኣብዚ ፕሮግራም ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ክሳተፍ ብቑዕ ድዩ፧ 
ኣይኮነን። መንበሪ ኣድራሻኹም፡ ኣብ ዞባ ዲስትሪክት ቤት ትምህርቲ ደካልብ ካውንቲ ምስዘይከውን፡ ኣብዚ ክትምሃሩ 

ብቚዓት ኣይኮንኩምን።  ኣድራሻኹም፡ ኣብቲ DCSD ዝርከቦ ዞባ ከምዝኾነ ርግጸኛታት እንተዘይኴንኩም፡ ኣብ 

http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ ከፊትኩም ኣረጋግጹ። 

 

ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከመልክት ይፍቀደለይ ድዩ፧ 
ኣይኮነን። ዝምልከት እንተኾይኑ፡ ኣብ ቴማዊ ቤት ትምህርቲ (theme school) ወይ ኣብ ናይ ገዛ ትምህርቲ 

ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም።  ኣብ ቴማዊ ቤት ትምህርቲ ክትምዝገቡ ዝደለኹም እሞ ኸኣ ምስዘይትምረጹ፡ ኣብ 

ዝርዝር ተጸበይቲ ብቐጥታ ከምእትኣትዉ ኽትኮኑ ኢኹም። ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ምስሓለፈ፡ ኣብ ናይ ገዛ ቤት 

ትምህርቲ ቦታ ምስዝርከብ፡ ኣብ ናይ ገዛ ቤት ትምህርቲ ቦታ ንኽትረኽቡ ንኽትምዝገቡ ዕዱማት ኢኹም።  

 

ውላደይ፡ ኣብ መውዓለ-ህጻናት ክምዝገብ ብቑዕ ምስዝኸውን፡ ግን ከኣ ኣብቲ ብኽፍለ-ሃገር ዝምወል 

ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት እተማህረ ምስዘይከውን፡ ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽምሃር ክምዝገብ ብቑዕ 

ድዩ፧ 
ውላድኩም፡ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2020-2021፡ ተማሃራይ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽኸውን ብቕዓት ንኽህልዎ፡ 

ኣብ ትምህርቲ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ብምስታፍ (ብሓባር ብምምሃር) ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ መዋዕለ ህጻናት 

ከመሃር ዘድሊ እንተኾይኑ ንምውሳን፡ ናይ ውልቂ ውጥን ትምህርቲ (Individualized Education Plan (IEP)) 

ክህልዎ ይግባእ። 

 

ውላደይ፡ ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽምዝገብ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ባዞ ዝሰልጠነ ክኸውን ይግባእ'ዶ፧ 
ውላድኩም፡ ከም ምኽዳን ክዳን፡ ምውጻእ ክዳንን ምጥቃም ባዞን ዝኣመሰለ ባዕልኻ እተካይዶ ዕማማት ክፍጽም 

ንኽኽእል ትጽቢት ይግበረሉ።  ቆልዑ፡ ናብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ቅድሚ ምእታዎም፡ ኣጠቓቕማ ባዞ ዝፈልጡ ክኾኑ 

ይግባእ።  ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ወለዲ ይጽውዑ እዮም፣ ንውላዶም ክዳኑ ንኽቕይሩ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ክመጹ ግዴታ ኣለዎም። ተማሃሮ፡ ክፋል ውልቃዊ ውጥን ትምህርቲ (IEP) ወይ ውጥን 504 እንተዘይኮይኑ፡ ብእግሪ 

ዝወጽእ ምሉእ ክዳን ክኽደኑ የብሎምን፣ እቲ ቆልዓ፡ ኣብ ናይ ሓገዝ ክፍሊ ምስዝህሉ፡ ብፍሉይ ሓገዝ ዝህብ 

መምህር/ተሓጋጋዚ ደገፍ ክውሃቦ ይኽእል እዩ። 

 

ከም ሰራሕተኛ DCSD መጠን፡ ኣብ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ብቐጥታ ይኣቱ'ዶ፧ 
ኣይኮነን። ከም ሰራሕተኛ DCSD መጠን፡ ልክዕ ከም ኲሉ ሰብ፡ ብተመሳሳሊ መስርሕ ዕጫ ክትሓልፉ ይግባእ። 

እንተኾነ ግን፡ ሰራሕተኛታት ኣብ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ክኣትዉ ቅድሚ ምኽኣሎም፡ ብፍሉይ ዝርርባት ኽካየድ 

እዩ።  ብዛዕባ ተሳታፍነት ሰራሕተኛ ኣብ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ዝምልከት ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ንርእሰ-

መምሃራን ቤት ትምህርቲ ወይ ቤት ጽሕፈት ህጻናት (Early Childhood Office) ብኽብረትኩም ተወከሱ። 

http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/


TIGRINYA 

 

ውላደይ፡ IEP ኣለዎ፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ ኣብ DCSD ኣይተመዝገበን ኣሎ። ውላደይ፡ ዕጫ ምስዝበጽሖ፡ ኣብቲ 

ዘለዎ ናይ ገዛ ቤት ትምህርቲ ከምዝጸንሕ ድዩ ዝግበር፧ 
ኣብዚ ግዜ'ዚ ውልቃዊ ውጥን ትምህርቲ (IEP) ዘለዎ ኣመልካቲ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት 

ብራይት ፍሮም ዘ ስታርት (Bright from the Start (BFTS)) ንኽምሃር እተመርጸ ምስዝኸውን፡ እቲ ኣመልካቲ፡ 

ብመሰረት ዘድልዮ ውልቃዊ ትምህርቲ፡ ኣብ ናይ ሕብረት ትምህርቲ BFTS ንኽግዕዝ ተኽእሎ ክህሉ ይኽእል እዩ። 

መዘኻኸሪ፥ ቴማዊ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ናይ ሕብረት ትምህርቲ BFTS የብለንን። 

 

ሰለስተ ዓመት ዝዕድሚኡ ውላደይ፡ IEP ኣለዎ፣ፍሉይ ትምህርቲ ክውሃቦም ኣብ ዘድልዮም ትምህርቲ 

DCSD ንኽምሃር እተመዝገበ እንተኾይኑ፡ ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ክምዝገብ ይግባእ'ዶ፧ 
ኣይግባእን። ውላድኩም፡ IEP እንተልይዎ፡ እሞ ኸኣ ዕድሚኦም ሰለስተ ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ዝውሃብ ትምህርቲ 

ኣገልግሎት ዝረክብ እንተልዩ፡ ብመሰረት ዘድልዮ IEP ኣብ ትምህርቲ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ከምዝምዝገብ ኽግበር 

እዩ። 

 

ተማሃራይ፡ ኣብ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽኣቱ ንኸመልክት ክህልዎ ዝግባእ ሰነዳት ከመይ ዝበለ እዩ፧ 
ምስክር ወረቐት ልደት፡ ምስክር ሕጋዊ መጉዚት (ስም ወላዲ/መጉዚት ኣብ ምስክር ወረቐት ልደት ምስዘይህብሉ)፡ 

ምስክር ወረቐት መንነት ወላዲ/መጉዚት፥ ከምኡውን መረጋገጺ መንበሪ።  ሰፊሕ ሓበሬታ ዝህብ ሓፈሻዊ ዝርዝር ኲሉ 

ዘድሊ ሰነዳት፡ ኣብ ዝቕጽል ሊንክ ኣብ "መስርሕ ዕጫ" ኣብ ዘሎ መጠወቒ ብምጥዋቕ ክርከብ ይከኣል እዩ፥ 

https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 

 

ድሕረ-ዕጫ 
 

ውላደይ፡ ኣብ ዕጫ ዝተመርጸ ምስዝኸውን፡ ኣስዒበ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ፧ 
እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ፥ ነቲ እተዋህበኩም ቦታ ተቐበሉ፣ ተመዝጊብኩም ንኽትውድኡ ድማ ንኽትምሃሩ 

ከምዝተቐበልኹም ንዘረጋግጽ ደብዳቤ ምስ ዝተረፈ ሰነዳት ምዝገባ ገይርኩም ኣብቲ እተሓበረ ዕለት ናብ ቤት 

ትምህርቲ ኣብጽሑ። እዚ ዝቕጽል ስጉምቲ፡  ኣብቲ እተዋህበኩም ገደብ-ግዜ ክትውድእዎ ኣገዳሲ እዩ፡ እንተዘይኮይኑ 

ግን እቲ ዝረኸብክሙዎ ቦታ፡ ኣብ ዝርዝ ር ኣስማት ተጸበይቲ ቀጺሉ ናብ ዝርከብ ሰብ ከምዝመሓላለፍ ክኸውን እዩ። 

 

ውላደይ፡ ኣብ ዕጫ ምስዘይምረጽ'ከ፧ 
ብዕጫ ቦታ ዘይረኸበ ኲሉ ተማሃራይ፡ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጸበይቲ ብቐጥታ ከምዝኣቱ ኽግበር እዩ። እታ 

ኮምፕዩተር ድማ ንተማሃሮ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጸበይቲ ንዝርከቡ ተማሃሮ ብቚጽሪ ክትሰርዖም እያ፣ ኣብ ዝርዝር 

ኣስማት ተጸበይቲ ድማ ቦታ ከምዝረኸበ ንወላዲ ዝሕብር ደብዳቤ በታ ኮምፕዩተር ተዳልዩ ከምዝውሃብ ክኸውን 

እዩ። ነቲ ቦታታት ምስዘይትቕበሉ ወይ ምስእትሓድግዎ፡ እታ ኮምፕዩተር፡ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጸበይቲ ንዘሎ 

ዝቕጽል ሰብ፡ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ከተዳልወሉ እያ።  ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ብዕጫ 

ንዝረኸብክሙዎ ቦታ ንኸተውሕሱ፡ ነቲ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት ክትወስዱ ግዴታ ኣለኩም። 

 

ተቐባልነት ከምዝረኸብኩ ኣብ ዝሕብር ደብዳቤ ተጠቒሱ ኣብ ዘሎ ዕለት፡ ንቕጥዒ ክታበት ጥዕና 3231 
ከቕርብ ምስዘይኽእል'ከ፧ 

ፖሊሲ DCSD፥ ውላድኩም፡ ትምህርቲ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ወይ ዘብቅዓሉ ዕለት፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ 

ንቕጥዒ ክታበት ጥዕና 3231 ኣብ ፋይል ክህልዎ ይግባእ ኢሉ ይጠቅስ እዩ።  ዘይተዋህበ እንተኾይኑ፡ እቲ ቆልዓ፡ ቅጥዒ 

ወይ መረጋገጺ ቆጸራ ከየምጽኤ ናብ ትምህርቲ ክምለስ ኣይክኽእልን እዩ። እቲ ቖልዓ፡ እተሓደሰ ቅጥዒ ከይሃለዎ፡ 

ድሕሪ'ቲ ቆጸራ ክምለስ ኣይክእልን እዩ።  ውላድኩም፡ ነዚ ቅጥዒ ስለዘየረከበ ንተኸታተልቲ 10 መዓልታት ካብ 

ትምህርቲ ምስዘብኩር፡ እቲ ውላድኩም ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽኣቱ እተዋህቦ ቦታ ከምዝስረዝ ክኸውን እዩ። 

 



TIGRINYA 

ተቐባልነት ከምዝረኸብኩ ኣብ ዝሕብር ደብዳቤ ተጠቒሱ ኣብ ዘሎ ዕለት ምዝገባ፡ ንቕጥዒ ምስማዕ፡ 

ምርኣይ፡ ናይ ስንን ስነ-ኣመጋግባን 3300 ከቕርብ ምስዘይኽእል'ከ፧ 
ፖሊሲ DCSD፥ ውላድኩም፡ ትምህርቲ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ወይ ዘብቅዓሉ ዕለት፡ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት፡ እዚ 

ቅጥዒ'ዚ ኣብ ፋይል ክህሉ ይግባእ ኢሉ ይጠቅስ'ዩ።  እዚ ቅጥዒ'ዚ ምስዘይውሃብ፡ ውላድኩም፡ ናብ ትምህርቲ 

ክምለስ ኣይክኽእልን እዩ፣ ውላድኩም ኣብዚ ፕሮግራም ንዘለዎ ቦታ ድማ ንኽስእኖ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 

ውላደይ፡ ኣብ ግዜ መዓልቲ፡ ብሓኪም እተኣዘዘሉ መድሃኒት ክወስድ ዝግደድ ምስዝኸውን'ከ፧ 
ውላድኩም ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ቦታ ንኽረክብ ኣብ እተመዝግብሉ ግዜ፡ ሕክምናዊ ሓበሬታ ምሳኹም 

ሒዝኩም ምጽኡ።  ቤት ትምህርቲ፡ ብዛዕባ ሕክምናዊ ቅጥዕታትን ብሓኪም ንእተኣዘዘ መድሃኒት ብዛዕባ 

እትጥቀሙሉ ኣገባባትን ምሳኹም ንኽዘራረብ ኣብቲ ቦታ ከምዝህሉ ኽትገብር እያ። 

 

ውላደይ፡ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ትምህርቲ ምስዘይመጽእ እንታይ የጋጥሞ፧ 
እቶም ዕጫ ዝበጽሖም ኲሎም ተማሃሮ፡ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ትምህርቲ ብኣካል ክርከቡን ከምዝመጹ ከፍልጡን 

ትጽቢት ይግበረሎም።   ውላድኩም፡ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ትምህርቲ ሰዓት 10:00 ቅ.ቐ እንተዘይመጺኡ፡ እቲ ቦታኡ 

ከምዝስረዝ ክኸውን እዩ፣ ነቲ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጸበይቲ ዝርከብ ዝቕጽል ሰብ ከምዝውሃብ ክኸውን እዩ። 

 

ንተማሃሮ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ዝምልከት ፖሊሲ ተሳታፍነት ትምህርቲ ኣሎ'ዶ፧ 
እወ፡ ተማሃሮ፡ ኣብ መላእ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ኲሉ ናይ ትምህርቲ መዓልታት ንኽምሃሩ ትጽቢት ይግበረሎም እዩ። 

ንኽምሃሩ ኣብ ክፍሊ ዘይርከቡ ወይ ሕክምናዊ ወረቐት ከየምጽኡ ንዓሰርተ ተኸታታሊ መዓልታት ደንጒዮም ዝመጹ 

ቆልዑ፡ ብመሰረት መምርሒታት ክፍለ-ሃገር ካብ ትምህርቲ ከምዝስጐጉ ክግበር ይግባእ። ብተወሳኺ፡ እቶም ብቐጻሊ 

ዝድንጒዩ ወይ ኣቐዲሞም ተፈዲሶም ዝኾዱ ተማሃሮ፡ ንዝረኸብዎ ቦታ ንኽስረዝ ኣብ ሓደጋ ከእትውዎ ይኽእሉ 

እዮም፣ ናብ ኣማኻሪ ከምኡውን/ወይ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክመሓላለፉ እዮም። 

 

ወለዲ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክሳተፉ ጠለባት ይቐርበሎም ድዩ፧ 
እወ፡ ወለዲ፡ እንተወሓደ ኣብ ዓመት ክልተ-ግዜ፡ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ልዕሊኡ፡ ኣብ ኲሉ እተመደበ ኣኼባታት 

ወለድን ዋዕላታት ወለድን ክሳተፉ ትጽቢት ይግበረሎም።  (እቲ ዝካየድ ንጥፈታት፡ ብገምጋም ሓደ ሰዓት ዝወስድ 

እዩ)። 

 

ኣብ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ዘይተመለሰ ሕቶ ምስዝህልወኒ'ኸ፧ 
ንቤት ጽሕፈት ህጻናት (Office of Early Childhood) ብ@ 678.676.0147 ገይርኩም ንኽትውከሱ ናጻ ኢኹም። 


