
AMHARIC 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 
የቅድመ መዋለ ሕፃናት የኦንላይን ምዝገባ 
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 
2020-2021 የቅድመ መዋለ ሕፃናት የኦንላይን ሎተሪ ተሳታፊዎች 
ይህ ክፍል በ2020-2021 የኦንላይን የሎተሪ ሂደት ውስጥ ለተሳተፉ እና ቦታ እንዳገኙ ወይም ተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ 
እንደገቡ ለተነገራቸው ወላጆች መረጃ ይሰጣል፡፡ ለሁሉም ጠቃሚ መረጃ የሚለውን የመጨረሻውን ክፍል ማንበብዎን 
ያረጋግጡ፡፡ 

በሎተሪው ዕጣው ልጄ ቦታ ቢያገኝ ቀጣይ እርምጃዎቼ ምንድ ናቸው? 
በሎተሪ ዕጣ ልጅዎ ቦታ ቢያገኝ ፣ ትምህርት ቤትዎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያነጋግርዎታል፡፡ ሰነድ ካልተነበበ ወይም ጊዜው 
ያለፈበት ከሆነ ትምህርት ቤቱ ድጋሚ እንዲላክ ይጠይቃል። በተጨማሪም ፣ ትምህርት ቤቱ ቀሪ ሰነዶች በኤሌክትሮኒክ 
መንገድ በኢሜል እንዲላክ ይጠይቃል። የተቀረው የሰነድ ዝርዝር ለሁሉም ወላጆች / አሳዳጊዎች ከዕጣው በኋላ እና 
እንደገና ጁን 30/2020 ተልኳል ግን በቅድመ መዋዕለህጻና ድስትሪክት ድህረገጽ: 
www.dekalbschoolsga.org/pre-kላይ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል:: 

በሎተሪ ሂደቱ ልጄ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገበ ቀጣይ እርምጃዎችዬ ምንድን ናቸው? 
በሎተሪ ቦታ ያላገኘ ማንኛውም ተማሪ በራስ-ሰር ተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ይገባል፡፡ ስርዓቱ ተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ያሉ 
ተማሪዎችን በቁጥር ያስቀምጣል። ልጁ ተጠባባቂ ዝርዝር ላይ እንደገባ ለወላጅ / ሞግዚት ለማሳወቅ ኢሜይል ተልኳል፡
፡ ቦታዎች ከተተዉ ወይም ካመለጡ ፣ ትምህርት ቤቱ በመጠባበቂያው ዝርዝር ላይ ለሚቀጥለው ቤተሰብ ያሳውቃል። 
በዚያን ጊዜ የልጅዎን ቦታ ለማግነት የሚቀጥሉትን ደረጃዎች እንዲያጠናቅቁ ይጠየቃሉ። ት / ቤቱ የምዝገባ ተወካይን 
በመለየት ለወላጅ / ሞግዚት የመመሪያ ሰነዶች በኤሌክትሮኒክ መንገድ በኢሜል ይልካል። 

 
በ 2020-2021 የቅድመ-መዋዕለህጻናት ኦንላይን ሎተሪ ውስጥ ያልተሳተፉ አዲስ አመልካቾች 
ይህ ክፍል በ 2020 - 2021 ኦንላይን የሎተሪ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ላልቻሉ እንዲሁም / ወይም ለአከባቢው 
ትምህርት ቤት የተጠባባቂ ዝርዝር ማመልከቻ ለላኩ ወላጆች / አሳዳጊዎች መረጃ ይሰጣል፡፡ ለሁሉም ጠቃሚ መረጃ 
የሚለውን የመጨረሻውን ክፍል ማንበብዎን ያረጋግጡ፡፡ 

ቤተሰቤ በሎተሪ ዕጣ ውስጥ ካልተሳተፈ ለልጄ ለቅድመ መዋዕለሕጻናት ቦታ ማመልከት የምችለው እንዴት ነው? 
ቦታ መኖር አለመኖሩን ለማወቅ ትምህርት ቤቱን በማነጋገር ይጀምሩ። ክፍት ቦታ ካለ እባክዎን ወደሚቀጥለው ጥያቄ 
ይሂዱ፡፡ ክፍት ቦታ ከሌላቸው የተጠባበቂያ ዝርዝር ማመልከቻ ይሙሉ እና በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለት / ቤቱ የምዝገባ 
ተወካይ በኢሜል መላክ ይችላሉ። የት / ቤቱ የት / ቤት ምዝገባ ወኪል ማን እንደሆነ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን 
ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ። የተጠባባቂ ዝርዝር ማመልከቻ በገጹ ታችኛው ክፍል ፣ “አሁን ያመልክቱር” በሚለው ስር ፣ 
በድስትሪክቱ የቅድመ መዋዕለህጻናት ድህረገጽ ላይ ይገኛል፡፡ www.dekalbschoolsga.org/pre-k. 

ትምህርት ቤቱ ቦታ ካለው ለቅድመ መዋዕለ-ህጻናት ለመመዝገብ ቀጣዩ ደረጃዎች ምንድን ናቸው? 
 የ 2020-2021 አዲስ የተማሪ ምዝገባ ማመልከቻን የሚከተለውን አገናኝ በመጫን ያጠናቅቁ  
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/:: 
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የ2020-2021 የአዲስ የተማሪ ምዝገባ ማመልከቻን ከጨረስኩ በኋላ ምን ይሆናል? 
የምዝገባውን ሂደት ለማጠናቀቅ ከሚያስፈልጉት ሰነዶች ጋር በተያያዘ በአከባቢዎ የሚገኝ ትምህርት ቤት ያነጋግርዎታል፡
፡ 

አንድ ተማሪ ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ለመመዝገብ ምን ሰነዶች ያስፈልጉታል? 
በሚከተለው አገናኝ ላይ የሚገኘውን የ “ሎተሪ ሂደት” ታብን በመጫን የሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች አጠቃላይ ዝርዝር 
ይገኛል https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/፡፡ 

 
ለሁሉም አስፈላጊ መረጃ  

ትምህርት በሚጀመርበት ወቅት የጤና ክትባት 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፡፡ በ Covid-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህንን ሰነድ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለማግኘት 
እና ለመላክ ችግር ከገጠምዎት እባክዎ ለትምህርት ቤትዎን ኢሜል ይላኩ፡፡ ዲስትሪክቱ የ COVID-19 ወረርሽኝ ሁኔታን 
መከታተሉን ይቀጥላል እናም ከ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማእከል እና የህዝብ 
ጤና መምሪያ መመሪያ መሠረት የወደፊት ውሳኔዎችን ያደርጋል። ትምህርት ቤቱ እንደገና ከተከፈተ በኋላ ቅጹ በ 30 
ቀናት ውስጥ ካልተሰጠ ፣ ልጅዎ ያለ ቅጹ ወይም ያለቀጠሮ ማረጋገጫ ወደ ክፍሉ መመለስ አይችልም፡፡ የተዘመነ ቅጽ 
ሳይኖር ህጻኑ ከቀጠሮው በኋላ መመለስ አይችልም፡፡ ይህ ቅጽ ባለመሰጠቱ ምክንያት ልጁ ለ 10 ተከታታይ ቀናት ቢቀር 
የልጁ የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ቦታ ይወሰዳል። 

ትምህርት ሲጀመር የመስማት ችሎታን ፣ እይታን ፣ የጥርስ እና የአመጋገብ ስርዓት ቅፅን 3300 ማቅረብ ካልቻልኩስ? 
የ DCSD ፖሊሲ ይህ ቅጽ ልጁ ትምህርት ቤት ከጀመረ ወይም ከወጣበት ቀን በ 90 ቀናት ውስጥ ፋይል ላይ መሆን 
አለበት ይላል፡፡ በ Covid-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህንን ሰነድ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለማግኘት እና ለመላክ ችግር 
ከገጠምዎት እባክዎ ለትምህርት ቤትዎን ኢሜል ይላኩ፡፡ ዲስትሪክቱ የ COVID-19 ወረርሽኝ ሁኔታን መከታተሉን 
ይቀጥላል እናም ከ DeKalb ካውንቲ የጤና ቦርድ ፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማእከል እና የህዝብ ጤና መምሪያ 
መመሪያ መሠረት የወደፊት ውሳኔዎችን ያደርጋል። ትምህርት ቤቱ እንደገና ከተከፈተ በኋላ ቅጹ በ 30 ቀናት ውስጥ 
ካልተሰጠ ፣ ልጅዎ ያለ ቅጹ ወይም ያለቀጠሮ ማረጋገጫ ወደ ክፍሉ መመለስ አይችልም፡፡ 

ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ተማሪዎች የቀሪ መቆጣጠሪያ ፖሊሲ አለ? 
አዎ ፣ ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት (pre-K) ተማሪዎች የቀሪ መቆጣጠሪያ ፖሊሲ አለ። በ COVID-19 ምክንያት የቀሪ 
መቆጣጠሪያ ማስተካከያዎች ተደርገዋል። ተማሪዎች የ1 ሰዓት ምናባዊ ትምህርት እና ከዚያ የቀረው ጊዜ በቅድመ 
መዋዕለ ሕጻናት (pre-K) አስተማሪ የሚሰጠውን በቤት ውስጥ ዕለታዊ እንቅስቃሴዎችን በማጠናቀቅ የቅድመ መዋዕለ-
ህጻናት ቀን ይሳተፋሉ። በቀጠሮዎች ወይም በሌሎች የማይታዩ ክስተቶች ምክንያት ትምህርቱ የሚጎድልባቸው ቀናት ፣ 
የተቀዳ ምናባዊ ትምህርት በኋላ ላይ ሊታይ ይችላል፡፡ ትምህርት ቤቶች አንዴ ከተከፈቱ በኋላ ተማሪዎች በመላው 
የትምህርት ዓመት ሙሉ የትምህርት ቀን መገኘት አለባቸው ተብሎ ይጠበቃል፡፡ አንድ ልጅ ያለህክምና ማስረጃ lአስር 
ተከታታይ ቀናት ቢቀር ወይም ቢዘገይ ፣ በ Bright from the Start በተዘጋጀው መመሪያዎች መሰረት ልጁ ከክፍሉ 
ይወገዳል። በተጨማሪም ፣ አንድ ልጅ በጣም የሚያረፍድ ወይም ከትምህርት ቀድሞ የሚወጣ ከሆነ አማካሪው እና / 
ወይም ማህበራዊ ሰራተኛ ወላጆችን / አሳዳጊዎችን ያነጋግራሉ። 



AMHARIC 

ለቅድመ-መዋለ ሕፃናት ወላጆች/ አሳዳጊዎች የተሳትፎ መስፈርቶች አሉ? 
አዎን ፣ ወላጆች / አሳዳጊዎች ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ እና አስፈላጊ ከሆነ ከዛ በላይ በሚደረጉ በሁሉም የታቀዱ 
የወላጅ / አሳዳጊ ስብሰባዎች እና ውይይቶች ላይ እንዲሳተፉ ይጠበቅባቸዋል። በ COVID-19 ወረርሽኝ ምክንያት ፣ 
ስብሰባዎቹ በአጠቃላይ ይከናወናሉ። የትምህርት ቤቱ እና / ወይም ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት መምህራን የስብሰባ / 
ኮንፈረንስ ጊዜያት ሲደርሱ ያሳውቁዎታል እና ምናባዊ ስብሰባ / ውይይትን ለመቀላቀል ተገቢውን አገናኞችን ይሰጣሉ፡
፡ (ትምህርት ቤቶች አንዴ ከተከፈቱ በኋላ እነዚህ ተግባራት በግምት አንድ ሰዓት ያህል ይቆያሉ)፡፡ 

ት / ቤት ሲጀመር ለቅድመ መዋዕለ-ህፃናት ተማሪዎች የምናባዊ የርቀት ትምህርት ልምድን ይግለጹ። 
ዲስትሪክቱ ለሁሉም የቅድመ መዋዕለ-ህጻናት ያለ ቴክኖሎጂ ሊጠናቀቁ የሚችሉ የ 4-ሳምንት የቤት-ውስጥ 
እንቅስቃሴዎች ያቀርባል፡፡ በቤት ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት በየአራት ሳምንቱ በምናባዊ ትምህርት ይሰጣሉ 
እንዲሁም ንባብ ፣ ሂሳብ / ሳይንስ ፣ ማህበራዊ ስሜታዊ እና አጠቃላይ የሞተር / እንቅስቃሴ የትምህርት ጽንሰ-ሃሳቦች 
ያካትታል፡፡ የቅድመ መዋዕለ-ህፃናት አስተማሪ ከማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ሊገኝት የሚችል የትምህርት 
አገናኝ ያቀርባል፡፡ 

በተደጋጋሚ በሚየጠቁት ጥያቀዎች ውስጥ ያልተነሳ አንድ ጥያቄ ቢኖረኝስ? 
 ቀደም-ያለ የልጅነት ፅ / ቤትን በPreKRecords@dekalbschoolsga.orgለማነጋገር ነጻነት ይሰማዎ 
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