AMHARIC

ለቅድመ-መዋዕለህጻናት የሚያስፈልጉ ሰነዶች
በ Covid-19 ምክንያት የምዝገባ ወቅቶች ትምህርት ቤቶች እስኪከፈቱ ድረስ በኦንላይን ምዝገባ ሂደት ላይ ተስተካክሏል፡፡ አሁን
ሁሉም ሰነዶች የሚገቡት በኤሌክትሮኒክ መንገድነው፡፡ ሁሉንም ሰነዶች ለት / ቤትዎ ተወካይ ኢሜይል መላክ ይችላሉ። የትምህርት
ቤትዎ ተወካይ ማን እንደሆነ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን በአከባቢዎ የሚገኘውን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።
•

የልደት ማረጋገጫ (ልጅዎ በሴፕቴምበር 1/2020 ወይም ከዛ በፊት አራት ዓመት መሆን አለበት)
ዋና የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት ፣ የቀጥታ ልደት ምዝገባ የሆስፒታል መዝገብ ፣ ግሪን ካርድ ፣ ፒንክ ካርድ ወይም
የፌዴራል I-94 ካርድ; ወይም የልጁ ፓስፖርት (የእነዚህ ሰነዶች ቅጂዎች ተቀባይነት የላቸውም)፡፡

•

የሕግ አሳዳሪነት ማረጋገጫ (የሚመለከተው ከሆነ)
ስምዎ በልጁ የልደት የምስክር ወረቀት ላይ ከሌለ ብቻ ያስፈልጋል፡፡
የወላጅ / አሳዳጊ የማንነት ማረጋገጫ
እንደ የ Georgia የመንጃ ፈቃድ ፣ ወይም የሚያገለግል የ U.S. ፓስፖርት መታወቂያ ያለ ተቀባይነት ያለው በስቴት ወይም
መንግሥት የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ።
የወላጅ / አሳዳጊ Georgia ነዋሪነት ማረጋገጫ *
በስምዎ የቤት ግዢ ወይም የኪራይ ስምምነት ወይም በስምዎ የኤሌክትሪክ ፣ ጋዝ ወይም የውሃ ሂሳብ ፣ የኬብል እና የስልክ
ሂሳቦች ተቀባይነት የላቸውም፡፡

•

•

* ከወላጆቻቸው ወይም ከህጋዊ አሳዳጊዎቻቸው ጋር የሚኖሩ ግን በሌላ አዋቂ ሰው ቤት የሚኖሩ እና በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት
ቤት ለመመዝገብ የሚፈልጉ ተማሪዎች የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ መሙላት አለባቸው፡፡
ማስታወሻ ያዝ: በዚህ የ COVID-19 መዝጊያ ጊዜ ፣ የነዋሪነት ማረጋገጫ የሚሹ ቤተሰቦች የሚከተሉትን መመሪያዎች በመጠቀም
ቅጹን መሙላት እና መጫን ይችላሉ:
1. ወላጅ / አሳዳጊ የቅጹን ገጽ 2 እና 3 መሙላት እና እንዲረጋገጥ ማስደረግ አለባቸው።
2. የቤት ባለቤት የቅጹ ገጽ 4 መሙላት እና መፈረም አለበት፡፡ ገጽ 4 በት / ቤት ባለሥልጣን ፊት መፈረም የለበትም።
3. ገጽ 5 በዚህ ጊዜ መሞላት የለበትም ።
4. የተሞላው ቅጽ (እና ለነዋሪነት ማረጋገጫ የሚያስፈልጉ ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶችን ሁሉ) ለት / ቤቱ ተወካይ በኢሜል ያስገቡ።

የት / ቤቱ ተወካይ ማን እንደሆነ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።
በ COVID-19 ምክንያት ፣ ትምህርት ቤቶች እንደገና እስኪከፈቱ ድረስ የምዝገባ ወቅቶች ሁሉንም ሰነዶች በኤሌክትሮኒክ መልክ
ለመቀበል ተስተካክሏል፡፡
•
•
•
•
•

የልጁ ዋናው የሶሻል ሴኪዩሪቲ ካርድ ወይም “ማስወገጃ”
የማስወገድ አስፈላጊ ከሆነ በምዝገባው ሂደት ወቅት ይሰጥዎታል።
የልጆች Peachcare ካርድ ፣ Medicaid ካርድ ፣ የጤና መድን ካርድ ፣ የ EBT ካርድ (የምግብ ደረሰኞች) እና / ወይም
TANF (የሚመለከተው ከሆነ)
የክትባት የምስክር ወረቀት (3231)
የእይታ ፣ የመስማት ፣ የአመጋገብ እና የጥርስ ምርመራ የምስክር ወረቀት (3300)
በ COVID-19 ምክንያት ወላጆች / አሳዳጊዎች የ 3231 ሰነድ ለትምህርት ቤቱ ተወካይ በኢሜል ለመላክ 30 ቀናት
እንዲሁም የ3300 ሰነድን ለመላክ 90 ቀናት አላቸው፡፡

የቅድመ-መዋዕለሕጻናት ቦታ ምደባዎች በአስፈላጊ ሰነዶች ማረጋገጫ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡

