TIGRINYA

ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ (DeKalb County)
ናይ ቅድመ መዋእለ ህጻናት(Pre-Kindergarten) ኦንላይን ምዝገባ
ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት
ናይ 2020-2021 Pre-K ኦንላይን ሎተሪ ተሳተፍቲ

እዚ ክፍሊ እዚ ነቶም ኣብ 2020-2021 ከይዲ ናይ ኦንላይን ሎተሪ ዝተሳተፉን ኣብ ናይ ተሓላለውቲ ዝርዝር ከምዝኣተዉ ወይ
ወንበር ከምዝረኸቡ ዝተሓበሮም ወለዲ/ኣለይቲ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ነቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሎም ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ናይ
መወዳእታ ክፍሊ ምንባብኩም ርግጸኛታት ኩኑ።
እንድሕር ደኣ ቆልዓይ ኣብ እቲ ሎተሪ ወንበር ረኺቡ/ባ፡ ቀጸልቲ ስጉምቲተይ እንታይ እዮም ክኾኑ?
እንድሕር ደኣ ቆልዓኹም ኣብቲ ሎተሪ ወንበር ተዋሂቡ ኮይኑ/ና፡ ቤት ትምህርቲኹም ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ክረኽበኩም እዩ።
እቲ ቤት ትምህርቲ፡ እንድሕር ደኣ ዘይንበብ ወይ መዓልቲ ዝሓለፎ ኮይኑ ሰነድ ደጊምካ ንኽለኣኽ ክሓትት ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ
ድማ፡ እቶም ዝተረፉ ሰነዳት ብ መንገዲ ኤሌክትሮኒክስ ሜይል(ኢሜይል) ንክለኣኹሉ ክሓትት እዩ። ዝርዝር ናይ እቶም ዝተረፉ
ሰነዳት ንኹሎም ወለዲ/ኣለይቲ ድሕሪ እቲ ሎተሪን እንደገና ኸዓ ኣብ ጁን 30:2020 ተላኢኹ እዩ፡ ግን ንመጣቐሲ ኣብ Pre-K
ዲስትሪክት መርበብ ሓበሬታ www.dekalbschoolsga.org/pre-k ብቐሊሉ ክርከብ ይኽእል እዩ።
እንድሕር ደኣ ኣብ ከይዲ እቲ ሎተሪ ቆልዓይ ኣብ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር ዝተቐመጠ ኮይኑ፡ ቀጺሎም ዝህልዉ
ስጉምቲታተይ እንታይ እዮም ክኾኑ?
ዝኾነ ን ናይ ሎተሪ ወንበር ዘይተመረጸ ተምሃራይ ብቐጥታ ኣብ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር እዩ ዝቕመጥ። እቲ ስርዓት ንተምህሮ
ቁጽሪ መሰረት ገይሩ ኣብ እቲ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር ብ ቐደም ሰዓብ የቐምጥ። ናብ እቶም ኣብ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር ዝተቐመጡ
ተምህሮ ወለዲ/ኣለይቲ ብ ኢሜይል ሓበሬታ ተሰዲዱ እዩ። ወንበራት ክንጸጉ ወይ ክግደፉ እንከለዉ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም
ኣብ እቲ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር ቀጺሎም ዝርከቡ ስርድራ ቤት ሓበሬታ ክህብ እዩ። ኣብ እቲ እዋን ንሱ፡ ናይ ቆልዓኹም ወንበር
ሒዝኩም ንኽትቅጽሉ እቶም ቀጺሎም ዝውሰዱ ስጉምቲታት ክተማልኡ ኣለኩም። እቲ ቤት ትምህርቲ እቶም ን ምዝገባ
ዝተመረጹ ተምሃሮ ብምፍላይ፡ ብዛዕባ እቶም ብመንገዲ ኤሌክትሮኒክስ ብ ኢሜይል ክላኣኹ ዘለዎም ሰነዳት ን ወለዲ/ኣለይቲ
መምርሒታት ክህብ እዩ።
እቶም ሓደሽቲ ኣብ ናይ 2020-2021 ናይ Pre-K ኦንላይን ሎተሪ ዘይተሳተፉ ኣመልከትቲ

እዚ ክፍሊ እዚ ነቶም ኣብ 2020- 2021 ከይዲ ኦንላይን ሎተሪ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ን/ወይ ናይ ተጸበይቲ ዝርዝር ምልክታ ናይ
ከባቢያዊ ቤት ትምህርቲ ዝለኣኹ ወለዲ/ኣለይቲ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ነቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሎም ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ናይ
መወዳእታ ክፍሊ ምንባብኩም ርግጸኛታት ኩኑ።
እንድሕር ደኣ ስድራ ቤተይ ኣብቲ ሎተሪ ዘይተሳተፉ ኮይኖም፡ ን ቆልዓይ ናይ Pre-K ወንበር ንምርካብ ብኸመይ
ከመልክት ይኽእል?
ክፉት ወንበር ምህላዉ ንምርግጋጽ ምስ ቤት ትምህርቲ ተራኺብኩም ብምርግጋጽ ጀምሩ። እንድሕር ደኣ ክፉት ወንበር ሃልዩ፡
ናብ እቲ ቀጻሊ ሕቶ ይቐጽሉ። እንድሕር ደኣ ክፉት ወንበር ዘይብሎም ኮይኖም፡ ናይ ተጸብይቲ ዝርዝር ምልክታ መሊእኹም ናብ
እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ምዝገባ ምዱብ ሰብ ብ መንገዲ ኤሌክትሮኒክስ ብ ኢሜይል ክትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም። እንድሕር ደኣ
ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ምዝገባ ምዱብ ሰብ መን ምዃኑ ዘይፈሊጥኩም፡ ምስ እቲ ቤት ትምህርቲ ተራኸቡ። ናይ ተጸበይቲ
ዝርዝር ምልክታ ኣብ ናይ እቲ ዲስትሪክት Pre-K መርበብ ሓበሬታ ገጽ እግሪ፡ ኣብ ትሕቲ "Apply Now" ዝብል ታብ ክርከብ
ይኽእል እዩ። www.dekalbschoolsga.org/pre-k.
እንድሕር ደኣ እቲ ቤት ትምህርቲ ክፉት ቦታ ዘለዎ ኮይኑ፡ ናይ Pre-K ምዝገባ ንምክያድ ቀጺሎም ዝውሰዱ
ስጉምቲታት እንታይ እዮም?
ናይ 2020-2021 ሓዱሽ ተምሃራይ ምዝገባ ምልክታ ብ መንገዲ ቨርቹዋል ኣብ ዝስዕብ ሊንክ
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/ ብምጥዋቕ መሊእኹም ወድኡ።

TIGRINYA
እቲ ናይ 2020-2021 ሓዱሽ ተምሃራይ ምዝገባ ምልክታ መሊአይ ምስ ወዳእኹ ቀጺሉ ዝኸዉን ነገር እንታይ እዩ?
ናይ ከባቢኹም ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ነቲ ናይ ምዝገባ ከይዲ ንምምላእ ዘድልዩ ሰነዳት ሓበሬታ ንምሃብ ክረኽበኩም እዩ።
ሓደ ተምሃራይ ናይ Pre-K ምዝገባ ንምክያድ ዘድልዩዎ ሰነዳት እንታይ እዮም?
ኣካታቲ ዝኾነ ኩሎም ዘድልዩ ሰነዳት ዝርዝር ኣብ እዚ ዝስዕብ ሊንክ ዝርከብ “Lottery Process” ዝብል ታብ ብምጥዋቕ ክርከብ
ይኽእል እዩ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/።
ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሎም
እንተ ደኣ ነቲ ናይ ጥዕና ክትባት ቅጥዒ 3231(Health Immunization Form 3231) ኣብቲ ትምህርቲ ዝጀመረሉ
ግዜ ከቕርብ ዘይክኢለ እንታይ የጋጥመኒ?
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። ብሰንኪ ናይ Covid-19 ለበዳ፡ ነዚ ሰነድ እዚ ብ መንገዲ ኤሌክትሮኒክስ
ክትቀበሉን ክትልእኹን ጸገም ኣጋጢምኩም እንተኾይኑ፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ርኸቡ። እቲ ዲስትሪክት ኣብ ናይ COVID-19
ኩነታት ቁጽጽር ብምግባር ብመሰረት ካብ ናይ ዲካልብ ካውንቲ ናይ ጥዕና ቦርድ(DeKalb County Board of Health)፡
ማእኸል ቁጽጽር ጥዕናን ምክልኻልን( Centers for Disease Control and Prevention) ን ክፍሊ ህዝባዊ
ጥዕናን(Department of Public Health) ብዝህቡዎ መምርሒ መሰረት ብምግባር ቀጸልቲ ውሳነታት ክውስን እዩ። እቲ ቅጥዒ
ድሕሪ ምኽፋት ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲታት ዘይቐርብ እንተኾይኑ፡ እቲ/ታ ቆልዓ ነቲ ቅጥዒ ከይሓዘ/ት ወይ ናይ
ቆጾሮ መረዳእታ ከይሓዘ ናብ ትምህርቲ ክምለስ ኣይኽእልን/ኣይትኽእልን። እቲ/ታ ቆልዓ ድሕሪ እቲ ቆጸራ ዝተሓደሰ ቅጥዒ
ዘይቐርብ እንተኾይኑ ናብ ትምህርቲ ክምለስ/ክትምለስ ኣይኽእልን/ኣይትኽእልን። ውላድኩም፡ ነዚ ቅጥዒ ስለዘየረከበ
ንተኸታተልቲ 10 መዓልታት ካብ ትምህርቲ ምስዘብኩር፡ እቲ ውላድኩም ኣብ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ንኽኣቱ እተዋህቦ ቦታ
ከምዝስረዝ ክኸውን እዩ።
እንድሕር ደኣ ናይ ምስማዕ፡ ምርኣይ፡ ስኒ ን ናይ ኣመጋግባን ቅጥዒ 3300(Hearing, Vision, Dental and Nutrition
Form 3300 ) ኣብ መጀመሪ እቲ ትምህርቲ ከቕርብ ዘይክኢለይ እንታይ ከጋጥመኒ እዩ? ፖሊሲ DCSD፥ ውላድኩም፡
ትምህርቲ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ወይ ዘብቅዓሉ ዕለት፡ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት፡ እዚ ቅጥዒ'ዚ ኣብ ፋይል ክህሉ ይግባእ ኢሉ
ይጠቅስ'ዩ። ብሰንኪ ናይ Covid-19 ለበዳ፡ ነዚ ሰነድ እዚ ብ መንገዲ ኤሌክትሮኒክስ ክትቀበሉን ክትልእኹን ጸገም ኣጋጢምኩም
እንተኾይኑ፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ርኸቡ። እቲ ዲስትሪክት ኣብ ናይ COVID-19 ኩነታት ቁጽጽር ብምግባር ብመሰረት ካብ ናይ
ዲካልብ ካውንቲ ናይ ጥዕና ቦርድ(DeKalb County Board of Health)፡ ማእኸል ቁጽጽር ጥዕናን ምክልኻልን( Centers for
Disease Control and Prevention) ን ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕናን(Department of Public Health) ብዝህቡዎ መምርሒ
መሰረት ብምግባር ቀጸልቲ ውሳነታት ክውስን እዩ። እንድሕር ደኣ እቲ ቅጥዒ ድሕሪ እቲ ቤት ትምህርቲ መሊሱ ምኽፋቱ ኣብ
ውሽጢ 30 መዓልቲታት ዘይቐርብ እንተኾይኑ፡ እቲ/ታ ቆልዓ ናብ ትምህርቲ ምምላስ ዘይክኽእል/ዘይክትክእል ይኽእል/ትኽእል
እዚ ድማ ካብ እቲ መደብ ምውጻእ ከስዕብ ይኽእል።
ንተማሃሮ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ዝምልከት ፖሊሲ ተሳታፍነት ትምህርቲ ኣሎ'ዶ፧
እወ፡ ን ናይ Pre-K ተምሃሮ ናይ ተሳትፎ ቁጽጽር ኣሎ እዩ። ብ ሰንኪ COVID-19፡ ናይ ተሳትፎ ክትትል ምምሕያሻት ተገይሮም
ኣለዉ። ተምሃሮ ኣብቲ ናይ 1 ሰዓት ቨርቹዋል መምርሒ ምሃብ ንክሳተፉን ኣብ እቲ ዝተረፈ ግዜ ድማ ነቶም ብ በቲ ናይ Pre-K
መምህር ዝወሃቡ ኣብ ገዛ ዝግበሩ መዓልታዊ ተግባራት ክፍጽሙ ኣለዎም። ኣብቶም ብ ሰንኪ ቆጾሮታት ወይ ካልኦት ዘይተሓሰቡ
ኣጋጣሚታት ትምህርቲ ዘይተወሰደሎም መዓልቲታት፡ እቲ ዝተቐድሐ ቨርቹዋል ትምህርቲ ጸኒሕኻ ክረኣይ ይከኣል እዩ። እቲ ቤት
ትምህርቲ መሊሱ ምስተኸፈተ፡ ኣብ ሙሉእ እቲ ናይ ትምህርቲ ዘበን ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ተምሃሮ ሙሉእ ተሳትፎ ክገብሩ
ትጽቢት ይግበሮም። እንድሕር ደኣ ሓደ/ንቲ ቆልዓ ንተኸታተልቲ 10 መዓልቲታት ብዘይ ናይ ሕክምና ምኽኒያት ካብ ትምህርቲ
ዝቐርይ ኮይኑ፡ እቲ ቆልዓ ካብ ትምህርቲ ብመሰረት እቶም መጀመሪያ ብ Bright ዝተጣየሹ መምርሒታት ክባረር/ክትባረር
እዩ/ያ። ብተወሳኺ ድማ፡ እንድሕር ደኣ እቲ ቆልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝመጸሉ ግዘ ናይ ምርፋድ ወይ ቅድሚ ሰዓት ናይ
ምኻድ ሕዱር ጸገም ዘለዎ ኮይኑ፡ እቲ ኣማኻሪ ወይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ን ወለዲ/ኣለይቲ ከዘራርብ እዩ።

TIGRINYA
ን ናይ Pre-K ወለዲ/ኣለይቲ ዝኾኑ ናይ ተሳትፎ ሮቑሒታት ኣለዉ ዶ?
እወ፡ ወለዲ/ኣለይቲ ኣብ ኩሎም መደብ ዝተትሓዘሎም ምይይጣትን ኮንፈረንስታትን ብንኡሱ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜን ካብኡ
ንላዕሊን ንዝኾን ግዜ ተሳትፎ ክገብሩ ትጽቢት ይግበር። ብ ሰንኪ ናይ COVID-19 ለበዳ፡ እቶም ምይይጣት ብ ቨርቹዋል እዮም
ክሳለጡ። እቲ ቤት ትምህርቲ ን/ወይ ናይ Pre-K መምህር/ን እቶም ምይይጣት/ኮንፈረንሳት ዝግበሩሉ ግዜ ክፍልጡኹምን ናብ
እቶም ቨርቹዋል ምይይጣት/ኮንፈረንሳት ንክትጽንበሩ ድማ ኣድለይቲ ዝኾኑ መጋነዪታት ክልእኹልኩም እዮም። (እቲ ቤት
ትምህርቲ መሊሱ ምስ ተኸፈተ፡ እዞም ተግባራት እዚኦም ብ ማእኸላይ ን 1 ሰዓት ክጸንሑ እዮም)።
ትምህርቲ ኣብ ዝጅመረሉ ግዜ፡ ብዛዕባ እቲ ናይ Pre-K ቨርቹዋል ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ተሞክሮ ን ተምሃሮ ገለጻ
ምሃብ።
እቲ ዲስትሪክት ናይ 4-ሰሙን፡ ቴክኖሎጂ ከይተጠቐምካ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበሩ ተግባራት ወረቐት ንኹሎም ናይ Pre-K
ተምሃሮ ከቕርብ እዩ። እቶም ናይ ውሽጢ ገዛ ተግባራት ኣብ ናይ 4 ሰሙናት ፍልልይ እዮም ዝወሃቡ ኮይኖም ናይ ምሁራውነት፡
ሒሳብ/ሳይንስ፡ ማሕበራዊ ስምዒታዊን ኣካላዊ ብቕዓትን/ምንቅስቓስን ፍረ ሓሳባት ንምፍላጥን ንምምሃርን ዘኽእሉ እዮም።
እቲ ናይ Pre-K መምህር ካብ ዝኾነ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ክብጽሑ ዝኽእሉ ናይ ትምህርቲ መጋነዪታት ክልእኸልኩም እዩ።
ኣብ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ዘይተመለሰ ሕቶ ምስዝህልወኒ'ኸ፧
ን ቢሮ ናይ መጀመሪያታት ቁልዕነት(Office of Early Childhood)ኣብ PreKRecords@dekalbschoolsga.org
ክትረኸቡዎም ትኽእሉ ኢኹም።

