TIGRINYA
ንቕድመ-መዋዕለ ህጻናት ዘድሊ ሰነዳት
ብ ሰንኪ Covid-19 ፡ እቲ ናይ መመዝገቢ መሽኮት ክሳብ ቤት ትምህርቲ መሊሱ ዝኽፈት ናብ ናይ ኦንላይን ከይዲ ምዝገባ ተመሓይሹ እዩ። ኣብዚ
እዋን እዚ ቅብሊት ናይ ኩሎም ሰነዳት ብ መንገዲ ኤሌክትሮኒክስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኩሎም ሰነዳት ናብ ናይ ቤት ትምህርትኹም ናይ ምዝገባ ምዱብ
ሰብ ብ ኢሜይል ክትልእኹዎም ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቤት ትምህርትኹም ናይ ምዝገባ ምዱብ ሰብ መን ምዃኑ ዘይትፈጡ ኮይንኹም፡ በይዛኹም
ን ናይ ከባቢኹም ቤት ትምህርቲ ኣዘራርቡ።

•

ናይ ልደት መረጋገጺ( ቆልዓኹም ኣብ ሴፕተምበር 1፡ 2020 ወይ ቅድሚኡ ኣርባዕተ ዓመቱ/ታ ዝመልአ/ት ክኸውን/ክትከውን
ኣለዎ/ዋ።)
ኦሪጅናል ናይ ልደት ሰርቲፍኬት፡ ናይ ሆስፒታል ናይ ውልደት ምዝገባ፡ ግሪን ካርዲ፡ ፒንክ ካርዲ ወይ ናይ ፌደራል I-94 ካርዲ፡ ወይ ናይ እቲ/ታ
ቆልዓ ፓስፖርት(ቅዳሕ ናይ እዞም ሰነዳት እዚኦም ተቐባልነት የብሉን)።

•

መረጋገጺ ሕጋዊ ኣላይነት(ዝከኣል እንተኾይኑ)
እዚ ሽምኩም ኣብ ናይ ቆልዓኹም ናይ ልደት ሰርተፊኬት ዘየለ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ ዘድሊ።

•

መረጋገጺ ወረቐት መንነት ወላዲ/መጉዚት
ተቐባልነት ዘለዎ ከም ናይ Georgia ናይ ገናሕቲ መኪና ሊቸንሳ ወይ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ U.S. ፓስፖርት መለለዪ መንነት ዝበለ ብ ክልል
ወይ ብ መንግስቲ ዝተውሃበ ናይ ስእሊ መለለዪ መንነት።

•

መረጋገጺ ፍቓድ መንበሪ ጆርጅያ ናይ ወላዲ/መጉዚት*
ብሽምኩም ዘሎ ናይ ሞርጌጅ/ናይ ልቓሕ መትሓዚ ወይ ሊዝ/ናይ ክራይ ስምምዕነት ወይ ናይ መብራህቲ፡ ጋዝ ወይ ናይ ማይ ቢል፡ ናይ
ስልኪን ወይ ናይ ኬብል ቢል ተቐባልነት የብሎምን።

* ምስ ወለዶም ወይ ምስ ሕጋዊ ኣላዪኦም ዝነብሩ ግን ኣብ ናይ ካሊእ ሰብ ገዛ ዝሕድሩ ወይ ዝውዕሉ ኮይኖም ኣብ DeKalb ካውንቲ ቤት ትምህርቲ
ክኣትዉ ዝደልዩ ተምሃሮ፡ ናይ መንበሪ ገዛ ቃለ መሓላ ቅጥዒ ከመልኡ ኣለዎም።
በይዘኦም ነዞም ዝሰዕቡ ትኹረት ግበሩሎም፡ ኣብዚ ናይ COVID-19 ግዜ ምዕጻው፡ ናይ መንበሪ ገዛ ቃለ መሓላ ዝደልዩ ስድራ ቤታት፡ ነዞም
ዝስዕቡ መምርሒታት ብምጥቃም ነቲ ናይ መንበሪ ገዛ ቃለ መሓላ ቅጥዒ መሊኦም ኣታዊ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።

1. ወላዲ/ኣላዪ ናይ እቲ ቅጥዒ ገጽ 2 ን 3 መሊኡ ብምውዳእ ናይ ሕጋውነት መረጋገጺ ከግበር ኣለዎ።
2. ወናኒ ገዛ ናይ እቲ ቅጥዒ ገጽ 4 መሊኡ ብምውዳእ ክታም ክፍርም ኣለዎ። ገጽ 4 ግድን ኣብ ቅድሚ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ክፍረም
3.
4.

የብሉን።
ገጽ 5 ግድን ኣብዚ ሐዚ ግዜ ክምላእ የብሉን።
ነቲ ተመሊኡ ዝተወደአ ቅጥዒ ( ምስ ኩሎም ን ናይ ነባርነት መረጋገጺ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰነዳት) ብ ኢሜይል ናብ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ
ምዱብ ሰብ ክለኣኹ ኣለዎም። እንድሕር ደኣ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ምዱብ ሰብ መን ምዃኑ ዘይትፈልጡ ኮይንኹም፡ በይዘኦም ነቲ ቤት
ትምህርቲ ኣዘራርቡ።

ብ ሰንኪ Covid-19 ፡ እቲ ናይ መመዝገቢ መሽኮት ክሳብ ቤት ትምህርቲ መሊሱ ዝኽፈት ቅበላ ናይ ኩሎም ሰነዳት ብ ኤሌክትሮኒክሳዊ
መንገዲ ንክኾን ተመሓይሹ እዩ።

•
•
•
•
•

ናይ ውላድ ኦሪጂናል ካርድ ማሕበራዊ ውሕስነት (ሶሽያል ሰኲሪቲ) ወይ "መንሓፊ ወረቐት (ወይቨር)”
እንድሕር ደኣ ወይቨር ዘድልየኩም ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ከይዲ እቲ ምዝገባ ክቐርበልኩም እዩ።
ናይ እቲ ቆልዓ ናይ ፒችኬር ካርዲ፡ ሜዲኬድ ካርዲ፡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ካርዲ፡ EBT ካርዲ(ናይ ምግቢ ማሕተም) ን/ወይ
TANF(እንተተኻኢሉ)
ናይ ክትባት ሰርቲፍኬት(3231)
ናይ ምርኣይ፡ ምስማዕ፡ ኣመጋግባ፡ ን ናይ ሰኒ ምፍላይ ሰርተፊኬት(3300)(Dental Screening Certificate (3300))
ብ ሰንኪ COVID-19፡ ወለዲ/ኣለይቲ ናብ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ምዱብ ሰብ ብ ኢሜይል ነቶም ናይ 3231 ሰነዳት ኣታዊ
ንምግባር 30 መዓልቲታት ነቶም ናይ 3300 ሰነዳት ኣታዊ ንምግባር ድማ 90 መዓልቲታት ኣለዎም።

ምደባ ቦታ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት፡ ኣብ ተቐባልነት/ብቕዓት ኣድለይቲ ሰነዳት እተሞርኮሰ እዩ።

