
 
 

2023-2024 የሎተሪ ክፍት የምዝገባ ቀን መቁጠሪያ 
 

ቀን ዝግጅት 

ጃንዋሪ 6/2023 9:00 a.m. የት/ቤት ምርጫ ክፍት ምዝገባ 2023  የመተግበሪያ ወቅት ይከፈታል፡፡ 

ፌብሩዋሪ 10/2023 4:00 p.m. "በወቅቱ" የማስረከቢያ ቀነ-ገደብ የትምህርት ቤት ምርጫ ማመልከቻዎች። 

ፌብሩዋሪ 10/2023 4:01 p.m. 
እስከ 

ኦገስት 25/2023 4:00 p.m. 

የዘገዩ ማመልከቻዎች ተቀባይነት። የተጠባባቂ ዝርዝሩ ካለቀ በኋላ ቦታ ካለ 
የዘገዩ ማመልከቻዎች ይካሄዳሉ። 

ማርች 20/2023 ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 1ኛ ምርጫ ሎተሪ 

ማርች 21/2023 መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 1ኛ ምርጫ ሎተሪ 

ማርች 23/2023 አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 1ኛ ምርጫ ሎተሪ 

ማርች 24/2023 

 
ከ 5:00 p.m. በኋላ 

1ኛ ምርጫ ሎተሪ ውጤቶች ወደ የወላጅ ኢሜይል አድራሻ እና ወደ 

መተግበሪያ ዳሽቦርድ መልእክት ሳጥን ተልከዋል። **በመጀመርያው ሎተሪ 

የሚደረጉት 1ኛ የምርጫ ምርጫዎች ብቻ  ነው። ሁሉም የተጠባባቂ ዝርዝር 
እና ዘግይተው አመልካቾች ከተቀመጡ በኋላ ተጨማሪ ተማሪዎች 

የፕሮግራም መቀመጫዎችን ለመሙላት ከፈለጉ 2ኛእና 3ኛ የምርጫ 
ሎተሪዎች ይካሄዳሉ። 

ማርች 31/2023 ማርች 24 ቀን ለተላከው የመጀመሪያው የሎተሪ ውጤትየምደባ ቦታን ለመቀበል 

የመጨረሻ ቀን። በምርጫ ደብዳቤ ላይ በተዘረዘረው የጊዜ ገደብ ተቀባይነት የሌላቸው 
የምደባ ቦታዎች ወዲያው ይሰረዙ እና በተጠባባቂ ዝርዝሩ ላይ በተዘረዘሩት ቅደም ተከተል 
ለተጠባበቁ አመልካቾች ይሰጣሉ። 

ጁን 1 – 30/2023  የሰራተኛ ተማሪ ማስተላለፍ የቅጥር ማረጋገጫ እና የምደባ ማረጋገጫ ደብዳቤዎች በኢሜል 

ይላካሉ። **"በወቅቱ" ለሚያመለክቱ አመልካቾች የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን ፌብሩዋሪ 

10/2023 ነው። የዘገዩ የ EST ማመልከቻዎች ለመቀመጫ መገኘት ተገዢ ናቸው። 

ለትምህርት ቤት ምርጫ ምዝገባ ቀናት 
የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት ድህረ ገጽ 
ይጎብኙ 

 ቦታ ለመጠየቅ በት/ቤት  የሚደረግምዝገባ የመጨረሻ ቀን በትምህርት ቤቶቹ ድረ-ገጾች 

ላይ ተዘርዝሯል በትምህርት ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ በተዘረዘረው የጊዜ ገደብ ለመመዝገብ 

"ያልተገኘ" ማንኛውም ሰው ቦታውይሰረዝ እና ለተጠባባቂ አመልካቾች በተጠባባቂ ዝርዝሩ 

ውስጥ በተዘረዘሩት ቅደም ተከተል ይሰጣል። 

ኦገስት 25/2023 

 
4:00 p.m. 

የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ምርጫ ሂደት ያበቃል። ይህ ተማሪዎችን ከተጠባባቂ 
ዝርዝር እና ከዘገየ ማመልከቻ ውስጥ ለማስገባት የመጨረሻው ቀን ነው። በዚህ ቀን 
ያልተመዘገቡ አመልካቾች ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን እንደገና ማመልከት አለባቸው። 

 የስልክ ጥሪ ድጋፍ ከጃንዋሪ 6 እስከ አፕሪል 14/2023 ድረስ አለ። 
ሰኞ - አርብ: ከ9፡00 a.m. እስከ 5:00 p.m በበዓላት እና ቅዳሜና እሁድ ካልሆነ በስተቀር። 678-

676-0035 / 0050 

የትምህርት ቤት ምርጫ 

AMHARIC 


