
ፖሊሲታት ክረምታዊ መሕወዪ ትምህርቲ 

ኣፔክስ ክረዲት (APEX Credit Recovery 
Summer School) 

ተቐባልነት 

ኣብ ክረምታዊ መሕወዪ ትምህርቲ ኣፔክስ ክረዲት (APEX 

Credit Recovery Summer School) ተቐባልነት 

ንምርካብ ዝሕተቱ ቅድመ-ኵነታውያን መምዘኒታት፦ 

• ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓውደ-ትምህርቲ ዝተረፍካ 

ምዃን፡ ከምኡ’ውን ፍቓድ ካብ ዝምልከቶ ናይ ካልኣይ 

ደረጃ ትምህርቲ ቅለሳዊ ኣማኻሪ። 

• መመልከቲ ቅጥዒ ምምላእ፡ መመዝገቢ ገንዘብ 

ምኽፋል፡ ጉዳይካ ብኣማኻሪ ክረጋገጽ፡ ከምኡ’ውን 

ሕክምናዊ ቅጥዒ ህጹጽ ረድኤት ምምላእ። 

ተሳታፊነት 

እዚ ትምህርቲ እዚ ክሳብ ዝዛዘም መዓልታዊ ተሳትፎ 

የድሊ። 

• 3 ብኩራታት = ካብ ክረምታዊ ትምህርቲ ምስጓጕ  

• 3 ምድንጓይ = 1 ብኩራት 

• ተደጋጋሚ ብኵራት፡ ቅድሚ ግዜ ምውጻእ ወይ 

ምድንጓይ፡ ካብ ክረምታዊ ትምህርቲ ናይ ምስጓጕ 

ስጉምቲ እዩ ዘስዕብ። 

ጠባይ 

• ንጠባይ ዝምልከት ኣካይዳ ናይ ተማሃራይ፡ ብሕጋጋት 

ስነ-ምግባር ናይ ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ደይተን 

ክቕለስ ይግባእ። 

• ሕጊ ምጥሓስ ካብ ክረምታዊ ትምህርቲ ናይ ምስጓጕ 

ስጉምቲ እዩ ዘስዕብ። 

• ተቃሳቓሲት ተሌፎን ይኹን ኣብ እዝኒ ዝውደ መስምዒ 

ድምጺ (ሄድፎን) ምጥቃም ፍቑድ ኣይኰነን። 

ተልእኾና፦ ተኣማንነት ብዘለዎ ኣገባብ 

ውጽኢታውን ጥንቃቐ-ዝመልኦን ካሪክለም ኣብ 

ግብሪ ብምውዓል፡ ተማሃሮና ኣብ ዓለም-ለኻዊ 

ሕብረተ-ሰብ ኣትዮም ዕዉታት ንክዀኑ ብኹሉ 

መዳይ ከነዕጥቖም 

ስለምንታይ እዩ ተሳትፎ 

ኣድላዪ ዝኸውን? 

 

ክረምታዊ መሕወዪ ትምህርቲ ኣፔክስ ክረዲት 

(APEX Credit Recovery Summer School) 
ቅድሚ ሕጂ ዝተረፍኩሙሉ ዓይነት ትምህርቲ 

ተመሊስኩም ብገንዘባዊ ልቓሕ ንኽትመሃርዎ 

ዝሕግዝ ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራም እዩ። 

ብመገዲ ባዕልኹም እትቕልስዎን ውልቃውን 

ፕሮግራም ትምርህቲ ኣቢልኩም ክትመሃሩ 

እንከለኹም፡ ሞያዊ ወረቐት ምስክር ዘለዎ 

መምህር ክተሓጋገዘኩም እዩ። 

ናይ ካልኣይ ደረጃ ክረምታዊ መሕወዪ 

ትምህርቲ ኣፔክስ ክረዲት (APEX Credit 
Recovery Summer School) 

12 ሓምለ - 23 ሓምለ 2021 

ካብ ናይ መመረቕታ ጕዕዞ ዝሒጥና ዶ ኣለና? 

ሎሚ ንመዝገብ! 



 

ብዝያዳ ንፍለጥ 

መዓስን ኣበይን 

12 ሓምለ - 23 ሓምለ 2021  

8:30 ቅ.ቀ. - 3:30 ድ.ቀ.፣ ሰኑይ - ዓርቢ (ቍርስን ምሳሕን 

ይእንገድ እዩ) 
 

ቦታ 

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ቤልሞንት/Belmont 
2615 Wayne Ave, Dayton, OH 45420 

 

ነቶም ብዕለት 31 ግንቦት ዝተመዝገቡ ተማሃሮ ኣገልግሎት 

መጓዓዝያ ክወሃቦም እዩ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ 

8 ብኣካል ጥራይ። ብርሕቀት ዝሰላሰለሉ ኣማራጺ የልቦን። 
 

እቶም ኣብ ክረምታዊ መሕወዪ ትምህርቲ ኣፔክስ ክረዲት (APEX 

Credit Recovery Summer School) ዝተመዝገቡ ተማሃሮ፡ ኣብ 

ካልኦት ናይ 7-12 ክረምታዊ ትምህርቲ ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም። 

ሕጂ መመልከቲ ኣቕርቡ 

(Tigrinya) 

ክውሰድ ዝከኣል ዝለዓለ ብዝሒ ዓይነት 

ትምህርቲ 

እቶም ኣብ ናይ 9-12 ደረጃ ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ 

ክወስድዎ ዝፍቀደሎም ዝለዓለ ብዝሒ ዓይነት ትምህርቲ ክልተ 

(2) እዩ። 
 

ኣብ ልዕል ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ (ኣብ 

መመረቕታ ዘይበጽሑ ተማሃሮ ናይ 2021) ክወስድዎ 

ዝፍቀደሎም ዝለዓለ ብዝሒ ዓይነት ትምህርቲ ክልተ (2) ኰይኑ፡ 

ብመገዲ ኣማኻሪ ክወስድዎ ኣለዎም ዝበሃሉ ካልኦት ዓይነታት 

ትምህርቲ ንኽወስዱ እውን ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም። 

መመልከቲ ዝቐርበሉ ግዜ 

17 ግንቦት - 11 ሰነ 2021 

እተመልክቱሉ ኣገባብ 

ብኣካልን ብርሕቀትን ትምህርቶም ዝከታተሉ ተማሃሮ 

ኩላቶም፡ ነቲ ዝውክሎም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 

ቅለሳዊ ኣማኻሪ ብተሌፎን ወይ ብኢ-መይል ብምርካብ 

ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። 

ንኽትሳተፉ እትኸፍልዎ ገንዘብ 

ወይ እትገብርዎ ወጻኢታት የልቦን! 

ሕቶታት ኣለዉኹም ዶ? 

ንክረምታዊ ትምህርቲ ብዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ 

ንምርካብ ድዩስ ምስ ቤት-ጽሕፈት ክረምታዊ ትምህርቲ 

ንምርኻብ፡ ነቲ ዝውክለኩም ናይ ካልኣይ ደረጃ 

ትምህርቲ ቅለሳዊ ኣማኻሪ ርኸብዎ። 

 

(937) 542-3528 

kmuntzi@daytonpublic.com 

ስነ-ጥበብ ቋንቋ (ትግርኛ) 9 

ስነ-ጥበብ ቋንቋ (ትግርኛ) 10 

ስነ-ጥበብ ቋንቋ (ትግርኛ) 11 

ስነ-ጥበብ ቋንቋ (ትግርኛ) 12  

ኣልጀብራ I (ብጠለብ ዝወሃብ ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ)  

ኣልጀብራ II  

ጂኦሜትሪ  

ስነ-ፍልጠት ኣካላዊ ምንቅስቓስ  

ስነ-ህይወት (ባዮሎጂ)  

ስነ-ቐመም (ኬሚስትሪ)  

ታሪኽ ኣመሪካ 

ስነ-መንግስቲ ኣመሪካ 
 

ንክፍሊ ድዩስ ንቅድመ-ኵነታት ልቓሕ ብዝምልከት 

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነቲ ዝውክለኩም ናይ ካልኣይ 

ደረጃ ትምህርቲ ቅለሳዊ ኣማኻሪ ተወከሱ። 

ዓ
ይ

ነታ
ት

 ት
ም

ህ
ር

ቲ
 

ኵላቶም ዓይነታት ትምህርቲ ምስ ዕያራውያን መምዘኒታት ናይ ኣውራጃ 

ተዳሪጎም ዝሰላሰሉ እዮም። ክፍላተ-ግዜ ትምህርቲ፡ ብመሰረት ዕድል 

ምርካብ እዮም ዝስርዑ። 
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