ናይ ተማሃሮ ምደባ መቋጻጸሪ መዝገብ
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 937 (937) 542-5555
ሓንሳብ ኩሎም ኣድለይቲ ሰነዳት ምስ ተዋህቡኹም ከምኡውን ናይ ምደባ ቅጥዒ ምስ
መላእኩም፡ ውላድኩም ንምምዝጋብ ብማንዛዊ ኣገባብ ወይ ገጽ ንገጽ ኣብ ክፍሊ
ተረኺብኩም ኣብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ብምድዋል ናይ ቆጸራ መደብ ክትሕዙ ትኽእሉ፦

እዞም ዝስዕቡ ነገራት ንነፍሲወከፍ ንስኹም እተመዝግብዎ
ተማሃራይ የድልይዎ ኣዮም፦
ምስክር ትውልዲ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ቅዳሕ ሰነድ ናይ [ ] ምስክር ወረቐት ልደት
ፓስፖርት
ናይ ልደት ደብዳቤ
ወረቐት ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
I-94 ካርድ

(937-542-5555) ወይ ኣብዚ ዝስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑ
https://bookdps2.timetap.com/#/
ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይታ መዓልቲ ወይ ቅድሚ እቲ ዓመተ ትምህርቲ ምጅማሩ
ናይ ግዜ ምዝንባል ከጋጥመኩም ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዉ። ወላዲ ወይ ሕጋዊ
መጕዚት ናይ ቆልዓ ጥራይ ነቲ መስርሕ ምደባ ክፍጽምዎ ይኽእሉ፡ ከምኡውን ኣብ ግዜ
ምደባ ኩሎም ፍቑዳት ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ንመጕዚትነትን ኣላይነትን ዝምልከቱ ሰነዳት
ኣብ ግዜ ምዝገባ ክቐርቡ ኣለዎም።

ናይ ኣላይነት ወረቐት (ቀንዲ ጽሑፍ ናይ ቤት ፍርዲ

ውላድኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ውልቃዊ ውጥን ትምህርቲ (IEP) ከምኡውን ጸብጻብ ጉጅለ
ገምጋም (ETR) እንተኣልይዎ፡ ኣብ ዕለተ ቆጸራኹም ንኽልቲኦም ሰነዳት ሒዝኩሞም
ቅረቡ። ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ ፍሉይ ትምህርቲ ናብዞም ዝስዕቡ ክቐርብ ኣለዎ

ማሕተም ዘለዎን ክታም ዳኛ ዝተነብሮን ንመመደቢ ኣድለይቲ
እዮም)

ናብ ቤት ጽሕፈት ዝተፈልየ ጉዳይ ዘለዎም ቆልዑ (OEC)
136 S. Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, (937) 542-3353.

ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
መጕዚትነት
ኣላይነት
ሕጊ ፍትሕ ብዛዕባ ውላድ ምምቓል ዝምልከት
መዝገብ ዝኣተወሉ ዕለት
ናይ ኣበሓጎታት ለበዋ
ናይ ጠበቓ ስልጣን

ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ዝኾነ ቋንቋ እትዛረቡ ምስ እትኾኑ ከምኡውን ተርጓሚ
ዘድልየኩም ምስ ዝኸውን፡ ብኽብረትኩም ዕለት ቆጸራ ምስ ሓዝኩም ተርጓማይ
ከምዘድልየኩም ሓቡሩ።
ካብቲ ከባብያዊ ምምሕዳር ወጻኢ እትቕመጡ ምስ እትኾኑ እሞድማ መመደቢ ቅጥዒ
ክትከፍቱ ምስ እትደልዩ፡ ብኽብረትኩም ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ቁጽሪ እዚ (937) 5425555 ደዉሉ።

ናይ ወላዲ/መጕዚት መለለዪ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ዝተሓደሰ ፍቓድ ምምርሒ መኪና
ናይ ክፍሊ ሃገር መለለዪ ካርድ
ፓስፖርት
I-94 ካርድ
ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ
ኣብ ማሕበረሰብ ዝወሃብ

መንበሪ ቤት ዘይብልኩም ምስ እትኾኑ፡ ብግዚያውነት ምስ ስድራቤትኩም/ኣዕሩኽ
እትነብሩ ምስ እትኾኑ፡ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ እትነብሩ ምስ እትኾኑ፡ ወይ ምስ ሕጋዊ
መጕዚቱ ዘይነብር ተማሃራይ እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ምስ
ሰራሕተኛታት ተራኸቡ፦
McKinney-Vento (937) 542-3304 or (937) 542-3295.
(ንኣጠቓቕማ ቋንቋ ትግርኛ ዝምልከት መጽናዕታዊ ዳህሳስ
እቶም ንኣጠቓቕማ ቋንቋ ዝምልከት መጽናዕታዊ ዳህሳስ ዝፈጸሙ ወለድን
መጕዚታትን፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኦሃዮ ንኹሎም ዝምደቡ ተማሃሮ የድልዮም። እዚ
ሓበሬታ እዚ ነቶም ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ
ዘድልዮም እንተኾይኑ ንኽቋጻጸርዎም ይሕብር። እቲ ኣብ ናይ ምደባ ቅጥዒ ዘሎ ሕቶታት
ምምላስ ንውላድኩም ዘድልዮም ትምህርታዊ ኣገልግሎት ንኽረኸቡን ኣብ ትምህርቶም
ንኽዕወቱን ይሕግዞም። እዚ ሓበሬታ እዚ ደረጃ ስደተኛነት ንምልላይ ዝስርሖ ኣይኮነን።
እቶም ኣብ ክፍሊ ናይ ቋንቋ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ዘለዉ ዕጹዋት ቅጥዕታት ዝምልከቱ
ሕቶታት ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ዝድህስሱ እዮም፦

ናይ ክታበት መዝገባት (ናይ መርፍእ ምውጋእ መዝገብ)
ናይ ቤት ትምህርቲ መዝገባት (መረጋገጺ ደረጃ ትምህርቲ፦)
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ናይ ስንብት ወረቐት
ናይ መወዳእታ ትምህርታዊ ውጽኢት ጸብጻብ ወረቐት
ውጽኢት ሓፈሻዊ ጸብጻብ (ዘይወግዓዊ/ወግዓዊ፡
ነጥብታት ካብ 9-12 ክፍሊ)
ናይ ዓድኹም ሰነዳት ትምህርቲ

ንምብህሃል ዝምልከት ምርጫ (ሕቶ ቍጽሪ 1)
ንዘለኩም ናይ ቋንቋ ምርጫ ሓብሩ እሞ ምስ ኣድለየኩም ተርጓሚ ወይ ዝተተርጎመ
ሰነድ ብናጻ ከነቕርበልኩም ኢና። ኩሎም ወለዲ ንደቆም ዝምልከት ትምህርታዊ ሓበሬታ
ብዝርድእዎ ቋንቋ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድ
ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ፦
ናይ ወነንቲ ቤት ትሕጃ
ዝተኸተመን ዝተሓደሰን ዉዑል ክራይ መሬት (ምስኡ
ዝዛመድ ወረቐት መንነት)

ድሕረባይታ ብዛዕባ ቋንቋ (ሕቶታት 2- 4)
ብዛዕባ ድሕረባይታዊ ብቕዓት ቋንቋ ናይ ውላድኩም ሓበሬታ ምርካብና ነየኖት ተማሃሮ
ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከምዘድልዮምን ኣብ ትምህርቶም ብቑዓት ኮይኖም ንኽዕወቱን ከነለሊ
ይሕግዘና። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከምዘድልዮም ንምፍላጥ ፈተና ምግባር ኣድላዪ እዩ።
ቅድሚ ትምህርቲ (ሕቶታት ቁጽሪ 5 ከምኡውን 6)
ውላድኩም ኣቕዲሙ ዝነበሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዎ ዝመጸ ደረጀ ትምህርቲ ዝወሃቡ
ግብረመልስታት ብዛዕባ ዘለዎም ፍልጠትን ምልከት ቋንቋን ንኽንፈልጥ ሓበሬታ
ይህበናን ነቲ ቤት ትምህርቲውን ንውላድኩም ንምሕጋዝ ተወሳኺ ሓገዝ ኣታዊ ንኽረክብ
ይሕግዞ።

ዝተኸፍለሉ ተረፍ ጉርዲ ቅብሊት (ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ
ዝተፈጸመሉ ዕለት)
ቅብሊት ተጠቃምነት (ጋዝ፡ኤለክትሪክ፡ ማይ፡ ተሌፎን፡

ኢንተርነት፡ ገመድ ከምኡውን ናይ ተንቃሳቓሲ ተሌፎን ኣብ
ውሽጢ 60-መዓልታት ማሕተም እተነበረሉ)

ተወሳኺ ሓበሬታ
ብኽብረትኩም ብዛዕባ ውላድኩም ዘለዎ ተመኩሮ ቋንቋን ትምህርታዊ ድሕረባይታን
ዘለኩም ተወሳኺ ሓበሬታ መታን ክንፈልጦ ኣካፍሉና።

ናይ ህዝባውያን ኣጀንስያ ደብዳቤ ስልማት

ናብ Dayton Public Schools (ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዳይተን) እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም!
መግለጺ ትካላዊ ተልእኾ
(Tigrinya)

ተማሃሮና ኣብ ዓለም-ለኻዊ ሕብረተ-ሰብ ዕዉታት ኩይኖም ንኽወጹ፡ ካብ ንጹህ ሃቐነ ብምብጋስ ውጽኢታውነትን ጥንቃቐን ብዝመልኦ ካሪክለም ብዝግባእ ከነዕጥቖም።
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