
የ2020 በልግ ወቅት የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር ሂደት 

ለ2021-2022 ትምህርት ዓመት አዳዲስ ድንበሮች 

ኤ.ፒ.ኤስ ለአንዳነድ አጎራባች አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዲስ ድንበሮችን እያዘጋጀ በመሆኑ ከ 2021-2022 ትምህርት ዓመት ጀምሮ አንዳነድ 

ተማሪዎች ወደ ሌሎች አጎራባች ትምህርት ቤቶች ይመደባሉ፡፡የድንበር ድልድሉ የሚያካትተው የ አሽሎውን፣ ኤ.ኤስ.ኤፍ.ኤስ.፣ግሊብ፣ሎንግ 

ብራንች፣ ማኬንሌይ፣ ቴይለር እና ተከሆው ተማሪዎችን ነው፡፡ ቤተሰቦች ይህንን ፕሮፖዛል ተመልክተው የራሳቸውን ግብዓት እስከ ጥቅምት 20 ቀን 

2020 ዓ.ም ድረስ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ ባለሙያው በበላይ ተቆጣጣሪው ሀሳብ መሰረት ፕሮፖዛሉን ማሻሻል ይችላል፡፡ የትምህርት ቤቱ ቦርድ አዳዲስ 

ድንበሮችን በስራ ላይ ለማዋል በታህሳ 3 ቀን 2020ዓ.ም ድምጽ ይሰጣል፡፡   

 መረጃውን በማግኘት ተሳታፊ ይሁኑ!  

ለመረጃ ቀጣዩን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries/     

  

በቀድሞው ድንበር ላይ ያልዎትን ግብዓት እስከ ጥቅምት 20 ቀን 2020ዓ.ም ድረስ ያጋሩ፡፡ 

ከላይ በተጠቀሰው ማስፈንጠርያ ተጠቅመው የማህበረሰብ መጠይቁን በ እንግሊዘኛ እና አማርኛ ቐንቐ ማግኘት ይችላሉ፡፡ በ 

703-228-6310 ላይ ደውለው 3ን በመጫን መጠይቁ ላይ ላሉት ጥያቄዎች ያልዎትን መልስ ወይም ሌላ ተጨማሪ ሊያጋሩ የሚፈልጓቸውን 

ግብዓቶች በ አማርኛ ቐንቐ የድምጽ መልዕክት ያስቀምጡ፡፡  

• በተጨማሪም ግብዓቶችን በማንኛውም ሰዓት በጽሁፍ መልዕክት ለሰራተኛውበ engage@apsva.us ላይ ማጋራት ይቻላል፡፡ 

የማኅበረሰብ ተሳትፎ ዕድሎች እና የጊዜ ሰሌዳ  

ጥቅምት 5-20  የማኅበረሰብ መጠይቅ— ሀሳብዎን እንዴት ከ አምስት ቐንቐዎች በአንዱ ማጋራት እንደሚችሉ ከላይ ይመልከቱ፡፡.  

  

ስብሰባ 1:  

ጥቅምት 7  

7-8:30 ከሰዓት  

  

  

  

ስብሰባ 2:  

ጥቅምት14   

7-8:30 ሰዓት  

ስለ ድንበር ፕሮፖዛል መረጃ ለማጋራት እና ከማኅበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከማኅበረሰቡ ጋር የሚደረግ ቨርችዋል 

ስብሰባ 1 እና 2 ፤ ለሒደቱ አዲስ ለሆኑ ሰዎች የተሳትፎ ዕድል ለመጨመር ሲባል በሁለቱም ስብሰባዎች ላይ ተመሳሳይ መረጃ ነው 

የሚቀርበው፡፡  

የሚቀርቡትን ፕሮግራሞች እዚህ ላይ ያግኙ www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents እና እንዴት 

ማይክሮ6 ቡድን ወይም ፌስቡክ ላይቭ ተጠቅመው መቀላቀል እንደሚችሉ ይመልከቱ፡፡በተጨማሪም  

• ስብሰባዎቹን ኮምካስት ቻናል 70 ወይም ቨራይዘን ቻናል 41  ላይ በቀጥታ ይመልከቱ፡፡  

• በኢንግሊዘኛ ወይም ስፓኒሽ ቐንቐ ተጠቅመው ያልዎትን ጥቄዎች 703-957-0089 ላይ የጽሁፍ መልዕክት ይላኩ፡፡     

  

በሁለቱም ስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ የተቀመጡ መመሪያዎች በአማርኛ (ጥቅምት 7 እና  ጥቅምት 14 

: መጀመርያ በዚህ ቁጥር ይደውሉ 1-646-307-1479        በመቀጠልም  7717 692 178  

ጥቅምት 9     ቀጥታ የኢንግሊዝኛ ቪዲዮዎች ፌስቡክ ለይቭ ላይ: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/   

ጥቅምት 16

12-1 ከሰዓት    

 

ጥቅምት17  

9-10 ጥዋት 

  

ጥቅምት20   

7-8 ከሰዓት    

የሰራተኞች ቨርችዋል ክፍት የቢሮ ሰዓት  ለማኅበረሰቡ አባላት ስለ ድንበር ፕሮፖዛሉ በኢንግሊዝኛ ጥያቄ እንዲያቀርቡ ቀጥተኛ ያልሆነ 

ዕድል ይሰጣል፡፡  

ፕሮግራሙን እዚህ ላይ ያግኙ www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents  

ጥቅምት 29

6:30 ከሰዓት  

በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር ሂደት የትምህርት ቤቱ ቦርድ የስራ ክፍለ ጊዜ 

የትምህርት ቤቱን ቦርድ የስራ ክፍለ ጊዜ በቀጥታ ለመመልከት www.apsva.us/school-board-mee ngs/schoolboard-work-

sessions-mee ngs/watch-live-work-sessions/  ይጎብኙ፡፡ 

ህዳር 5              

7፡00 ከሰዓት  

  የበላይ ተቆጣጣሪው ያቀረበው የድንበር ፕሮፖዛል ላይ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ስለሚያካሂደው ስብሰባ መረጃ 

የትምህርት ቤቱ ቦርድ የሚያካሂደውን ስብሰባ በቀጥታ ለመከታል www.apsva.us/school-board-mee ngs/watch-schoolboard-

mee ngs/; ይጎብኙ፡፡ ሀሳብ ስለመስጠት መረጃውን ለማግኘት www.apsva.us/school-board-mee ngs/  ይጎብኙ፡፡ 

ህዳር 6              በኢንግሊዘኛ ቐንቐ ቀጥታ የፌስቡክ ቪዲዮ : www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools/   

ታህሳስ 1              

8፡00 ከሰዓት  

      የትምህርት ቤቱ ቦርድ ፕሮፖዝ በተደረገው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር ላይ የሚሰጠው ክፍት መግለጫ  

የትምህርት ቤቱን ቦርድ ስብሰባ ቀጥታ ለመመልከት www.apsva.us/school-board-mee ngs/watch-schoolboard-mee ngs/ 

ይጎብኙ፡፡  ሀሳብ ስለመስጠት መረጃውን ለማግኘት  www.apsva.us/school-board-mee ngs/  ይጎብኙ፡፡ 

ታህሳስ 3              

7፡00ከሰዓት  

     የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱን ድንበር ስራ ላይ ስለማዋል ትምህርት ቤቱ ቦርድ ስብሰባ 

 የትምህርት ቤቱን ቦርድ ስብሰባ ቀጥታ ለመመልከትwww.apsva.us/school-board-mee ngs/watch-schoolboard-mee 

ngs/ይጎብኙ፡፡ ሀሳብ ስለመስጠት መረጃውን ለማግኘት  www.apsva.us/school-board-mee ngs/  ይጎብኙ፡፡ 

 


