ለ AH 4 ኛ ክፍል ተማሪዎች የአያት አባትነት ሁኔታ ቅጽ

አርሊንግተን
የህዝብ
ትምህርት ቤቶች

በመከር 2020 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የድንበር ሂደት ላይ የተመሠረተ
በአሁኑ ወቅት በ 4 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች (በ 2021-22 የትምህርት ዓመት 5 ኛ ክፍል የሚገቡ

በዲሴምበር 3 ቀን 2020 የትምህርት ቤቱ ቦርድ ለ 2021-22 የትምህርት ዘመን ውጤታማ የሆኑ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የክልል ማስተካከያዎችን አፀደቀበዚህ ሂደት ውስጥ የትምህርት ቤቱ ቦርድ በትምህርት ዓመት 2021-22 ውስጥ በ 5 ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የአያትነትን ድንጋጌን አፀደቀ። ከዲሴምበር 7 ቀን 2020
ጀምሮ በAPS የተመዘገቡ በ 2021-22 (የዚህ የትምህርት ዓመት የ 4 ኛ ክፍል ተማሪዎች) በ 5 ኛ ክፍል ውስጥ ለሚማሩ ተማሪዎች አሁን ባለው ትምህርት ቤት እንዲቆዩ
ያስችላቸዋል። (ለማኪንሌይ ተማሪዎች ፣ የቅድመ አያት ዝግጅት በ 2021-22 የትምህርት ዓመት ውስጥ በሪድ ጣቢያው መኪንሌን መከታተል ነው ፡፡) በ 2021-22
የትምህርት ዓመት የአሁኑ ትምህርት ቤት ውስጥ ለመቆየት የመረጡ አያትነትን ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የ APS መጓጓዣን ለመቀበል ብቁ አይደሉም ፡፡ .

የትምህርት ቤት ቦርድ ጉዲፈቻ ፣ እንቅስቃሴ ፣ ካርታዎች እና የውሂብ ሰንጠረዦችን ጨምሮ ዝርዝሮች
www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries

ይህንን ቅጽ ማጠናቀቅ ያለበት ማን ነው? በአሁኑ ሰዓት በ 4 ኛ ክፍል ያሉ የተማሪ ወላጆች / አሳዳጊዎች በ 2021-22 ውስጥ 5 ኛ ክፍል ውስጥ የሚገቡ እና
ለ 2021-22 የትምህርት ዘመን ወደ ሌላ የጎረቤት መሰብሰቢያ ቀጠና በተመደቡ የዕቅድ ክፍሎች ውስጥ የሚኖሩ።
ቤተሰቦች በጃንዋሪ 8 ቀን 2021 እስከ 4 ሰዓት ድረስ የተጠናቀቀውን ቅጽ ወደ APS እንዴት መመለስ እንደሚችሉ፤
•
•
•

www.apsva.us/engage/notification ሶፍት ቅጅ ያውርዱ እና የተጠናቀቀውን ቅፅ ለ apsboundaries@apsva.us ይላኩ።
ይህንን የታተመ ቅጽ ይሙሉ እና የተጠናቀቀውን ቅጽ ፎቶ ያንሱ ወይም ስካን ያድርጉ ከዚያ በኢሜል ወደ apsboundaries@apsva.us ይላኩ
ይህንን የታተመ ቅጽ ያጠናቅቁ እና ከዚያ ልጅዎ አሁን በሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ወደ ተጠቀሰው የማስቀመጫ ሳጥን ይውሰዱ
አያትነት K-3 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን አይመለከትም

ሁሉንም መረጃዎች በግልፅ ያትሙ።

1. የተማሪ ስም (በአሁኑ ጊዜ በ 4 ኛ ክፍል): __________________________________________________________________________
(የመጀመሪያ)
(የአያት)
2. የተማሪ መታወቂያ: __________________________________________ ወቅታዊ ክፍል ___________________________________
3. የተማሪ የአሁኑ ሰፈር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት: _________________________________________________________________
4. ተማሪዎ በአሁኑ ወቅት በ 4 ኛ ክፍል ውስጥ ያለው ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት አሁን ባለው ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲቆይ አስበዋልን?
□ አዎ

□ አይ

7. ይህ መረጃ ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ ፡፡ የቀረበው መረጃ በማረጋገጫ የተሳሳተ ሆኖ ከተገኘ ፣ ይህ ቅጽ የማይሰራ እንደሚሆን ተረድቻለሁ ፡፡
8. ወላጅ/አሳዳጊ ስም: _______________________________________________________________________________________
9. የቀን ስልክ: _________________________________________ ተንቀሳቃሽ ስልክ: _______________________________________
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ: _____________________________________________________________________ ቀን: ________________

የተቀበሉበት ቀን
የማረጋገጫ ማስታወሻዎች:

ተቀባይ:

