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ዲሴምበር 21 ቀን 2020 
 
ውድ የ «First_Name» «Last_Name»፡ 
 
ዲሴምበር 3 ቀን 2020 የትምህርት ቤቱ ቦርድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የክልል ማስተካከያዎችን አፀደቀ ፣ ተፈፃሚ የሚሆነው በትምህርት 
ዓመት ከ 2021 እስከ 22 ነው። ቤትዎ ከ «From_School» ወደ «To_School» በተመደበ የእቅድ አሃድ ክፍል ውስጥ ነው ቤትዎ ከ 
«From_School» ወደ «To_School» በተመደበ የእቅድ አሃድ ክፍል ውስጥ ነው ። 
 
ልጅዎ በአሁኑ ሰዓት ከ K-3 ኛ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ከሆነ,ተማሪዎ ለ 2021-22 የትምህርት ዓመትን በ «To_School» መከታተል አለበት፥ ይህ አዲስ 
የተመደበላቸው የሰፈር ትምህርት ቤታቸው ነው እናም አያትነትን አያገኙም። በተጨማሪም የወቅቱ የ 4 ኛ ክፍል ተማሪ የሆኑ የአንድ ቤተሰብ ልጆች 
አያትነትን ለማግኘት ብቁ አይደሉም እናም አዲስ በተመደበላቸው የሰፈር ትምህርት ቤታቸው መከታተል አለባቸው።  
 
አሁን  4 ኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች የአያትነት ብቃት እና ሂደት 
በዚህ ሂደት ውስጥ የትምህርት ቤቱ ቦርድ በአሁኑ ወቅት በ 4 ኛ ክፍል ያሉ እና በ 2021-22 የትምህርት ዓመት በ 5 ኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች እዚያ ለመቆየት 
ከመረጡ አሁን ባሉበት ት / ቤት እንዲቆዩ የሚያስችላቸውን የአያትነት ድንጋጌን አፀደቀ። በአያትነት ምክንያት አሁን ባለው ትምህርት ቤታቸው ለመቆየት ብቁ 
የሆኑ ተማሪዎች አዲስ በተመደበላቸው የሰፈር ትምህርት ቤት በ 2021-2022 የመከታተል አማራጭ አላቸው። ተማሪዎ በአሁኑ ጊዜ በ 4 ኛ ክፍል ውስጥ ከሆነ 
ተማሪዎ ለአያት ልጅነት ብቁ ነው እና እባክዎን  በ2021-22 የትምህርት ዓመት ፣ ተማሪዎ 5 ኛ ክፍል በሚሆንበት ጊዜ የአያትነት ድንጋጌን መምረጥዎን ወይም 
አለመምረጥዎን ለማመልከት ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀረበውን ቅጽ እስከ ጥር 8 ቀን 2021 ድረስ እንዲመልሱልን እንጠይቃለን። 
 
ይህ ድንጋጌ የሚመለከተው እስከ ዲሴምበር 7 ቀን 2020 ድረስ በ APS ለተመዘገቡ የአሁኑ የ 4 ኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ ነው። (ለማኪንሌ የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፣ የአያትንት ዝግጅት እነዚህን ተማሪዎች በ 2021-22 በሪድ ጣቢያው በማክኪንሊ እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።) እባክዎ ያስታውሱ የ 
APS ትራንስፖርት ለአያትነት ብቁ ለሆኑ እና ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት አሁን ባለው ትምህርት ቤት ለመቆየት ለሚመርጡ ተማሪዎች 
አይሰጥም። ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት ስለ አማራጭ ትምህርት ቤቶች መረጃ ከፈለጉ www.apsva.us/schooloptions. ን ይጎብኙ። 
 
ቤተሰቦች እስከ ጥር 8 ቀን 2021 ድረስ የተጠናቀቁትን የአባትነት ሁኔታ ቅጾችን መመለስ የሚችሉባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። 
www.apsva.us/engage/notification በመጎብኘት የቅጹን ዲጂታል ቅጅ ለማውረድ እና የተጠናቀቀውን ቅጽ እንደሚከተለው ይመልሱ፤ 

• የተጠናቀቀውን ቅጽ በኢሜል መልእክት ላይ ያያይዙ እና ወደ apsboundaries@apsva.us.  ይላኩ። 
• የተጠናቀቀውን ቅጽ ስካን ያርጉ ወይም ፎቶ ያንሱ እና በኢሜል ይላኩ apsboundaries@apsva.us ። 
• የተሞላው ቅፅ አሁን ልጅዎ በሚማርበት ትምህርት ቤት በተመደበው መውሰጃ ሳጥን ውስጥ ይመልሱ። 

 
በመከር 2020 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ወሰን ሂደት ላይ ዝርዝሮችን በ 
www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries ላይ ያገኛሉ።  እባክዎን ያስተውሉ የትምህርት ቤቱ ቦርድ በ መከር 2022 
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዝገባን ለማስተዳደር ሰፋ ያለ ፣ አጠቃላይ የክልል ሂደት እንዲያካሂድ ለ APS መመሪያ ሰጥቷል ። ሠራተኞች  በ 
2020 ከተመደቡት የእቅድ አሃዶች እንደገና በ 2022 እንዳይመደቡ ለማድረግ የተቻላቸውን ሁሉ ጥረት የሚያደርጉ ቢሆንም በሚቀጥለው የዕቅድ 
ሂደት ውስጥ ማንኛውም የዕቅድ ክፍል እንደገና ለመመደብ ሊወሰድ እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል ። 
 
የተስተካከለ ሽግግር ለማቀድ ከትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን ጋር በቅርበት እየሰራን ነው እናም እያንዳንዱ ቤተሰብ ከመጀመሪያው የትምህርት ቀን 
በፊት የመረጃ እና ከትምህርት ቤታቸው ማህበረሰብ ጋር የተገናኙ ሆኖ እንዲሰማቸው እንፈልጋለን። 
 
በአሁኑ ጊዜ በ 4 ኛ ክፍል ውስጥ ላለ ልጅዎ እባክዎን የተጠናቀቀውን ቅጽ እስከ ጃንዋሪ 8 ቀን 2021 ድረስ ይመልሱ ፣ ስለሆነም የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህራን 
እና ሠራተኞች ለ 2021-22 በዚህ መሠረት መዘጋጀት ይችላሉ። ማንኛቸውም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ ለ eng@apsva.us ይፃፉ አመሰግናለሁ! 
 
ከሰላምታ ጋር, 

 
ሊሳ ስቴንግል 
የእቅድ እና ግምገማ ዲፓርትመንት የሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተር  


