ውድ የአሁኑ ክፍል 8 ተማሪዎች ወላጅ/አሳዳጊ በጉንስተን እና በጀፈርሰን
ኤ.ፒ.ኤስ ውስን የሆነውን የመኸር 2021 የድንበር ወሰን ማስተካከያ ሂደት እያከናወነ ነው ፣ ምዝገባ በአሁኑ ጊዜ
ከአቅም በላይ በሆነባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ማተኮር እና/ወይም ባለፉት ሁለት የትምህርት ዓመታት ምዝገባው
ከአቅም በላይ ነበር ፣ እና በአቅራቢያ ያለ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም አለው።
ይህ ደብዳቤ በአሁኑ ጊዜ በ 8 ኛ ክፍል ውስጥ በጉንስተን ለሚማሩ እና እንደገና ለመመደብ በቀረቡት የእቅድ ክፍሎች
ውስጥ ለሚኖሩ ቤተሰቦች የታሰበ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ9-11 ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተለየ ደብዳቤ ይላካል።
ኤፒኤስ የሚከተሉትን የእቅድ አሃዶች ከዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ወደ ዋሽንግተን-ሊበርቲ ሁለተኛ ደረጃ ት /
ቤት-46110 ፣ 46120 ፣ 46111 ፣ 48160 ፣ 48180 ፣ 48290 ፣ 46140 ፣ 48150 ፣ 48280 ፣ 48281 እንደገና
እንዲመደብ እያቀረበ ነው። ለውጡ ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ተግባራዊ ይሆናል። የወሰን
ፕሮፖዛል ለሁሉም የአሁኑ የ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች እና ለሁሉም አዲስ እና ወደፊት ለሚመጡ ተማሪዎች
ይሠራል። በኢመርሽን ፕሮግራም ውስጥ የተመዘገቡ የአሁኑ የ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች በዚያ ፕሮግራም በዌክፊልድ
ሊቀጥሉ እንደሚችሉ እና በዚህ ለውጥ ተጽዕኖ እንደሌለባቸው እባክዎ ልብ ይበሉ። በአሁኑ ጊዜ ከ9-11 ኛ ክፍል ያሉ
በዌክፊልድ የሚማሩ ተማሪዎች በዌክፊልድ ውስጥ ሊቆዩ ወይም ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ
በዋሽንግተን-ሊበርቲ (አዲስ የተመደበ የሰፈር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት) ሊማሩ ይችላሉ።

እርስዎን አሁን የምናገኞት በሚከተሉት ምክንያቶች ነው።
• የታቀዱትን ለውጦች ለማሳወቅ ፤
• ስለ ፕሮፖዛሉ የበለጠ ለማወቅ እና ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እድልን ሰለሚሰጥ የመጪውን የተሳትፎ መርሃ
•
•

ግብር እንዲጋሩ ፤
ለት / ቤት ቦርድ ውሳኔ የጊዜ ሰሌዳውን ለማጋራት ፤ እና
የደብዳቤውን ዓላማ ቅጽ እንዲሞሉ እንጠይቆታለን። ለመገናኛ ኢሜል ለየብቻ ይላካል እና የወረቀት ቅጂዎች
በአቢንግዶን ዋና ጽ / ቤት ውስጥ ይገኛሉ።

የደብዳቤው ቅጽ ዓላማ ስለታቀደው የወሰን ማስተካከያ መረጃ መቀበሉን ማረጋገጥ እና የአሁኑ የ 8 ኛ ክፍል
ተማሪዎ በ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ ወደ ዋሽንግተን-ሊበርቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
እንዲመደብ የቀረበ መሆኑን ለመቀበል።

•

•
•

የግራንድፋዘሪንግ ብቁነት ፣ አዲስ ተማሪዎች ፣ እህቶች/ወንድሞች እና የትራንስፖርት መረጃ
ግራንድፋዘሪንግ፦ የኤ.ፒ.ኤስ ሠራተኞች በአሁኑ ጊዜ ከ9-11 ኛ ክፍል ባለው በዌክፊልድ የሚማሩ
ተማሪዎች በ 12 ኛ ክፍል በማጠናቀቅ ዌክፊልድ ላይ እንዲቆዩ ወይም ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ
አዲስ የተመደቡበትን የሰፈር ትምህርት ቤት (ዋሽንግተን-ሊበርቲ) እንዲከታተሉ የሚያስችላቸውን
የግራንድፋዘሪንግ ቅድመ ዝግጅት እያቀረቡ ነው።
አዲስ ተማሪዎች ፦ ከተቀየሩት የእቅድ አሃዶች በአንዱ ውስጥ የሚኖር እና ጁን 17 ፣ 2022 ን ተከትሎ በ
ኤፒኤስ የተመዘገበ ማንኛውም ተማሪ በዋሽንግተን-ሊበርቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይማራል።
ወንድሞች / እህቶች፦ እንደገና ለመመደብ በቀረቡት የእቅድ አሃዶች በአንዱ ውስጥ የሚኖሩት በዌክፊልድ
የሚገኙ የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች ትናንሽ ወንድሞች እና እህቶች በዚህ ሀሳብ መሠረት ለግራንድፋዘሪንግ ብቁ
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አይደሉም እና ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ በዋሽንግተን-ሊበርቲ (አዲስ የተመደበ የሰፈር
ትምህርት ቤት) ይሳተፋሉ።
• መጓጓዣ፦ በ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ ወደ ዋሽንግተን-ሊበርቲ ሲያልፉ እና በጉንስተን
ቢቆዩም ወይም ለ 9-11ኛ ክፍል ተማሪዎች በእነዚህ የእቅድ አሃዶች ውስጥ የ ኤፒኤስ መጓጓዣ ለአሁኑ የ 8 ኛ
ክፍል ተማሪዎች ይሰጣል። በጄፈርሰን (አዲስ የተመደበ የሰፈር ትምህርት ቤት) ለመማር ይምረጡ። በእነዚህ
የእቅድ አወጣጥ ክፍሎች ውስጥ ያሉት የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች በዌክፊልድ ውስጥ የቀሩት በቋት
ማቆሚያዎች በኩል መጓጓዣ ይሰጣቸዋል።
የማህበረሰብ ተሳትፎ መርሃ ግብር
ቨርችዋል የማህበረሰብ ስብሰባ መርሃ ግብር
ቀን
ጊዜ
11:00
a.m.
– 11:45 p.m.
ክፍል አንድ
ኦክቶበር 16, 2021
12:00 p.m. – 1:30 p.m.
ክፍል ሁለት
ኦክቶበር 19, 2021
7:00 p.m. – 7:45 p.m.
ክፍል ሶስት (ስፓኒሽ ብቻ ፣
ኦክቶበር 20, 2021
እንግሊዝኛ የለም)
7:00 p.m. – 7:45 p.m.
ክፍል አራት
ኦክቶበር 21, 2021

•
•
•
•

የቨርችዋል የማህበረሰብ ስብሰባ መርሃ ግብር መረጃዎች
የእነዚህ ስብሰባዎች መረጃዎች በ https://www.apsva.us/engage/fall-2021-boundaryprocess/. ኦንላይን ማግኘት ይችላሉ።
ስብሰባዎቹ ከተጠናቀቁ በኋላ ለማየት ሪኮርድ ተደርገው በኦንላይን ላይ ይለጠፋሉ።
በእያንዳንዱ ቨርችዋል የማህበረሰብ ስብሰባ ላይ ተመሳሳይ መረጃ ይቀርባል።
በአንድ ጊዜ በአማርኛ ፣ በአረብኛ ፣ በሞንጎሊያ እና በስፓኒሽ ትርጓሜ ይገኛል።

ቨርችዋል የቢሮ ሰዓቶች መርሃ ግብር
ቀን
ጊዜ
7:00 p.m. – 7:30 p.m.
ኦክቶበር 26, 2021
12:00 p.m. – 12:30 p.m.
ኦክቶበር 28, 2021

•
•
•

ቨርችዋል የቢሮ ሰዓቶች መረጃ
የቢሮው ሰአቶች በክፍለ -ጊዜው ወቅት ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ እና አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ ዕድል
ይሰጣቸዋል።
በክፍለ -ጊዜው ወቅት ለተጠየቁት አንዳንድ ጥያቄዎች ምላሾች በመስመር ላይ እንደ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ሊለጠፉ ይችላሉ።
በስፓኒሽ ለሁለቱም ክፍለ -ጊዜዎች በአንድ ጊዜ ትርጓሜ ይገኛል።
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የወሰን ሂደት የጊዜ መስመር
ቀን
እንቅስቃሴ
ኦክቶበር 15 – 31, 2021
የማህበረሰብ ተሳትፎ
ኖቬንበር 16, 2021
በሱፐርኢንቴንደንት የቀረበው የድንበር
ማስተካከያ ለትምህርት ቤቱ ቦርድ ቀርቧል
ኖቬንበር 30, 2021
የትምህርት ቤት ቦርድ የህዝብ ችሎት
በድንበር ማስተካከያዎች ላይ
ዲሴንበር 2, 2021
በተቆጣጣሪው የቀረቡት የድንበር ማስተካከያዎች
ላይ የትምህርት ቤት ቦርድ እርምጃ
ስለ ሂደቱ ዝርዝሮች እባክዎን የመኸር 2021 የድንበር ሂደት ድረ-ገጽን በwww.apsva.us/engage/fall-2021boundary-process ይጎብኙ። ለተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በ engage@apsva.us ኢሜይል
ያድርጉ።
ከሰላምታ ጋር ፣
ሊሳ ስቴንግሌ
ዋና ዳይሬክተር
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርትቤቶች
የእቅድ እና ግምገማ ክፍል
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