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ይህ ቅጽ የ _____________ ወላጅ/አሳዳጊ በአሁኑ ወቅት በአቢንግዶን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቅድመ-ኬ እስከ 
3 ኛ ክፍል ተማሪ ለሆነ እና ለዶ/ር ቻርለስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደገና ለ 2022-23 የትምህርት 
ዓመት ለመመደብ በቀረበው የእቅድ አሃድ ውስጥ የሚኖር ነው። 

ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት በወሰን ጥያቄ የሚነኩ ብዙ ተማሪዎች ካሉ ቤተሰቦች ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ቅጾችን 
ሊቀበሉ ይችላሉ። 
 
ኤ.ፒ.ኤስ  ውስን የሆነውን የመኸር 2021 የድንበር ማስተካከያ ሂደት እያከናወነ ነው ፣ ምዝገባው በአሁኑ ጊዜ ከአቅም በላይ 
በሆነበት/ወይም ምዝገባ ባለፉት ሁለት የትምህርት ዓመታት ከአቅም በላይ በሆነባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ማተኮር ፣ እና 
በአቅራቢያ ያለ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም አለው። 
  
 

ኤፒኤስ የሚከተሉትን የእቅድ አሃዶች ከአቢንግዶን አንደኛ ደረጃ ት / ቤት ወደ ዶ / ር ቻርልስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት - 36060 ፣ 36061 ፣ 36090 ፣ 37070 ፣ 37100 ፣ 37101 ፣ 37102 እንዲመደብ እያቀረበ ነው። ለውጡ 
ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ውጤታማ ይሆናል። የወሰን ፕሮፖዛሉ ከቅድመ-K እስከ 4 ኛ ክፍል ባሉ 
በእነዚህ የእቅድ አሃዶች ውስጥ ላሉ ሁሉም ተማሪዎች ፣ እና ወደፊት ለሚመጡት ተማሪዎች ሁሉ ይሠራል። 
 
የዚህ ቅጽ ዓላማ ስለ እርስዎ የታቀደው የወሰን ማስተካከያ መረጃ መቀበሎን ለማረጋገጥ እና ከቅድመ-ኬ እስከ 3 ኛ 
ክፍል ያሉ ተማሪ (ዎች) በ በዚህ ሀሳብ መሠረት በ2022-23 የትምህርት ዓመት በዶ / ር ቻርልስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት እንደሚማሩ ለማሳወቅ ነው። በተጨማሪም ፣ ይህ የኤፒኤስ ቅጽ  ትናንሽ ወንድሞችና እህቶች 
ማስተናገድ ይችሉ እንደሆነ ለማወቅ እንዲረዳ  በ 4 ኛ ክፍል ወንድም ወይም እህት ላላቸው ተማሪዎች 
ግራንድፋዘሪንግን በተመለከተ ምርጫዎችን እንዲሰበስብ ያስችለዋል። 
 
የግራንድፋዘሪንግ ብቁነት ፣ አዲስ ተማሪዎች ፣ እህትማማቶች/ወንድማማቾች እና የትራንስፖርት መረጃ 

• ግራንድፋዘሪንግ:- የኤ.ፒ.ኤስ ሠራተኞች በአሁኑ ወቅት በ 4 ኛ ክፍል-እና ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት በ 
5 ኛ ክፍል ውስጥ የሚገኙ-በአቢንግዶን እንዲቆዩ ወይም አዲስ በተመደቡበት የሰፈር ትምህርት ቤት 
እንዲማሩ የሚያስችላቸውን የግራንድፋዘሪንግ ቅድመ ዝግጅት እያቀረቡ ነው። 

• እህትማማቶች/ወንድማማቾች: ኤቢኤስ በአንድ ጊዜ በአቢንግዶን የተመዘገቡ የአሁኑ የ 4 ኛ ክፍል 
ተማሪዎች ወንድሞች እና እህቶቻቸው ተስተናግደው ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት በአቢንግዶን ለመቆየት 
አማራጩን ለማቅረብ ከቤተሰቦች መረጃን እየሰበሰበ ነው። በ 2023-24 የትምህርት ዘመን መጀመሪያ ላይ 
ወንድሞች እና እህቶች በዶ / ር ቻርለስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገኘት እንደሚያስፈልጋቸው 
ልብ ይበሉ። 

• መጓጓዣ: በ 2022-23 የትምህርት ዓመት ውስጥ ለግራንድፋዘሪንግ ብቁ ለሆኑ እና በአቢንግዶን ለመቆየት 
ለሚመርጡ ተማሪዎች የኤፒኤስ መጓጓዣ በቋት ማቆሚያዎች በኩል ይሰጣል። በኖቬምበር አጋማሽ ላይ 
በወንድሞች እና እህቶች ላይ ማሻሻያ ይቀርባል። 

 
ይህንን ቅጽ ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን በኢሜል apsboundaries@apsva.us ን ይደውሉ ወይም 
የአቢንግዶንን ዋና ቢሮ ያነጋግሩ እና የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ቤተሰብ አገናኝን ለማነጋገር ይጠይቁ። 
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ስለ ሂደቱ ተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን የበልግ 2021 የወሰን ሂደት ዌብሳይትን በ www.apsva.us/engage/fall-
2021-boundary-process ይጎብኙ።    
 
 

1. የተማሪ የመጀመሪያ ስም____________________________________________________________________ 
2. የተማሪ ያባት ስም____________________________________________________________________ 
3. የተማሪ መታወቂያ____________________________________________________________________ 
4. የተማሪ የአሁኑ ሰፈር ትምህርት ቤት______________________________________________________________ 
5. የተማሪው የአሁኑ የክፍል ደረጃ_____________________ 

 
6. ___________የቀረቡት የድንበር ለውጦች የአሁኑን ቅድመ-ኬ እስከ 3 ክፈል ያለን ተማሪ  እንደገና  በ 2022-23 

የትምህርት ዘመን መጀመሪያ ላይ ወደ ዶ / ር ቻርለስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደሚመደቡ 
እውቅናእሰጣለሁ። 

7.  በአቢንግዶን ለሚማሩ የ 4 ኛ ክፍል ወንድም ወይም እህት ላላቸው ተማሪዎች ፣ ከቅድመ-ኬ እስከ 3ኛ ክፍል 
ያሉ ተማሪዎች ቢጠቀሱ የተሻለ ነው እላለሁ ። 

a. __________ከ2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ጀምሮ በዶር ቻርልስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ይሳተፉ። 

b. __________ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት ከአሁኑ የ 4 ኛ ክፍል ወንድም / እህት ጋር በአቢንግዶን 
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይቆዩ እና ከዚያ በ 2023-24 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ 
በዶር ቻርልስ አር ድሩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይማሩ (ይህ በትምህርት ቤቱ ቦርድ የጸደቀ 
አማራጭ ከሆነ) ። 

c. ________ በዚህ ቅጽ የተጠቀሰው ተማሪ በአቢንግዶን የሚማር የ 4 ኛ ክፍል ወንድም / እህት 
የለውም 
 

8. የወላጅ/አሳዳጊ ስም_______________________________________________________________________ 
9.  የቀን ስልክ______________________________________________________________________________ 
10. ተንቀሳቃሽ ስልክ_________________________________________________________________________ 
11. ቀን____________________________________________________________________________________ 
12. ስለ ፕሮፖዛል ወይም የወሰን ሂደቱ ጥያቄዎች አሉዎት? 
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