ይህ ቅጽ በአሁኑ ጊዜ በሆፍማን-ቦስተን የ 5 ኛ ክፍል ተማሪ ለሆነ እና ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ
ለጄፈርሰን መካከለኛ ትምህርት ቤት እንዲመደብ በቀረበው የዕቅድ ክፍል ውስጥ ለሚኖረው የ _____________
ወላጅ/አሳዳጊ 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።

ኤ.ፒ.ኤስ ከጉንስተን ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ወደ ጄፈርሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚከተሉትን የእቅድ አሃዶች
46140 ፣ 48150 ፣ 48280 ፣ 48281 ፣ 48290 እንደገና እንዲመደብ እያቀረበ ነው። ለውጡ ለ 2022-23 የትምህርት
ዓመት መጀመሪያ ውጤታማ ይሆናል። የወሰን ፕሮፖዛሉ ለሁሉም መጪ የ 6 ኛ ክፍል ተማሪዎች (በአሁኑ ጊዜ
በ 2021-22 ኛ ክፍል 5 ኛ ክፍል) ፣ እና ሁሉም አዲስ እና የወደፊት ገቢ የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች
ይመለከታል።
የዚህ ቅጽ ዓላማ ስለ እርስዎ የታቀደው የድንበር ማስተካከያ መረጃ መቀበሎን ለማረጋገጥ እና የአሁኑ የ 5 ኛ ክፍል
ተማሪዎ በ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ ወደ ጄፈርሰን መካከለኛ ትምህርት ቤት እንዲመደብ የቀረበ
መሆኑን ለማሳወቅ ነው።
የግራንድፋዘሪንግ ብቁነት ፣ አዲስ ተማሪዎች ፣ እህቶች/ወንድሞች እና የትራንስፖርት መረጃ
•

•

•

ግራንድፋዘሪንግ፦ የ ኤፒኤስ ሰራተኞች በአሁኑ ወቅት በ 6 ኛ ወይም በ 7 ኛ ክፍል በጉንስተን የሚማሩ
ተማሪዎች 8 ኛ ክፍልን በማጠናቀቅ በጉንስተን እንዲቆዩ ወይም ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ አዲስ
የተመደቡበትን የሰፈር ትምህርት ቤታቸውን (ጄፈርሰን) እንዲከታተሉ የሚያስችላቸውን የግራንድፋዘሪንግ
ዝግጅት እያቀረቡ ነው።
እህቶች/ወንድሞች፦ እንደገና ለመመደብ በቀረቡት የዕቅድ አሃዶች በአንዱ ውስጥ የሚኖሩት በጉንስተን
የሚገኙ የ 6 ኛ እና 7 ኛ ክፍል ተማሪዎች ትናንሽ ወንድሞች እና እህቶች በዚህ ሀሳብ መሠረት
ለግራንድፋዘሪንግ ብቁ አይደሉም እና ወደ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ በጄፈርሰን መካከለኛ
ትምህርት ቤት (አዲስ የተመደበ የሰፈር ትምህርት ቤት) ይማራሉ። .
መጓጓዣ፦ በ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ በ ጄፈርሰን ሲማሩ የ ኤፒኤስ መጓጓዣ ለአሁኑ የ
5 ኛ ክፍል ተማሪዎች ይሰጣል እና በጉንስተን ወይም በጀፈርሰን ቢቆዩም (አዲስ የተመደበው የሰፈር
ትምህርት ቤት) ለመማር በእነዚህ የዕቅድ አሃዶች ውስጥ ለ 6 ኛ እና ለ 7 ኛ ክፍል ተማሪዎች መሰጠቱን
ይቀጥላል። በእነዚህ የዕቅድ አወጣጥ ክፍሎች ውስጥ አሁን ያሉት የ 6 ኛ እና 7 ኛ ክፍል ተማሪዎች በጉንስተን
ውስጥ የሚቆዩት በቋት ማቆሚያዎች በኩል መጓጓዣ ይሰጣቸዋል።

ይህንን ቅጽ ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን በኢሜል apsboundaries@apsva.us ወይም የሆፍማን-ቦስተንን
ዋና ቢሮ ያነጋግሩ እና የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ቤተሰብ አገናኝን ለማነጋገር ይጠይቁ።
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ስለ ሂደቱ ተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን የመኸር 2021 የወሰን ሂደት ዌብ ሳይትን በ www.apsva.us/engage/fall2021-boundary-process ይጎብኙ።

1.
2.
3.
4.
5.

የተማሪ የመጀመሪያ ስም____________________________________________________________________
የተማሪ ያባት ስም____________________________________________________________________
የተማሪ መታወቂያ____________________________________________________________________
የተማሪ የአሁኑ ሰፈር ትምህርት ቤት______________________________________________________________
የተማሪው የአሁኑ የክፍል ደረጃ_____________________

6. _________የቀረቡት የወሰን ለውጦች የአሁኑን የ 5 ኛ ክፍል ተማሪዬን በ 2022-23 የትምህርት ዓመት
መጀመሪያ ላይ ወደ ጄፈርሰን መካከለኛ ትምህርት ቤት እንደሚመልሱ አምኛለሁ።
7.
8.
9.
10.
11.

የወላጅ/አሳዳጊ ስም_______________________________________________________________________
የቀን ስልክ______________________________________________________________________________
ተንቀሳቃሽ ስልክ_________________________________________________________________________
ቀን____________________________________________________________________________________
ስለ ፕሮፖዛል ወይም የወሰን ሂደቱ ጥያቄዎች አሉዎት?
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