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ይህ ቅጽ የ _____________ ወላጅ/አሳዳጊ በአሁኑ ወቅት በዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ9-11 ክፍል 
ለሆነ እና ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ጀምሮ ለዋሽንግተን-ሊበርቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
እንደገና ለመመደብ በቀረበው የእቅድ አሃድ ውስጥ ይኖራል። . 

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 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 ለሚመጡት የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይሠራል። በኢመርሽን ፕሮግራም ውስጥ የተመዘገቡት የአሁኑ የ 8 ኛ ክፍል 
ተማሪዎች በዚያ ፕሮግራም በዌክፊልድ ሊቀጥሉ እንደሚችሉ እና በዚህ ለውጥ ተጽዕኖ እንደማይኖረባቸው እባክዎ 
ልብ ይበሉ። በአሁኑ ጊዜ ከ9-11 ኛ ክፍል ያሉ በዌክፊልድ የሚማሩ ተማሪዎች በዌክፊልድ ሊቆዩ ወይም ከ 
2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ በዋሽንግተን-ሊበርቲ (አዲስ የተመደበ የሰፈር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት) ሊማሩ ይችላሉ። 

 
የዚህ ቅጽ ዓላማ ስለዚህ የታቀደው የድንበር ማስተካከያ መረጃ መቀበሉን ማረጋገጥ እና የአሁኑን የ 9-11 ክፍል 
ተማሪዎን በዌክፊልድ ለማቆየት ወይም ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት ጀምሮ በዋሽንግተን-ሊበርቲ (አዲስ የተመደበ 
የሰፈር ትምህርት ቤት) ለመማር እቅድ ካለዎት ለማመልከት።	
 

የግራንድፋዘሪንግ ብቁነት ፣ አዲስ ተማሪዎች ፣ እህትማማቶች/ወንድማማቾች እና የትራንስፖርት መረጃ 

•  ግራንድፋዘሪንግ፦ የኤ.ፒ.ኤስ ሠራተኞች በአሁኑ ጊዜ ከ9-11 ኛ ክፍል ባለው በዌክፊልድ የሚማሩ 
ተማሪዎች በ 12 ኛ ክፍል እስኪያጠናቅቁ ድረስ በዌክፊልድ እንዲቆዩ ወይም ከ 2022-23 የትምህርት ዓመት 
ጀምሮ አዲስ በተመደቡበት የሰፈር ትምህርት ቤት (ዋሽንግተን-ሊበርቲ) እንዲማሩ የሚያስችለውን 
የግራንድፋዘሪንግ ዝግጅት እያቀረቡ ነው። . 

• ወንድሞች / እህቶች፦ እንደገና ለመመደብ በቀረቡት የእቅድ አሃዶች በአንዱ ውስጥ የሚኖሩት በዌክፊልድ 
የሚገኙ የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች ትናንሽ ወንድሞች እና እህቶች በዚህ ሀሳብ መሠረት የግራንድፋዘሪንግ ብቁ 
አይደሉም እና ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ በዋሽንግተን-ሊበርቲ (አዲስ የተመደበ የሰፈር 
ትምህርት ቤት) ይሳተፋሉ። . 

• መጓጓዣ፦ የ ኤፒኤስ መጓጓዣ አሁን ላለው የ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች በ 2022-23 የትምህርት ዓመት 
መጀመሪያ ላይ ወደ ዋሽንግተን-ሊበርቲ ቢያልፉም እና በዌክፊልድ ቢቆዩም ወይም በእነዚህ የእቅድ አሃዶች 
ውስጥ ለ 9-11 ክፍል ተማሪዎች መሰጠታቸውን ይቀጥላሉ ወይም W-L (አዲስ የተመደበ የሰፈር ትምህርት 
ቤት) ለመማር ይምረጡ። በእነዚህ የእቅድ አወጣጥ ክፍሎች ውስጥ ያሉት የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች 
በዌክፊልድ ውስጥ የቀሩት በ ቋት ማቆሚያዎች በኩል መጓጓዣ ይሰጣቸዋል። በእነዚህ የእቅድ አወጣጥ 



Page 2 of 3 

ክፍሎች ውስጥ ያሉት የ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች በዌክፊልድ ውስጥ የቀሩት በ ቋት ማቆሚያዎች በኩል 
መጓጓዣ ይሰጣቸዋል። 

 
 

ይህንን ቅጽ ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን በኢሜል apsboundaries@apsva.us ን ወይም የዌክፊልድ 
ዋናጽ/ቤቱን ያነጋግሩ እና የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ቤተሰብ አገናኝን ለማነጋገር ይጠይቁ። 

ስለ ሂደቱ ተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን የበልግ 2021 ወሰን ሂደት ዌብ ሳይትን 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.  ተማሪው በዚህ ቅጽ መጠቀሱን እመርጣለሁ- 

a. ________ ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት በዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይቆዩ እና የ 
ኤፒኤስ መጓጓዣ በቋት ማቆሚያዎች በኩል እንደሚሰጥ ይረዱ 

b. ________ ለ 2022-23 የትምህርት ዓመት በዋሽንግተን-ሊበርቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ይሳተፉ 
 

7.   የወላጅ/አሳዳጊ ስም_________________________________________________________________________ 
8.   የቀን ስልክ_________________________________________________________________________________ 
9.   ተንቀሳቃሽ ስልክ___________________________________________________________________________ 
10.   ቀን______________________________________________________________________________________ 
11.   ስለ ፕሮፖዛሉ ወይም የወሰን ሂደት ጥያቄዎች አሉዎት? 
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