
  AMHARIC 

በቤት ውስጥ ስለሚነገር ቋንቋ መረጃ መሰብሰብያ ቅፅ 

የተማሪው ስም::___________________________     ___________________________     ___________________________        የልደት ቀን:: ____________________________ 
 የቤተሰብ/የአያት ስም          የመጀመሪያ ስም            የአባት/የመሃል ስም       

ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች ::  የማአከላዊ መንግስት መመሪያ የትምህርት ቢሮዎች የአንግሊዝኛ ቋንቋ መማር ያለባቸውን ተማሪዎች አንዲለዩ ይጠይቃል::  በዚህ 
መሰረት የሚከተሉት ጥያቄዎች መልሶች ተማሪዎች በቤታቸው የአንግሊዘኛ  ቋንቋ የማይጠቀሙ መሆናቸውን  ወይም ከአንግሊዝኛ ቋንቋ በተቸማሪ ሌላ ቋንቋ 
አንደሚናገሩ/አንደሚጠቀሙ የሚያመለክቱ ከሆነ ተማሪዎቹ ያላቸው የአንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ይገመገማል፡፡ ይህም የሚደረገው ተማሪዎቹ አስፈላጊ የሆኑትን 
አገልግሎቶች አንዲያገኙ ለማድረግ ነው:: በግምገማው ውጤት መሰረት ተማሪዎቹ በአንግሊዘኛ ቋንቋ ብቁ መሆናቸውን ካልሆኑ ደግሞ ሌላ ቋንቋ ለሚናገሩ 
ተማሪዎች የሚሰጠውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ማግኘት አንደሚገባቸው ይረጋግጣል:: 

አባክዎ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በሙሉ በትክክል ይመልሱ:: 

1. በቤት ውስጥ በዋነኛነት የምትነጋገሩበት ቋንቋ ምን አይነት ነው? ተማሪው/ዋ ማንኛውንም አይነት ቋንቋ  ሊጠቀም/ልትጠቀም ይችላል/ትችላለች::

 የትኛው ቋንቋ?__________________________________________________________________________ 

2. ተማሪው/ዋ በአብዛኛው የሚጠቀምበት/የምትጠቀምበት ቋንቋ ምንድን ነው?

  የትኛው ቋንቋ?__________________________________________________________________________ 

3. ተማሪው መጀመሪያ የተናገረው/የአፍ መፍቻ ቋንቋ ምንድን ነው?

  የትኛው ቋንቋ?_________________________________________________________________________ 

በትምህርት ቤት በየትኛው ቋንቋ ብትነጋገር(ሪ) / ብትግባባ(ቢ) ትመርጣለህ/ ትመርጫለሽ? 

 የትኛው ቋንቋ?__________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________     _______________________________________________     __________/_________/__________

 የቤተሰብ/የአሳዳጊ ፊርማ        ስም                                     ወር         ቀን      ዓ.ም.    

በፌርፋክስ ካውንቴ የህዝብ ትምህርት ቤት ሰራተኞች:    ይህ ቅፅ በፌርፋክስ ካውንቴ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሚመዘገቡ ተማሪዎች በሙሉ መሞላት 
ይኖርበታል::   ይህ ቅፅ በተማሪዎች የምዝገባ ወቅት የመጀመሪያው ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች የሚሰጥ ሰነድ መሆን አለበት::  ከተሰጡት ሶስት መልሶች መካከል 
በአንዱ ከአንግሊዘኛ ቋንቋ ሌላ ወይም ከአንግሊዘኛ  ቋንቋ  በተቸማሪ ጥቅም ላይ የዋለ ቋንቋ ተብሎ መልስ ከተሰጠ ቋንቋው  በተማሪው/ በተማሪዋ የመርጃ 
መዝገብ ውስጥ አንዲካተት ይደረግ::  አባክዎን ሁሉም መልሶች መመለሳቸውን ያረጋግጡ::  

ከአንግሊዘኛ ቋንቋ ውጭ የሚናገሩ ወይም ከአንግሊዘኛ  ቋንቋ  በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ  ጥቅም ላይ የሚያውሉ ተማሪዎች ወደ ምዝገባ ክፍል ለምዝገባ አና ግምገማ መላክ 
ይኖርባቸዋል::  ከአንግሊዝኛ ቋንቋ ውጭ በሌላ ቋንቋ ብቻ ወይም ከአንግሊዝኛ በተጭማሪ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ አና ወደ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት የሚገቡ 
ተማሪዎች የትምህርት ዓመቱ ከመጀመሩ በፊት በአካባቢያቸው በሚገኝ ትምህርት ቤት መመዝገብ ይችላሉ::  ከአንግሊዝኛ ቋንቋ ውጭ በሌላ ቋንቋ ብቻ ወይም 
ከአንግሊዝኛ በተጭማሪ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተማሪዎች ትምህርት በሚጀመርበት የመጀመሪያው ቀን  ወደ ምዝገባ አና ግምገማ ክፍል መላክ 
ይኖርባቸዋል::  

ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች ይህን ጉዳይ በሚመለከት ጥያቄ ካላችሁ አባካችሁ በስልክ ቁጥር 703-204-4375 በመደወል የእንግሊዘኛ  ቋንቋ ትምህርት ሌላ  ቋንቋ 
ለሚናገሩ ተማሪዎች በሚሰጥበት አና የተማሪዎች ግምገማ በሚካሄድበት ክፍል በመደወል አነጋግሩ:: 
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