
  

 
 

         
 

                      
                

                   
                    
                   

              
              

                  
           

 
                    
                    
                   
                 

                 
   

 
       

 
                  
              

 
          

     
     

  

     
   

  

    
   

  

    
   

  

     
   

  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

      
  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

 
                  

       
     

 

 *,J FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 

~ :::.. ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

AMHARIC 

የ2021- 2022 ትምህርት አመት የጥምር ቋንቋ ኢመርሽን/Dual Language Immersion (DLI) መርሃ ግብር መረጃ 

በየአመቱ ወደ መዋእለህጻናት የሚገቡ እና አንደኛ ክፍል ተማሪዎች በ Bailey’s ES ፣ Fort Hunt ES ፣ Fox Mill ES ፣ Great Falls ES ፣ 
Kent Gardens ES ፣ Lake Anne ES ፣ Laurel Ridge ES ፣ London Towne ES ፣ Orange Hunt ES ፣ Powell ES ፣ 
Ravensworth ES ፣እና በRose Hill ES በፈረንሳይኛ ፣ ጀርመንኛ ፣ ጃፓንኛ ፣ኮሪያኛ እና ስፓንሽኛ በካውንቲው ሁሉ በሚካሄድ የሎተርሪ እድል 
አማካኝነት በሚሰጡ የDLI መርሃግብር የመሳተፍ ይችላሉ። የዚህ ሎተሪ የድህረ ገፅ ምዝገባው በጃንዋሪ 25ቀን 2021ዓ.ም. ይጀምራል። ምዝገባው 
ለሁሉም በ Fairfax County ለሚኖሩ በመዋእለ ሕፃናት እና አንደኛ ክፍል ለሚማሩ ታዳጊ ሕፃናት ክፍት ነው። ማመልከቻውን ለመፈፀም የ SIS 
አካውንት/account ያስፈልጋል። አንድ/ዲት ተማሪ ባሁኑ ሰዓት በFCPS ትምህርት ቤት ካልተመዘገበ/ች ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን 
በተመደበው/ችው ት/ቤት ምዝገባውን መፈፀም ያስፈልጋል። እባክዎ FCPS የተለያዩ ቋንቋዎችን በአንድ ላይ በሚጠቀመው DLI ከሚተገበርባቸው 
ትምህርት ቤቶች ክልል ውጪ ለሚኖሩ ተማሪዎች የመጓጓዣ አገልግሎት እንደማይሰጥ ግንዛቤ ያድርጉ። እንዲሁም ከትምህርት ቤቱ ክልል ውጭ ለሚመጣ 
ተማሪ የአንድ ጊዜ ክፍያ $100 መከፈል ይኖርበታል (Notice 5922 ይመልከቱ ) :: 

በየተለያዩ ቋንቋዎችን በአንድ ላይ በሚጠቀመው መርሃግብር የሚሳተፉ ልጆች በተመረጠው ቋንቋ ፣ ሂሳብ ፣ ሳይንስ ፣ የጤና እና የዋናው ቋንቋ ስነጥበብ 
በመማር ግማሽ ቀን ያሳልፋሉ :: በሌላው ግማሽ ቀን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ትኩረት ያደረገ ትምህርት እና የማህበራዊ ጉዳይ ጥናቶች በመማር 
ያሳልፋሉ። የማስተማር መርሃግብሩ Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤቱን መርሃግብር የማስተማር መንገድ ይከተላል። ሂሳብ ፣ ሳይንስ እና ጤና 
የተመረጡበት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ትኩረት ያደረገ ትምህርት እና በግልፅ የሚታዩ እንዲሁም በእጅ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችን የሚያካትቱ ናቸው። 
ከዚህም በላይ ሁሉም ሁለተኛ ቋንቋን የመማር ማስተማር ሂደትን የሚረዱ ናቸው። ተማሪዎች በሁለቱም ቋንቋዎች የሚማሩትን ክህሎቶች ማገናኘት 
ይችላሉ። 

መርሃግብሩ የሚሰጥባቸው ቦታዎች እና መረጃ ማግኛ ስብሰባዎች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ትምህርት ቤቶች በአገር አቀፍ ደረጃ በ2021-2022 የተለያዩ ቋንቋዎችን በአንድ ላይ የሚጠቀም መርሃግብር ያላቸው ናቸው። 
ወላጆች ከነዚህ በአንዱ መረጃ ማግኛ ስብሰባዎች እንዲሳተፉ ይበረታታሉ። እባክዎ የስብሰባዎችን ቀን ይመልከቱ። 

ቋንቋ የክፍል ደረጃ የመኖሪያ አካባቢ ቀን ሰአት በረዶ ቀን ሰአት 

ፈረንሳይኛ 1 Kent Gardens ጃኗሪ 21ቀን 
2021 5:30 p.m. ጃኗሪ 22 ቀን 

2021 5:30 p.m. 

ጀርመንኛ 1 Orange Hunt ጃኗሪ 26ቀን 
2021 6:30 p.m. ጃኗሪ. 28 ቀን 

2021 6:30 p.m. 

ጃፓንኛ 1 Fox Mill ጃኗሪ. 28 ቀን 
2021 7:00 p.m. ጃኗሪ. 29 ቀን 

2021 7:00 p.m. 

ጃፓንኛ 1 Great Falls ጃኗሪ. 19 ቀን 
2021 6:30 p.m. ጃኗሪ. 21 ቀን 

2021 6:30 p.m. 

ኮሪያኛ K & 1 Colin Powell ጃኗሪ. 13 ቀን 
2021 6:30 p.m. ጃኗሪ. 27 ቀን 

2021 6:30 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 Bailey’s ጃኗሪ. 25 ቀን 
2021 7:00 p.m. ጃኗሪ. 26 ቀን 

2021 7:00 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 Fort Hunt ጃኗሪ. 21 ቀን 
2021 7:00 p.m. ጃኗሪ. 27 ቀን 

2021 7:00 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 Lake Anne ጃኗሪ. 14 ቀን 
2021 6:30 p.m. ጃኗሪ. 28 ቀን 

2021 6:30 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 Laurel Ridge ጃኗሪ. 19, 2021 6:00 p.m. ጃኗሪ. 26 ቀን 
2021 6:00 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 London Towne ጃኗሪ. 21 ቀን 
2021 7:00 p.m. ጃኗሪ. 28 ቀን 

2021 7:00 p.m. 

ስፓንሽኛ 1 Ravensworth ጃኗሪ. 13 ቀን 
2021 5:30 p.m. ጃኗሪ. 20 ቀን 

2021 7:00 p.m. 

ስፓንሽኛ K & 1 Rose Hill ጃኗሪ. 14 ቀን 
2021 6:30 p.m. ጃኗሪ. 21 ቀን 

2021 5:30 p.m. 

ሁሉም ስብሰባዎች የሚካሄዱት በርቀት ነው። የርቀት የስብሰባ መሳተፊያ መንገድን በተመለከተ መረጃ በስብሰባው ቀን በሁለት ቋንቋ ማጥለቅያ ምዝገባ 
ቦታ ላይ ይገኛል https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration. የምዝገባ መስፈርት 
እና መመሪያዎች በድህረገፅ ይገኛሉ። https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration. 

LS-World Languages-Backpack Letter Immersion Info 

https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration
https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration
https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration
https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration

