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Scott S. Brabrand, Superintendent 
8115 Gallows Road 

Falls Church, Virginia 22042 

  ሴፕቴምበር 24, 2018 ዓ.ም. 

ውድ ቤተሰብ/አሳዳጊ:- 

የፌርፋክስ ካውንቲ የትምህርት መማክርት/ቦርድ እና የፌርፋክስ ካውንቲ መማክርት/ቦርድ ተኮጣጣሪዎች የፌርፋክስ ካውንቲን የወጣቶች ዳሰሣ 
ለማስተግበር በጋራ ይሰራሉ:: የዚህ ዳሰሳ ውጤት በየዓመቱ በhttp://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm  
ለህትመት ይበቃል:: በትምህርት ቤት ኃላፊዎች፣ በካውንቲው የሚገኙ ለወጣቶች አገልግሎት በሚሰጡ፣ በአገር በቀል እና ትርፍ ተኮር 
ባልሆኑ ድርጅቶች ጥቅም ላይ ይውላል:: ይህ የጥናት ውጤት በትምህርት ቤት እና በህብረተሰቡ ውስጥ የሚሰሩትን የመከላከል እና የእገዛ 
ስራዎች ውጤታማነትጥቅም ላይ ይውላል:: እንዲሁም የሚለዋወጡ ፍላጎቶችን እና ሁኔታዎችን ለመለየት ትቅም ላይ ይውላል:: 

ውስን የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች ድምፃቸው እንዲሰማ አጠር ያለ ዳሰሣ/መጠይቅ ተዘጋጅቶላቸዋል:: አጠር ያለው 
ዳሰሳ/መጠይቅ ተማሪዎችን ስለ ትምህርት ቤት ቆይታቸው፣ ስለደህንነታቸው እና አስፈላጊ ሲሆን እርዳታ ሲያስፈልጋቸው ወዴት መሄድ 
እንዳለባቸው ማወቃቸውን ይጠይቃል:: ተጨማሪ ጥያቄዎች ስለ ድብርት፣ የተማሪዎች ጭንቀት፣ ጉልበተኝነት፣  ትንኮሳ እና ስለ የግል ጤንነት 
የሚጠይቁ ጥያቄዎች  በዳሰሳ ውስጥ ይካተጣሉ:: ስምንተኛ፣  አስረኛ እና አስራ ሁለተኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች ብቻ ስለወሲባዊ ባህርያት 
የሚዳሱ ጥያቄዎች ይካተታሉ:: ተማሪዎቹ በዳሰሳ ቅፁ ስማቸውን አይፅፉም:: የግል መረጃዎቻቸውም ለማንም አይሰጡም:: ይህ የዳሰሣ ጥናት 
መካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለሚማሩ ተማሪዎች በESOL ክፍለግዜ ይሰጣል:: 

ዳሰሳው ከመሰጠቱ በፊት የማየት መብት አሎት:: እንዲሁም ልጆ በዚህ ዳሰሳ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ  አልፈልግም የማለት መብት አሎት:: አንድ 
ተማሪ የትኛውንም አይነት ጥያቄ ካልተስማማው/ካልተስማማት ጥያቄውን መዝለል ወይም እንዳለ ዳሰሳውን/ጥናቱን ማቋረጥ ይችላል/ትችላለች:: 
በተቻለ መጠን ብዙ ተማሪዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ተስፋ ቢደረግም እርሶ ልጆ እንዳይሳተፍ/አንዳፃተፍ ከፈለጉ ከዚህ ጋር የተያያዘውን ቅፅ የመሙላት 
ምርጫ አሎት:: 

ዳሰሳው ከኖቬምበር 7 እስከ 16, 2018 ዓ.ም. ባለው ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል:: የዳሰሳው ውጤት ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች በ 
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/youth-survey ድህረ ገፅ እና በልጆ ትምህርት ቤት የምክር 
አገልግሎት ክፍል እንዲገኝ ይደረጋል:: 

ልጆ በዚህ ዳሰሳ እንዳይሳተፍ/እንዳትሳተፍ ከፈለጉ እባክዎ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆነውን ቅፅ ይሙሉ እና ወደ ልጆ ትምህርት ቤት የምክር አገልግሎት 
ክፍል ከ ኖቬምበር 7, 2018 ዓ.ም. በፊት ይላኩት:: 

ስለዳሰሳው ጥያቄ ካለዎት በስልክ ቁጥር 571-423-4270 Stefan Mascoll (ስቴፋን ማስኮልን) የተማሪዎች ደህንነት አስተባባሪ ክፍል 
ደውለው ያነጋግሩ:: 

ከልብ:- 

Scott S. Brabrand, Ed.D. 
የትምህርት ቤቱ የበላይ ተቆጣጣሪ 

SSB/frk 
ተያያዥ 

 

LS-SSAW-Youth Survey Opt-Out ESOL 

http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/youth-survey


ተያያዥ 

2018 ፌርፋክስ ካውንቲ የወጣቶች ዳሠሣ 

የማገጃ ቅፅ 

ልጅዎ በዳሰሳው እንዳይሳተፍ/እንዳትሳተፍ ከፈለጉ ብቻ ይህን ቅፅ ይሙሉ::  ኖቬምበር  27, 2018 ዓ.ም. ሳያልፍ ልጁ/ልጅቷ ወደ 
እሚማርበት/እምትማርበት ትምህርት ቤት ተመላሽ ይደረግ:: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ልጄ ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀው የ2018ቱ የፌርፋክስ ካውንቲ ወጣቶች የዳሠሣ  ጥናት እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ ፈቃድ አልሰጥም:: ልጄ ዳሠሣው 
በሚካሄድበት ጊዜ በሌላ አማራጭ እንቅስቃሴዎች/ተግባራት እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ እንደሚደረግ አውቃለሁ:: 

የተማሪ ስም (አባክዎ ይፃፉት):  

የተማሪ ትምህርት ቤት (አባክዎ ይፃፉት): የትምህርት ደረጃ: 

የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፊርማ: 


	ልጅዎ በዳሰሳው እንዳይሳተፍ/እንዳትሳተፍ ከፈለጉ ብቻ ይህን ቅፅ ይሙሉ::  ኖቬምበር  27, 2018 ዓ.ም. ሳያልፍ ልጁ/ልጅቷ ወደ እሚማርበት/እምትማርበት ትምህርት ቤት ተመላሽ ይደረግ::
	የተማሪ ስም (አባክዎ ይፃፉት):

