የተማሪ ምዝገባ
ሁለም ተማሪዎች ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ከድስትሪክት የምዝገባ ቢሮዎች (District Admissions Offices)
በአንዱ መመዝገብ አሇባቸው። ከተመዘገቡ በኃሊ፣ የተማሪ ትምህርት ቤትና ቀጣይ እርምጃዎችን በተመሇከተ ሇወሊጆች
መረጃ ይሰጣሌ። ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የሁሇተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት አማካሪዎች ጋር በመገናኘት
ተገቢውን የትምህርት ክፍሇ ጊዜ መወሰን አሇባቸው።
መስፈርቶች

የሚከተለት መረጃዎች ሇምዝገባ ያስፈሌጋለ፤
1/ 8. የነዋሪነት ማረጋገጫ
ቤት ካሇዎት፣ ቀጥል ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ያምጡ፤

**በአድራሻው መኖር እንዳሇበዎት ይገንዘቡ።


ወቅታዊ የጋዝ ወይም የእላክትሪክ ሒሳብ (የክፊያ) ደረሰኝ (ቅናሽ ወይም
የመጨራሻ ማስጠነቀቂያ አይሰጥም) - ወቅታዊ ወይም የመጨረሻ ብቻ



ባሇፉት ሁሇት ወራት ውስጥ ሇተገዙት ቤቶች የመስተማመኛ/የማረጋገጫ ሰነድ



የግዢ ስምምነት- ወደፊት የሚረከቡት ቤት ቀን ወይም የመዝጊያ ቀን

የሚከራዩ ከሆነ፣ ቀጥል ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ያምጡ፤





ወቅታዊ የጋዝ ወይም የእላክትሪክ የሒሳብ (የክፊያ) ደረሰኝ (የተቋረጠ ወይም
የመጨረጫሻ ማጠነቀቂያ ያሇው መሆን የሇበትም) - ወቅታዊ ወይም የመጨረሻ
ወር ብቻ
ወቅታዊ፣ በፍርማ የተረጋገጠ የክራይ ውሌ/ስምምነት
ከአከራይ የማረጋገጫ ደብዳቤ

በድስትሪክቱ ውስጥ ከቤተሰብ/ዘመድ ጋር የሚኖሩት ከሆነ፣ ቀጥል የተዘረዘሩትን በሙለ ያምጡ፤

1.

ከዚህ ድረ ገጽ ውስጥ Click here to view this form (pdf)*የደባሌነት
ማረጋገጫ ቅጽ ተሞሌቶ በህጋዊ ፍርማ የተረጋገጠ

2. በአድራሻዎ የነዋሪነት ማረጋገጫ። (ያም፤ የባንክ መግሇጫ፣ የእንሹራንስ መግሇጫ፣
አዲስ የኮልራዶ የመንጃ ፈቃድ ፣ የተቀበለት ደብዳቤ፣ የመሳሰለት በስምዎና
በአድራሻዎ በግሌጽ የተሰጠ ነገር)

3. አብረው የሚኖሩት ቤተሰብ/ዘመድ የነዋሪነት ማረጋገጫ የሚያመሊክቱ እንደ
ወቅታዊ የጋዝ/የእላክትሪክ ክፊያ ደረሰኝ (ከሊይ የተዘረዘሩትን ይመሌከቱ)
2/8. የሌደት ማስረጃ


በእድሜ ወይም በክፍሌ ደረጃ ሳይወሰን፣ ይህ ሇሁለም ተማሪዎች ያስፈሌጋሌ።
የመዋእሇ ሕጻናት ትምህርትን ሇመከታተሌ ሌጅዎ ከጥቅምት 1 በፊት 5 ዓመት
መሆን፣ ወይም አንደኛ ክፍሌ ሇመግባት ከጥቅምት 1 በፊት 6 ዓመት መሆን
ያስፈሌጋሌ።

3/8. የክትባት ሠነዶች (በክፍሇ ግዛት ህግ መሰረት መሟሊት አሇበት፣ ከ ሐምላ 1፣ 1997 ጀምሮ ሥራ ሊይ የዋሇ)


የክትባት መስፈርቶችን ሇማየት ከፈሇጉ ይህንን ድረ ገጽ ይመሌከቱ (Click here to
view the immunization requirements)

4/8. የቀድሞ ትምህርት ቤት (ቤቶች) ሙለ አድራሻ
5/8. በፎቶ የተደገፈ የወሊጅ መታወቂያ ካርድ
6/8. የቤተሰብ የመግቢያ ምዝገባ ቅጽ
ይህንን ቅጽ ሇማየት ይህንን ድረ ገጽ ይመሌከቱ (Click here to view this form (pdf)*)
7/8. የእንግሉዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች መዘርዘርን ማየት ከፈሇጉ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመሌከቱ
( Click here to view this form (pdf)*)
8/8. የነጻ (ቅናሽ) ህክምና እርዳታ (Medicaid) መረጃ የመስጠት ስምምነት
Click here to view this form (pdf)*

የትምህርት ቤት አመዳደብ

የትምህርት ቤትዎ ምደባ የሚፈጸመው በድስትሪክት የምዝገባ ቢሮ ሆኖ፣ በመኖሪያ አድራሻዎ ክሌሌ ሊይ በመሞርኮዝ
የምዝገባ ቢሮውም ይሇያያሌ። በየአድራሻዎቹ የሚገኙትን ትምህርት ቤቶች ሇማወቅ ከፈሇጉ ትምህርት ቤቶችን የሚጠቁም
ይህንን ድረ ገጽ ይጠቀሙ (Use our School Locator to determine the school assigned to a specific address) ።

የትምህርት ቤት ምርጫ
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት የድስትሪክቱ ነዋሪ ተማሪዎች በሚፈሌጉት የድስትሪክቱ ትምህርት ቤቶች/ፕሮግራሞች
እንዲመዘገቡ ይፈቅዳሌ። በላሊ አባባሌ፣ ከመኖሪያ አድራሻዎ ክሌሌ በመውጣት ሌጅዎ በላሊ የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤት

ክሌሌ እንዲመዘገብ ማመሌከት ይችሊለ። ከመኖሪያ ክሌሌ ውጪ ሇሆኑት ትምህርት ቤቶች የተማሪ መጓጓዣዎችን
ማዘጋጀት ይህንን አማራጭ የፈሇጉ ወሊጆች ኃሊፊነት ይሆናሌ። ማመሌከቻዎች ከህዳር 15፣ 2010 እስከ የካቲት 1፣ 2011፣
ከጠዋቱ ከ 7:30 ሰዓት ጀምሮ በሁለም ትምህርት ቤቶችና በድስትሪክት መመዝገቢያ ቢሮዎች ይገኛሌ። ቅጾችን ከማስገባት
በፊት በሙለ መሞሊታቸውን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ፣ እንደዚሁም በድስትሪክቱ የሥራ ባሌደረባ ቀንና ሰዓት በማመሌከቻው
ሊይ ወዲያው በማኅተም መመታት አሇበት። ሇእያንዳንዱ/ዷ ተማሪ አንድ የመመዝገቢያ ቅጽ የሚፈቀድ ሆኖ፣ በአንድ ቅጽ ሊይ ሁሇት
አማራጭ ትምህርት ቤቶችን መሙሊት ይቻሊሌ፤ እንደዚያ ሲሆን ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ምርጫ ይጠበቃሌ። ማመሌከቻዎች የሚጸድቁት ባለት
ክፍት ቦታዎች ሊይ በመመሰረት ሲሆን፣ ቅድሚያ የሚሰጠው ሇትምህርት ቤቱ ነባር ተማሪ ወንድም ወይም እህት እና በድስትሪክቱ
የሰራተኞች ውሌ ፖሉሲ መሰረት ሇድስትሪክቱ ሰራተኞች ሌጆች ነው። ተማሪው/ዋን መቀበሌ አሌያም አሇመቀበሌ የሚገሌጽ ደብዳቤ እስከ
መጋቢት 15፣ 2011 ባሇው ጊዜ ውስጥ ከትምህርት ቤቶች ሇወሊጆች ይሊካሌ። ሇበሇጠ መረጃ፣ የድስትሪክቱ መመዝገቢያ ቢሮዎችን በስሌክ
ቁጥር 720-554-4550 ያነጋግሩ።

የመዋሇ ሕጻናት ቀደም ብል ምዝገባ
ወሊጆች ሇመጪው ዓመት የትምህርት ዘመን ቀደም ብሇው ዓመቱ ሳይገባ በያዝነው የትምህርት ዘመን ማብቂያ አካባቢ እንዲያስመዘግቡ
እናበረታታሇን። ይህም የሚያስፈሌጉንን የሰው ኃይሌ (አስተማሪዎችንና ረዳቶቻቸውን) አስቀድመን እንድንወስንና ወሊጆችም አስቀድመው
እንዲዘጋጁ አስፈሊጊውን መረጃ ቀደም ብሇን እንዲንሰጣቸው ይረዳናሌ። እንደተሇመደው፣ የመዋሇ ሕጻናት ማጠቃሇያ በየካቲትና በመጋቢት
ወራት ውስጥ ሇተወሰኑ ሳምንታት ይካሄዳለ፣ የመዋሇ ሕጻናት ማጠቃሇያን የሚመሇከቱ ውስን መረጃዎች በየዓመቱ በየካቲት ወር ይሰጣለ።
ሇዝርዝር መረጃዎች የመመዝገቢያ ቢሮዎችን በስሌክ ቁጥር 720-554-4550 ይደውለ።
ሇተጨማሪ መረጃ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመሌከቱ (Click here for additional information)

የድስትሪክቱ ነዋሪ ያሌሆኑ ሰዎች ማመሌከቻዎች
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት ነዋሪ ያሌሆኑትን ሰዎች ማመሌከቻ የሚቀበሇው በድስትሪክቱ ፖሉሲ በተቀመጡት መመሪያዎች ሊይ
በመመሰረት ባለት ክፍት ቦታዎች መሰረት ነው። ክፍት ቦታ ካሇ የተማሪ መጓጓዣ የተማሪ ቤተሰብ ኃሊፊነት ይሆናሌ። በየዓመቱ፣
ማመሌከቻዎችን ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ማግኘት የሚቻሌ ሲሆን፣ ከነሐሴ 1 በፊት ሞሌተው መመሇስ ያስፈሌጋሌ። የድስትሪክቱ ነዋሪ ያሌሆኑ
ተማሪዎች ማመሌከቻ የሚጸድቀው ሇአንድ ዓመት ሲሆን፣ በየዓመቱ መታደስ አሇበት።

የኮልራዶ የቤት ትምህርት
በሥራቸው ሊለት ሌጆች ተገቢውን ትምህርትና ሥሌጠና መምረጥ የወሊጅ/የአስዳጊ ዋነኛ መብትና ኃሊፊነት ነው። የቤት ትምህርት ህጋዊ
አማራጭ መሆኑ ይታወቃሌ። ሇበሇጠ መረጃ፣ ይህንን የቤት ትምህርት ድረ ገጽ (Home-based Educational Programs
for Children) ይመሌከቱ።
*ማስታወሻ፤ ማንኛውንም ‘pdf’ የሚባሌ መሲብ (‘link’) ሇማንበብ ‘Adobe Acrobat Reader’ የሚባሇው
የኮምፕዩተር ፕሮግራም ያስፈሌጋሌ።

ነጻ የኮምፕዩተር ፕሮግራሙን ማግኘት ከፈሇጉ፣ ይህንን ድረ ገጽ ይመሌከቱ፣ (click here) ።

