በቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል

የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ቢሮ
5416 S. Riviera Way
Centennial, CO 80015
720.554.5035
ጁላይ: 2018

ውድ የተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ፣
በቼሪ ክሪክ የትምህርት ድስትሪክት፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል፣ የቋንቋ ድጋፍ ሰጪ የሥራ
ባልደረቦቻችን ጋር ልናስተዋውቃችሁ እንወዳለን። የድስትሪክቱ የቋንቋ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች
ከድስትርክታችን ሰራተኞች፣ ወላጆችና ተማሪዎች ጋር በንቃት በመሥራት አስፈላጊውን የቋንቋና
የባህል ድጋፍ ይሰጣሉ።የሥራ ድርሻዎቸውና ኃላፊነታቸው የሚከተሉትን ያካትታሉ፤
 በትምህርት ቤቶችና በድስትሪክት ስብሰባዎች ላይ በመገኘት ቋንቋን መተርጎም
 የትምህርት ቤት ወይም የድስትሪክት የትምህርት ሥርዓቶች፣ ሂደቶች፣ ወይም በመማር
ማስተማር ሥራ ውስጥ ትምህርት ቤት ከወላጆች የሚጠብቃቸውን ኃላፊነቶች በተመለከተ
ወላጆች ላሏቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ መስጠት
 የወላጆችን ጉዳዮች ለትምህርት ቤት ማሳወቅ
 ማንኛውንም የምግባር ወይም የትምህርት ክትትል ጉዳዮች፣ የልዩ ትምህርት ጉዳዮች፣
የመደበኛ ትምህርት ጉዳዮች ወይም ሌሎች ጥያቄዎችን በተመለከተ የወላጅ-መምህር
ስብሰባዎችን ማመቻቸትና የመሳሰሉትን ጉዳዮች ይፈጽማሉ።
ስማቸውና የስልክ ቁጥራቸው እንደሚከተለው ይሆናል፤
ተሊሌ ህርፓ(Telile Hirpa) የቋንቋ፣ የባህልና የትምህርት ድጋፍ ሰጪ – 720-554-5657
ኦማር ኑር (Omar Nur) የሶማሊኛ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ - 720-554-5650
አንድሪያ ሃን (Andrea Han) የቻይና ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ – 720-554-5653
ጄማ ሰባሂ (Jemaa Sebbahi )የአረቢኛ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ – 720-554-5077
ጃውዴ (Jawdeh Dajami Alami) )የአረቢኛ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ 7205545651
ላሪሳ ባካ (Larisa Baca) የሩሲያ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ– 720-554-5652
ሊያ ሊ (Leah Lee) የኮሪያ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ– 720-554-5655
መርሰደስ ፓችሆ (Pacheco Maletta Mercedes) የእስፓኒሽ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ– 720-554-5654
ሮሳ ሃን (Rosa Han) የእስፓኒሽ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ– 720-554-5656
ኗነስ ምላኞ(Nuanes Milagro)የእስፓኒሽ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ– 720-554-5658
እልሴ ቻቨዝ (Ilse Chavez Maldonado) )የእስፓኒሽ ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ–7205545649
ለሲሊ ችንግ(Lesile Chung) የቭየትናም ቋንቋ ድጋፍ ሰጪ – 720-554-5659

እናመሰግናለን፣
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች
በዚህ የአማርኛ ድረ-ገጽ ላይ የሚከተሉትን ሠነዶች በዚሁ የመረጃ መሲብ ያገኛሉ፤















የትምህርት ድስትሪክት የበላይ አለቃ ደብዳቤ
የትምህርት ቤቶች የደህንነት ሁለ-ገብ እቅድ
በድስትሪክቱ በነጻ ወይም በቅናሽ የሚሰጥ የተማሪ የምሳ አገልግሎት
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት የተገናኙ የመረጃ መረቦችን መጠቀም ሥርዓት
የሚዲያ (የመረጃ ማሰራጫ ) /የእንተርኔት ህትመቶችን አለመጠቀም የወላጅ የስምምነት ቅጽ
የወላጆች መመሪያ
የፓወር ስኩል መረጃ
የ”RTI” በራሪ ጽሁፍ መረጃ
የትምህርት ቤት መዘጋትና የበረዶ/የከባድ አየር ሁኔታ መረጃ
የተማሪ ምዝገባ
ከአሜሪካ አገር ውጪ የሚመጡ አዳዲስ ተማሪዎች
የምረቃ መስፈርት
http://www.cherrycreekschools.org/Amharic/Documents/New%20studen
ts%20to%20the%20USA.pdf
http://www.cherrycreekschools.org/Amharic/Documents/From%20the%
20Desk%20of%20the%20Superintendent%20scott2018.pdf

