ማውጫ
እባክዎትን ይፈርሙ፥

▢ አዲስ! ትምህርት ቤት መግቢያ እና መውጫ ሰዓትን በተመለከተ የዳሰሳ ጥናት

3

▢  ከትምህርት ቤት መለቀቅ፥ የልጅዎት ሳምንታዊ የጊዜ መርሃ ግብር

4

▢  የትምህርት ቤት መመሪያን በተመለከተ ማረጋገጫዎች

5

▢  የወታደራዊ የቤተሰብ ሁኔታ

6

▢   FASTBRIDGE (ፋስትብሪጅ) የማህበራዊና ስሜታዊ ትምህርት ማጣሪያ

7

▢  የቤተሰብ አድራሻ ዝርዝር መጽሃፍ ላይ ስላለመካተት

8

▢  በተማሪ "የመረጃ ማውጫ ዝርዝር" ውስጥ ስላለመካተት

9

▢  (ለመዋለ ሕፃናት ብቻ) የቤተ-መጻፍት ካርድ አለመውጣት

10

▢ (ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ)

ለጦር ኃይል፣ ለአሠሪዎች እና ለዩኒቨርሲቲዎች መረጃን ይፋ ማድረግ

▢ የመገኛ አድራሻን መቀየሪያ ቅጽ

11
12

መመሪያዎች፥ እባክዎትን ሁሉንም ቅጾች መርምረው እና ፈርመው በትምህርት የመጀመሪያው
እለት ላይ ይመለሱልን።
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ትምህርት ቤት መድረሻ እና መለቀቂያ ሰዓት የዳሰሳ ጥናት
የተማሪው/ዋ ስም (የሚቻል ከሆነ እባክዎትን በእንግሊዝኛ ይጻፉ)፥_________________________________
የክፍል ደረጃ፥ ______________

(CRLS - LC) ፥ ______ መምህር/ሆምሩም፥ ________________

ቤተሰቦች በአጠቃላይ ወደ/ከትምህርት ቤት እንዴት እንደሚጓዙ እንድንረዳ እባክዎትን
ያግዙን።
በመደበኛ ቀን፣ የአየር ሁኔታው ጥሩ ነው ብለው በመገመት፣ ልጅዎት ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት
የሚሄደው/የምትሄደው እና ከሰዓት በኋላ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት የሚመለሰው/የምትመለሰው እንዴት
ነው? እባክዎትን ለ AM እና ለ PM 1 አማራጭ ብቻ ያክብቡ።
የትምህርት ቤት አውቶብስ (School bus)

AM

PM

ከወላጅ/ከተንከባካቢ ጋር በብስክሌት (Bicycle with parent/caregiver)

AM

PM

እራስን ችሎ በብስክሌት (Bicyle independently)

AM

PM

እራስን ችሎ በእግር ጉዞ፣ በእስኩተር፣ በእስኬት ቦርድ

AM

PM

ወላጅ ከቤተሰብ ውስጥ ልጆችን ብቻ ይዞ ማጓጓዝ

AM

PM

ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር በጋራ መንዳት/ካርፑል

AM

PM

የህዝብ ማመላለሻ (ኤም.ቢ.ቲ.ኤ አውቶብስ ወይም ባቡር፣ ኢዚራይድ)

AM

PM

ታክሲ/ኡበር/ሊፍት

AM

PM

(Walk, scooter, skateboard independently)

(Parent driving with only children from your family)

(Carpool with other families)

(Public transportation (MBTA bus or subway, EZRide)

Taxi/Uber/Lyft
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ከመዋእለ ህጻናት - 8ኛ ክፍል ብቻ፥ የልጆች ሳምንታዊ ከትምህርት ቤት መለቀቂያ የጊዜ
መርሃ ግብር
የተማሪው/ዋ ስም (የሚቻል ከሆነ እባክዎትን በእንግሊዝኛ ይጻፉ)፥ __________________________
የክፍል ደረጃ፥ _____

(CRLS - LC)፥ _____ መምህር/ሆምሩም፥ __________________

እባክዎትን በእያንዳንዱ የሳምንት ቀናት ላይ ልጅዎ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እንዴት እንደሚጓዝ/እንደምትጓዝ
ለማመልከት በእያንዳንዱ የሳምንት ቀናት ስር የስምዎትን የመጀመሪያ ፊደላት በመጻፍ ምልክት ያድርጉ። ይሄ ተማሪዎች
ከትምህርት ቤት በሚለቀቁበት ሰዓት ይጠቅመናል።

ተማሪው/ዋ…

ሰኞ
M

ማክሰኞ
Tu

እሮብ
W

ሐሙስ
Th

አርብ
F

መጥቶ ይወስደዋል/ይወስዳታል። (እባክዎትን ስሙን በእንግሊዝኛ ይጻፉ)፥Be picked up by
እራሱን/ሷን ችሎ/ላ ወደ ቤት ይሄዳል/ትሄዳለች (ከ 3-5ኛ ክፍሎች) Go home
independently

አውቶብስ በመያዝ ወደቤት ይሄዳል/ትሄዳለች (እባክዎትን ተጨማሪ መረጃዎች ይስጡ)
የትምህርት ቤት አውቶብስ ስም (ለምሳሌ፥ ግሪን ፍሮግ)
Bus home - School Bus Name

የአውቶብስ ማቆሚያ ቦታ (ለምሳሌ፥ ዊንድሶር እና ዋሽንግተን)
Bus Stop Location

SP&R ሚኒባስ ወይም ቫን ይይዛል/ትይዛለች
Take an SP&R mini bus or van

አውቶብስ በመያዝ ከትምህርት በኋላ ፕሮግራም ላይ ወይም ወደ ሌላ ቦታ
ይሄዳል/ትሄዳለች። (እባክዎትን ተጨማሪ መረጃዎች ይስጡ)
- የሚሄዱት ወዴት ነው? Where are they going?
- የጎዳና አድራሻ እና ዚፕ ኮድ
(ለምሳሌ፥ 70 Rindge Avenue 02139)  Street address & zip

የትምህርት ቤት አውቶብስ ስም (ለምሳሌ፥ ግሪን ፍሮግ) Bus Name
የአውቶብስ ማቆሚያ ቦታ (ለምሳሌ፥ ዊንድሶር እና ዋሽንግተን) B
 us stop

አውቶብስ ለሚጠቀሙ ማስታወቂያ፥ ልጅዎ የተለያየ AM አውቶቡስ የሚያስፈልገው/ጋት ከሆነ ወይም የልጅዎት የጊዜ ሠሌዳዎች
እዚህ ላይ ካሉት ጋር የማይሄዱ ከሆነ፣ ከትራንስፖርት ብቁነት ደብዳቤዎች ጋር በፖስታ የተላከውን የትራንስፖርት መቀየሪያ ቅጽ
መሙላት አለብዎት። በተጨማሪም ቅጹ በትምህርት ቤት ቢሮ ወይም www.cpsd.us/departments/transportation በሚለው
በድህረ-ገፅ ላይ ይገኛል።
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የትምህርት ቤት መመሪያን በተመለከተ ማረጋገጫዎች
Policy Acknowledgements

እባክዎትን የስምዎትን የመጀመሪያ ፊደላት በመጻፍ እያንዳንዱን ነጥብ መረዳትዎን እና መስማማትዎን ይግለጹ፣
ከዛም ከታች ይፈርሙ። የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ።
የተማሪው/ዋ ስም፥ ___________________________ የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፥ ________________________
ትምህርት ቤት፥ ____________________ የክፍል ደረጃ፥ ____ (CRLS - LC) ____ መምህር/ሆምሩም፥____

ይህ መግለጫ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ፖሊሲዎች መመሪያ የሚለውን ሰነድ ቅጂ ቤተሰቤ የተቀበለ መሆኑን
ያረጋግጣል። ከልጅዎ ትምህርት እንዲሁም ከትምህርት ቤት ኮሚቴ ፖሊሲዎች እና የትምህርት ቤት ደንቦች ጋር የተያያዙ
የስነ ምግባር ደንቦችን፣ የሰብዓዊ መብቶችን፣ እና ሌሎች የፌዴራል እና የእስቴት ህጎች እና ደንቦችን በተመለከተ ጠቃሚ
መረጃዎችን የያዘ መሆኑን እንረዳለን።
እኛ ከዚህ በታች ፊርማችን የሰፈረው ወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) ከላይ የተጠቀሰው/ችው ተማሪ በፈቃድ መቅረት ካልሆነ
በስተቀር በየእለቱ ትምህርቱን/ቷን እየተከታተለ/ች መሆኑን፣ የቤት ስራ ማጠናቀቁን/ቋን እና በመብቶች እና ሃላፊነቶች
መመሪያ ውስጥ የሚገኙትን የስነ ምግባር ደንቦችን እና በትምህርት ቤት የተመሰረቱ ሕጎች መከተሉን/ሏን ለማረጋገጥ
ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር በጋራ ለመሥራት እንስማማለን። እኛ ከዚህ በታች ፊርማችን የሰፈረው ግለሰቦች
ከልጅ/ከልጆቻችን ጋር በጋራ ቀጥሎ ያሉትን ልዩ መመሪያዎች የተመልከትን ሲሆን በእነዚህ ደንቦች ለመገዛት
ተስማምተናል፥
____ የተማሪው ከትምህርት ቤት ያለመቅረት ፓሊሲ Student Attendance
ከዚህ በታች ስማችን የተዘረዘው፣ የተማሪውን ከትምህርት ቤት ያለመቅረት ፖሊሲ የመረመርን ሲሆን ከትምህርት
ቤት መቅረት እና ያለፈቃድ/በፍቃድ የተከሰቱ ቀሪዎች የሚያስከትሉትን መዘዝ ተረድተናል።
____ የመሳሪያዎች ፖሊሲ Weapons Policy
የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የመሳሪያ ፖሊሲ እና የአደንዛዥ እፅን፣ የመሳሪያዎችን እና በትምህርት ቤት
ሰራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስን አስመልክቶ የህግ እገዳን መቀበላችንን እና ማንበባችንን እናረጋግጣለን። ከታች
ያሉት ፊርማዎች የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የመሳሪያ ፖሊሲ እና የአደንዛዥ እፅን፣ የመሳሪያዎችን እና
በትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስን አስመልክቶ የህግ እገዳን መረዳታችንን እና በተጻፉት መመሪያዎች
ለመገዛት መስማማታችንን ያረጋግጣሉ።
____ ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲ እና የሶፍትዌር የስነምግባር ህግ Acceptable Use
ከታች ያሉት ፊርማዎች ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲ እና የሶፍትዌር የስነምግባር ህግን መረዳታችንን እና
በተጻፉት መመሪያዎች ለመገዛት መስማማታችንን ያረጋግጣሉ።
____ ሰነዶችን ማስወገድ Records Destruction
እኛ፣ ከስር የፈረምንው፣ መዛግብትን የማስወገድ ፖሊሲን የተመለከትን ሲሆን፣ ተማሪዎች ከተመረቁ፣ ወደ ሌላ ትምህርት
ቤት ከተዛወሩ ወይም ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶችን ለቀው ከሄዱ በኋላ፣ የተማሪው መዛግብት ከሰባት (7) ዓመታት
በኋላ፣ እና የተማሪው ውጤት መግለጫዎች (ትራንስክሪፕት) ደግም ከስልሳ (60) ዓመታት በኋላ እንደሚወገዱ ተረድተናል።
____ (ከ6ኛ - 12ኛ ክፍል ብቻ) የጸረ-አደገኛ ድርጊት ህግን መቀበል Anti-Hazing
የኤም.ጂ.ኤል ምዕራፍ 269፣ ክፍል 17-19፣ አደገኛ ድርጊትን የመከልከል ልምድ ድንጋጌን ቅጅ መቀበላችንን እና
ማንበባችንን እናረጋግጣለን። የዚህ ህግ ቅጂ በእኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ ለእያንዳንዱ የተማሪ ቡድን እና
ክበብ አባላት ለሆኑ፣ አዲስ አባላት፣ አዲስ ለሚመጡ ተመዝጋቢዎች፣ ለአባልነት ለሚያመለክቱ እና/ወይም የተማሪ
ድርጅት መሰራጨት እንዳለበት እንረዳለን። በተጨማሪም ህጉን የተረዳን ሲሆን በህጉ ለመገዛትም እንስማማለን።
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ _____________________________________

ቀን፥ ____________

የተማሪው ፊርማ፥ _________________________________________

ቀን፥ ____________
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የወታደራዊ ቤተሰብ ሁኔታ
Military Family Status

የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ።
የተማሪው/ዋ ስም፥ ___________________ የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፥ _________________________
ትምህርት ቤት፥ ___________ የክፍል ደረጃ፥ ____ (CRLS - LC)፥ ____ መምህር/ሆምሩም፥_______
የወታደራዊ ቤተሰብ ልጆች በትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች መካከል ተደጋጋሚ መቀያየር ማድረጋቸውን ተከትሎ
የሚደርስባቸውን አሉታዊ ተጽእኖ ለመፍታት የሚያስችሉ ልዩ ሁኔታዎች ይመቻቹላቸዋል። ለዚህ ቅጽ ምላሽ መስጠት
በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው፣ ነገር ግን ሲፒኤስ ከተማሪዎቻችን መካከል ምን ያህሉ የወታደራዊ ቤተሰብ ልጆች እንሆኑ
ለማወቅ ይረዳዋል።
ተማሪው የዘማች/የወታደር ቤተሰብ አባል ነው? (እባክዎትን በመልስዎት ፊት ለፊት የስምዎትን የመጀመሪያ ፊደላት
ይጻፉ)
________

አይደለም፣ ተማሪው የወታደር ቤተሰብ አባል አይደለም (00)

________

አዎ፣ ወላጅ/አሳዳጊ በአሁኑ ወቅት በውትድርና በማገልገል ላይ ይገኛል (01)

________

አዎ፣ ወላጅ/አሳዳጊ አባት አርበኛ ነው ወይም ጡረታ ወጥቷል ወይም በህክምና ምክንያት
ለአንድ ዓመት ተገልሏል (02)

________

አዎ፣ ወላጅ/አሳዳጊ በወታደር ቤት በማገልገል ላይ እያሉ ህይወታቸው አልፏል (03)
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መረጃን ይፋ ማድረግን በተመለከተ አጠቃላይ
የመስማማት/ያለመስማማት ሁኔታ

የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ። General Media Release Opt-In

ተማሪዎትን ለማስደሰት እንፈልጋለን! ስለ ሲ/ፒ/ኤስ እና ስለ ትምህርት ቤትዎ የተለያዩ መረጃዎችን ስንልክ
ልጅዎትን ለማካተት እንድንችል ፍቃድ ለመስጠት እባክዎን ከታች ይፈርሙ።
የተማሪው/ዋ ስም፥ ____________________ የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፥ _______________________
ትምህርት ቤት፥ ______________ የክፍል ደረጃ፥ ___ CRLS-LC፥ ____መምህር/ሆምሩም፥_______
ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ሲፒኤስ) የተማሪዎች፣ የትምህርት ክፍሎች፣ እና የሰራተኞች ስኬቶችን በተለያዩ
የህትመት፣ የድምጽ እና የኦንላይን ሚዲያዎች ያከብራል። የእርስዎን ልጅ ለማካተት ፍቃድ ለመስጠት፣ እባክዎትን ቀጥሎ
ይፈርሙ።
የልጄን ስም፣ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ምስል፣ የንግግር ቃላት፣ የተማሪ ሥራ፣ ክንዋኔ እና እንቅስቃሴ፣ እና በማንኛውም መልኩ የመማር
ተሞክሮ (ከዚህ በኋላ በጥቅሉ “ስራዎች” ተብለው የሚጠሩትን) ለመቅረጽ፣ በፊልም ለመቅረጽ፣ ፎቶግራፍ ለማንሳት፣
በድምጽ ካሴት ወይም በቪዲዮ ካሴት ለመቅዳት፣ እና ለካምብሪጅ ትምህርት ቤቶች አላማ እና በካምብሪጅ ትምህርት ቤቶች
ውስጥ ሊፈጠሩ ከሚችሉ ማንኛውም ይዘቶች ጋር በተያያዘ፣ እና/ወይም እነዚህን ሥራዎችንም ሆነ ማንኛውንም የእነዚህን
ስራዎች የተወሰነ ክፍል በሁሉም መንገዶች እና መገናኛ ብዙሃን ማሳየት፣ ማተም፣ ማሰራጨት ወይም ማሳየት (በመማሪያ
ክፍል ውስጥ፣ በትምህርት ቤት መተላለፊያ ኮሪደሮች ላይ፣ በትምህርት ቤት ፕሮጀክቶች ላይ፣ በትምህርት ቤት ጋዜጦች ላይ፣
በትምህርት ቤት ውስጥ ክፍት ቤቶች ውስጥ ወይም በተማሪዎች ስራዎች ህዝባዊ ኤግዚቢሽን፣ ወይም የተማሪዎች ነጻ
የትምህርት እድል፣ ሽልማቶች፣ የክብር እና/ወይም የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዕቅዶች ማስታወቂያ፣ ወይም በክፍል
ውስጥ እንደ ማስተማሪያ አንድ መንገድ) (እነዚህ ሁሉም በጥቅሉ "የሚዲያ ዝግጅቶች" በመባል ይገለጻሉ) እና/ወይም
በካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና/ወይም በትምህርት ቤቱ ድህረ-ገጽ ላይ እና እንደ Facebook፣ LinkedIn እና
Twitter ያሉ ማህበራዊ ድህረ-ገጾች ላይ ጨምሮ በሌሎችም ያለ ገደብ ለመለጠፍ፣ ማንኛውንም በካምብሪጅ የሕዝብ
ትምህርት ቤቶች የቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል እውቅና የተሰጠው ድህረ-ገጽ እና/ወይም የካምብሪጅ የትምህርት ተደራሽነትን
(ሲኢኤ) ጨምሮ በቴሌቪዥን ለማሰራጨት እና/ወይም እንደዚህ ያሉ መረጃዎችን ለእይታ እንዲያቀርብ፣ እንዲያሳትም፣
እንዲያሰራጭ፣ ወይም እንዲያሳይ ለካምብሪጅ ትምህርት ቤቶች እና/ወይም ለልጄ ትምህርት ቤት ፍቃድ አሰጣለሁ።
ይህንን ቅጽ በመፈረም፣ እዚህ ላይ በተገለጸው መሰረት ለካምብሪጅ ትምህርት ቤቶች እና/ወይም ለትምህርት ቤቱ የልጄን
ስም፣ ምስል፣ ፎቶ፣ የንግግር ቃላት፣ የተማሪ ሥራ፣ የትምህርት ልምድ፣ በማንኛውም መልኩ ክንዋኔ እና እንቅስቃሴ እና
በማንኛውም ሁኔታ እና የመገናኛ ብዙሃን እና በማናቸውም የግንኙነት ክስተቶች ላይ፣ እንደ ካምብሪጅ ትምህርት ቤቶች
እና/ወይም ትምህርት ቤቱ በራሱ ምርጫ በወሰኑት መሰረት እንዲጠቀሙ ሙሉ በሙሉ ፍቃድ እሰጣለሁ።
በፍቃደኝነት በዚህ ስምምነት ላይ በመግባት፣ በልጄ የመገናኛ ዘዴዎች ዝግጅቶች ተሳትፎ ጋር በተያያዘ ወይም በመገናኛ
ዘዴዎች ዝግጅቶች ላይ የልጄን ስራዎች ከመጠቀም ጋር በተገናኘ የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም የልጄን
ትምህርት ቤት እና የእነሱን ኃላፊዎች፣ ዳይሬክተሮች፣ ወኪሎች እና/ወይም ሰራተኞች ከማንኛውም እና ከሁሉም
ተጠያቂነቶች፣ ኪሳራ፣ ጉዳት፣ ወጭዎች፣ የይገባኛል ጥያቄዎች እና/ወይም ተግባራት ከተጠያቂነት ነጻ አደርጋለሁ።
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ ___________________________

ቀን፥ _____________________

የተማሪው ፊርማ፥ ______________________________

ቀን፥ _____________________
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FASTBRIDGE (ፋስትብሪጅ) የማህበራዊና ስሜታዊ ትምህርት ማጣሪያ
ከተሳትፎ መውጫ ቅጽ
SEL Screener Opt Out

የኬምብሪጅ መንግሥት ትምህርት ቤቶች የተማሪዎቹን ማህበራዊና ስሜታዊ ትምህርት ለመገምገም እንዲያስችለው
የማህበራዊና ስሜታዊ ትምህርት ማጣሪያ ይሰጣል። የልጅዎ ትምህርት ቤት ይህንን ግምገማ እንደ ሁለንተናዊ ማጣሪያ ተጠቅሞ
አስተማሪዎች ትምህርት በሚያስተምሩበት ጊዜ የእያንዳንዱን ተማሪ ጉልብትና ገጽታ ከግምት በማስገባት ተማሪዎች በተሻለ ሁኔታ
የግል ድጋፍ እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። ልጅዎ በ504 ዕቅድ ክፍል ሥር ወይም በግል ትምርህት መርሃ ግብር ውስጥ ለመተፍ ብቃት
እንዳለው መገምገሚያ አይደለም። አጣሪውን የመመርመር መብት አልዎት፥ ይህንንም ለማድረግ ለልጅዎ ትምህርት ቤት ዋና
ኃላፊ/የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ በጽሑፍ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። በተጨማሪም ልጅዎ እዚህ የማህበራዊና ስሜታዊ
ማጣሪያ ውስጥ እንዳይካፈል፥ ከዚህ በታች ያለውን ከተሳትፎ መውጫ ቅጽ ሞልተው ለዋና ኃላፊ/ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
አስተዳዳሪ በጽሑፍ በማሳወቅ መተው ይችላሉ።
ከተሳትፎ መውጫ ቅጽ
____ ል
 ጄ የማህበራዊና ስሜታዊ ማጣሪያ ውስጥ እንዲሳተፍ አልፈልግም።
የልጁ ስም፦ _____________________________
የልጁ ፊርማ፦ ________________________
የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ስም፦

ክፍል፦ _______________

አ
 ስተማሪ፦ ___________________

_____________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ፊርማ፦ ________________________________________
ቀን፦

_________________________________________

2019-20 ዓመታዊ የተማሪ ቅጾች

• 2019-20 Annual Forms - Amharic •

ገጽ 7

በተማሪ "የመረጃ ማውጫ ዝርዝር" ውስጥ ስላለመካተት
Student “Directory Information” Opt-Out

ይህ መረጃ ይፋ እንዲሆን ለመፍቀድ የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ገጽ ባዶውን ይተውት።
መረጃውን ምስጢራዊ ለማድረግ ከፈለጉ ይህንን ቅጽ ይፈርሙ። የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ
ይጻፉ።
የተማሪው/ዋ ስም፥ __________________ የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፥ _________________________
ትምህርት ቤት፥ ________________ የክፍል ደረጃ፥ ___ (CRLS-LC)፥ ____ መምህር/ሆምሩም፥ ___
“የተማሪ የመረጃ ማህደር” (ስም፣ ትምህርት ቤት የመጣባቸው ቀናት፣ የክፍል ደረጃ ወይም ክፍል፣ በኦፊሴላዊ በታወቁ
እንቅስቃሴዎች እና እስፖርቶች ላይ ተሳትፎ፣ ፎቶዎች/ቪዲዮዎች፣ በአትሌቲክስ ቡድኖች ውስጥ አባልነት፣
ዲጊሪዎች፣ ክብር እና ሽልማቶች፣ ዋና የትምህርት የጥናት ዘርፍ፣ እና ድህረ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ እቅዶች)
ካለተማሪው ወላጅ/አሳዳጊ እውቅና በካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ይፋ ሊደረግ ይችላል። ነገር ግን፣
ወላጁ/አሳዳጊው ይህን መረጃ ይፋ እንዳይሆን ለማድረግ ከዝርዝሩ ውስጥ እንዲሰረዝ ማድረግ ይችላሉ።
ይህንን ቅጽ በመፈረም፣ የልጄ ስም፣ የክፍል ደረጃ ወይም ክፍል ወይም በካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የፖሊሲ
መመሪያ ውስጥ በገጽ 5 ላይ ያለው የተማሪዎች ማህደር ክፍል ስር የተጠቀሱ ሌሎች መረጃዎች እኔ ስምምነቴን
በጽሁፍ ካልገለጽኩ በቀር ይፋ እንዲሆኑ እንደማልፈልግ እገልጻለሁ።
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ ___________________________

ቀን፥ ______________________

የተማሪው ፊርማ፥ _______________________________

ቀን፥ ______________________
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የካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ካርድ አለማውጣት

ለመዋእለ ህጻናት ብቻ። ለልጅዎት የቤተ-መጻህፍት ካርድ የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ገጽ ባዶውን ይተውት።
Library Card Opt-Out
ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና ካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ሁሉም የመዋእለ ህጻናት ተማሪዎች
የቤተ-መጻህፍት ካርድ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ቤተ-መጻህፍቱ ለልጅዎት የቤተ-መጻህፍት ካርድ መስጠት ይችል ዘንድ
ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች የልጅዎትን ስም እና የትውልድ ቀን፣ የመኖሪያ አድራሻ(ዎች)፣ እና ስልክ ቁጥር(ሮች)
ለካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ይሰጣሉ።
ልጅዎት የቤተ-መጻህፍት ካርድ እንዲቀበል/እንድትቀበል የሚፈልጉ ከሆነ
ይህንን ቅጽ ይዝለሉት - መፈረም የለብዎትም።

ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ይህንን መረጃ ለቤተ-መጻህፍቱ እንዳይሰጥ ከፈለጉ፣ እባክዎትን ይህንን የመሰረዣ ቅጽ
ይሙሉ እና ለልጅዎት ትምህርት ቤት ይመልሱ።

▢  የልጄ መረጃ ለካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ይፋ እንዲደረግ አልፈልግም።
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ ________________________________ ቀን፥ _____________
የወላጅ/የአሳዳጊ ስም፥ ____________________________

ትምህርት ቤት፥ ____________

የክፍል ደረጃ፥ ______ መምህር፥ ____________________________________
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መሰረታዊ የመገኛ አድራሻ መረጃን ይፋ አለማድረግ
(ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ)
Release of Basic Contact Information Opt-Out

መረጃው ይፋ እንዳይሆን የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከእያንዳንዱ መደብ ስር ይፈርሙ
‘አንድም ተማሪ ወደኋላ አይቀርም’ የሚለው የ2001 የፌዴራል ህግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጥያቄ
ከቀረበላቸው፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱን የሚከታተሉ ተማሪዎችን ስሞች፣ አድራሻዎች፣ የኢሜይል
አድራሻዎች፣ እና ስልክ ቁጥሮችን ለአሜሪካ ውትድርና ቀጣሪዎች፣ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎች የትምህርት
ተቋማት እና የስራ ቀጣሪ ድርጅቶች እንዲሰጡ ይጠይቃል። የሚከተለውን ቅጽ በመሙላት፣ ይህ መረጃ ይፋ እንዳይሆን
የማድረግ አማራጭ አለዎት።

በዚህ በመሰረታዊ የመገኛ አድራሻ ይፋ መደረግ ስር ላለመካተት፣ ቀጥሎ ይፈርሙ፥
የልጄን የመገኛ መረጃ ለአሜሪካ ውትድርና ቀጣሪዎች፣ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎች የትምህርት ተቋማት እና
የስራ ቀጣሪ ድርጅቶች ይፋ እንዳይሆን ማድረግ እንደምችል መረዳቴን አረጋግጣለሁ። በዚሁ መሰረት፣ የካምብሪጅ
ሪንጅ እና ላቲን ትምህርት ቤት የልጄን መሰረታዊ የመገኛ መረጃ (ስም፣ አድራሻ፣ የኢሜይል አድራሻ፣ እና ስልክ ቁጥር)
ካለእኔ ፍቃድ በስተቀር ከታች ለተዘረዘሩት አካላት በዚህ የትምህርት ዓመት ላይ ይፋ እንዳያደርግ እጠይቃለሁ፥

የአሜሪካ ውትድርና ቀጣሪዎች (Military)

የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ __________________________________

ቀን፥ ___________________

የተማሪው ፊርማ፥ ______________________________________

ቀን፥ ___________________

የስራ ቀጣሪ ድርጅቶች (Employers)

የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ _________________________________

ቀን፥ ___________________

የተማሪው ፊር_________________________________________

ቀን፥ ___________________

ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎች የትምህርት ተቋማት (Universities)
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ _________________________________

ቀን፥ ___________________

የተማሪው ፊርማ፥ _____________________________________

ቀን፥ ___________________

ይህ ቅጽ በኦክቶበር 1 ላይ ካልተመለሰ፣ ‘አንድም ተማሪ ወደኋላ አይቀርም’ በሚለው የ2001 አዋጅ ውስጥ ባሉት
ተፈጻሚ ህጎች መሰረት የተማሪው/ዋ መሰረታዊ የመገኛ መረጃ ይፋ የሚደረግ ይሆናል።
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የመገኛ አድራሻን መቀየሪያ ቅጽ
(Contact Information Update Form)

እባክዎትን በሚከተሉት ባዶ ቦታዎች ላይ አሁን የሚኖሩበትን የቤተሰብ የመገኛ አድራሻ፣ እና የሁለት ተጨማሪ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ሰዎችን
ስሞች እና ስልክ ቁጥሮች ይጻፉ። የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ሁሉንም መረጃ በእንግሊዝኛ ይጻፉ።
የተማሪው/ዋ ስም፥ ___________________________ (Student Name)  የክፍል ደረጃ፥ ______ (grade)
የመኖሪያ አድራሻ፥ _______________________________________________ (Home Address)
በዚህ የመኖሪያ አድራሻ የሚኖሩ ወላጅ(ጆች) ወይም አሳዳጊ(ዎች)፥ (Parents/Guardians at address 1)
ስም (ስሞች)፥ _____________________________________(names)
ስልክ ቁጥር፥ ___________________________ (tel)  ይሄ ስልክ የሞባይል ስልክ ነው? (cell)  አዎ-Y  አይደለም-N
ተጨማሪ ስልክ ቁጥር፥ _______________________ (tel2)  ይሄ ስልክ የሞባይል ስልክ ነው? (cell)  አዎ-Y  አይደለም-N
የኢሜይል አድራሻ፥ _______________________(email) ተጨማሪ የኢሜይል አድራሻ፥ _____________________(e2)

በሌላ አድራሻ የሚኖሩ ወላጅ(ጆች) ወይም አሳዳጊ(ዎች)፥ (Parents/Guardians at address 2)
ስም (ስሞች)፥ _____________________________________(names)
ስልክ ቁጥር፥ ___________________________ (tel)  ይሄ ስልክ የሞባይል ስልክ ነው? (cell)  አዎ-Y  አይደለም-N
ተጨማሪ ስልክ ቁጥር፥ _______________________ (tel2)  ይሄ ስልክ የሞባይል ስልክ ነው? (cell)  አዎ-Y  አይደለም-N
የኢሜይል አድራሻ፥ _______________________(email) ተጨማሪ የኢሜይል አድራሻ፥ _____________________(e2)

የአደጋ ጊዜ ተጠሪዎች (እባክዎትን ስሞችን እና ቁጥሮችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ) (Emergency Contacts)
ስም፥ ________________________________________ ስልክ ቁጥር፥ ________________________
ስም፥ ________________________________________ ስልክ ቁጥር፥ ________________________
የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ሲፒኤስ) ከላይ የተጠቀሱትን መረጃዎች በመጠቀም ያለፈቃድ መቅረትን፣ ዘግይቶ መድረስን፣
ትምህርት ያለመኖርን፣ እና ሌሎች በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ አስቸኳይ ሁኔታዎችን ጨምሮ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎችን
ለወላጆች/አሳዳጊዎች ለማሳወቅ እንዲሁም የትምህርት ቤት ዝግጅቶችን በማስመልከት መልእክት ለማስተላለፍ አውቶማቲክ የስልክ
ጥሪዎች፣ አጭር የጽሑፍ መልዕክቶች እና/ወይም የኢሜይል መልዕክቶችን ይልካል። በዚህ ቅጽ ላይ በመፈረም አስቸኳይ ያልሆኑ
የትምህርት ቤት ግንኙነቶችን ጨምሮ ሁሉንም የትምህርት ቤት ግንኙነቶች፣ በመደበኛ ስልክ እና/ወይም በኢሜይል መልእክቶቹን
ከመቀበል በተጨማሪ ከላይ በተዘረዘሩትን የተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥር(ሮች) እና/ወይም የጽሁፍ መልእክቶች ለመቀበል ፍቃድዎትን እየሰጡ
ነው። በዚህ ቅጽ ላይ በመፈረም፣ ማንኛውንም አይነት የመገኛ አድራሻ ለውጦች ለሲፒኤስ ለማሳወቅ ግዴታ እንዳለብዎት የተረዱ
መሆኑን እንዲሁም የካምብሪጅ ከተማ፣ ሲፒኤስ፣ የካምብሪጅ ትምህርት ቤት ኮሚቴን እና ኃላፊዎቹን፣ ዳይሬክተሮችን፣ አባላትን እና
ሰራተኞችን እርስዎ የመገኛ አድራሻ ለውጦችን ለሲፒኤስ ሳያሳውቁ በመቅረትዎት ምክንያት ወይም ከዛ ጋር በተያያዘ ከሚከሰት
ማናቸውም አቤቱታዎች ወይም የእርምጃ መንስኤዎች ተጠያቂ ላለማድረግ እየተስማሙ ነው። በዚህ ቅጽ ላይ በመፈረም የልጅዎን
ትምህርት ቤት በማነጋገር እና ከማሳወቂያ ጥሪዎች ዝርዝር ላይ እንዲሰረዙ በመጠየቅ አስቸኳይ ካልሆኑ የሞባይል ስልክ እና/ወይም
የጽሁፍ መልእክቶችን ላለመቀበል መምረጥ እንደሚችሉ የተገነዘቡ መሆኑን እያመለከቱ ነው።
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