Tigrinya

ናይ ምዝገባ ጥምሮ
Seattle Preschool & Pathway Program 2021 – 2022
1ይ ስጉምቲ፡
ቲ ናይ ምዝገባ ጥምሮ
ምላእ

3ይ ስጉምቲ፡
ናብ DEEL ወይ ኣቕራቢ
ኣቕርብ

2ይ ስጉምቲ፡
ሰነዳት ኣክብ

4ይ ስጉምቲ፡
መረጋገጺ ናይ ምዝገባ ተቐበል

1ይ ስጉምቲ፡ ነቲ ናይ ምዝገባ ጥምሮ ምላእ
(Seattle Preschool & Pathway Programs) እቲ ናይ ሲያትል ቅድመ-ቤትት/ቲን ፓዝወይን ፕሮግራም ንኹሉ ብቑዕ ህፃን ክፍቲ እዩ፤ ዜግነቱ፣ ዘርኡ፣
ፆታኡ፣ ዓሌቱ ወይ ናይ ምዕባይ ድሌቱ ብዘየገድስ። ሲያትል ተቐባሊት ጋሻ ከተማ እያ፤ ምኽንያቱ ብምሕዋስን ፍትሓውነትን ስለንኣምን እዩ። ናይታ ከተማ
ተቖፀርቲ ብዛዕባ ዜግነት ምንም ኣይሓቱን፤ ናይ ፍልሰት ኩነታት ብዘየገድስ ንኹሉ ነባሪ እዮም ዘገልግሉ። ስደተኛታት ኣብዚ ነተኣናግድ/ንቕበል ኢና።
ንውላዶም ብዝግባእ ንምግልጋል፣ በይዘኦም ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ይመልሱ።

ሓበሬታ ቆልዓ
ቀዳማይ ስም፡
ዕለተ-ልደት፤
ህጻን ኣፉ ዝፈተሐሉ ቋንቋ፤

ማእከላይ ስም፡

ናይ መወዳእታ ስም፡

ፆታ፡ ☐ ኣንስተይቲ ☐ ተባዕታይ ☐ ክልተኣዊ ዘይኮነ ወይ ካልእ መለለዪ ጾታ _______
ኣብ ገዛ ብበዝሒ ዝዝረብ ቋንቋ፤

እቲ ህፃን ካብዞም ዝስዕቡ ዘማልኦም ኣለዎ ዶ? ☐ እወ ☐ ኣይፋል
* እቲ ህፃን ኣብ እንዳ-ናበይቲ ይነብር ወይ ድማ ወላዲ ብዘይኮነ ኣብ ክንዲኡ ካብ መንግስቲ፣ ነገዳዊ ወይ ድማ SSI ክፍሊት ምስ ዝቕበል መዕበዪ
ዝነብር እዩ።
* እቲ ስድራ ካብ ግልጋሎታት ሓለዋ ህፃናት (CPS)፣ ናይ ህንዲ ግልጋሎታት ውሕስነት ህፃናት (ICW)፣ ወይ ድማ ናይ ምላሽ ገምጋም ስድራ-ቤት
(FAR) ግልጋሎት ይረክብ።
ኣብ ሰዓታት ትምህርቲ፤ ህፃንካ/ኪ ሓገዝ ዘድልዮ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎ ዶ? (ከምኒ ኣለርጂያ፣ ሽኮርያ፣ ሽኮር ደም፣ ናይ ምንፍርፋር ሕማም፣ ናይ ዓይኒ
ወይ እዝኒ ጠብታ) ብሓፂሩ ግለፅ፤
ናይ ህጻንካ ዘርእን ዓሌትን እንታይ እዩ ? ኣብቶም ዝኾነሎም ኩሎም ምልክት ግበር።
ምዕራብ ኤስያዊ/ት
ደቡብ ኤስያዊ/ት
ኤስያዊ/ት
ፊሊፔንሳዊ/ት
ደቡብ-ምብራቕ ኤስያዊ/ት
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ማእከላይ ወይ ደቡብ
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት፡
ወደባት/ጓለባትኣላስካ
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ወደባት/ጓለባት ኣላስካ

ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ

ኣሜሪካዊ/ት ኣፍሪቃዊ/ት
ካሪብያናዊ/ት
ማእከላይ ኣፍሪቃዊ/ት
ካሪብያናዊ/ት
ማእከላይ ኣሜርካዊ/ት

ማእከላይ ምብራቓዊ/ት ወይ
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ወደባት/ጓለባት ሃዋይ፡ ካልእ
ፓሲፊክ ደሴታዊ/ት
ጻዕዳ

ማእከላይ ምብራቓዊ/ት
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ማይክሮነዢያዊ/ት
መላኔዢያዊ/ት
ጻዕዳ

ጸሊም/ጸላም፡ ኣፍሪቃዊ/ት፡
ኣሜሪካዊ/ት

ቅድመ ቤት-ትምህርቲ 2021 - 2022 – ናይ ምዝገባ ጥምሮ

ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ኤስያዊ/ት
_________________________________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
/ ወደባት/ጓለባት ኣላስካ
_______________
ምዕራብ ኣፍሪቃዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጸሊም/ጸላም
_________________________________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሂስፓኒክ/ላቲኖ
____________________

ምብራቕ ኣፍሪቃዊ/ት
ላቲን ኣሜርካዊ/ት
ደቡብ ኣፍሪቃዊ/ት
ሜክሲካዊ/ት / ቺካኖ
ደቡብ ኣሜሪካዊ/ት
ስጳኛዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ማእከላይ ምብራቓዊ/ት /ሰሜንኣፍሪቃዊ/ት
___________________________________________________
ፖሊኔዢያዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሃዋያዊ/ት / ፓሲፊክ
ደሴታዊ/ት ____________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጻዕዳ _____________________________

ገጽ – 1 –

ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050 ወይ preschool@seattle.gov
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ሓበሬታ ቀዳማይ ወላዲ/ሞግዚት፤
ቀዳማይ ስም፡
ዕለተ-ልደት፤

ማእከላይ ስም፡
ፆታ፡ ☐ ኣንስተይቲ ☐ ተባዕታይ
☐ ክልተኣዊ ዘይኮነ ወይ ካልእ መለለዪ ጾታ _______

ኣድራሻ ኢሜይል፡
ንመረዳድኢ እትመርፆ ቋንቋ፡

መወዳእታ ስም፡
ዝምድና ምስ ህጻን፡

ዓይነት፡ ☐ ገዛ ☐ ስራሕ ☐ ተንቀሳቓሲ
ዓይነት፡ ☐ ገዛ ☐ ስራሕ ☐ ተንቀሳቓሲ
ብቀንድነት ኣብ ገዛ ዝዝረብ ቋንቋ፤
ተንቀሳቓሲ እንተኾይኑ፡ ንሓድሽ ሓበሬታ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክንረኽበካ’ዶ ንኽእል? ☐
እወ ☐ ኣይፋል
ዓሌትካን ብሄርካን እንታይ እዩ? ኣብቶም ዝኾኑኻ ኩሎም ምልክት ግበር።
ምብራቕ ኤስያዊ/ት
ደቡብ ኤስያዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ኤስያዊ/ት
ኤስያዊ/ት
ፊሊፔንሳዊ/ት
ደቡብ-ምብራቕ ኤስያዊ/ት
_________________________________
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ማእከላይ ወይ ደቡብ
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት፡
ወደባት/ጓለባት ኣላስካ
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
/ ወደባት/ጓለባት ኣላስካ
ወደባት/ጓለባት ኣላስካ
ኣሜሪካዊ/ት ኣፍሪቃዊ/ት
ምብራቕ ኣፍሪቃዊ/ት
ምዕራብ ኣፍሪቃዊ/ት
ጸሊም/ጸላም፡ ኣፍሪቃዊ/ት፡
ካሪብያናዊ/ት
ላቲን ኣሜርካዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጸሊም/ጸላም
ኣሜሪካዊ/ት
ማእከላይ ኣፍሪቃዊ/ት
ደቡብ ኣፍሪቃዊ/ት
_________________________________
ካሪብያናዊ/ት
ሜክሲካዊ/ት / ቺካኖ
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሂስፓኒክ/ላቲኖ
ማእከላይ
ኣሜርካዊ/ት
ደቡብ
ኣሜሪካዊ/ት
____________________
ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ
ስጳኛዊ/ት
ቴሌፎን 1፡
ቴሌፎን 2፡

ማእከላይ ምብራቓዊ/ት
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ማይክሮነዢያዊ/ት
መላኔዢያዊ/ት
ጻዕዳ

ማእከላይ ምብራቓዊ/ት ወይ
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ወደባት/ጓለባት ሃዋይ፡ ካልእ
ፓሲፊክ ደሴታዊ/ት
ጻዕዳ

ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ማእከላይ ምብራቓዊ/ት /ሰሜንኣፍሪቃዊ/ት
___________________________________________________
ፖሊኔዢያዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሃዋያዊ/ት / ፓሲፊክ
ደሴታዊ/ት ____________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጻዕዳ _____________________________

ሓበሬታ ካልኣይ ወላዲ/ሞግዚት፤
ቀዳማይ ስም፡
ዕለተ-ልደት፤

ማእከላይ ስም፡
ፆታ፡ ☐ ኣንስተይቲ ☐ ተባዕታይ
☐ ክልተኣዊ ዘይኮነ ወይ ካልእ መለለዪ ጾታ _______

ኣድራሻ ኢሜይል፡
ንመረዳድኢ እትመርፆ ቋንቋ፡

መወዳእታ ስም፡
ዝምድና ምስ ቆልዓ

ዓይነት፡ ☐ ገዛ ☐ ስራሕ ☐ ተንቀሳቓሲ
ዓይነት፡ ☐ ገዛ ☐ ስራሕ ☐ ተንቀሳቓሲ

ቴሌፎን 1፡
ቴሌፎን 2፡

ብቀንድነት ኣብ ገዛ ዝዝረብ ቋንቋ፤

ተንቀሳቓሲ እንተኾይኑ፡ ንሓድሽ ሓበሬታ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክንረኽበካ’ዶ ንኽእል?

☐ እወ ☐ ኣይፋል
ዓሌትካን ብሄርካን እንታይ እዩ? ምልክት ግብር ኣብቶም ዝምልከቱኻ።
ምብራቕ ኤስያዊ/ት
ደቡብ ኤስያዊ/ት
ኤስያዊ/ት
ፊሊፔንሳዊ/ት
ደቡብ-ምብራቕ ኤስያዊ/ት
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ማእከላይ ወይ ደቡብ
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት፡
ወደባት/ጓለባትኣላስካ
ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
ወደባት/ጓለባትኣላስካ
ኣሜሪካዊ/ት ኣፍሪቃዊ/ት
ምብራቕ ኣፍሪቃዊ/ት
ጸሊም/ጸላም፡ ኣፍሪቃዊ/ት፡
ካሪብያናዊ/ት
ላቲን ኣሜርካዊ/ት
ኣሜሪካዊ/ት
ማእከላይ ኣፍሪቃዊ/ት
ደቡብ ኣፍሪቃዊ/ት
ካሪብያናዊ/ት
ሜክሲካዊ/ት / ቺካኖ
ማእከላይ ኣሜርካዊ/ት
ደቡብ ኣሜሪካዊ/ት
ሂስፓኒክ፡ ላቲኖ
ስጳኛዊ/ት
ማእከላይ ምብራቓዊ/ት ወይ
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ወደባት/ጓለባት ሃዋይ፡ ካልእ
ፓሲፊክ ደሴታዊ/ት
ጻዕዳ

ማእከላይ ምብራቓዊ/ት
ሰሜን ኣፍሪቃዊ/ት
ማይክሮነዢያዊ/ት
መላኔዢያዊ/ት
ጻዕዳ
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ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ኤስያዊ/ት
_________________________________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ህንዳዊ/ት ኣሜርካዊ/ት
/ ወደባት/ጓለባት ኣላስካ
ምዕራብ ኣፍሪቃዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጸሊም/ጸላም
_________________________________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሂስፓኒክ/ላቲኖ
____________________

ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ማእከላይ ምብራቓዊ/ት /ሰሜንኣፍሪቃዊ/ት
___________________________________________________
ፖሊኔዢያዊ/ት
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ሃዋያዊ/ት / ፓሲፊክ
ደሴታዊ/ት ____________
ካልእ ወይ ዝያዳ ንጹር ጻዕዳ _____________________________
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Tigrinya

ሓበሬታ ስድራ-ቤት
ኣድራሻ ገዛ
(እንድሕር ገዛ ዘይብልኻ፡ እትሓድረሉ ኣድራሻ)
ጎደና፤

ኣድራሻ ፖስታ መስደዲ (ዝፍለ እንተኾይኑ)
ጎደና፤

ከተማ፡
ዚፕ ኮድ፡
ስድራቤትካ /ተማሃራይካ ኣብ WA State Confidentiality Address
Program ምዝጉብ ዲዩ? ☐ እወ ☐ ኣይፋል

ከተማ፡
ዚፕ ኮድ፡
ናይ ባዕልኻ ገዛ ትውንን ወይ ትካረ ዶ? ☐ አወ ☐ ኣይፋል
ገዛ ዘይትውንን/ዘይትካረ እንተኾይንካ፤ ብኽብረትካ ኣብቶም ዝምልከቱኻ
እወ እንተኾይኑ፤ ኣብ ክንዲ ኣብ መወዳእታ ገጽ ዝተዘርዘሩ ሰነዳት ኣድራሻ
ኩሎም ምልክት ግበር። እቲ ኣመልካቲ ህጻንን ኣነን ኣብዚ ሐዚ እዋን ንነብር
በይዛኻ ቅዳሕ ናይ CAP ካርድኻ ኣቕርብ
ኣብ
ብDEEL ኣድራሻኻ ምስ ምርግጋፅ/ምቕራብ ዝተተሓሓዘ ናይ ድሕንነት ስግኣት ☐ ኣብ ሞተል ☐ ኣብ መዕቆቢ ☐ መሰጋገሪ ገዛ
ኣለካ ድዩ? ☐ እወ ☐ ኣይፋል
☐ ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ/ምልጣፍ ☐ ንግዜኡ ምስ ካልእ ስድራእወ እንተኾይኑ፤ ነዚ መደብ ብቑዕ ምዃንካ ንምርግጋፅ DEEL ብቐጥታ
ቤት/ሰብ፤ ብሰንኪ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ☐ ኣብ እኹል መሳለጥያታት ዘይብሉ
ክራኸበካ እዩ።
መንበሪ (ማይ፣ዋዒ፣ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ) ☐ ማኪና፣መናፈሻ ቦታ፣ካምቦ
ወይ ተመሳሳሊ ቦታ
☐ ካልእ፡
እተቕርቦ ሓበሬታ ንDEEL ስቱር እዩ ከምኡ`ውን ንኣካራይኻ ወይ ዓቃቢ ናውቲ ኣይክውከስን/ኣይክነግርን ኢዩ።

እቲ ናይ ሲያትል ናይ ቅድመ-ቤት ት/ቲ መደብ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ
ሓበሬታ ክንደይ ክፍሊት ከምዝመፀካ (ክትኸፍል እንተሃልዩካ)
ንምስላሕ ይጥቀመሉ፤ ከምኡ’ውን ንፓዝወይ ተመልክት እንተኾይንኻ
ድማ ብቑዕነትኻ ንምርግጋፅ ይጥቀመሉ። እቲ ክፍሊት ብመጠን
ስድራቤትን ብመጠን ኣታዊን ይውሰን።
ናይ ዓበይቲ ኹሉ ዓይነት ኣታዊ ኣካትት። ደሞዝ፣ ናይ ቆልዓ ድጋፍ፣
SSI፣ ፋይናንሳዊ ሓገዝ፣TANF…ወዘተ ኣካትት።
ኣስማት ኩሎም ኣብዚ እዋን ኣብቲ
ኣድራሻ ዝነብሩ ሰባት ከምኡ`ውን
ዝጥወሩ ብናትካ ኣታዊ

ዕለተ-ልደት

ዝምድና ምስ
ቆልዓ

ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ከምኡ`ውን ብናይ ወላዲ/ሞግዚት ኣታዊ
ዝነባበሩን ከምኡ ድማ ምስቲ ወላዲ/ሞግዚት ብደም፣ ብመውስቦ ወይ
ብጉዲፈቻ ዝዛመዱ ሰባት ኣብ ታሕቲ ዘርዝሮም። ኣብ ታሕቲ
ዝዝርዘሩ ህጻናት ኣታዊ ክህልዎም ትጽቢት ኣይግበረሎምን።
ህጻናት ናይ እንዳ ተናበይቲ ብዛዕባ ኣታዊ ሓበሬታ ከቕርቡ
ኣይክሕተቱን ኢዮም፣ ዕድመን ኣድራሻን መረጋገጺ ሰነዳት ከቕርቡ
ኣለዎም።

ዓይነት ኣታዊ
(ደሞዛት፣ ስእነት-ስራሕ፣ ድጋፍ
ቆልዓ፣ SSI፣ ወዘተ)

ዓመታዊ
ናይ ቅድመግ ብሪ ኣታዊ

እዚ ሰብ ብናይ ሞግዚቱ ኣታዊ
ይነባበር

☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
☐ አወ ☐ ኣይፋል
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SEATTLE PRESCHOOL & PATHWAY PROGRAM PARTICIPATION CONSENT
ናይ ስያትል ፕሮግራም ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ን ፓዝወይን ናይ ተሳታፍነት ስምምዕ

እቲ Department of Education and Early Learning ("DEEL", ክፍሊ ትምህርትን ምምሃር ኣፍላ ዕድመን) ምስ ኣቕረብቲ ቅድመ ቤትትምህርቲ ("the provider" (እቲ ኣቕራቢ)) ብቐረባ ብምስራሕ ልዑል ፅሬት ዘለዎም ግልጋሎታትን ድጋፋትን ንቆልዓኹም የቕርብ። ኣብቲ
ፕሮግራም ንምስታፍ፡ ተሳተፍቲ ነዚ ዝስዕብ ክሰማምዑ ኣለዎም፥
DEEL ክልለዩ ዝኽእሉ ምስ ተምሃራይ ዝተተሓሓዙ መረድእታታት፣ ናይ ምዝገባ፣ ግምገማን ናይ ህላውነትን መረዳእታታት ኣብ ድሩት፣
ውሑስ ማዕከን-ዳታ ይኽዝኖም። እንተድልዩ እቲ ክልለ ዝኽእል ሓበሬታ ነቶም ብ ናይ ወረዳ K-12 ናይ ትምህርቲ መደብ ዝሓልፉ ናይ
ቅድመ-ትምህርቲ ተምሃሮ ግልጋሎት ንምሃብን ቐፅላነቱ ንምርግጋፅን ኣብ መንጎ DEEL፣ እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት፣ Seattle School District
No. 1 (“District”) (ወረዳ ቁ.1 ቤት ት/ቲ ሲያትል (“ወረዳ”), Public Health- Seattle & King County (“PHSKC”) ከምኡ`ውን
Washington State Department of Children, Youth and Families (“the State”) (ናይ ክፍሊሃገር ዋሺንግተን ናይ ቆልዑ፣ መናእሰይን
ስድራ-ቤትን ክፍሊ (“እቲ ክፍሊሃገር”) ክካፈል ይኽእል እዩ።
DEEL (ክፍሊ ትምህርትን ምምሃር ኣፍላ ዕድመን) ናይ ቆልዓኹም ናይ ጥዕና ሓበሬታ ብውሑስ መንገዲ ንኮንትራት ዝተዋህቦም ወሃብቲ
ኣገልግሎት ከቕርብ ይኽእል እዩ። ናይዚ ዕላማ ከኣ ናይ ቆልዓኹም ጥዕናዊ፣ትምህርታውን፣ ምዕባለኣውን ድሌታት ንምምላእ እዩ። ስልጠናን ደገፍን
ካብ PHSKC (ህዝባዊ ጥዕና- ስያትል ከምኡ ድማ ኪንግ ካውንቲ) ብምርካብ፡ ቅድመ ኣብያተ-ትምህርቲ ንቖልዓኦም ናይ ምምሃር ተኽእሎኡ ዘደናቕፉ ነገራት እንትሃልዮም ንምፍላጥ ናይ
ምርኣይ፣ ምስማዕ፣ ክብደት ሰብነት፣ ከምኡ ድማ ቁመት ምርመራታት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ወሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ቆልዓኹም ምዕባለኣዊ ገስጋስ ንምግምጋም ነቲ ናይ
ዕድመን ደረጃን መጠይቕ ከካይዱ ይኽእሉ። ውጽኢታት ምስቲ ወሃቢ ኣገልግሎት፣ PHSK ከምኡ ድማ ምስ DEEL ክካፈሉ ይኽእሉ ምእንቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ ወሰኽቲ ደገፋት ክውሃቡ።
እንተድኣ ተወሰኽቲ ስጒምትታት ንቆልዓኹም ተመኺሮም፤ እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ነቶም ውጽኢታት ክካፍለኩም እዩ።

ግምገማታት ናይ ኣመሃህራ ኣገባባት ንምሕባር፡ ሞያዊ ምዕባለ ንምድጋፍ፡ ከምኡ ድማ ነቲ ፕሮግራም ንምግምጋም ይጠቕሙ። መምሃራን ናይ
ቆልዓኹም ኣካላዊ፣ ተገንዝቦኣዊ፣ ማሕበራውን፣ ስምዒታውን ምዕባለ ክዕዘቡ ከምኡ ድማ ንTeaching Strategies GOLD ("TSG", ስትራተጂታት ኣመሃህራ ጎልድ) ተጠቒሞም
ትዕዝብታቶም ክቐድሑ ይኽእሉ። ወሃብቲ ኣገልግሎትን DEELን ነቲ ዝተቐደሐ ትዕዝብቲ በቲ ምስ እቲ ክፍለሃገር ዝተኣሳሰረ ኣካውንት ብምጥቃም ካብ TSG ክከታተሉ ይኽእሉ።

DEEL መደባት ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ንቖልዓኹም ንኣጸደ-ህፃናትን ካብኡ ንላዕሊን ድሉዋት ክገብሮም ይፅዕር። DEEl ምስቲ ወረዳ ብምሽራኽ
ቆልዑ ማዕረ ክንደይ ብውጽኢታዊ መንገዲ ተዳልዮም ኣለዉ ዝብል ይግምግም። እቲ ወረዳ ኣብቲ ወረዳ ተምሃሮ ዘርኣይዎ ናይ K-12 ገስጋስ ብምክትታል ናይቲ
መደብ ናይ ነዊሕ እዋን ገምጋም ውፅኢታውነት ንምግባር ምእንቲ ክኽእል ነቶም ኣብ ናይ DEEL ናይ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ፕሮግራማት ዝተመዝገቡ ቆልዑ ናይ ተምሃራይ መለለዪ ቊፅሪ
ክፈጥር እዩ። DEEL ነቲ ወረዳ ናይ ወረዳ ናይ ተምሃሮ መለለዪ ቁፅሪ ክፈጥረሉ ምእንቲ እኹል ሓበሬታ ብውሑስ መንገዲ ምስግጋር ፋይል ክህቦ ይኽእል እዩ።

DEEL በቲ ናይታ ከተማ ናይ ግላውነት ስታንዳርድ መሰረት ናይ ስድራቤታትን ቆልዑን ሓበሬታ ብጥንቃቐ ይሕሉ። እቲ ሓበሬታ ንህዝቢ
ግልፂ ዝኾነሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ እንተድኣ ብሕጊ ዝሕተት ኮይኑ። ናይ DEEL ናይ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ መደባት ብህዝቢ ዝድጎሙ እዮም ስለዚ ነቲ ናይ
ክፍለሃገር ዋሽንግተን ናይ ህዝቢ መዛግብቲ ኣዋጅ ክእዘዝዎ ኣለዎም፤ ዘድሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ግልፂ ምግባር እውን። ምስ ናይ DEEL ናይ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ፕሮግራም ዝዛመዱ መዛግብቲ
ብህዝቢ ክጥለቡን ንህዝቢ ግልፂ ክግበሩን ይኽእሉ። DEEL ውልቃዊ መንነትካ ከምዝልለ ዝገብር ሓበሬታ ኣብ መደባትና ናይ ዝተመግገቡ ቆልዑ ወይ ናይ ኣባላት ስድራቤቶም/መጒዚታቶም
ኣይለቅቕን እዩ። በይዘኦም ንዝበለፀ ሓበሬታ ነቲ Privacy Statement (መግለጺ ግላውነት) ይርኣዩ።

DEEL ብዛዕባ ተመኩሮኹም መጽናዕቲ ክገብር ብቐጥታ ወይ ብወሃቢ ኣገልግሎትኩም ኣቢሉ ክራኸበኩም ይኽእል እዩ።
መግለፂ ግላውነት
ኣብዚ ቅጥዒ እዚ ዝኣቱ ውልቃዊ ሓበሬታ ነቲ ናይ ክፍለሃገር ዋሽንግተን ናይ ህዝቢ መዛግብቲ ኣዋጅ ዝግዛእ እዩ ንህዝቢ ክግለጽ ከኣ ይኽእል።
ከተማ ሲያትል ግላውነት ሓበሬታኹም ንምሕላው ይፅዕር ዝኾኑ ምግላጻት እንተሃልዮም ከኣ ብመሰረት ሕጊ ክካየዱ ከረጋግጽ እዩ። ሓበሬታ
ብኸመይ ከምዝምሓደር ዝያዳ ንምፍላጥ በይዘኦም ን መግለጺ ግላውነት [http://seattle.gov/tech/initiatives/privacy/privacy-statement]
ይርኣዩ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ብዛዕባ ጠለባት ህዝባዊ ምግላጽን ናጻ ምግዳፋትን በይዘኦም ነቲ Public Records Act (ኣዋጅ ህዝባዊ መዛግብቲ)
RCW Chapter (ምዕራፍ) 52.56 ይርኣዩ።

ዝቕጽል ኣብ ቀጺሉ ዝርከብ ገጽ።
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ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050 ወይ preschool@seattle.gov

ዘይግዴታዊ ስምምዓት
ኣብዚ ናይ ቅድመ ትምህርቲ መደብ ብምስታፍ፡ ወለዲ/መጒዚት ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝርከቡ ንኩሎም ይሰማምዑ። እዞም ዝስዕቡ ዘይግዴታዊ
ስምምዓት ኢዮም።
ቀዳሞት ፊደላት
ስምካን ስም
ኣቦኻን ጽሓፍ
ንእወ፡
__________
ቀዳሞት ፊደላት
ስምካን ስም
ኣቦኻን ጽሓፍ
ንእወ፡
__________
ቀዳሞት ፊደላት
ስምካን ስም
ኣቦኻን ጽሓፍ
ንእወ፡
__________
ምልክት ☐
ግበር ንእወ:
☐
☐
☐
ምልክት ግበር
ንእወ፡
☐
☐
☐
ምልክት ግበር
ንእወ፡
☐

መደብ ግምገማ፥ DEEL ናይ መምሃሪ ክፍሊ ፅሬት ኣብ ናይ ህፃን ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዘለዎ ፅዕንቶ ንምድህሳስ ምስ ግዳማዊ ገምጋሚ ክስማዕማዕ
ይኽእል እዩ። ግዳማዊ ኣፅናዕቲ ምስ ቆልዑ ዝኸይድ ናይ ቋንቋ፣ ፊደል ቆፀራ፣ ሒሳብን ተምሃሮ ንክመሃሩ ዝህግዝዎም ባህርያትን መፅናዕቲ ከካይዱ
ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ዓርሶም ከግልሉ ይኽእሉ እዮም። ቆልዓይ ኣብዚ ብደረጃ ቆልዑ ዝካየድ መደብ ግምገማ ንክሳተፍ ፈቓደይ ይህብ ኣለኹ።

ምክፋል ሓበሬታ ፍሉይ ትምህርቲ፡ DEEL፡ እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ከምኡ`ውን እቲ ወረዳ ክካፈሉ ይኽእሉ ኢዮም ሓበሬታ እንድሕር ቆልዓኻ
ተገምጊሙ በቲ ናይቲ ወረዳ ክፍሊ ፍሉይ ትምህርቲ ቆልዓኻ ንክድገፍ ኣብ ዓቢይ ዕድል ንዓወት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ። ይሰማማዕ ምስቲ ወረዳ ኣብ
ምክፋል ውልቃዊ መለልዪ ሓበሬታ ናይ ቆልዓይ መዛግብቲ ፍሉይ ትምህርቲ ወይ ዝተወልቀዉ መደባት ትምህርቲ (IEP) ምስ DEEL (ንሱ ድማ
ክካፈሎ ይኽእል ኢዩ ምስ ናይ ቆልዓይ ወሃብ ኣገልግት ቅድመ ትምህርቲ ከምኡ`ውን/ወይ PHSKC) ንሓፈሻዊ ደገፍ ኣብ መደብ ቅድመ ትምህርቲ።
ሓበሬታ ከጠቓልል ይኽእል ኣካድያማዊ መዛግብቲ፡ ትምህርታዊ ገምጋማት፡ ማሕበራዊ/ስምዒታዊ ገምጋም፡ ሕክምናዊ ከምኡ`ውን ክሊኒካዊ
መዛግብቲ፡ ናይ ምርኣይ/ ምስማዕ ገምጋም፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ገምጋም፡ ናይ ዘረባ/ቋንቋ ገምጋም ከምኡ`ውን/ወይ ገምጋም ሞያዊ ከምኡ`ውን ኣካላዊ
ቴራፒ። እዚ ሓበሬታ ምስ DEEL ጥራይ ኢዩ ክካፈል ዝኽእል ክሳብ ነሓሰ 31, 2022።
ምክፋል ናይ መእተዊ ሰነዳት፥ ናይ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ወይ ናይ ቆልዓ ክንክን ግልጋሎት ወሃቢኹም ንምምሕዳራዊ ዕላማታት ካባኹም ሰነዳት
ክሓቱ ይኽእሉ። ንኽጥዕመኩም DEEL ናብቲ ከተማ ዝቐረቡ ሰነዳት ምስ ግልጋሎት ወሃቢኹም ክካፈል ይኽእል። ንDEEL ንሰነዳት መረጋግፂ
ዕድመ፣ ኣድራሻን ኣታዊን ንግልጋሎት ወሃቢየይ ከካፍል ፍቓድ ይህቦ ኣለኹ።

ስእሊ/ቪድዮ፥ ቆልዓይ ንትምህርታዊ ዕላማታትን ንምስ ናይቲ ከተማ መደባት ቅድመ ቤት-ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ዲጂታላዊ፣ ናይ ሕትመትን፣ ናይ
ቪድዮን መወዓውዒታትን ክስኣል ወይ ቪድዮ ክልዓል ፍቓድ ይህብ ኣለኹ (ቀጻሊ ፍቓድ)
ምምሕያሽ ብቕዓት መምሃራን፡ እቲ መምህር ኢዩ እቲ ኣተኩሮ ናይ ዝኾነ ቅርጻ ንዕላማታት ግብረ መልሲ፡ ብቅድመ ትምህርቲ ከምኡ`ውን
ሰራሕተኛታት DEEL ጥራይ ንዝግምገም (ቅርጻታት ይዕቀቡ ንክልተ ሰሙናት)*
ገምጋም መምሃራን ብመገዲ ደጋዊ ገምጋሚ፡ እቲ መምህር ኢዩ እቲ ኣተኩሮ ናይ ዝኾነ ቅርጻ ንዕላማታት ግብረ መልሲ፡ ብገምገምቲ ጥራይ ዝግምገም
(ቅርጻታት ይዕቀቡ ንክልተ ሰሙናት)*
ወግዓዊ መምርሒ ጥዕና ህዝቢ፡ እቲ መምሃሪ ክፍሊ ኢዩ እቲ ኣተኩሮ ናይ ዝኾነ ቅርጻ ንዕላማታት ግብረ መልሲ፡ ብመሻርኽቲ ጥዕና ህዝቢ ጥራይ
ዝግምገም (ቅርጻታት ይዕቀቡ ንክልተ ሰሙናት)*
ርክብ ምስ DEEL፥ DEEL ኣብ መእተዊ ኪደትን ምስ ምዝገባ ዝተተሓሓዘ ሓልሓሊፉ ክራኸበኩም ይኽእል እዩ። ንኻልኦት ጉዳያት ክረኽበኩም
እንተድኣ ኾይንኹም፤ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘለዉ ሳንዱቓት ምልክት ግበሩ። ኣብ ዝደለኹምዎ ግዘ ምስ preschool@seattle.gov ብምርኻብ ካብዚ
ንባዕልኹም ተግልሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ቃለመጠይቕ ወይ ናይ ምወላ መድረኻት ንDEEL ወይ ካልእ ናይ ከተማ ክፍልታት ምስታፍ
ምሕዳሳት ኢመይል ካብቲ Department of Education and Early Learning (ክፍሊ ትምህርትን ምምሃር ኣፍላ ዕድመን)
ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቃለመጠይቓት፣ጥቕስታት ወይ ርእይቶ
መደብ ሓገዝ ክንክን ቆልዓ፥ ካብ ሰዓታት ት/ቲ ወፃኢ ወድማ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንዝግበር ናይ ቆልዓ ክንክን ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ንምምልካት
እንተደሊኹም። በይዛኹም ኣብ ታሕቲ ኣረጋግጹ እሞ ሓደ ኣባል ጒጅለና ክረኽበኩም እዩ። እቲ መደብ ሓገዝ ክንክን ቆልዓ (1) ናይቲ ቆልዓ
ወላዲ(ወለዲ) ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክሰርሑ ወይ ክምዝገቡ (2) ስድራቤታት ኣብ ዓቐን ስድራቤት ዝምርኮስ ናይ ኣታዊ ጠለባት ከማልኡ ይሓትት።
ኣነ ይደሊ እየ ኣብ ገዛይ ዘለዉ ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ከኣ ተምሃሮ ወይ ዝሰርሑ እዮም- ርኸቡኒ!

ነዞም ፍቕዳት ኣብ ዝኾነ ግዜ ንምስራዝ፡ ብኽብረትኩም ተወከሱ ብቐጥታ ብምጽሓፍ ናብ preschool@seattle.gov ወይ ናብ Seattle
Preschool Program, PO Box 94665, Seattle, WA 98124።

*DEEL/City of Seattle ብPublic Records Act (PRA) ኢዩ ዝቕየድ ከምኡ`ውን ናይ DEEL መዕየዪ ፖሊሲ ከምኡ`ውን ዝተወጠነ ግብሪ፡
DEEL ምስ ዝኾነ ሕጋዊ ግዴታ ምዕቃብ ዝጠልብ ክኽተል ኢዩ ወይ ድማ ምልቃቕ ናይ መዛግብቲ፡ እናተኸተለ ዝኾነ ክርከብ ዝክኣል ሕድገት
ወይ ድማ ተቓውሞ።
ዘድሊ ናይ ወለዲ / ሞጒዚት ፊርማ
ኣብ ታሕቲ ብምፍራም፤ ኣነ 1) ቆልዓይ ኣብ ናይ DEELናይ ቅድመ ቤት-ትምህርቲ መደባት ክሳትፍ ይሰማማዕ ኣለኹ፡ ከምኡ ድማ 2) ነቲ
መግለጺ ግላውነት ከምዘንበብክዎ የረጋግጽ ኣለኹ 3) ከምቲ ኣብ ላዕሊ ቀዳማይ ፊደል ስመይ ብዘስፈርክሉ መሰረት፡ እቲ ዳታ ክካፈል
ፍቓደይ ይህብ፥ ኣነ ሓሶት ሓበሬታ እንተኣቕሪበ ተሳታፍነተይ ክቋረጽ ከምዝኽእል ይርዳእ እየ፥ ከምኡ’ውን ኩሉ ንብቑዕነት ዝጥለብ ሓበሬታ
ዘይምቕራብን ሰነዳት ብሓሶት ምቕራብን።
ፊርማ ወላዲ/ሞግዚት፥ _________________________________________________________________________________________ ዕለት፥ _______________________
ስም ወላዲ(ት) ኣሕትም፥ _______________________________________________________________________________________
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ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050 ወይ preschool@seattle.gov

1ይ ስጉምቲ፡
ምላእ ነቲ ናይ ምዝገባ
ጥምሮ

2ይ ስጉምቲ፡
ኣክብ ሰነዳት

3ይ ስጉምቲ፡
ኣቕርብ ናብ DEEL
ወይ ኣቕራቢ

4ይ ስጉምቲ፡
ተቐበል መረጋገጺ ናይ
ምዝገባ

2ይ ስጉምቲ፡ ሰነዳት ኣክብ
Department of Education & Early Learning (DEEL) እዞም ዝስዕቡ ከረጋግጽ እዩ
ህጻንካ ክሳብ 8/31/2021 ወዲ/ጓል 3 ወይ
ኣብ ደረት ከተማ ሲያትል ትነብር
4 ዓመት ሙዃኑ/ና
ሙዃንካ

ኣታዊኻ ንዓላማታት ንተንሻታቲ መጠን
ክፍሊትን/ብቑዕነትን

*ገዛ ዘይብሎም ስድራቤታት መረጋገጺ ኣድራሻ ከቕርቡ ኣይክሕተቱን ኢዮም። Housing Affidavit Form ንምርካብ ምስ DEEL ተራኸብ።
በይዘኦም ካብዚ ዝርዝር ንታሕቲ ዘለዉ ሰነዳት ኣቕርብ፤ ብግልጋሎት ወሃቢኻ እንተደኣ ዘይተጠየቕካ
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ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050 ወይ preschool@seattle.gov

1ይ ስጉምቲ፡
ምላእ ነቲ ናይ ምዝገባ
ጥምሮ

2ይ ስጉምቲ፡
ኣክብ ሰነዳት

3ይ ስጉምቲ፡
ናብ DEEL ወይ
ኣቕራቢ

4ይ ስጉምቲ፡
ተቐበል መረጋገጺ ናይ
ምዝገባ

3ይ ስጉምቲ፡ ናብ Department of Education & Early Learning (DEEL) ወይ ናብ ወሃቢ ግልጋሎት ኣቕርብ
እዚ ዝተመልአ መመዝገቢ ጥምሮ ምስ ሰነዳት ብዝተኽኣካ ፍጥነት መልስ።
ቶሎ ዝኣተወ ዝተማለአ ጥምሮን ሰነድን ቶሎ ይስራሕ።
ሓገዝ እንተደሊኻ፤ ናብ (206) 386-1050 ደውል ወይ ናብ preschool@seattle.gov ኢሜይል ግበር
1ይ ስጉምቲ፡
ምላእ ነቲ ናይ ምዝገባ
ጥምሮ

2ይ ስጉምቲ፡
ኣክብ ሰነዳት

3ይ ስጉምቲ፡
ኣቕርብ ናብ DEEL
ወይ ኣቕራቢ

4ይ ስጉምቲ፡
ተቐበል መረጋገጺ ናይ
ምዝገባ

4ይ ስጉምቲ፡ ናይ ምዝገባ መረጋገጺ ተቐበል
ተወሳኺ ሰነድ እንተተደልዩ ብናይ DEEL ኣእተውቲ ጋንታ ወይ ወሃቢ ግልጋሎት ክረኽቡኻ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ምስ ተረጋጋፀ፣ ቆልዓኻ ከምዝተመዝገበ ምስ ክፍሊቱ ክበፅሐካ እዩ።
ነዚ መደብ ብቑዕ እንተዘይኾይንኻ DEEL ወይ ድማ ወሃቢ ግላጋሎት ክሕብሩልኻ እዮም። ነቲ ናይ SPP መምሃሪ ክፍሊት ንምግማት፡ ብጻሕ
ናብ seattle.gov/applyspp ንክትጥቀም ናይ ምግምጋም ካልኩሌተር።
ዝተዋህበ ሓበሬታ ወሲኑ ዘይብቕዑነትካ ነቲ መደብ፤ DEEL ወይ ኣቕራቢኻ ክሕብሩኻ ኢዮም።
ክሳብ ወሃቢ ግልጋሎት ነቲ ምዝገባ ዘድሊ ናይ ወረቀት ስራሕ ኩሉ ከምዝተወደአ ዘረጋግጽ፤ ቆልዓኻ ናይ ቕድመ ቤት ት/ቲ መደብ ከይጅምር
ይኽእል።
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ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050 ወይ preschool@seattle.gov

