የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ፡ 2017-18

ቅድመ-መደበኛ ትምህርት /ECE/፦ ማርች 20፣ 2017 እስከ ኤፕሪል 13፣ 2018
ከኬጂ-12ኛ ክፍል፦ ማርች 20፣ 2017 እስከ ኦገስት 31፣ 2017

መዋዕለ ህፃናት፦

እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 5
ዓመት ሊሞላው/ት ይገባል።

የት/ቤት ምርጫ ሂደትን ለማጠናቀቅ ጠቃሚ ነጥቦች
አማራጮችዎን መፈተሹ በጣም ጠቃሚ ነው። ለልጆችዎ የሚመጥኑ ፕሮግራሞች እና ትምህርቶችን የሚሰጡ ት/ቤቶችን ለመፈለግ
የሚረዱ አቅርቦቶችን/ግብዓቶችን ለማግኘት schoolchoice.dpsk12.orgን ይጎብኙ። ልጅዎ የተመደበበትን/የተመደበችበትን ት/ቤት ዓመቱን ሙሉ እንዲከታተል/እንድትከታተል ይጠበቅበታል/ባታል።

1. ስለ DPS ት/ቤቶች እና ፕሮግራሞች ይወቁ።

2. የሚመርጧቸውን ት/ቤቶች ይጎብኙ። ስለጉብኝቶች፣ የጎዳና ላይ ማሳያዎች/open houses/ እና ሌሎች ዕድሎች ለማወቅ ት/ቤቱን በቀጥታ ያነጋግሩ።
3. የት/ቤት ምርጫ ቅጹን ይሙሉና የሚፈለጉ ሰነዶችን በሙሉ ያሰባስቡ። ከዚህ በታች የተሰጡትን የማረጋገጫ ዝርዝሮች እንደማጣቀሻ ይጠቀሙ። ለECE4 ደጋፊ ሠነዶች ያስፈልጋሉ፤ ሠነዶች
ካላቀረቡ DPS የሚያገኙትን ቦታ የማጠፍ ወይም የመሰረዝ መብት ይኖረዋል።

4. የት/ቤት ምርጫ ቅጽዎን እና የሚፈለጉ ሠነዶችን ከሚከተሉት ለአንዱ ያስገቡ፦
• ከሁሉም አስበልጠው ለመረጡት ት/ቤት
• የምርጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት፣ ማእከላዊ ጽ/ቤት፦ 3131 ኤሊየት /Eliot/ ጎዳና፣ ዴንቨር፣ CO 80211
• የምርጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት፣ ሰሜን-ምሥራቅ ጽ/ቤት፦ ኤቪ ዴኒስ /Evie Dennis/ ግቢ፣ 4800 ቴሉራይድ /Telluride/ ጎዳና፣ ሕንፃ ቁ. 5፣ ክፍል 144፣ ዴንቨር፣ CO 80249

• እባክዎ ልብ ይበሉ፦ የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ ቅጾች በፖስታ፣ በኢሜል ወይም በፋክስ መላክ አይችሉም።
5. የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ ቅጾች የሚስተናገዱት ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል በሚል መርህ ነው። ዕጣ እሚባል አሠራር አይኖርም። እርስዎ ማመልከቻዎን (ቅጽዎን)

በሚያስገቡበት ጊዜ ት/ቤቱ ለ2017-18 የትምህርት ዘመን ቦታ የሚኖረው ከሆነ፣ ልጅዎ ለሚቀጥለው ዓመት ለመመዝገብ ማረጋገጫ ያገኛል ማለት ነው። የተጠባባቂ ዝርዝር ላይም ከሆነ የሚኖረው
ቦታ ልጅዎ ከዝርዝሩ መጨረሻ ላይ ስሙ/ሟ ይጻፋል።

የሚፈለጉ ሰነዶች የማረጋገጫ-ዝርዝር
የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻዎን የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ያይልዎ ዘንድ ለልጅዎ የክፍል ደረጃ የተመለከቱትን ሰነዶች ያስገቡ። ያልተሟሉ የማመልከቻ ቅጾች ተቀባይነት አይኖራቸውም።

ተፈላጊ ሠነዶች
የክፍል ደረጃ
በ
2017-18
ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት
(ECE)-3ኛ
እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 3
ዓመት መሆን አለበት/ባት

ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት
(ECE)-4ኛ
እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 4
ዓመት መሆን አለበት/ባት

የዕድሜ ማረጋገጫ

የአድራሻ ማረጋገጫ



የቤተሰብ ገቢ እና የቤተሰብ መጠን በት/ቤት ምርጫ
ቅጽ ውስጥ መገለጽ አለበት።









ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ
የሚፈለግ።

የቤተሰብ ገቢ እና የቤተሰብ መጠን በት/ቤት ምርጫ
ቅጽ ውስጥ መገለጽ አለበት።

ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ
የሚፈለግ።

እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 5 ዓመት ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ የሚፈለግ።
የሚፈለግ።
መሆን አለበት/ባት

ለዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች
አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች
ሁሉም የክፍል ደረጃዎች

የቤት ውስጥ ቋንቋ መጠይቅ



አጸደ ሕፃናት

1ኛ - 12ኛ ክፍሎች

የገቢ ማረጋገጫ

የአገልግሎት አድራሻ ያለው የውሃ፣ መብራት፣
የ30 ተከታታይ ቀናት የክፍያ ጉራጮች (ፔይቼክ
ስልክ ወዘተ ክፍያ ደረሰኝ፤ ተቀባይነት ያለው
ስታብስ)፤ የ2016 W-2፣ ወይም የድርጅቱ ራስጌ ያለበት
የልደት ካርድ፣ የጥምቀት ካርድ፣
እና የሠሩትን የሥራ ሰዓት ብዛትና የክፍያ ተመን
የኪራይ/ሊዝ ስምምነት፤ የዋስትና ሰነድ፤
ተቀባይነት ያለው የባለስልጣን
ፊርማ ያለበት የሆስፒታል ማስረጃ፣ ወቅታዊ የሞርጌጅ መግለጫ፤ የግብር ማሳወቂያ፤ የሚያሳይ የቀጣሪ ደብዳቤ ተገቢ ከሆነ፣ (እንደ TANF፣
ወይም ስምዎን፣ የማብቂያ ቀኑን እና የንብረቱን ምግብ ኩፖኖች /food stamps/፣ የልጆች ድጋፍ፣ ወዘተ
ፓስፖርት፣ ወይም I-94
አድራሻ የሚያሳይ የተፈረመበት ኮንትራት
ያሉ) ከሥራ-ያልሆኑ ገቢዎች ማረጋገጫ

ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ
ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ የሚፈለግ።
የሚፈለግ።





ለDPS አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች ብቻ
የሚፈለግ።
ማረጋገጫ የሚያስፈልገው ለቅድመ-መደበኛ ትምህርት
(ECE)4 ብቻ ነው። ቅድመ-መደበኛ ትምህርት (ECE)4
እና አጸደ ሕፃናት በት/ቤት ምርጫ ቅጹ ላይ የክፍያ
መረጃ መሙላት አለባቸው።

በምዝገባ ጊዜ የክትባት ማስረክጃዎች ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች የሚያስፈልግ/የሚጠየቅ ይሆናል።

የምርጫ እና የምዝገባ አገልግሎት ጽ/ቤት

 720-423-3493 

schoolchoice.dpsk12.org



አጸደ ሕፃናት፦

የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ፡ 2017-18

እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 5
ዓመት ሊሞላው/ት ይገባል።

ማርች 20፣ 2017 እስከ ኦገስት 31፣ 2017

የDPS ተማሪ መታወቂያ /ID/ #:-

1. የተማሪ መረጃ
የተማሪው/ዋ ስም

የአያት ስም

መጠሪያ ስም

የአባት ስም

የመሃል

ወንድ
ሴት

ስም የለም

የተማሪ ዋና የቤት አድራሻ (ይህ አድራሻ በተማሪው/ዋ ምደባ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል)፦

ጎዳና

የአፓርትመንት #

ከተማ

የልደት ቀንና ዘመን፦ (ወር/ቀን/ዓመት)

/

ስቴት

ዚፕ

የአሁኑ እድሜ፦

የአሁኑ የክፍል ደረጃ፦

/
ብሔር/ዘር (ለአዳዲስ ተማሪዎች ብቻ)

ይህ መረጃ በፌደራል ሕግ የሚጠየቅ ነው። ጥያቄዎችን መመለስ አለመቻል ቀደም ሲል የተገኘን የዝርያ/የብሔር መረጃን መጠቀምን ወይም አንድ ታዛቢ /observer/ ለእርስዎ
እንዲለይልዎት ማድረግን ያስከትላል።

ተማሪዎ ሂስፓኒክ ወይስ ላቲኖ ነው? አዎ አይ
ዘር (ለእርስዎ የሚሰራውን ሁሉ ይምረጡ):- አሜሪካዊ ኢንዲያን ወይም የአላስካ ተወላጅ

እስያዊ

ጥቁር አፍሪካዊ ወይም አፍሪካ አሜሪካዊ
የበፊት ት/ቤት መረጃ

ተወላጅ ሃዋያዊ ወይም የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ ነጭ

ተማሪው በአሁኑ ወቅት ተመዝግቦ የሚገኘው የት ነው? የት/ቤት ስም:- ____________________________________ ክፍል፦ ___________
ተማሪው ከዚህ በፊት የDPS ት/ቤት ተከታትሏል? አዎ

ከተማ፣ ስቴት፦ _____________________

አይ

የDPS ት/ቤት:- _____________________________________________ ክፍል፦ ______________ የትምህርት ዘመን፦ ___________
የማስተማሪያ/መማሪያ ቋንቋ

 ልጄ የሚናገረው እንግሊዝኛ ብቻ ነው።
 ልጄ የሚናገረው ስፓኒሽኛ ነው፣ እናም ልጄ በእንግሊዝኛ ማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገር እና ማዳመጥ እያጠና ) በስፓኒሽኛ እንዲማር (ELA-S) እፈልጋለሁ።
 ልጄ የሚናገረው ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆነ ቋንቋ ነው፣ እናም ልጄ በእንግሊዝኛ ማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገር እና ማዳመጥ እያጠና በእንግሊዝኛ እንዲማር (ELA-E) እፈልጋለሁ።
የልዩ ፍላጎት ትምህርት
ይህ ተማሪ የግላዊ ትምህርት እቅድ (IEP) አለውን? አዎ
አይ
እቅድ 504 ወይም IEP ያለው ተማሪ በተማሪው እቅድ ውስጥ የተዘረዘሩ ፕሮግራሞችን፣ አገልግሎቶችን እና/ወይም ማካካሻዎችን በሚሰጡ ት/ቤቶች ተቀባይነት ሊያገኝ ወይም ሊመዘገብ ይችላል።

2. ለሰፈሩ /BOUNDARY/ አዲስ ነዎ? ወደ አዲስ የDPS አዋሳኝ ሰፈር በቅርብ ተዛውረው ከሆነ ከሚከተሉት አንዱን ይምረጡ።
 በዙር 2 የት/ቤት ምርጫ ሂደት
 ወደ ዴንቨር ወይም ወደ አዲስ የDPS አዋሳኝ ሰፈር
 ወደሚከተለው የምዝገባ/ቅበላ ዞን የመጣነው በቅርብ ነው (የወቅቱን አድራሻ
መሳተፍ እንፈልጋለን

በቅርብ ነው የመጣነው (የመኖሪያ አድራሻ ማረጋገጫ እና
የልደት ካርድ ማቅረብ አለባችሁ)

ማረጋገጫ ማቅረብ አለባችሁ)


 ስቴፕልተን /Stapleton/

የሩቅ ደቡብ-ምሥራቅ

3. የአጸደ ሕፃናት ት/ቤት ምርጫ ልጅዎ እንዲማርበት/እንድትማርበት የሚፈልጉትን ት/ቤት ይጥቀሱ፦
የት/ቤት ስም፦

4. የወላጅ/የአሳዳጊ አድራሻ መረጃ
የወላጅ/ያሳዳጊ ስም

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለው/ላት ግንኙነት

ሕጋዊ አሳዳጊ?
አዎ፣

በድንገተኛ ጊዜ፣ ከዚህ በላይ ያለውን ሰው ያነጋግሩ አንደኛ ሁለተኛ

አይ
የቤት  ሞባይል /Cell/  የሥራ
የቤት የእጅ /Cell/ የሥራ

የዋና ተጠሪ የሥልክ ቁጥር፦

የአማራጭ ተጠሪ ሥልክ፦

ኢሜል፦

የወላጅ/የአሳዳጊ የመኖሪያ አድራሻ (ከተማሪው የመኖሪያ አድራሻ የተለየ ከሆነ)

ጎዳና

አፓርታማ #

የወላጅ/ያሳዳጊ ስም

ከተማ

ስቴት

ከተማሪው ጋር ያለው/ላት ግንኙነት

በድንገተኛ ጊዜ፣ ከዚህ በላይ ያለውን ሰው ያነጋግሩ አንደኛ ሁለተኛ
የቤት  ሞባይል ስልክ /Cell/  የሥራ
የቤት የእጅ /Cell/ የሥራ

የዋና ተጠሪ የሥልክ ቁጥር፦

የአማራጭ ተጠሪ ሥልክ፦
የወላጅ/የአሳዳጊ የመኖሪያ አድራሻ (ከተማሪው የመኖሪያ አድራሻ የተለየ ከሆነ)

ጎዳና

SCHOOL USE ONLY

አፓርታማ #

ACCEPT

ከተማ

District Staff

ኢሜል፦

ስቴት

ዚፕ

WAITLIST

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply):
Received by: Office Staff

ዚፕ
ሕጋዊ አሳዳጊ?
አዎ፣
አይ

Student has IEP

Retained (repeating grade)

ELA-E

ELA-S

Print Name: _______________________________________________________School #_______________

Date received: ________________________ Date Scanned to OCES: __________________

የምርጫ እና የምዝገባ አገልግሎት ጽ/ቤት

Copy given to parent/guardian

 720-423-3493 

schoolchoice.dpsk12.org

 Address verified in IC

አጸደ ሕፃናት፦

የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ፡ 2017-18

እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 5
ዓመት ሊሞላው/ት ይገባል።

ማርች 20፣ 2017 እስከ ኦገስት 31፣ 2017

የተማሪ ስም፦
የDPS ተማሪ መታወቂያ /ID/ #:-

5. ወንድም-እህቶች በአንድ አድራሻ ውስጥ የሚኖሩ እህትና ወንድሞችን ብቻ ይዘርዝሩ። ለእያንዳንዱ እህት/ወንድም የተለየ ት/ቤት ምርጫ ቅጽ ያስፈልጋል።
የእህት/ወንድም ስም (የአያት፣ የመጠሪያ ስም፣ የአባት ስም/MI/)፦

የተማሪ አይ.ዲ.#፦

ፆታ፦

ክፍል፦

የት/ቤት ስም:-

6. የቤተሰብ መጠን እና የትምህርት ክፍያ /TUITION/ መረጃ

ቤተሰቦች ለትምህርት ክፍያ /tuition/ እርደታ ብቁ ለመሆን በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ዲስትሪክት ውስጥ ነዋሪ መሆን አለባቸው። ከዴንቨር-ውጭ የሆኑ ነዋሪዎች ሙሉ የትምህርት ክፍያ /tuition/ መክፈል
አለባቸው።
በዓመታዊ ኦዲት ውስጥ እንዲሳተፉ ሊመረጡ ይችላሉ፣ እናም ከተመረጡ ከዚህ በታቸ ለተጠቀሱት ገቢዎች በቂ ሰነድ ማቅረብ ያስፈልግዎታል። የተጠቀሱትን ገቢዎች የሚያስረዱ/የሚደግፉ ሰነዶችን ማቅረብ
ካልቻሉ ለትምህርት የሚከፍሉት ክፍያ /tuition/ ወደ ሙሉ የክፍያ መጠን እንዲስተካከል ሊደረግ ይችላል።

የምኖረው በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ሲሆን የትምህርት ክፍያ /tuition/ እገዛ ለመጠየቅ ከዚህ በታች የተጠየቀውን

መረጃ ሞልቻለሁ። ትክክለኛ የሆነ የትምህርት ክፍያ /tuition/ እርዳታ ማስላት ይቻል ዘንድ የቤተሰብ ቁጥር እና የገቢ መጠን ከዚህ በታች
መሞላት አለበት። የሚፈለገውን ሁሉንም መረጃ ካልሰጡ ማመልከቻዎ ያልተሟላ እንደሆነ ተቆጥሮ ሙሉ ክፍያ እንዲከፍሉ ሊደረግ ይችላል።

በቤተሰብዎ ውስጥ ድምር የቤተሰብዎ ቁጥር የሆነውን ያክብቡ፦
(ወላጆች/አሳዳጊዎች + ልጆች)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

የወላጅ/አሳዳጊ #1 ስም፦____________________________________
•

•

$_____________________.________

ያልተጣራ ወርሃዊ ገቢ፦ (ከታክስ በፊት ያለ መጠን) በጣም የቅርብ ጊዜ ገቢ/ደመወዝ/አበል

+

ከሥራ-ያልሆነ የሚገኝ ወርሃዊ ያልተጣራ ገቢ፦ TANF፣ የልጅ ድጋፍ፣ የፍች (ከባል) ተቆራጭ፣ የሥራ አጥነት ድጎማ፣ ወዘተ.

$_____________________.________

የወላጅ/አሳዳጊ #2 ስም፦____________________________________
•

ያልተጣራ ወርሃዊ ገቢ፦ (ከታክስ በፊት ያለ መጠን) በጣም የቅርብ ጊዜ ገቢ/ደመወዝ/አበል

$_____________________.________

•

ከሥራ-ያልሆነ የሚገኝ ወርሃዊ ያልተጣራ ገቢ፦ TANF፣ የልጅ ድጋፍ፣ የፍች (ከባል) ተቆራጭ፣ የሥራ አጥነት ድጎማ፣ ወዘተ.

$_____________________.________

+

=
ድምር $_____________________.________



በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤት ክልል ውስጥ ነው የምኖረው፤ ገቢዬን በሚመለከት ምንም መረጃ መስጠት አልፈልግም እናም የዴንቨር ነዋሪ የሚከፍለውን ከፍተኛ የትምህርት ክፍያ /tuition/ ለመክፈል እስማማለሁ።



በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤት ክልል ውስጥ ነዋሪ ባለመሆኔ ለትምህርት ክፍያ /tuition/ እገዛ ብቁ አይደለሁም እናም ሙሉ የትምህርት ክፍያ /tuition/ ለመክፈል እስማማለሁ።

7. የወላጅ ስምምነት ይህን የት/ቤት ምርጫ ቅጽ ለማስኬድ (ለማስተናገድ) የወላጅ /የሕጋዊ አሳዳጊ ፊርማ

ያስፈልጋል።

ይህን 2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ ስፈርም የት/ቤት ምርጫ ሂደትን ለመከተል የተስማመሁ መሆኔን፤ በአጠቃላዩ የት/ቤት ምርጫ ወላጅ/አሳዳጊ ስምምነት ሰነድ ላይ በተዘረዘሩት መረጃዎች በሙሉ የተስማማሁ
መሆኔን፣ በዚህ ቅጽ ላይ ያሰፈርኩት መረጃ በሙሉ እኔ እስከማውቀው ድረስ ትክክል መሆኑን በማረጋገጥ፤ የ2ዙር የት/ቤት ምደባ ማመልከቻ የሚጸድቀው ክፍት ቦታ መኖሩ ተረጋግጦ መሆንኑን ተረድቼ፣ DPS
ያሰፈርኩትን መረጃ የማጣራት መብት ያለው መሆኑን እና አንዳች መረጃ ትክክል ሆኖ ባይገኝ የልጄ ምደባ ማመልከቻዬ ተቀባይነት ላይኖረው እንደሚችል አውቄ፤ እንዲሁም DPS አዲስ ወይም የተለየ መረጃ ካገኘ
የክፍያ ሁኔታ በመረጃው መሠረት የሚስተካከል መሆኑን ተረድቼ ነው።
የወላጅ/አሳዳጊ ስም (እባክዎ በጉልህ ይጻፉ):- _________________________________________________
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፦ _____________________________________________________ ቀን፦ _____________

የምርጫ እና የምዝገባ አገልግሎት ጽ/ቤት

 720-423-3493 

schoolchoice.dpsk12.org

አጸደ ሕፃናት፦

የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ፡ 2017-18

እስከ ኦክቶበር 1፣ 2017 ድረስ 5
ዓመት ሊሞላው/ት ይገባል።

ማርች 20፣ 2017 እስከ ኦገስት 31፣ 2017

አጠቃላይ የት/ቤት ምርጫ የወላጅ/የአሳዳጊ ስምምነት
ዋስትናዎች /Guarantees/፦

ECE: በውሱን የስቴት ገንዘብ ድጋፍ (ፈንዲንግ) ምክንያት ዋስትና ያለው ሊሆን /guaranteed/አይችልም
ከአጸደ ሕፃናት – 12 ክፍል፦ "ከዚያ ውጭ" ካልመረጥኩ በአቅራቢያየ በሚገኝ ወይም በአጎራባቼ ት/ቤት የምዝገባ ዋስትና አለኝ።
በአንድ የምዝገባ/የቅበላ ዞን ውስጥ የሚኖሩ
ከአጸደ ሕፃናት – 12ኛ ክፍል የሆኑ ተማሪዎች በዞኑ ውስጥ በተሰጡት አማራጮች በተለየ በአንደኛው ሳይሆን በማንኛውም ውስጥ ቦታ የማግኘት ዋስትና
አላቸው "ከዚያ ውጭ" ካልመረጥኩ በስተቀር።
"ከመብቴ ውጭ" የሆነ ት/ቤት ካልመረጥኩ ልጄ በአጎራባች ክልል ውስጥ የሆነ ት/ቤት ውስጥ እንደሚመዘገብልኝ ተረድቻለሁ። ሆኖም ግን፣ ይህን ቅጽ ሞልቼ ልጄ ከአጎራባች ክልል ት/ቤት
ውጭ በሆነ ት/ቤት ውስጥ ቢመዘገብ የልጄን በ1ኛ ዙር ተሰጥቶት/ቷት የነበረውን ቦታ ጨምሮ በአጎራባች ክልል ት/ቤት ውስጥ የመመዝገብ መብቱን/መብቷን "እያሳጣሁት/እያሳጣኋት" ወይም
"እየተውኩ" መሆኔን እረዳለሁ።
አድራሻዬ በDPS ክልሎች ውስጥ መሆኑን የማወቅ ኃላፊነት የእኔ የራሴ መሆኑን እረዳለሁ። ይህን ወደሚከሉት ደረ ገጾች በመሄድ ማረጋገጥ እችላለሁ፦ http://maps.dpsk12.org/
ማስታወሻ፦ በዴንቨር ውስጥ አንዳንድ የዴንቨር አድራሻዎች ከዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ዲስትሪክት 1 አዋሳኞች ጋር አይገጣጠሙም።
ከአጎራባች ክልል ት/ቤት "ውጭ ከመረጥኩ" የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘቱ አስተማማኝ አለመሆኑን እረዳለሁ። ለቅድመ-መደበኛ (ECE) ለሚያመለክቱ ተማሪዎች የትራንስፖርት
አገልግሎት አይሰጥም።
እንደማጣሪያ ፈተና፣ ቃለመጠይቅ፣ ፈተና፣ ወዘተ ያሉ ልጄ እንዲመደብባቸው ለምፈልጋቸው ፕሮግራሞች ብቁ እንዲሆን ለማድረግ ሊወሰዱ የሚያስፈልጉ ተጨማሪ እርምጃዎችን የማሟላት
ኃላፊነት የእኔ መሆኑን ተረድቻለሁ።
ት/ቤቱን/ፕሮግራሙን በዚህ ቅጽ ውስጥ የዘረዘርኩት/ያካተትኩት ቢሆንም እንኳ፣ ልጄ ለአንድ ፕሮግራም ብቁ ካልሆነ/ች ወይም ዕድሜው/ዋ ያልደረሰ ከሆነ ለዚያ ፕሮግራም
የማይመዘገብ/የማትመዘገብ ወይም ተጠባባቂ የማይደረግ/የማትደረግ መሆኑን ተረድቻለሁ።
ልጄ በአንደኛ ደረጃ በሚመርጠው/በምትመርጠው ት/ቤት እንደሚመደብ/እንደምትመደብ ምንም ማስተማመኛ እንደሌለ ተረድቻለሁ። የ2ኛ ዙር የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻዎች
የሚስተናገዱት ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል በሚል መርህ ነው።
ልጄ ከአንድ በላይ የሆነ የት/ቤት ምደባ እንደማያገኝ/ታገኝ ተረድቻለሁ። የት/ቤት ምርጫ የተቀረጸው ለሁሉም ቤተሰቦች እኩል/ፍትሃዊ የሆነ የት/ቤት ምደባን ለማረጋገጥ አንድ በአንደኝነትየተመረጠ ት/ቤት ብቻ ለመመደብ ነው።
በአሁኑ ወቅት ክፍት ቦታ የሌለባቸው ት/ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች ዘንድ ልጄ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ እንደሚመዘገብ/እንደምትመዘገብ ተረድቻለሁ።
ልጄ በአንድ ት/ቤት ውስጥ ከተመዘገበ በኋላ ለት/ቤቱ ልዩ ሕጎች/ደንቦች የመገዛት ኃላፊነት እንዳለብኝ ተረድቻለሁ።
አደራሻዬ ከተለወጠና በዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ዘንድ የሚገኘው ፋይሌ ከያሳየው አድራሻ የተለየ ከሆነ፣ የአዲሱን አድራሻዬን ለወቅቱ የልጄ ት/ቤት ጽ/ቤት ሠራተኞች የአዲሱን አድራሻዬን
ማስረጃዎች በማቅረብ መለወጡን የማሳወቅ ኃላፊነት ያለብኝ መህኑን ተረድቻለሁ። አድራሻየ መለወጡን በወቅቱ ካላሳወቅሁ፣ የልጄ የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ ላይስተናገድ ይችላል።
በዚህ ቅጽ ውስጥ የሰፈረው ዋነኛ የመኖሪያ ቤት አድራሻ ተማሪዬ/ልጄ አሁን የሚኖርበት አድራሻ መሆኑን ማረጋገጥ እንዳለብኝ እረዳልሁ። የአድራሻ ማጭበርበር የሚጣራ ሲሆን የተጭበረበረ
ሆኖ ሲገኝ ለተመደበው ተማሪ ከተመደበበት ት/ቤት መባረርን ያስከትላል።
ለቅድመ-መደበኛ (ECE)/አጸደ ሕፃናት አመልካቾች ብቻ፦ ከላይ የተሰጠው የገቢ መረጃ በሙሉ እውነት እና ትክክል መሆኑን እና ሁሉም ገቢ መገለጹን አረጋግጣለሁ። ይህን መረጃ
እየሰጠሁት ያለው የፌደራል እና የክልል ገንዘብ እርዳታ /ፈንድ/ ለመቀበል መሆኑን እና በትግበራ ሂደት የት/ቤት ባለስልጣናት ሊያጣሩት የሚችሉ መሆኑን ተረድቻለሁ፣ በተጨማሪም ወደፊት
የልጄን የነፃ እና የቅናሽ ምሳ ሁኔታ/አቋም ለማውጣት/ ለመግለጽ ተስማምቻለሁ። እያወቅሁ የሐሰት መረጃ ብሰጥ ልጄ(ጆቼ) ያገኙትን ጥቅማጥቅም አጥተው/ተነፍገው እኔም በሕግ
ልጠየቅ/ልታሰር እንደምችል ተረድቻሉ። የተጣለብኝን ሙሉ ክፍያ የመክፈል ኃላፊነት እንዳለብኝ ተገንዝቤያለው፣ እንዲሁም ወርሃዊውን ክፍያ (በምርጫ እና ምዝገባ አገልግሎቶች ስሌት እና
በወርሃዊ ገቢ መጠን ላይ የተመሠረተ) የትምህርት ዘመኑ እንደጀመረ ለመክፈል ተስማምቻለሁ።
ኛ

5 ዓመት ለሆናቸው ሕፃናት የአጸደ ሕፃናት ትምህርት መመሪያዎች እና ተመኖች
5 ዓመት ለሆናቸው ልጆች የአጸደ ሕፃናት ትምህርት ለመስጠት ዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ወጭ በአንድ ተማሪ ለሙሉቀን በወር $375 ነው። DPS ከወጩ በታች የሆነ የትምህርት ክፍያ
/tuition/ ተመን ማቅረብ መቻሉ እንደ ኮሎራዶ የቅድመ-ት/ቤት፣ ሄድስታርት /HeadStart/ ካሉ እና ከሌሎች የገንዘብ ምንጮች በሚገኝ ተጨማሪ ድጋፍ ምክንያት ነው። የትምህርት ክፍያ
/tuition/ ተመኖች እንዴት እንደሚተመኑ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የምርጫ እና ምዝገባ አገልግሎት ጽ/ቤትን ይጠይቁ። የእርስዎ የትምህርት ክፍያ /tuition/ ተመን ተረጋግጦ በኢሜል
ይላክልዎታል። ለማግኘት ብቁ የሆኑለትን የትምህርት ክፍያ /tuition/ እርዳታ ለማሳደግ የሚፈለጉትን ሰነዶች በሙሉ ማቅረብ አለብዎት። በየወሩ ሊከፍሉት የሚችሉት የትምህርት ክፍያ
/tuition/ መጠን ከዚህ በታች ያለው ነው።
ምሳሌ፦ የቤተሰብዎ ቁጥር አራት ቢሆን እና የቤተሰብዎ ያልተጣራ ወርሃዊ ገቢ (ከታክስ በፊት) በረድፍ ለ (B) የተመለከተው $3,780 ነው። የ5 ዓመት ልጅዎን ለሙሉ ቀን የአጸደ ሕፃናት
አስመዝግበዋል እንበል። በዚህ መሠረት ወርሃዊ የትምህርት ክፍያዎ በግምት $93 ይሆናል ማለት ነው።
MONTHLY GROSS INCOME
TUITION LEVEL

A

B

C

E
Opt Out

D

Household
Size:

Up to

From

Up to

From

Up to

From

2

$2,470

$2,471

$3,204

$3,205

$4,005

3

$3,108

$3,109

$4,032

$4,033

$5,040

4

$3,746

$3,747

$4,860

$4,861

5

$4,385

$4,386

$5,688

6

$5,023

$5,024

$6,516

7

$5,663

$5,664

$7,346

$7,347

8

$6,304

$6,305

$8,178

$8,179

Up to

Greater than

$4,006

$4,539

$4,540

$5,041

$5,712

$5,713

$6,075

$6,076

$6,885

$6,886

$5,689

$7,110

$7,111

$8,058

$8,059

$6,517

$8,145

$8,146

$9,231

$9,232

$9,183

$9,184

$10,407

$10,408

$10,223

$10,224

$11,586

$11,587

KINDER TUITION PER MONTH
Program:
Full Day
Kindergarten
Included in
first invoice:

Non-Denver
Resident

A

B

C

D

E
Opt Out

Non-Denver
Resident

Tuition-Free

$93

$144

$206

$319

$375

$45

$60

NON-REFUNDABLE REGISTRATION FEE
$0

$15

የምርጫ እና የምዝገባ አገልግሎት ጽ/ቤት

$25

 720-423-3493 

$35

schoolchoice.dpsk12.org

