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These forms are very important. Translations of these documents can be found on www.cpsd.us – or ask your 
child’s school for assistance. Please return these forms with your child on the first day of school. 
 
Estos formularios son muy importantes. Puede consultar la versión traducida de estos documentos en el sitio 
web de CPS: www.cpsd.us o solicite ayuda en la escuela de su hijo/pupilo. Devuelva estos formularios el primer 
día de clases. 
 
እነዚህ ቅጾች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። የእነዚህ ሰነዶች ትርጉሞች በ CPS ድርጣቢያ፦ www.cpsd.us ላይ ይገኛል፣ ወይም የልጅዎን ትምህርት ቤት እገዛ 
ይጠይቁ። እባክዎ እነዚህን ቅጾች ከልጅዎ ጋራ ሆነው በትምህርት ቤት መክፈቻ የመጀመሪያው ቀን የመልሱ። 
 
এই ফর্মগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নথিগুলির অনুবাদ CPS ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: www.cpsd.us অথবা আপনার সহায়তার জন্য আপনার 
সন্তানের স্কুলে জিজ্ঞাসা করুন। অনুগ্রহ করে আপনার সন্তানের প্রথম স্কুলের দিনে এই ফর্মগুলি ফেরত দিন। 
 
Fòmilè sa yo enpòtan anpil. Ou kapab jwenn tradiksyon dokiman sa yo nan sitwèb CPS la: www.cpsd.us, sinon 
mande lekòl pitit ou pou ede ou. Tanpri remèt fòm sa yo ak pitit ou premye jou lekòl. 
 
这些表格非常重要。可在 CPS 网站 www.cpsd.us 上找到这些文档的翻译，也可向您的孩子所在的学校寻求帮助。请在您的孩
子入学的第一天上交这些表格。 
 
Estes formulários são muito importantes. As traduções destes documentos podem ser encontradas no website 
da CPS: www.cpsd.us ou solicite o auxílio da escola do seu filho. Retorne estes formulários através de seu filho 
no primeiro dia de aulas. 
 
Foomamkan waa kuwo aad muhiim u ah. Foomamkan turjuman waxaa laga heli karaa websaykeena CPS www.
cpsd.us ama caawinaad weydiiso dugsiga canugaada. Fadlan foomamkan dugsiga kusoo celi maalinta koowaad 
ee dugsiga.  
 
이 서식들이 매우 중요합니다. 번역본들은 CPS 웹사이트 www.cpsd.us 에서 찾을 수 있으며 귀하는 자녀의 학교에서도 도움을 받을 수 있습니
다. 학교 첫날에 이 서식들을 자녀와 함께 보내주십시오.
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መመሪያዎች፥ 

እባክዎትን ሁሉንም ቅጾች መርምረው እና ፈርመው 

በትምህርት የመ መሪያው እለት ላይ ይመለሱልን።



Relationship to Student: <<PC Relationship>>

Primary Phone Cellphone Description (ex: Home, Mom)
<<PCPhone 1>> <<PCPhone1Cell?>> <<PCPhone1Dscr>>
<<PCPhone 2>> <<PCPhone2Cell?>> <<PCPhone2Dscr>>

Email Addresses: <<PCEmail1>>    <<PCEmail2>>

በሌላ አድራሻ የሚኖሩ ወላጅ(ጆች) ወይም አሳዳጊ(ዎች)፥ 
 

<<SCFName>> <<SCLName>>
<<SCAddress>>

Relationship to Student: <<SCRelationship>>

Secondary Phone Cellphone Description (ex: Home, Mom)
<<SCPhone 1>> <<SCPhone1Cell?>> <<SCPhone1Dscr>>
<<SCPhone 2>> <<SCPhone2Cell?>> <<SCPhone2Dscr>>

Email Addresses: <<SCEmail1>>    <<SCEmail2>>

የአደጋ ጊዜ ተጠሪዎች (እባክዎትን ስሞችን እና ቁጥሮችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ)

These individuals will be notified if parents/guardians can’t be reached.  

Name Relationship Phone Number

<<EmrPrs1Name>>  <<EmrPrs1Rel>> <<EmrPrs1Phone>>

<<EmrPrs2Name>>  <<EmrPrs2Rel>> <<EmrPrs2Phone>>

<<School>><<LC>>
<<SchAddr1>>
<<SchAddr2>>

<<PFName>> <<PLName>>
Parent/Guardian of <<SFName>> <<SLName>>
<<StrNo>> <<StrPfx>><<PreDir>><<StreetName>> <<PostDir>> <<StrType>> 
<<Line2>>
<<City>>, <<State/province>> <<Zip>>

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።  

 የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ __________________________________ ቀን፥ ___________________

በዚህ የመኖሪያ አድራሻ የሚኖሩ ወላጅ(ጆች) ወይም አሳዳጊ(ዎች)፥

✂

✍ 

<<SFName>> <<SLName>>

ID#  <<ID/USER NAME>>

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።

Student ID# – Clip & Save
Cut on the dotted line and save this number,  
which is required for many online services. 

የመገኛ አድራሻን 
መቀየሪያ ቅጽ

RE
TURN



የካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ግንኙነቱ ለሁሉም ቤተሰቦች ተደራሽ ለማድረግ ቁርጠኛ እንቅስቃስ
እያደረገ ነው። እባክዎን የተተረጎሙ ሰነዶችን ወይም አስተርጓሚዎችን ማቅረብ እንድንችል የርስዎን ቋንቋ
ምርጫዎች ያሳውቁን ፡፡

ከዲስትሪክቱ ወይም ከት/ንቤቱ ከፅሁፍ ግንኙነቶች ለማጎልበት ቤተሰብዎ የሚመረጠው ቋንቋ የትኛው ነው?

 አማርኛ ፣ አረብኛ ፣ ቤንጋሊ ፣ ቻይንኛ ፣ እንግሊዝኛ ፣ ሄይቲኛ-ክሪዮል፣ ኮሪያኛ ፣ ፖርቱጋልኛ ፣ ሶማሊኛ ፣ ስፓኒሽ፣ ሌላ

 _______________________________ 
 
ከት/ቤቱ ወይም ከዲስትሪክቱ ከአስተማሪዎች ወይም ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ለመነጋገር የቤተሰብዎ ተመራጭ ቋንቋ ምንድነው?

 አማርኛ ፣ አረብኛ ፣ ቤንጋሊ ፣ ቻይንኛ ፣ እንግሊዝኛ ፣ ሄይቲኛ-ክሪዮል፣ ኮሪያኛ ፣ ፖርቱጋልኛ ፣ ሶማሊኛ ፣ ስፓኒሽ፣ ሌላ

 _______________________________ 

የተማሪው/ዋ ስም: _____________________________  የትምህርት ቤት ስም: ____________________  የክፍል ደረጃ፥: ____  

ዓመታዊ ቅጽ የቋንቋ ምርጫዎ

RE
TURN
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የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ። 

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 የመ መሪያ 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)

የወታደራዊ ቤተሰብ ሁኔታ

በተማሪ “የመረጃ ማውጫ ዝርዝር” ውስጥ ስላለመካተት

ይህ መረጃ ይፋ እንዲሆን ለመፍቀድ የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ገጽ ባዶውን ይተውት። መረጃውን ምስጢራዊ ለማድረግ ከፈለጉ ይህንን ቅጽ 
ይፈርሙ። የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ።

“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፥ ______________________



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 ፕሮ ክቶች 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፥ _____________________

መረጃን ይፋ ማድረግን በተመለከተ አጠቃላይ
የመስማማት/ያለመስማማት ሁኔታ

የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ።    

ተማሪዎትን ለማስደሰት እንፈልጋለን! ስለ ሲ/ፒ/ኤስ እና ስለ ትምህርት ቤትዎ የተለያዩ መረጃዎችን ስንልክ ልጅዎትን ለማካተት 
እንድንችል ፍቃድ ለመስጠት እባክዎን ከታች ይፈርሙ።
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የተማሪው/ዋ ስም: _____________________________  የትምህርት ቤት ስም: ____________________  የክፍል ደረጃ፥: ____  RE
TURN



የተማሪው/ዋ ስም: _____________________________  የትምህርት ቤት ስም: ____________________  የክፍል ደረጃ፥: ____  

ትምህርት ቤት መድረሻ እና መለቀቂያ ሰዓት የዳሰሳ ጥናት

RE
TURN
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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 ከስዓት በፍት እና ለ ከስዓት ቦኃላ 1 አማራጭ ብቻ ያክብቡ።

 የትምህርት ቤት አውቶብስ        ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

 ከወላጅ/ከተንከባካቢ ጋር በብስክሌት       ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

 እራስን ችሎ በብስክሌት        ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

 እራስን ችሎ በእግር ጉዞ፣ በእስኩተር፣ በእስኬት ቦርድ    ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

 ወላጅ ከቤተሰብ ውስጥ ልጆችን ብቻ ይዞ ማጓጓዝ    ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

 ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር በጋራ መንዳት/ካርፑል     ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

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

 ታክሲ / ኡበር / ሊፍት       ከስዓት በፍት  ከስዓት ቦኃላ

ከመዋእለ ህጻናት - 8ኛ ክፍል ብቻ፥ የልጆች ሳምንታዊ ከትምህርት ቤት መለቀቂያ የጊዜ መርሃ ግብር

እባክዎትን በእያንዳንዱ የሳምንት ቀናት  

ላይ ልጅዎ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት  

እንዴት እንደሚጓዝ/እንደምትጓዝ ለማመልከት  

በእያንዳንዱ የሳምንት ቀናት ስር የስምዎትን የመ  

መሪያ ፊደላት በመጻፍ ምልክት ያድርጉ።  

ይሄ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት በሚለቀቁበት  

ሰዓት ይጠቅመናል።

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።



ካምብሪጅ ፐብሊክ ስኩልስ ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውሏቸው እና ቴክኖሎጂ ላይ 
የተመሰረቱ አገልግሎቶችን ሲጠቀሙ ተማሪዎች በመረጡት ስም እንዲጠሩ ይፈቅዳል።  እባክዎ ይህን ቅጽ ይሙሉ እና ልጅዎ 
ወደሚማርበት ትምህርት ቤት ይላኩ።

_________ ልጄ በትምህርት ቤት ውሎው እና ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶችን ሲጠቀም በመረጠው ስም 
እንዲጠቀም የሰም ለውጥ እንዲያደርግ ፍቃድ ሰጥቻለሁ።

_________ ልጄ በትምህርት ቤት ውሎው እና ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶችን ሲጠቀም በመረጠው ስም 
ለመጠቀም የሰም ለውጥ እንዲያደርግ አልፈቅድም።

   

 ወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ፊርማ፡ _______________________________________ ቀን፡ _______________

 ወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ስም፡  ________________________________ 

የካምብሪክ ፐብሊክ ስኩልስ የስም ምርጫ ቅጽ
ከ 6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ብቻ፡

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፥ __________________________________________________________

የካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መጻህፍት ካርድ አለማውጣት  
ለመዋእለ ህጻናት ብቻ። ለልጅዎት የቤተ-መጻህፍት ካርድ የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ገጽ ባዶውን ይተውት።
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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

  የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ __________________________________ ቀን፥ ___________________

  የተማሪው ፊርማ፥ ______________________________________ ቀን፥ ___________________

  የስራ ቀጣሪ ድርጅቶች

  የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ፥ _________________________________ ቀን፥ ___________________

  የተማሪው ፊር_________________________________________ ቀን፥ ___________________

  ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎች የትምህርት ተቋማት

  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።

መሰረታዊ የመገኛ አድራሻ መረጃን ይፋ አለማድረግ  
(ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ)
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የጤና ታሪክ ቅጽ  
የትምህርት ቤት ጤና ፕሮግራም 

RE
TURN

ይህ ቅጽ በልጁ ወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ መሞላት አለበት። የተሞላውን ቅጽ ለልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ይመልሱ።

የልጅ ስም ________________________________ የትውልድ ቀን_____________ ጾታ____ የክፍል ደረጃ____ የክፍል ቁጥር___  

አድራሻ________________________________________________________________________________________________

• • • • •  የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ መረጃ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

የወላጅ/አሳዳጊክ/ተንከባካቢ ቁጥር 1፦  ስም____________________________________________________________________________ 

ኢመይል_______________________________________ ስልክ ቁ (ቤት)_____________ (ሞባይል)_______________ (ስራ)_____________

የወላጅ/አሳዳጊክ/ተንከባካቢ ቁጥር 2፦  ስም____________________________________________________________________________ 

ኢመይል_______________________________________ ስልክ ቁ (ቤት)_____________ (ሞባይል)_______________ (ስራ)_____________

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ፦  ስም___________________________________ ያልዎት ግንኙነት______________ ስልክ ቁ _____________________

ስም___________________________________________________ ያልዎት ግንኙነት______________ ስልክ ቁ _____________________

• • • • •  የሕክምና ታሪክ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

የጤና ስጋቶች፦  ልጅዎ ነርሷ ማወቅ ያለባት የጤና ችግር አለው?   አዎን    አይ     

መልስዎ አዎን ከሆነ፡ እባክዎ ይግለጹ፡ _________________________________________________________________________________

ልጅዎ በሁሉም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍ ይችላል?    አዎን    አይ

አለርጂ፦  ልጅዎ አለርጂ ይኖረው ይሆን?    አዎን    አይ      መልስዎ አዎን ከሆነ፡ ለልጅዎ አለርጂ የሚያደርግለት ነገር ምንድነው?___________________________ 

ልጅዎ Epi Pen አለው ወይ?    አዎን    አይ

መድሀኒት፦  ልጅዎ በአሁኑ ጊዜ መድሃኒት ይወስዳል?    አዎን    አይ   

መልስዎ አዎን ከሆነ፡ ምን አይነት መድሀኒት(ቶች)?_______________________________________________________________________

ልጅዎ የኮቪድ-19 ክትባት ተቀብሏል?    አዎን    አይ        መልስዎ አዎን ከሆነ፡ ቀን__________________________ ዓይነት___________

ያለፈው የህክምና ታሪክ፦ የመጨረሻው በሐኪም የታየበት ቀን _________________________
ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት መካከል ለልጅዎ የሕክምና እንክብካቤ የተሰጠው ወይም እየተሰጠ ያለው የትኛው ነው፦ 

 አስም 
 የጭንቅላት መቁሰል/የጭንቅላት ጉዳት

 የስኳር በሽታ
 የልብ ህመም 

 የኩላሊት በሽታ 
 የአዕምሮ ጤንነት

 ኦርቶፔዲክ
 የሚጥል መሽታ (እንፍርፍሪት)

 ሌላ

• • • • •  የሕክምና አቅራቢ መረጃ  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

የጠቅላላ ሕክምና አቅራቢ፦  ስም _____________________________________ ክሊኒክ/የእንክብካቤ ቦታ ስም _______________________

የጠርስ ሐኪም፦   ስም ______________________________________________ ክሊኒክ/የእንክብካቤ ቦታ ስም _______________________

ሌላ አቅራቢ፦  ስም _________________________________________________ ክሊኒክ/የእንክብካቤ ቦታ ስም _______________________

የጤና ኢንሹራንስ አይነት፡    የብዙ ወይም የህዝብ ጤና      የግል ኢንሹራንስ      ሌላ _________________________________________

ሐኪም ወይም የጤና ኢንሹራንስ ከሌለዎት፦ 
የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ለማግኘት እርዳታ ይፈልጋሉ?     አዎን    አይ         
የጤና እንክብካቤ ኢንሹራንስ ለማግኘት እርዳታ ማግኘት ይፈልጋሉ?    አዎን    አይ

• • • • •  የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ስምምነት  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ለልጄ ጤና እና ደህንነት ተገቢ ሆኖ ሲወስን የትምህርት ቤቱ ነርስ መረጃን ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ለማካፈል ፈቃድ አለው/አላት።     አዎን    አይ

የትምህርት ቤቱ ነርስ ስለልጄ የሚከተለውን መረጃ ለልጄ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ለማካፈል እና ከእነሱ ለመቀበል ፈቃድ አለው/አላት፦ 

 በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች፦    አዎን    አይ                            የልጄ የሕክምና ሁኔታ፦    አዎን    አይ

 የአእምሮ ጤና/የምክር ጉዳዮች፦    አዎን    አይ            ሌላ፡: _______________________________

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

      የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ፊርማ፦ ____________________________________________________________________________ 

      ስምዎ ይጻፉ፦ _________________________________________________________________________ ቀን፦ _______________

ከካምብሪጅ የህዝብ ጤና መምሪያ ጋር ባለው የትብብር ስምምነት መሰረት፡ የትምህርት ቤቱ የጤና አገልግሎቶች ለ CPS ይሰጣሉ።
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እባክዎትን የስምዎትን የመ መሪያ ፊደላት በመጻፍ እያንዳንዱን ነጥብ መረዳትዎን እና መስማማትዎን ይግለጹ፣ ከዛም ከታች ይፈርሙ። 
የሚቻል ከሆነ እባክዎትን ስሞችን በእንግሊዝኛ ይጻፉ።

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
 ከዚህ በታች ስማችን የተዘረዘው፣ የተማሪውን ከትምህርት ቤት ያለመቅረት ፖሊሲ የመረመርን ሲሆን ከትምህርት ቤት መቅረት 

እና ያለፈቃድ/በፍቃድ የተከሰቱ ቀሪዎች የሚያስከትሉትን መዘዝ ተረድተናል።

______ የጦር መሳሪያዎች ፖሊሲ 
 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
 ከታች ያሉት ፊርማዎች ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲ እና የሶፍትዌር የስነምግባር ህግን መረዳታችንን እና በተጻፉት 

መመሪያዎች ለመገዛት መስማማታችንን ያረጋግጣሉ።

______ ሰነዶችን ማስወገድ
 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 
 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፥ ____________

የትምህርት ቤት መመሪያን በተመለከተ ማረጋገጫዎች
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የተማሪው/ዋ ስም: _____________________________  የትምህርት ቤት ስም: ____________________  የክፍል ደረጃ፥: ____  RE
TURN


