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Chncellor’s Parent Cabinet Ovewrview (Amharic )

የቻንስለሩ የወላጅ ካቢኔ ምርጫ ማመልከቻ 

የቻንስለሩ የወላጅ ካቢኔ (Parent Cabinet) ለወላጅ መሪዎች፣ ትምህርት ቤቶች ላይ ተጽእኖ በሚያሳድሩ ሥልት አቀፍ ፖሊሲዎች ዙሪያ ቻንስለሩን ቀጥታ እንደሚያ ስገነዝብ 
አካል ሆነው ያገለግላሉ። አባላቱም በዲሲፒኤስ ቢያንስ አንድ ልጅ ያላቸው ወላጆች (ገና ለወደፊቱም የዲሲፒኤስ ተማሪዎች ወላጆች ሊሆኑ የሚችሉትንም ለመቀበል ፈቃደኞች 
ነን። እነዚህም የልዩነት ስፋት ያለውን በርካታ የዲሲፒኤስ ማኅበረሰብን የሚያንጸባርቁ ይሆናሉ። ስብሰባዎችም ቻንስለሩን፡ አባላትን እና ዋና ዋና የዲሲፒኤስ መሥሪያ ቤት 
ሠራተኞችን ይይዛል። 

የአመልካች መረጃ (ይህ መረጃ በዲሲፒኤስ አባል ሠራተኛ ብቻ ይታየል።)  
(የሚጽፉ ከሆነ፣ እባክዎን በጥቁር ወይንም በሰማያዊ ቀለም ብዕር በመጠቀም ያትሙ።)

ከስም በፊት የሚገባ፣ ምሳሌ ማዕረግ (Prefix:) ______________________________________________
የራስ ስም፤ ______________________________________________
የአባት ስም፤ ______________________________________________
የስልክ ቁጥር፤ ______________________________________________
የኢሜይል አድራሻ፤ ______________________________________________
የቤት አድራሻ፤ ______________________________________________
መኖሪያ ቤት የሚገኝበት የአጎራባች ክልል/ቀጠና (ምስሌ. Brookland/Ward 6, Ward 4)______________________

እርግጠኛ ከሆኑ http://neighborhoodinfodc.org/reference.html ድረ ገጽን ይቃኙ
የልጁ ትምህርት ቤት፤ ______________________________________________
(ከአንድ ትምህርት ቤት በላይ ከሆነ ሁሉንም ይዘርዝሩl)
የልጁ የትምህርት ክፍል ደረጃ፤ ______________________________________________

ልጁ የሚናገራቸው ቋንቋዎች፤ ______________________________________________
(ጥሩ አድርጎ የሚናገራቸውን  ቍንቋዎች ይዘርዝሩ።) - በስብሰባዎች ላይ አስተርጓሚ ይፈለግ እንደሆነ ያመልክቱ። 
ሥራ/ሙያ፤ ______________________________________________
ለስብሰባ የሚፈለግ ማንኛውም ነገር*: ______________________________________________
(የልጅ ጥበቃ፣ ለአካል ጉዳተኞች የተመቻቸ ሁኔታ፣ የምግብ አለርጅ፣ ወዘተ) *እነዚህ አስፈላጊ ሁኔታዎች ለተመረጡ አባላት ተሟልተው እንዲገኙ ለማድረግ የስብሰባው አዘጋጆች የሚቻላቸውን 
ያህል ይሠራሉ። ሆኖም አንዳንድ እንደልጅ ጥበቃ የማሳሰሉ አገልግሎቶች ለመገኘታቸው ዋስትና አኖርም። 

ተብራርተው በጽሁፍ  የሚመለሱ ጥያቄዎች (እባክዎን ለሁሉም ጥያቄ መልስ ይስጡ፤ ለእያንዳንዱም ከ1-2 አንቀጾች)፤ 
እባክዎን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለየብቻ በአንዳንድ ገጽ ላይ ይመልሱ። በእያንዳዱ ገጽ ላይም ስምዎ ለመስፈሩ እና ከላይ የቀረቡት የአመልካቾቹ ማስረጃዎ ከገጹ ጋር አብረው  
ተያይዘው ለመቅረባቸው እባክዎን ያረጋግጡ። እያንዳንዱን ጥያቄ ከ 1-2 አንቀጾች መመለስ ይችላሉ። 

1. በቻንስለሩ የወላጅ ካቢኔ ውስጥ ለመሥራት ያነሣሣዎት ፍላጎት እና ሊያበረክቱ የሚችሉትንም አስተዋጽኦ ጭምር ያብራሩ።
2. በወላጅ ካቢኔ ውስጥ ለማገልገል የማኅበረስብዎ ጥሩ ተወካይ ሊያደርግዎ ያስቻሉዎትን ኔትዎርኮች እና የእርስዎንም የአባልነት ግንኙነት እባክዎን ያብራሩ። 
3. እንደ የወላጅ ካቢኔ አባልነትዎ፣ ሊያተኩሩባቸው የሚፈልጉ ሦስት ዋና ጉዳዮች እና ምክንያቶቹዎም ለምን እንደሆነ ያመልክቱ። 

ማረጋገጫ (Attestations)

ይህን ማመልከቻ ገቢ በማድረግ፣ ቀጥለው የተመለከቱትን መስፈርቶች ስለማሟላ ለቻንስለሩ ካቢኔ እንድመረጥ አመለክታለሁ።

 እኔ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነዋሪ ስሆን፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ቅጥር ሠራተኛ አይደለሁም።
 ልጄ/ልጆቼ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤት ይማራል ወይም ይማራሉ። (ወይም የዲሲ የወደፊት ተማሪ ቤተሰብ ነኝ።)

 መጋቢት (March) 10, 2015 ከ 5:30 – 8:00 ፒኤም ድረስ በሚካሄደው የመጀመሪያው 1ደኛ የወላጅ ካቢኔ ስብሰባ ላይ መገኘት የምችል ሲሆን፣ በየወሩ ማክሰኞ 
በሚካሄደው በ2ተኛው ስብሰባዎች ላይም እገኛለሁ ፤

 በወላጅ ካቢኔ ስብሰባ ላይ አየተገኙ መሳተፍ አንዳችም ዐይነት የነዋይ ጥቅምም ሆነ የወጭዎች ማካካሻ እንደማያስገኝ ኣረዳለሁ።

ማመልከቻዎች እና ምርጫዎች ሁሉ ማክሰኞ፣ ጥር (January) 20, 2015, በ 11:59 ኤኤም ላይ ገቢ መደረግ አለባቸው። በኦን ላይን ላይ ማመልከት የማይ 
ችሉ ወላጆች በፖስታ መልእክት መላክ ይችላሉ። ሆኖም ማመልከቻው በጊዜ መድረሱን ለማረጋገጥ፣ ፖስታ ቤት ገቢ ለመደረጉ ማኅተም የተደረገበት ቀን ከማክሰኞ፣ ጥር 
(January) 20, 2015 ያለፈ መሆን የለበትም። አመልካቾች ሁሉ ማመልከቻቸው ገቢ ለመሆኑ መረጋገጫ የሚደርሳቸው ሲሆን፣ የተመረጡ ደግሞ ቀጠሮ ለማስያዝ እንዲ ችሉ 
ማክሰኞ የካቲት (February) 17, 2015 ቀን ማሳሰቢያ እንዲደርሳቸው ይደረጋል።


