
 

 

1200 First Street NE |Washington, DC 20002 | T 202.478.5738 | F 202.729.3778 | dcps.dc.gov 

Student Enrollment Checklist (Amharic) 
 
 
 
 
 

 

የተማሪ የምዝገባ ማገናዘቢያ ዝርዝር 

   (Student Enrollment Checklist) 
 

እንኳን ለ 2016-2017 የትምህርት ዓመት በሠላም አደረሰዎ! 
 

 መረጃዎችን ሁሉ  http//.dcps.dc.gov/enroll. ድረገጽ ላይ መመልከት ይችላሉ። የእነዚህ ትርጉሞች፣ በአማረኛ፣ 
በቻይኒስ፣ በ ፈረንሣይኛ፣ በ ኮሪያን፣ በ ስፖኒሽኛ፣  እና በ ቪየትናምኛ ቋንቋዎች ይገኛሉ።   

 መረጃው የተለወጠ ወይንም ትክክል ያልሆነ ከሆነ፣ እባክዎን ለውጡን  ቀጥታ በቅጹ ላይ ያድርጉን እና ከትምህርት ቤትዎ 
የትምህርት ቤት የምዝገባ ክፍል ኃላፊ ጋር አብራችሁ አጣሩ። 

 

የምዝገባ ጥንቅር ወረቀቶችዎን (enrollment packet) አጠናቆ ስለ መሙላት ጉዳይ ማንኛውም ዐይነት ጥያቄዎች ካሉዎት 
የልጅዎን ትምህርት ቤት ጽሕፈት ቤት ወይም ከዲሲፒኤስ የተማሪዎች የምዝገባ ክፍል ቡድን (DCPS Student Enrollment 

Team) ጋር  ቤትን ቀጥታ በ enroll@dc.gov ወይም 202-478-5738 ደውለው ለማነጋገር እባክዎን ወደ ኋላ አይበሉ። 
. 

 
 
 
ወደ ዲሲፒኤስ 
የሚመለሱ 
ተማሪዎች 

 
 ዓመተዊ የተማሪ መመዝገቢያ ቅጽ  
 በቤት ስለሚነገር ቋንቋ አሰሳ 
 በብዙኅን መገናኛ እንዲወጣ መደረግ 
 ከብሄራዊ ውትድርና ምልመላ ነፃ የመሆን አማራጭ (7ተኛ-12ተኛ ክፍሎች ብቻ) 
 ዲሲ የጠቅላላ የጤንነት ማረጋገጫ ቅጽ 
 ዲሲ የአፍ ውስጥ ጤንነት ማረጋገጫ ቅጽ 

 
 
 
አዲሲ 
የዲሲፒኤስ 
ተማሪዎች 

 
ለሚመለሱ ዲሲፒኤስ ተማሪዎች ሁሉ ቅጽ እና  አንድ የእድሜ ማረጋገጫ 

 
 የልደት ማስረጃ ምስክር ወረቀት 
 የሆስፒታል ማስረጃዎች 
 የበፊት ትምህርት ቤት ማስረጃዎች 
 ፖስፖርት 
 የጥምቀት ማስረጃ ምስክር ወረቀት 

 
 
 
 
 
ተጨማሪ 
መረጃዎች 
 

 
 የዲሲ  የነዋሪነት መመሪያ (DC Residency Verification Guidelines) 
 ዲሲ ሁለ አቀፍ የጤንነት ምስክር ወረቀት የአሞላል መረጃ (DC Universal Health Certificate 

Instructions) 
 ዲሲፒኤስ ለትምህርት ቤት ተሟልተው መገኘት የሚገባቸው የጤንነት እና የክትባት እስፈላጊ የሆኑ 

ጉዳዮች (DCPS School Health and Immunization Requirements) 
 ምግብ እንዲስጥ መጠየቂያ ቅጾች (Dietary Accommodation Forms) 
 ነጻ እና የቅናሽ ዋጋ ምግብ (FARM) ማመልከቻ ማስታወቂያ (Free and Reduced Price Meal 

(FARM) Application  Notification) 
 መድኃኒት እንዲሰጥ እና ሕክምና  እንዲደረግ ፈቃድ የመስጫ ቅጾች (Medication and Treatment 

Authorization Forms) 
 የተማሪዎች መብቶች የማስከበሪያ (PPRA) ፖሊሲ ማሻሻያ ማስታወቂያዎች (Notification of 

Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) Policy) 
 በ  FERPA የመብት ማስታወቂያ (Notification of Rights under FERPA) 
 የወላጅ የማወቅ መብት ማስታወቂያ (Parent Right to Know Notification) 

 የተማሪው ግላዊ መረጃዎች ይፋ ማድረግ (Release of Student Student Directory 

Information)  
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