
(መረጃዎቹን ሁሉ ጉልህ አድርገው ይጻፉ)

ዓመታዊ የተማሪ መመዝገቢያ ቅጽ (ANNUAL STUDENT ENROLLMENT FORM)
2016-2017 የትምህርት ዓመት 

ስለተማሪው መረጃ (STUDENT INFORMATION)
የመጨረሻ ስም የራስ ስም የመካከል ስም ዲሲፒኤስ መታወቂያ ቁጥር#

የዘር መደብ
 ስፓኒሽ/ላቲኖ
 ስፓኒሽ-ላቲኖ ያልሆነ 
/ላቲኖ ያልሆነ 

ዘር (አንድ ወይንም ሁለት ምረጥ):
 አሜሪካን ኢንዲያን/የአላስካ ተወላጅ  የአላስካ ተወላጅ /የፓሲፊክ ደሴት ነዋሪ 
 ኤዣአዊ  ነጭ 
 ጥቁር/አፍሪካዊ አሜሪካዊ 

የትውልድ ዘመን (mm/dd/yyyy)

/ /
የተማሪው ጾታ

 ወንድ  ሴት 

የስልክ ቁጥር : ( )
የትውልድ ሁገር (ከዩኤስ ሌላ ከሆነ):

ተማሪው ለዲሲፒኤስ አዲስ ነው

የመንገድ አድራሻ አፓርትሜንት ቁጥር የቀድሞ ትምህርት ቤት (የዲሲፒኤስ ካልሆነ):
ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ

ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ ለልዩ ትምህርት አገልግሎት የ አሁን ጊዚ IEP  አዎን  የለም

የአሁ ጊዜ የ 504 እቅድ  አዎን  የለም

የክፍል ደረጃ በሚቀጥለው የትምህርት ዓመት (16-17)

PK3 PK4 K 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 ዐዋቂ 

አለርጂዎች (“አዎ”፣ ካሉ ቅጹን ያጠናቁ)  አዎን  የለም
የተከለከል ምግባ (“አዎ”፣ ካሉ ቅጹን ያጠናቁ)  አዎን  የለም
አስፈላጊ የሆነ ሕክምና (“አዎ”፣ ካሉ ቅጹን ያጠናቁ)  አዎን  የለም

የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ (PARENT/GUARDIAN INFORMATION)

ወላ/አሳዳጊ ዝምድና ሌላ ወላጅ/አሳዳጊ/ግኑኝነት ማድረግ የሚያል ሰው ዝምድና

የመንገድ አድራሻ የመንገድ አድራሻ

ከተማ ስቴት ዚፕ ከተማ ስቴት ዚፕ

የኢሜይል አድራሻ  ኢሜይል የመቀበል ምርጫ
 የቲክስት መልእክት የመቀበል ምርጫ 

የኢሜይል አድራሻ  ኢሜይል የመቀበል ምርጫ
 የቲክስት መልእክት የመቀበል ምርጫ

የቤት ስልክ የእጅ ስልክ የሥራ ስልክ  የቤት ስልክ የእጅ ስልክ የሥራ ስልክ ቁጥር

ስለ ውንድም ወይንም እህት መረጃ (SIBLING INFORMATION)

ስም 

የትማሪ መ/ቁ#

ትምህርት ቤት 

የትውልድ ዘመን

ወንድም ወይም እህት 1 ወንድም ወይም እህት 2 ወንድም ወይም እህት 3 ወንድም ወይም እህት 4

                           ለድንገተኛ ጊዜ የመገናኛ መረጃ (ከወላጅ/አሳዳጊ ሌላ) (EMERGENCY CONTACT INFORMATION (OTHER THAN PARENT/GUARDIAN)
ስም ዝምድና ስም ዝምድና

የመንገድ አድራሻ የመንገድ አድራሻ

ከተማ ስቴት ዚፕ ከተማ ስቴት ዚፕ

1. የቤት ስልክ የእጅ ስልክ የሥራ ስልክ ቁጥር 2. የቤት ስልክ የእጅ ስልክ የሥራ ስልክ ቁጥር

ስለ መኖሪያ ቤት ሁኔታ (በሚመለከተው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ) (HOUSING STATUS (CHECK ALL THATAPPLY)
   ቋሚ 


ሆቴልl/ሞቴል 


መጠለያ 


  መጠለያ የሌለው


 ካደጉ ልጆች በጋራ መኖር


 በማደጎ ቤት (Foster Care/CFSA


ማደጎ በመጠባበቅ ላይ ያለ


ያለ ወላጅ ብቻውን የቀረበ  



በተማሪው የመመዝገቢያ ቅጽ ላይ የሰፈረው አኃዛዊ መረጃ/ወይንም መረጃ በሚሥጥር ተጠብቀው የሚያዙ እና ህጋዊ ለሆነው ለዲሲፒኤስ ተግባር አገልግሎት ብቻ ሥራ ላይ እንደሚውል ዲሲፒኤስ ይስማማል። ይህንን ቅጽ አጠናቅቄ የሞላሁ ሲሆን፣ 
ከላይ የሰፈረው መረጃ ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ። መንግሥትን ለማሳሳት አገልግሎት የተሳሳተ መረጃ ምስጠት በሕግ እንደሚያስቀጣ ዐውቃለሁ።  ከዚህ በታች በፈረም የተስማማሁ መሆኔን ወይንም በዚህ ቅጽ ላይ የቀረበውን ለማድረግ እና 
ለመቀበል የተስማማሁ መሆኔን እገልጻለሁ። ቅጹ ከሚያዚያ (April) 1 በፊት መፈረም የለበትም።

ተማሪውን የሚያስመዘግበው ወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ ቀን 

School Name: __________________________

(Amharic)


