ለ

የትምህርት ዓመት ምዝገባ እና ኪንደርጋርደን

የትምህርት ዓመት የመዋዕለ ህፃናት (ወይም ለኤድመንድስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት አዲስ ተማሪዎች) መጋቢት 3 ቀን 2021 መመዝገብ
እንጀምራለን.
ለመመዝገብ የምዝገባ ፓኬጆችን ወስደው በተመደበው ት / ቤትዎ በተመደበው ሳጥን ውስጥ መጣል ይችላሉ ፡፡ * የመኖሪያ ቤት
ማረጋገጫ (የኪራይ / የኪራይ ስምምነት ፣ የሞርጌጅ መግለጫ ፣ ወይም የቅርብ ጊዜ የፍጆታ ሂሳብ) ፣ የልደት ማረጋገጫ ፣ እና የልጅዎ
የክትባት ታሪክ። እንዲሁም በዲስትሪክቱ ድር ጣቢያ ላይ የመስመር ላይ ምዝገባ አሁን አማራጭ ይኖርዎታል።
በመስከረም ወር ለመጀመር የመዋለ ሕፃናት ተማሪን እየመዘገቡ ከሆነ እባክዎን ከየካቲት 8 ቀን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ከኪንደርጋርተን ጋር
በኮሚኒቲ ዌቢናር ማጉላት ዝግጅት ላይ እዚህ ይቀላቀሉፒሲ ፣ ማክ ፣ አይፓድ ፣ አይፎን ወይም አንድሮይድ መሣሪያ ይቀላቀሉ
ለመቀላቀል እባክዎ ይህንን ዩ.አር.ኤል. ይጫኑ
https://edmondsschools.zoom.us/j/82344326781?pwd=TlpzRVhiQysreXFPMUZDeG5KTDhNZz09
የይለፍ ኮድ: 154403
ወይም በስልክ ይቀላቀሉ
ይደውሉ (ለከፍተኛ ጥራት ፣ አሁን ባሉበት ቦታ ላይ በመመስረት ቁጥር ይደውሉ) ለአሜሪካ: +1 253 215 8782 or +1 669 900
6833 or +1 346 248 7799 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 646 876 9923
ደውል (ለከፍተኛ ጥራት ፣ አሁን ባሉበት ቦታ ላይ በመመርኮዝ ቁጥር ይደውሉ): - +1 253 215 8782 ወይም +1 669 900 6833
ወይም +1 346 248 7799 ወይም +1 301 715 8592 ወይም +1 312 626 6799 or +1 646 876 9923 እ.ኤ.አ.
የዌብናር መታወቂያ: 823 4432 6781
የይለፍ ኮድ: 154403
አለምአቀፍ ቁጥሮች ይገኛሉ-https: https://edmondsschools.zoom.us/u/kuci8Jwgx
ከኪኪንደርጋርተን ዝግጅት በኋላ ትምህርት ቤቶች በሶስት የተለያዩ አጋጣሚዎች የእንኳን ደህና መጡ ስብሰባዎችን ያካሂዳሉ ፡፡ የእንኳን
ደህና መጡ ክፍለ ጊዜዎች እና የቀጥታ ቪዲዮ ጉብኝቶች በት / ቤት ድርጣቢያዎች ላይ ይለጠፋሉ ወይም ለተጨማሪ መረጃ ት / ቤቱን
ማነጋገር ይችላሉ ፡፡ ለክፍለ-ጊዜዎች እና ለቪዲዮ ጉብኝቶች ለወደፊቱ ተደራሽነት በመስመር ላይ እንዲገኙ ይደረጋል ፡፡
ለኪንደርጋርተን ብቁ ለመሆን ልጅዎ እስከ ነሐሴ 31 ቀን 2021 ድረስ 5 ዓመት መሆን አለበት ፡፡ ከሴፕቴምበር 1 እስከ ታህሳስ 31 ቀን
2021 ባለው ጊዜ ውስጥ 5 ዓመት የሞላቸው ተማሪዎች ዝግጁነትን ለመለየት ማጣሪያን በተሳካ ሁኔታ በማለፍ ወደ ኪንደርጋርደን
ለመግባት ቀደም ብለው መገምገም ይችላሉ ፡፡ ወላጆች ለልጃቸው ምዘና ለማስያዝ እስከ ግንቦት 27 ቀን 2021 ድረስ ማመልከቻ ማቅረብ
አለባቸው ፡፡
ሂደቱን እና ተጓዳኝ ወጭዎችን የሚያብራራ የወላጅ ፓኬት ለመጠየቅ እባክዎ ታራ ታይታኖን በ
taitanot742@edmonds.wednet.edu ይደውሉ ወይም በ 425-431-7176 ይደውሉ ፡፡
* በኤድመንድስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ እያንዳንዱ ተማሪ በአድራሻ ወደ አንድ ትምህርት ቤት ይመደባል። ልጅዎ በየትኛው
ትምህርት ቤት እንደሚማር ለማወቅ እባክዎን ወደ ጎረቤት ትምህርት ቤት ፈላጊ ለመድረስ ወደ www.edmonds.wednet.edu
ይሂዱ ወይም ከታች ካሉት ቁጥሮች ውስጥ አንዱን ይደውሉ ፡፡
የመጀመሪያ ደረጃ (K-6): ታራ ታይታኖ, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176

ሁለተኛ ደረጃ (ግሩ 7-12): ሌስሊ አንደርሰን ፣ andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094
ማድሮና K-8 ወይም ለማፕልዉድ የወላጅ ህብረት ሥራ ፕሮግራሞች ፍላጎት ካለዎት ስለ ሎተሪ ሂደትዎ መረጃ ለማግኘት እባክዎ
ያነጋግሩ።
ማድሮና 425-431-7979
ማፕልዉድ 425-431-7519

