
TIGRINYA 

እንቛዕ ናብቲ ብኦንላይን ዚምላእ መስርሕ መመልከቲ DeKalb County School 

District ብደሓን መጻእኩም 
 

ነዚ ብኦንላይን ዚምላእ መስርሕ መመልከቲ ምምላእ ቅድሚ ምጅማርኩም፡ ብኽብረትኩም ነዚ ዘድሊ ሰነዳትን ሓበሬታን ኣክቡ። ኣብ 2022-2023 ብኦንላይን ኣብ ዚካየድ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ-

ቆልዑ ንኽሳተፉ ብቑዓት ዝኾኑ ተማሃሮ፡ ካብ 2 መስከረም 2017- 1 መስከረም 2018 ዝተወልዱ እዮም። 

ኣብ መስርሕ ዕጫ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ዝውሰድ ስጉምታት 

1. ብኦንላይን ንምምልካት፡ ኣድራሻ ኢመይል ወለዲ የድሊ እዩ። 

2. ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ንዘሎ ኣድላዪ ሰነዳት ጽዓኑ 

3. ኣመልካቲ-ሓበሬታት (ኖቲፊኬሽን) ንምርካብ፡ ንኢመይልኩም ከምኡውን/ወይ ናይ ወለዲ ኤለትሮኒካዊ ሰሌዳ-ክትትል (ዳሽቦርድ) ፈትሹ 

4. ቦታ ምስተዋህበኩም፡ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ክትቅበልዎ ወይ ክትነጽግዎ ኣለኩም። 

5. ነቲ ቦታ እንተተቐቢልክሙዎ፡ ነዚ ዘድሊ ተወሳኺ ሰነዳት፡ ኣብቲ ዝተዋህበ ናይ ምዝገባ ግዜ፡ 11-29 ሚያዝያ 2022 ኣብ ሕሳብኩም ጽዓኑ 

6. ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጠባበቕቲ ዝኣተኹም እንተዄንኩም፡ እቲ ቦታ ትረኽብዎ እንተዄንኩም ክትፈልጡን ተወሳኺ መምርሒታት ንኽትረኽቡን ንኢመይልኩም ብቀረባ ተኸታተሉ 

7. ወለዲ ከምኡውን/ወይ መጉዚት ንመስርሕ ምዝገባ ክሳዕ ዝውድኡ፡ ቆልዑ፡ ኣብ ፕሮግራም ቅድመ-መዋዕለ-ቆልዑ ብወግዒ ኣይክምዝገቡን እዮም። እቶም ኣብ ናይ ፈለማ መዓልቲ 

ትምህርቲ ቅድሚ 10 ቅ.ቐ ኣብ ክፍሊ ዘይተረኽቡ ቆልዑ፡ ንቦታ ትምህርቲ ቅድመ-መውዓሊ ህጻናት ከምዝስእንዎ ኽግበር እዩ። 

ጠለባት ፕሮግራም 

1. ዕድመ ቆልዓ፡ ኣብ 1 መስከረም 2022 ኣርባዕተ ዓመት ኪኸውን ይግባእ 

2. እቲ ቆልዓ፡ ኣብ ዞባ DeKalb County School ዝቕመጥ ዘሎ ኪኸውን ይግባእ 

3. ወላዲ ናይ ማናቱ፡ ሰለስተ ማናቱ፡ ወዘተ እንተዄንኩም፡ ንሓደ ቆልዓ ሓንቲ መመልከቲ ከተቕርቡ ግዴታ ኣለኩም። ውላድኩም፡ ኣብቲ ዝርዝር ኣብ ቊጽሪ 22 እንተተመዝጊቡ፡ ንሓደ 

ካብቶም ማናቱ ንሓንቲ ቦታ ንኽትቅበሉ ሓደ ዕድል ክውሃበኩም እዩ፣ ነቲ ዝተረፈ ማንታ ድማ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተጠባበቕቲ ከምዝኣቱ ይኸውን። እቲ ኻልኣይ ዕድል ድማ ክልቲኦም 

ማናቱ ቦታ ክሳዕ ዝረኽቡ ምጽባይ እዩ 

መስርሕ 

ኣመልከትቲ፡ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ንዘሎ መጠወቒ “Apply Now” ብምጥዋቕ፡ ነቲ ብኦንላይን ዚምላእ መመልከቲ ዕጫን ብዛዕባ ዕጫ ዚምልከት ኲሉ ካልእ ሓበሬታን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣብ 

ዓመተ-ትምህርቲ 2022-2023 ዚቐርብ መመልከቲ ዕጫ ቅድመ-መዋእለ-ቆልዑ፡ ካብ ሰሉስ፡ 8 የካቲት 2022 ጀሚሩ ክኽፈትን ድሉው ኪኸውንን እዩ፣ ሰሉስ፡ 8 መጋቢት 2022 ድማ ከምዝዕጾ 

ኪኸውን እዩ። ነዚ መመልከቲ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልኩም መሊእኩም ክትውድእዎ ምስዘይትኽእሉ፡ ነቲ ዘእተኽሙዎ ሓበሬታ ብምዕቃብ (ሰይቭ ብምግባር)፡ ተመሊስኩም ክትመልእዎ ትኽእሉ እኳ 

እንተኾንኩም፡ ሰሉስ፡ 8 መጋቢት 2022 ግን ከተረክብዎ ይግባእ። እቲ ንዕጫ ዝኣቱ መመልከቲታት፡ ዝኾነ ምኽንያት ይሃሉ፡ ድሕሪ ሰሉስ፡ 8 መጋቢት 2022 ምስዝቐርብ ተቐባልነት የብሉን። 

ነዚ መመልከቲ ኣብ እትመልእሉ እዋን፡ ሓደ ድምጺ ጥራይ ክትረኽቡ ይፍቀደልኩም። ኣብቲ መመልከቲ እተቕርብሉ ዘለኹም ዞባ እትቕመጡ ዘለኹም ኽትኮኑ ይግባእ። እቲ ዕጫ ተኻዪዱ 

ምስተወድኤን ቦታ ምስረኸብኩምን፡ ወለዲ፡ ነቲ ዝተረፈ ሰነዳት ኣብ ፕላትፎርም ዕጫ ይጽዕኑ። ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ ኲሉ ሓበሬታ ክረጋገጽ እዩ። ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታ ምስእትህቡ ወይ ንመመልከቲኹም 

ዚድግፍ እኹል ሰነዳት ምስዘይተቕርቡ፡ እቲ ዝረኸብክሙዎ ቦታ ቅድመ-መዋዕለ-ቆልዑ ክትሕደጉ ኢኹም። ኣብዚ ገጽ'ዚ ንዘሎ ዝርዝር ኣገደስቲ ሰነዳት ብኽብረትኩም ርኣዩ። 

መመልከቲ ንኸተቕርቡ፡ ብኽብረትኩም ንመጠወቒ “Apply Now” ጠውቑ። 

**መመልከቲ ምእታው፡ ኣብዚ ፕሮግራም'ዚ ተቐባልነት ንኽትረኽቡ ውሕስነት ኣይህብን እዩ። 



TIGRINYA 
ንቕድመ-መዋዕለ ህጻናት ዘድሊ ሰነዳት 

መመልከቲኹም ኣብ ዕጫ ንኽኣቱ፡ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዝካየድ መስርሕ መመልከቲ ክጽዓን ዘድሊ ሰነዳት። 

1. መረጋገጺ ወሊድ ውላድኩም፡ ዕለት 1 መስከረም 2022 ወይ ቅድሚኡ፡ ኣርባዕተ ዓመት ዚግበረ ኪኸውን ይግባእ። 

• እተመስከረሉ ኦሪጂናል ምስክር ወረቐት ልደት፣ ኣብ ግዜ ወሊድ እተዋህበ ወረቐት ሆስፒታል፣ መንበሪ ፍቓድ፣ ሮዛ ካርድ ወይ ፈደራላዊ ካርድ I-94፣ ወይ ፓስፖርት ቆልዓ (ቅዳሓት ናይዚ 

ሰነዳት'ዚ ግን ተቐባልነት የብሉን) 

2. መረጋገጺ ሕጋዊ መጉዚትነት (ዝምልከት እንተኾይኑ) 

• ስምኩም፡ ኣብ ወረቐት ልደት ውላድኩም ምስዘይህሉ ጥራይ የድሊ። 

3. መረጋገጺ ወረቐት መንነት ወላዲ/መጉዚት 

• ከም መምርሒ ፍቓድ ተሽከርከርቲ ጆርጅያ ወይ ብቑዕ ፓስፖርት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ብኽፍለ-ሃገር ወይ መንግስቲ እተዋህበ ስእሊ ዘለዎ ወረቐት መንነት 

4. መረጋገጺ ፍቓድ መንበሪ ጆርጅያ ናይ ወላዲ/መጉዚት* 

• ብስምኩም እተገብረ ስምምዕ ለቓሕ ገዛ (ሞርጌጅ) ወይ ክራይ ወይ ብስምኩም እተዳለወ ናይ ኤለትሪክ፡ ጋዝ ወይ ማይ መኽፈሊ ውዕል፣ መኽፈሊ ኬብል ተለቪዥንን ተሌፎንን ቅቡል 

ኣይኮነን 

*ምስ ካልእ ሰብ ትቕመጡ እንተልይኹም፡ እሞ ኸኣ ብስምኩም እተገብረ መኽፈሊ ውዕል ክራይ፡ ሞርጌጅ ወይ ኣገልግሎት ማይን ኤለትሪክን ምስዘይህልወኩም፡ ነዚ ዝስዕብ ከተረክቡ ይግባእ፥  

እተፈረመን ብትካል ኖታሪ እተመስከረሉን ፍቓድ መንበሪ ከምኡውን ብስም ናይቲ ምስኡ እትቕመጥሉ ዘለኹም ሰብ እተገብረ ውዕል ክራይ/ሞርጌጅ ወይ መኽፈሊ ኣገልግሎት ማይን ኤለትሪክን 

ከምኡውን ምስቲ ፍቓድ መንበሪ ዝሰማማዕ ኣድራሻ ዘርኢ ስም መጒዚት ቆልዓ ዘለዎ ኣድራሻ ደብዳቤ። 

ስም ውላድኩም ከምእተመርጸ ናይ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ምስተቐበልኩም፡ ነቲ ዝረኸብክሙዎ ቦታ ብኦንላይን ክትቅበልዎን ነዚ ዝስዕብ ሰነዳት (#5-#8) ድማ ኣብ እዋን ምዝገባ፡ 

ማለት 11-29 ሚያዝያ 2022 ክትጽዕኑ ይግባእ። 

5. ናይ ውላድ ኦሪጂናል ካርድ ማሕበራዊ ውሕስነት (ሶሽያል ሰኲሪቲ) ወይ "መንሓፊ ወረቐት (ወይቨር)” 

•  ምሕረት ክፍሊት ክውሃብ ዘድሊ እንተኾይኑ፡ ኣብ ግዜ ምዝገባ ንዓኹም ክውሃብ እዩ። 

6. ካርድ ፒችካርድ ቆልዓ (Child’s Peachcare card)፡ ካርድ መዲከይድ (Medicaid card)፡ ካርድ መድሕን ጥዕና፡ ካርድ EBT (ረድኤት ምግቢ (ፉድ ስታምፕ)) ከምኡውን/ወይ 

TANF (ዝምልከት እንተኾይኑ) 

 

7. ምስክር-ወረቐት ክታበት (3231) 

 

8. ወረቐት ምስክር ምርኣይ፡ ምስማዕ፡ ማኣዛዊ ምግብን መርመራ ስንን (3300) 

ምደባ ቦታ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት፡ ኣብ ተቐባልነት/ብቕዓት ኣድለይቲ ሰነዳት እተሞርኮሰ እዩ። 


