ኣብ ናይ 2015-16 ፎረም ወሇዲ ሱፐርኢንተንዯንት ይሳተፉ!
ኩሎም ወሇዲ፣ ቤተሰብን ኣባላት ማሕበረሰብን DPS ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ፍለይ ፎረም ወሇዲ ሱፐርኢንተንዯንት ክሳተፉ ተዓዲሞም
ኣሇዉ። መምሃሪ ክፍልታት መሐጎስቲ፣ ጠንካራታትን ምስ ውልቀ ድሌት ከመይ ከም ዝጠዓዓሙ ንምግባር እቲ ዲስትሪክት ዘሇዎ
ራኢን እቲ ዲስትሪክት ከመይ ከም ዝመሓየሽን ኣመልኪቱ ኣብ ዝግበር ዘተ ይተሓወሱና።

ብዛዕባ እቲ ፎረም ወሇዲ ሱፐርኢንተንዯንት


እቶም ፎረማት ወከልቲ ወሇዲ ብዛዕባ ቀንዲ ምንቅስቓሳት እቲ ዲስትሪክት ካብ ሱፐርኢንተንዯንት
ቶም ቦስቤርግ (Tom Boasberg) ዝመሃሩሎም ስሩዓት ክፍሇ ግዘታት እዮም።



ብተወሳኺ እቶም ናይቲ ፎረም ተሳተፍቲ/ተወከልቲ ዯቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ገዛ ዕውታት
ንኽኾኑ ዝሕግዙሎም ሓበሬታታትን መሳርሕታትን ይረኽቡ እዮም።



እቶም ተሳተፍቲ እቲ ፎረም ሓበሬታታት ምስ ርእሰ መምህሮም፣ CSC/ካውንስል ምምሕዳር ቤት
ትምህርትን ከም ELA PACs፣ PTOs፣ ወይ PTAs ዝበለ ጉጅሇታት መሪሕነት ወሇድን ዝሇዋወጡሎም
መሳርሕታት ክረኽቡ እዮም።



ተሳተፍቲ እቲ ፎረም ኣብ ቤት ትምህርቶምን ዲስትሪክቶምን ኣወንታዊ ሇውጢ ምምፃእ ክኽእለ
እዮም።

መተሓሳሰቢ ንወሇዲ፡- ንቲ ELA DAC ኣብ ፎረም ወሇዲ ይተሓወሱና (ንዝርዝር እቲ ተቓራኒ ኣንፈት ይርኣዩ)

ተርስዯይ፣ ሰፕተምበር 24፣2015
ናሽናል ዌስተርን ኮምፕሌክስ፣ 4655HumboldtSt.፣ ዴንቨር
ካብ ክልተ ተመሳሰልቲ ክፍሇ ግዘታት ኣብቲ ሓዯ
ይሳተፉ
ንጉሆ |9:15-11:15 ናይ ንጉሆ
ምሸት|6:15- 8:15 ናይ ምሸት
ንተሳተፍቲ ትርጉም፣ ምግብን እንክብካበ ህፃናት (3-12
ዓመት ዕድመ) ብናፃ ክወሃብ እዩ።
ን(TitleI) ወሇዲ ግልጋሎት መጓዓዓዝያ ክወህብ እዩ።
መጓዓዓዝያ ንምሕታት ብ720-423-2283 ክሳብ
ሰፕተምበር 18 ይዯውለ

በይዘኦም ብፍራይዯይ፣ ሰፕተምበር 18 ይመዝገቡ
ብ720-423-2283 ይዯውለ•ኣብ መስመር ብ:http://face.dpsk12.org ይመዝገቡ
ንተሳትፎኦም መረጋገፂ ብምሃቦም መቐመጢ፣ መስተንግዶን እንክብካበ ህፃናትን ብኣግባቡ ክንትልም ይሕግዘና።
ድሕሪ ምምዝጋቦ መዘኻኸርን ሓዯሽቲ ነገራትን ንምርካብ ብ Text@dpsforum ናብ 720-5451740 ፅሑፍ ይልኣኹ!

ናይ ELA DAC ወኪል ይኹኑ!
ይኹኑ
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፎረም ወለዲ ሱፐርኢንተንደንትን ELA DACንን ተሓወሱና
ሰፕተምበር 24፣፣2015|ናሽናል
ናሽናል ዌስተርን ኮምፕሌክስ፣ 4655HumboldtStreet፣፣ ዴንቨር

ብዛዕባ እቲ ELA DAC
 እቶም ELA DACታት ስሩዓት ኣኼባታት ኮይኖም ደቆም ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወፃኢ ተዛርብቲ ዝኾኑ ወለዲ ብዛዕባ እቲ
ዲስትሪክት ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ (ELLs) ዕውትነት ከመይ ይሕግዝ ከም ዘሎ ዝመሃሩሎም እዮም
 ብተወሳኺ ELA DAC ወኪላት ከም መጠን ወለዲ ELLs ብዛዕባ ዘለውዎም መሰላትን ሓላፍነታትን ንELL ተምሃሮኦም

ከመይ ገይሮም ዝሐሸ ድጋፍ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክመሃሩ እዮም። ናይ ELA ወለዲ ንናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተምሃሮ ድምፂ
መስማዕቲ ብምኳን ኣብ ቤት ትምህርቶምን ዲስትሪክቶምን ኣወንታዊ ለውጢ ምፍጣር ክኽእሉ እዮም።
 ናይ ELA DAC ወኪላት ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ገዛ ዕውታት ንምግባር ንምሕጋዝ ዘኽእልዎም ጠቐምቲ
ሓበሬታታትን መሳርሕታትን ክረኽቡ እዮም።
 ናይ ELA DAC ወኪላት ካብ DAC ዝረኸብዎ ሓበሬታ ምስ ርእሰ መምህሮም፣ ELA PAC(ኮሚቴ መማኸርቲ ወለዲ)፣
ካውንስል ምሕደራ CSC/ቤት ትምህርትን ካልኦት ናይ ELA ቤተሰባትን ዝለዋወጡሎም መሳርሕታት ክወሃቡ እዮም።

ፕሮግራም ሓዱሽ ፎረም ወለድን ELA DACን
DACን

ፎረም ወለዲ ሱፐርኢንተንደንትን ELA DACንን
ናይ ወለድና ግዘ ንምኽባርን ኣብ ግምት ብምእታውን እቶም ፎረማት ወለዲ
ሱፐርኢንተንደንትን ኣኼባታት ELA ኮሚቴ መማኽርቲ ዲስትሪክትን ብሓደ
እናካየድና ክንቅፅል ኢና።

(ናይ
ናይ ንጉሆ ሓባር ክፍለ ግዘታት ጥራሕ)
ጥራሕ
8:00 AM
9:15 AM

10:00 AM

ነዞም ናይ ሓባር ክፍለ ግዘታት ሓዱሽ ፕሮግራም ኣሎ፡-





ናይ ELA DAC ወኪላት ድሕሪ ፎረም ወለዲ ሱፐርኢንተንደንት ሓደ
ሰዓት ናይ ELA DAC ኣኼባ ኣብ ናይ ንጉሆ ክፍለ ግዘ ካብ 11:30
ንጉሆ–12:30 ቀትሪ ክሳተፉ እዮም።
ምሳሕ፣ ትርጉም፣ እንክብካበ ህፃናትን፣ መጓዓዓዝያ ክቐርብ እዩ

11:15 AM
11:30 AM

ፎረም ወለዲ ሱፐርኢንተንደንት
ንጉሆ 9:15—11:15

ኣኼባ ELA DAC
11:30 ንጉሆ—12:30
ንጉሆ
ቀትሪ

12:30 PM
1:00 PM

በይዘኦም ዓርቢ፣ ሰፕተምበር 18 ይመዝገቡ
ኣብቲ ናይ ወለዲ ፎረምን ELADACንን ንምስታፍ ብ720-4232283 ብምድዋል ይመዝገቡ ወይ ኣብ መስመር ብ:
http://face.dpsk12.org ይመዝገቡ
ንተሳትፎኦም መረጋገፂ ብምሃቦም መቐመጢ፣ መስተንግዶን እንክብካበ ህፃናትን ብኣግባቡ ክንትልም ይሕግዘና።

(ንዝርዝር
ንዝርዝር ፎረም ወለዲ ሱፐርኢንተንደንት ብተቓራኒ ገፅ ይርኣዩ)
ይርኣዩ

