የመጀመሪያውን የ20152015-16 የዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ ይሳተፉ!
ይሳተፉ!
ሁሉም የDPS ወላጆች፣ ቤተሰቦች እና ማኅበረሰብ አባላት ለመጭው ልዩ የዋና ተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ ተጋብዘዋል። አስደሳች፣ ጠንካራ እና

ግለሰብ-ተኮር የሆኑ መማሪያ ክሎችን መፍጠር ስለሆነው የዲስትሪክቱ ራዕይ ለመወያየት እና ዲስትሪክቱ እንዴት እየተለወጠ እንደሆነ
ለመስማት ይምጡና ይገኙልን።

ስለ ዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ
•

መድረኮቹ የወላጆች ተወካዮች ስለዲስትሪክቱ ቁልፍ እንቅስቃሴዎች ከዋና ተቆጣጣሪው ከቶም
ቦአስበርግ /Tom Boasberg/ የሚረዱበት መደበኛ የስብሰባ ጊዜዎች ናቸው።

•

የመድረክ ተወካዮች የልጆቻቸውን ስኬት በት/ቤት እና በቤት መደገፍ እንዲችሉ ጠቃሚ መረጃዎች
እና መሳሪያዎች ይሰጧቸዋል።

•

የመድረኩ ተወካዮች ለት/ቤታቸው ርዕሰ-መምህር/ት፣ ለCSC/የት/ቤት አስተዳድር መማክርት እና
እንደ ELA PACs፣ PTOs፣ PTAs ላሉ ለወላጅ አመራር ቡድኖች ከመድረኩ ያገኟቸውን መረጃዎ
የሚያጋሩበት መሳሪያዎች ይሰጧቸዋል።

•

የመድረክ ተወካዮች በት/ቤታቸው እንዲሁም በዲስትሪክቱ ውስጥ አዎንታዊ ለውጥ ማምጣት
ይችላሉ።

ለELA ቤተሰቦች ትኩረት፦ ለELA DAC በወላጅ መድረክ ይገኙልን (ለዝርዝሩ በጀርባ ገጽ ይመልከቱ)

ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 24 ቀን 2015
National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver
ከሁለት አንድ ዓይነት ክፍለክፍለ-ጊዜዎች በአንዱ ይሳተፉ
ጧት |9:15ኤ.ኤም.-11:15ኤ.ኤም.
ማታ|6:15 ፒ.ኤም.- 8:15ፒ.ኤም.
ትርጉም፣ ምግብ እና የልጆች ጥበቃ (ለ3-12 ዓመት)
ለተሳታፊዎች በነፃ ይሰጣሉ።
የትራንስፖርት አገልግሎት ለ(ታይትል I) ወላጆች ይሰጣል።
የትራንስፖርት አገልግሎት ለመጠየቅ እስከ ሴፕቴምበር
18 ድረስ በ720-423-2283 ይደውሉ።

እባክዎ እስከ አርብ ሴፕቴምበር 18 ድረስ ይመዝገቡ!
ይመዝገቡ!
በ720720-423423-2283 ይደውሉ • በመስመር ላይ ይመዝገቡ፦http://face.dpsk12.org
መሳተፈዎን በማረጋገጥ፣ ለመቀመጫ፣ ለሻይ ቡና መስተንግዶ እና የልጆች ጥበቃን ለማቀድ እንድንችል ያግዙን።
ከተመዘገቡ በኋላ ለማስታወስ እና ለአዳዲስ ነገሮች @dpsforumን ወደ 720-545-1740 በአጭር የጽሑፍ
መልእክት ይላኩ!

ይሁኑ!
የ ELA DAC ተወካይ ይሁኑ!
ለመጀመሪያው የዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ እና ELA DAC ስብሰባችን ይገኙልን።
ሴፕቴምበር 24, 2015|National Western Complex, 4655 Humboldt Street, Denver

ስለ ELA DAC
 የELA DACs ስብሰባዎች ልጆቻቸው ከእንግሊዝኛ ውጭ የሆነ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሆኑ ወላጆች ዲስትሪክቱ ስኬታማ

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን (ELLs) እንዴት እየደገፉ እንደሆነ የሚረዱባቸው መደበኛ ስብሰባዎች ናቸው።

 የELA DAC ተወካዮች በተጨማሪም እንደ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎችን (ELLs) ወላጅነታቸው ያሏቸው መብቶችን እና
ኃላፊነቶችን ያውቃሉ፣ እንዲሁም ለELL ልጆቻቸው እንዴት በጥሩ ሁኔታ መቆም እንደሚችሉ ይማራሉ። የELA ተወካይ
ወላጆች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ድምጽ በመሆን በት/ቤታቸው እና በዲስትሪክቱ ውስጥ አዎንታዊ ለውጥ መፍጠር
ይችላሉ።
 የELA DAC ተወካዮች ልጆቻቸውን ለስኬት ለማድረስ በት/ቤትም ሆነ በቤት ውስጥ እንዴት በደንብ መደገፍ

እንዳለባቸው የሚያግዛቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣቸዋል።
 የELA DAC ተወካዮች ከDAC የሚያገኙትን መረጃ ለት/ቤታቸው ርዕሰ-መምህር/ት፣ ለELA PAC (የወላጅ አማካሪ
ኮሚቴ)፣ ለCSC/የት/ቤት አስተዳደር መማክርት እና ለሌሎች የELA ቤተሰቦች ለማጋራት የሚያስችሏቸው መሳሪያዎች
ይሰጣቸዋል።

አዲስ የወላጅ መድረክ እና የELADAC ጊዜ ሰሌዳ

የዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ እና ELA DAC
የወላጆቻችን ጊዜ ለማክበር የዋና ተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረኮችን ከELA
የዲስትሪክት አማካሪ ኮሚቴ ስብሰባዎች ጋር ማዳበላችን/ማቀናጀታችን
እንቀጥላለን።

ለእነዚህ የቅልቅል (የጋራ) ስብሰባዎች አዲስ የጊዜ ሰሌዳ አለ፦




ELADAC ተወካዮች ከእያንዳንዱ የዋና ተቆጣጣሪ-ወላጅ መድረክ የጧት
ስብሰባ ከ11:30ኤ.ኤም.-12:30ፒ.ኤም በኋላ የአንድ ሰዓት የELADAC ስብሰባ
ይካፈላሉ።

ምሳ፣ የቃል ትርጉም (ቱርጁማን)፣ የህፃናት ጥበቃ፣ እና የትራንስፖርት
አገልግሎቶች ይሰጣሉ።

(የጋራ (የቅልቅል)
የቅልቅል) የስብሰባ ክፍለክፍለ-ጊዜዎች ለጧት ጧት ብቻ)
ብቻ)
8:00
ኤ.ኤም.
ኤም.
9:15
ኤ.ኤም.
ኤም.

10:00
ኤ.ኤም.
ኤም.

የዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጆች መድረክ
9:15 - 11:15ኤ
ኤ.ኤም.
ኤም.

11:15 ኤ.ኤም.
ኤም.
11:30 ኤ.ኤም.
ኤም.

የELA DAC ስብሰባ
12:30
ፒ.ኤም.
ኤም.
1:00
ፒ.ኤም.
ኤም.

11:30ኤ
ኤ.ኤም.
ፒ.ኤም.
ኤም. - 12:30ፒ
ኤም.

እባክዎ እስከ አርብ ሴፕቴምበር 18 ድረስ ይመዝገቡ!
ይመዝገቡ!
በወላጅ መድረክ እና ELA DAC ለመሳተፍ 720-720--423
--423423-2283
ደውለው ወይም በመስመር ላይ (ኦንላይን)
ኦንላይን)፦
http://face.dpsk12.org
መሳተፈዎን በማረጋገጥ፣ ለመቀመጫ፣ ለሻይ ቡና መስተንግዶ እና የልጆች ጥበቃን በአግባቡ ለማቀድ እንድንችል ያግዙን።

(በዋና ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ-ወላጅ መድረክ ላይ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት በጀርባ ገጽ ይመልከቱ)
ይመልከቱ)

