የDPS አዲስ መጪዎች ማእከላት
አላማ፦
የአዲስ መጪዎች ማእከላት ለዩናይትድ ስቴትስ አዲስ የሆኑ፣ በእንግሉዝኛ ቋንቋ ብቃት የሌላቸው፣ በአገራቸው ውስጥ የመደበኛ ትምህርት ያቋረጡ እና
የአሜሪካ ትም/ቤትን ከአንድ አመት ላነሰ የተከታተሉ ተማሪዎችን የሚያግዙ በተወሰኑ የ DPS ትምህርት ቤቶች ያሉ ፕሮግራሞች ናቸው። በአዲስ
መጪዎች ማእከላት ተማሪዎች ከመሰረታዊ የእንግሊዝኛ ንባብ፣ ፅሁፍ እና የሂሳብ ክህሎቶች ጋር በአሜሪካ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ውጤታማ
እንዲሆኑ የሚረዷቸውን ክህሎቶች ይማራሉ። አብዛኞቹ አዲስ መጪ ተማሪዎች በመረጡት ትምህርት ቤት ትምህርቶችን ለመከታተል ዝግጁ
እስከሚሆኑ ድረስ፣ ለአንድ ወይም ለሁለት ሴሚስተሮች ያህል በአዲስ መጪ ማእከል ፕሮግራም ውስጥ ይቆያሉ።
የአዲስ መጪዎች ማእከላት የሚገኙበት ቦታ፦
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች

Isabella Bird Community School
2701 Lima St. Denver, CO 80238
(720) 423-9990
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

Merrill Middle School
1551 S. Monroe St. Denver, CO 80210
(720) 424-0600
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

Abraham Lincoln High School
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
(720) 423-5000
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

Place Bridge Academy (K-5)
7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224
(720) 424-0960
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

DCIS Montbello (6-12)
5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239
(720) 423-5900
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

ደቡብ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
1700 E. Louisiana Ave. Denver, CO 80210
(720) 423-6000
የትምህርት ቤቱ ድህረ ገጽ

ተማሪዎን እንደ አዲስ መጪ ተማሪ ማሳወቅ፦
በቤትዎ ትም/ቤት ውስጥ የሚገኙት የቢሮ ሰራተኞች ከእርስዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ለተማሪዎ የተሻለውን ምደባ ለመለየት የሰለጠኑ ናቸው። ተማሪዎ
የሚከተሉትን መስፈርቶች በሙሉ የሚያሟላ ከሆነ ለተጨማሪ ምዘና ወደ ተገቢው የአዲስ መጪ ማእከል ሊመሩ ይችላሉ፦
❏ ተማሪው/ዋ የተቋረጠ ወይም የተገደበ የመደበኛ ትምህርት ታሪክ አለው
❏ የ W-APT ምደባ ውጤት ተማሪው/ዋ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት እንደሌላቸው ያመለክታል። ምንም የ W-APT ውጤት ከሌለ፣
ተማሪዎቹ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እና በእንግሊዝኛ ዝቅተኛ የመጻፍ እና የማንበብ ችሎታን ያሳያሉ።
❏ ተማሪው/ዋ በመጀመሪያው ምደባ ወቅት፣ ለሁለት ወይም ከዚያ ላነሱ ሴሚስተሮች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ
ተመዝግበው ከነበረ።
DPS የምርጫ ዲስትሪክት ነው፣ ይህም ማለት በአካባቢዎ ት/ቤት፣ በ ELA ዞን ት/ቤት፣ በአዲስ መጪ ማዕከል፣ ወይም በማንኛውም DPS ት/ቤት
ልጅዎን ለማስመዝገብ በት/ቤቱ የምርጫ ሂደት ውስጥ በመሳተፍ ልጅዎን የማስመዝገብ ምርጫ አልዎት። በቤትዎ አቅራቢያ የሚገኘው የ DPS
ት/ቤት እና የ ELA ዞን ት/ቤቶች በቋንቋ ችሎታ ምክንያት ልጅዎን ላይመልሱት ይችላሉ።.
መጓጓዣ (ትራንስፖርቴሽን)፦
የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች፦ ተማሪዎች ከአዲስ መጪዎች ማዕከል ከ አንድ ማይል በላይ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ ወደ አዲስ መጪዎች ማዕከል
መጓጓዣ ይቀርባል።
የመሃከለኛ ደረጃ ተማሪዎች፦ ተማሪዎች ከአዲስ መጪዎች ማዕከል ከ 2.5 ማይሎች በላይ ርቀው የሚኖሩ ከሆነ ወደ አዲስ መጪዎች
ማዕከል መጓጓዣ ይቀርባል።
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች፦ ከአዲስ መጪዎች ማዕከል በ 3.5 ማይሎች ርቀት ላይ ለሚኖሩ ተማሪዎች በ RTD በኩል የህዝብ አውቶቡስ
መጠቀሚያ ቲኬት ይቀርባል።

የአዲስ መጪዎች ማዕከል ለተማሪዬ ትክክል ነው?

የአዲስ መጪዎች ማዕከላት ተማሪዎች ስለ አዲሱ ሀገራቸው፣ ስለ አዲሱ ቋንቋቸው እና ስለ አዲሱ ትምህርት ቤታቸው ለመማር ጥሩ ቦታ ሊሆን
ይችላል፣ ነገር ግን ቤተሰቦች ልጃቸው የትኛው ትምህርት ቤት እንዲከታተል እንደሚፈልጉ ሲያስቡ ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።
የወላጅ እና ተማሪ ምርጫ፦ በ DPS ውስጥ ላለው የምዝገባ ሂደት አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ምርጫ ዲስትሪክት፣ በ DPS ውስጥ ያሉ
ሁሉም ተማሪዎች እና ወላጆቻቸው በማንኛውም ትምህርት ቤት የመማር መብት አላቸው፣ ይህ ማለት በ DPS ውስጥ ያለ እያንዳንዱ
ትምህርት ቤት፣ የትምህርት ደረጃ፣ የቋንቋ ደረጃዎች ወይም የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ምንም ይሁን ምን ሁሉንም ተማሪዎች ለማገልገል ዝግጁ
ነው ማለት ነው።
እህት ወንድሞች እና ቤተሰብ፦ እህት ወንድሞችን፣ የአክስት ወይም የአጎት ልጆችን፣ የሩቅ ዘመዶችን፣ ጎረቤቶችን፣ ወይም ሌላ የምታውቁትን
ሰው በአንድ ትምህርት ቤት ማቆየት ይፈልጉ ይሆናል፣ እናም ይህ ችግር የለውም ይቻላል። ልጅዎ የአዲስ መጪዎች ማዕከል መስፈርትን
ስለሚያሟላ፣ በዚያ ትምህርት ቤት የግድ መማር አለበት ማለት አይደለም። ትምህርት ቤቶች የምደባ ምርጫዎን ማክበር አለባቸው።
መጓጓዣ (ትራንስፖርቴሽን)፦
የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች፦ ተማሪዎች በአውቶቡስ ፌርማታ አጠገብ የማይኖሩ ከሆነ፣ በአቅራቢያው ወደሚገኘው ድረስ ጉልህ ርቀት በግር
መጓዝ ሊኖርባቸው ይችላል። በተጨማሪም ወደ አዲስ መጪ ማዕከል በአውቶቡስ መድረስ ማለት፣ ልጅዎ ጠዋት ላይ ለአንድ ሰዓት እና
ከሰዓት በኋላ ለአንድ ሰዓት በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ ይቆያል ማለት ሊሆን ይችላል፣ ይህም ለአዲስ መጪ ማዕከል ምደባ
በሚወስኑበት ጊዜ ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል።
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች፦ ትላልቅ ተማሪዎች የህዝብ አውቶቡስ መጠቀሚያ ቲኬት ስለሚያገኙ ይህ ማለት ተማሪዎች በማለዳው ሰዓታት
ጎህ ሳይቀድ በፊት፣ እንዲሁም ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ዘግይተው ባሉ ሰዓታት ወደ አውቶቡስ ማቆሚያዎች በእግር ይጓዛሉ ማለት ሊሆን
ይችላል፣ ይህም ተማሪዎች በከተማው ውስጥ በሚጓዙበት ጊዜ በርካታ ዝውውሮችን ሊያካትት ይችላል።
ቀጣዩ ምንድን ነው?
ልጅዎ በአዲስ መጪ ማዕከል ለመሳተፍ ብቁ እንደሆነ ከታወቀ፣ የአዲስ መጪ ማዕከሉን የምዝገባ ፎርም በመሙላት እና ወደ ትምህርት ቤቱ ቢሮ
በመመለስ እሱን/እሷን ማስመዝገብን መምረጥ ይችላሉ። እርስዎ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ከተጨማሪ መረጃ ጋር የአዲስ መጪ ማዕከል
ያነጋግርዎታል።
ተማሪዎን በአቅራቢያቸው በሚገኘው ትምህርት ቤት ወይም በአቅራቢያቸው ላለው የ ELA ዞን ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ከመረጡ፣ የቢሮ
ሰራተኞች ምዝገባውን ለማጠናቀቅ እና ትምህርት ለመጀመር አስፈላጊውን ሰነዶች ያቀርባሉ።

