DPS ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸል (NEWCOMER CENTERS)
ዕላማ:
ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸላት (Newcomer Centers) ኣብ ሓደ ሓደ ናይ DPS ቤት ትምህርቲታት ዘለዉ ፕሮግራማት እንትኾኑ ንናብ ዩኤስ ዝመፁ
ሓደሽቲ፣ ኢንግሊሽ ብዙሕ ዘይኽእሉ፣ ኣብ ሃገሮም ትምህርቲ ደው ኣቢሎም ኣብ ኣሜሪካ ንካብ ሓደ ዓመት ዘይሓልፍ ግዘ ዝተመሃሩ ተመሃሮ ዝሕግዝ
እዩ። ኣብ ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸላት (Newcomer Centers)፣ ተመሃሮ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቤት ትምህርቲታት ከመይ ከምዝሳኸዐሎም ይመሃሩ፣
ምስ መሰረታዊ ናይ ኢንግሊሽ ምንባብ፣ ምፅሓፍን ናይ ሒሳብ ክእለታትን። መብዛሕትኦም ሓደሽቲ መፃእቲ (Newcomer) ተመሃሮ ንሓደ ወይ ክልተ
መንፈቓት ኣብ ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸል (Newcomer Center) ፕሮግራማት ይፀንሑ፣ ኣብ ዝደልይዎ ትምህርቲ ክሳብ ምስታፍ ዝጅምሩ።
ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸላት (NEWCOMER CENTERS) ኣድራሻታት:
ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲታት

ማእኸላይ ቤት ትምህርቲታት

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲታት

Isabella Bird Community School
2701 Lima St. Denver, CO 80238
(720) 423-9990
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

Merrill Middle School
1551 S. Monroe St. Denver, CO 80210
(720) 424-0600
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

Abraham Lincoln High School
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
(720) 423-5000
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

Place Bridge Academy (K-5)
7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224
(720) 424-0960
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

DCIS Montbello (6-12)
5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239
(720) 423-5900
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ
South High School
1700 E. Louisiana Ave. ደንቨር፣ CO 80210
(720) 423-6000
ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

ተመሃሮኹም ከም ሓደሽቲ መፃእቲ ምፍላይ:
እቲ ናይ ገዛኹም ቤት ትምህርቲ ቢሮ ስታፍ ንተመሃሮኹም ዝበለፀ ምደባ ንምርካብ ምሳኹምን ምስ ቤተ ሰብኩምን ክሰርሕ ዝሰልጠነ እዩ።
ተመሃሪኹም እዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት እንተኣማሊኡ ናብ ዝግበአኩም ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸል ሪፈር ክተበሃሉ ኢኹም:
❏ እቲ ተመሃሪ ዝተኣጓገለ ወይግዱብ ናይ ስሩዕ ትምህርቲ ታሪክ ኣለዎ
❏ W-APT ከምዘርእዮ እቲ ተመሃሪ ኢንግሊሹ ብቑዕ ኣይኮነን። ናይ W-APT ውፅኢት እንተዘይሃለዩ፣ እቲ ተመሃሪ ዝተወሰነ ትምህርቲ ብናይ
ሃገሩ/ራ ቋንቋን ኢንግሊሽን ኣለዎ/ዋ።
❏ እቲ ተመሃሪ፣ ኣብ ናይ መጀመርያ ምደብኡ ኣብ ናይ ዩኤስ ቤት ትምህርቲ ንክልተ ወይ ትሕቲኡ መንፈቕ ተመዝጊቡ።
DPS ናይ ምርጫ ኣውራጃ እዩ፣ እዚ ማለት ተመሃሮኹም ኣብ ናይ ገዛኹም ቤት ትምህርቲ፣ ELA ዞን ቤት ትምህርቲ፣ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል
ክተመዝግብዎም ትኽእሉ ኢኹም፣ ወይ ቆልዓኹም ኣብ ዝኾነ ናይ DPS ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መረፃ ከይዲ ክትሳተፉ
ትኽእሉ። ናብ ገዛኹም ቀረባ ዝኾነ ናይ DPS ቤት ትምህርቲን ELA ዞን ቤት ትምህርቲን ተመሃሪኹም ኢንግሊሽ ብቕዓቱ እኹል ኣይኮነን ኢሎም
ኣይንምዝግብን ዘይክብልዎ ይኽእሉ እዮም።
መጎዓዓዝያ:

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ: እቲ ተመሃራይ ካብ እቲ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ሓደ ማይል ርሒቑ ዝነብር ኮይኑ መጎዓዓዝያ
ይቕረበሉ።

ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ: እቲ ተመሃራይ ካብ እቲ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ልዕሊ 2.5 ማይል ርሒቑ ዝነብር እንተኾይኑ
መጎዓዓዝያ ይቕረበሉ።

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ: እቲ ተመሃራይ ካብ እቲ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ልዕሊ 3.5 ማይል ርሒቑ ዝነብር እንተኾይኑ
ብ RTD ህዝባዊ ኣውቶቡስ ክቕረበሉ እዩ።
ናይ ሓደሽቲ መፃእቲ ማእኸል ንተመሃርየይ ፅቡቕ ድዩ?
ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ተመሃሮ ብዛዕ ሓድሽ ሃገሮም፣ ሓድሽ ቋንቋኦምን ሓድሽ ቤት ትምህርቲታቶምን ዝመሃሩሉ ፅቡቕ ቦታ እዩ; እንተኾነ ግን
ቤተ ሰባት ቆልዓኦም ኣበይቤት ትምህርቲ ክሳተፍ ከምዝደልይዎ ንምውሳን ብዙሓት ነገራት ኣብ ግምት ከእትዉ ኣለዎም።

ናይ ወለዲን ተመሃራይን ምርጫ: ንናይ DPS ምዝገባ ከይዲ ሓደሽቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ምርጫ ኣውራጃ ስለዝኾነ፣ ኩሎም
ተመሃሮን ወለዶምን ኣብ DPS ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ናይ ምምዝጋብመሰል ኣለዎም፣ እዚ ማለት ኩሉ ኣብ DPS ዘሎ ቤት ትምህርቲ ን
ኩሎም ተመሃሮ ከገልግል ድልው እዩ፣ ናይ ትምህርቲ ድሕሮ፣ ናይ ቋንቋ ደረጃ፣ ወይ ናይ ሃገር ቋንቋ ብዘየ ገድስ።
ኣሕዋትን ቤተ ሰብን: እንድሕር ኣሕዋት፣ ደቂ ሓው ኣቦ ሃትኖታትኩም፣ ዘመዳትኩም፣ ጎረባብትኹም ኣብ ተመሳሳሊ ቤት ትምህርቲ
ክተመዝግቡ እንተደሊኹም እውን ትኽእሉ ኢኹም። ተመሃሪኹም ናብ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ሓሊፉ ኣሎ ማለት፣ ትምህርቲ እውን
ኣብኡ ክመሃር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ምደባ ምርጫኹም ከኽብር ኣለዎ።

መጎዓዓዝያ:
ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ: እቲ ተመሃራይ ኣብ ጥቓ ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ እንድሕር ዘይነብር ኮይኑ ናብ ዝቐርቦ ደው
መበሊ ብእግሪ ክጎዓዝ እዩ። ብተወሳኺ፣ ናብ እቲ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ተመሃሪኹም ኣውቶቡስ ዝጥቀም እንተኾይን ንጉሆን ድሕሪ
ሰዓትን ንሓደ ሰዓት ክጎዓዝ እዩ ማለት እዩ፣ ኣብ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ኣብ ምምዝጋብ ግዘ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ።
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ: ዓበይቲ ተመሃሮ እዮም ናይ ኣውቶቡስ መጥቀሚ ዝወሃቦመም፣ ስለዚ ክሳብ እቲ ናይ ኣውቶቡስ
ደው መበሊ ለይቲ ተሲኦም ክጎዓዙ እዮም ምሸት እውን ናብ ገዝኦም ምስ መሰየ ክጎዓዙ እዮም ማለት እዩ፣ ተመሃሮ ኣብ እቲ ከተማ ቻፍ
ክጎዙ ስለ ዝኽእሉ ብዙሓት ዝውውራት ከካትት ይኽእል።
ቀፂሉ እንታይ እዩ?
ተመሃሪኹም ንናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእከል ብቑዕ ተባሂሉ እንተሓሊፉ፣ ናይ ሓድሽ መፃእቲ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ብምምላእ ንተመሃሪኹም ኣብዚ
ክተመዝግብዎ/ዋ ትኽእሉ። ቀፃሊ እንታይ ትገብሩ ከምዘለኩም ምስ ዝበለፀ ሓበሬታ ብናይ ሓድሽ መፃእቲ ማእኸል ክንገረኩም እዩ።
ተመሃሪኹም ኣብ ቀረባኹም ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህትሪ ወይ ዝቐረበ ELA ዞን ቤት ትምህርቲ ክተመዝግብዎ እንተደሊኹም፣ እቲ ናይ ቢሮ ስታፍ
ንምዝገባ ዝኾኑ ሰነዳት ከቕርበልኩም እዩ።

