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አጠቃላይ መረጃ፦  
 
አንድ ተማሪ ለመመዝገብ የሆነ ትምህርት ቤት ላይ ማመልከቻ በሚያስገባበት ጊዜ፣ ተማሪው ለትምህርት ቤቱ በተወሰነው ክልል ውስጥ የሚኖር ከሆነ ትምህርት ቤቱ 
ተማሪውን የመመዝገብ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን፣ ትምህርት ቤቱ በክልሉ ውስጥ የማይኖር ከሆነ ደግሞ ትምህርት ቤቱ ተማሪው የት መመዝገብ እንዳለበት ወድያውኑ መረጃ 
ሊሰጠው ይገባል።    
 
ተማሪዎች ተምረው የተመረቁ ወይም በህግ የተከለከሉ ካልሆኑ በስተቀር 21 አመት እስኪሞላቸው ድረስ የመማር ሕጋዊ መብት አላቸው። ስለሆነም፣ ወደ ትምህርታቸው 
መመለስ የፈለጉ ተማሪዎች በመደበኛው የቀን መርሐግብር እንዲማሩ ወይም ደግመው እንዲማሩ የግድ ሊፈቀድላቸው ይገባል።   

የአካሄድ ቅደም ተከተሎች፦ 
የተማሪዎች ተሳትፎ በፊላደልፍያ ግዛት ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች በሚመለከት በፊት ይሰራባቸው የነበሩ የአካሄድ ቅደም ተከተሎች እና አሰራሮችን የሚከተለው 
የአካሄድ ቅደም ተከተል ተግባራዊ ከሚሆንበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ በአዲሱ የአካሄድ ቅደም ተከተል የሚተኩ ይሆናሉ።    
 
ተማሪ ለመማር ከተመዘገበበት ቀን ቀጥሎ ባለው ቀን ውስጥ ትምህርቱ እንዲጀምር ሊፈቀድለት የሚገባ ሲሆን፣ ምናልባት በሆነ ምክንያት እንደዛ ማድረግ እንኳ ባይቻል 
ትምህርት ቤቱ ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ ባሉት አምስት (5) የስራ ቀናቶች ውስጥ ትምህርት ማስጀመር አለበት። 22 Pa. Code §11.11(b)። 
 

ተፈላጊ መረጃዎች፦ 

ለተማሪዎቹ ምቹ እና ደህንነቱ የተረጋገጠለት ሁኔታ ለማመቻቸት ሲባል፣ ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን ነገሮች ሊጠይቅ ይችላል፦    

• በምዝገባ ጊዜ የወላጅ/የአሳዳጊ ፎቶ ቅጂ።  ይህ የፎቶው ቅጂ ተማሪውን የሚያመጣው እና የሚወስደው ማን እንደሆነ ለመለየት ይረዳን ዘንድ እዚህ በፋይል 
ውስጥ ይቀመጣል።  

• ከዚህ በተጨማሪ፣ ተማሪው በሚመጥነው የትምህርት ደረጃ ገብቶ የሚመጥነውን የድጋፍ ደረጃ እንዲያገኝ ለማድረግ ሲባል ትምህርት ቤቱ የጤና ወይም 
አካላዊ ምርመራ መረጃዎች፣ የትምህርት መረጃዎች፣ የተሳትፎ መረጃዎች፣ የግል ትምህርት ፕሮግራም መረጃ እንዲሁም ሌሎች ልዩ የሆኑ የትምህርት 
መረጃዎችን ሊጠይቅ ይችላል።  

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ ትምህርት ቤቶች ከተጠቀሱት መረጃዎች ውስጥ የፈለጉትን ሊጠይቁ የሚችሉ ቢሆንም፣ ተማሪ ለመመዝገብ ወይም እንዲማር ለማድረግ እንደ 
ቅድመሁኔታ ላያስቀምጡዋቸው እና እነዚህ ሰነዶች እስኪረከቡ ድረስ የተማሪውን ምዝገባ ወይም ተሳትፎ ላያጓትቱት ይችላሉ። ትምህርት ቤቱ ተማሪው ትምህርቱን 
ከጀመረ በኋላ ከወላጅ/አሳዳጊ ጋር በመሆን እነዚህን መረጃዎች የሚመለከቱ ስራዎችን ሊያከናውን ይችላል።    

ተፈላጊ ሰነዶች  

1) የተማሪው እድሜ ማረጋገጫ (ከሚከተሉት አንዱ ያስፈልጋል) 
የሚከተሉት ሰነዶች ተቀባይነት ያገኛሉ (የሚከተሉት ዝርዝሮች ፍጹም ተቀባይነት ያላቸው ናቸው ማለት ሳይሆን እንደአብነት የቀረቡ ናቸው)፦ 
• የህጻኑ ኦርጂናል የልደት ሰርትፊኬት  
• የህጻኑ የልደት ሰርትፊኬት ሕጋዊ ቅጂ  
• የህጻኑ ሕጋዊ ፓስፖርት  
• የህጻኑ የልደት ቀን ያለበት ኦርጅናል የክርስትና ሰርትፊኬት  
• የክርስትና ሰርትፊኬት ቅጂ – ሕጋዊ ወይም ትክክለኛና የልደት ቀን የሚያሳይ ሰርትፊኬት 
• የልደት ቀኑን የሚመለከት ከወላጆች ወይም ከዘመድ የተገኘ ሕጋዊ መግለጫ  
• የልደት ቀን የሚያሳዩ የቀድሞ የትምህርት መረጃዎች 

 
2) የክትባት መረጃ  (ከሚከተሉት አንዱ ያስፈልጋል) 

 የሚከተሉት ሰነዶች ተቀባይነት ያገኛሉ፦  
• የልጁ የክትባት ሰነድ፣  
• የሚፈለገው ክትባት በአግባቡ ተከናውኖ የተጠናቀቀ መሆኑ ወይም ገና በሂደት ላይ መሆኑ የሚያሳይ ከቀድሞ ትምህርት ቤት ወይም የሕክምና ቢሮ 

የተሰጠ ማረጋገጫ፣ 
• የሚፈለገው ክትባት ተከናውኖ የተጠናቀቀ መሆኑና ሰነዶች በቀጣይነት የሚቀርቡ መሆናቸው የሚያሳይከቀድሞ ትምህርት ቤት ወይም የሕክምና ቢሮ 

የተሰጠ የቃል ማረጋገጫ። 
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ክትባት ከመከተብ መታለፍ 

 (a)  በሕክምና ምክንያት መታለፍ። ሐኪሙ ወይም የሐኪሙ አጋዥ ክትባት የህጻናቱ ጤንነት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል የሚል የጽሑፍ መግለጫ ካቀረቡ 
ልጆቹ መከተብ አይኖርባቸውም። ሐኪሙ ክትባት በልጁ ጤንነት የሚያስከትለው ጉዳት እንደሌለ ሲያረጋግጥ ደግሞ ልጁ በዚህ ንኡስ ምእራፍ መሰረት 
መከተቡ የግድ ይላል።  

 (b)  በሃይማኖት ምክንያት መታለፍ። ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም በሕግ ከወላጅ ወይም አሳዳጊ ነጻ የሆነ ልጅ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ወይም ከሃይማኖት 
የማይተናነስ የሞራል ወይም ስነምግባር እምነት ላይ ተመስርተው መከተብ አስፈላጊ አይደለም የሚል መግለጫ በጽሑፍ በሚያቀርቡበት ጊዜ ልጆቹ መከተብ 
አይኖርባቸውም።  

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ ለያንዳንዱ የክትባት ሂደት ክትባት የጀመሩ ተማሪዎች ትምህርቲ ሊጀምሩ ይችላሉ። ተማሪው ሂደት ላይ ሆኖ ክትባቶቹን በተገቢው የጊዜ 
ገደብ ውስጥ የግድ እየወሰደ መቀጠል ይኖርበታል (ለምሳሌ፣ ተማሪው አንዴ ከተከተበ በኃላ በሰላሳ ቀናቶች ውስጥ ደግሞ ሁለቴ ይከተባል)። በፊላደልፍያ 
የጤና ዲፓርትመንት የበሽታ መከላክያ ክትባት ፕሮግራም ክፍል የፊላደልፍያ የትምህርት መግቢያ ክትባት መስፈርቶች ለማየት እባክዎ እዚህ ጠቅ ያድርጉ።  

  
3) የአድራሻ ማረጋገጫ (ከሚከተሉት ውስጥ ሁለቱም  (2) ብቻ ይፈለጋሉ) 

ተቀባይነት ያላቸው ሰነዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦  ትምህርት ቤቶች የቤተሰቡ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት ምክንያታዊ የሆኑ መረጃዎችን 
እንደየሁኔታው መውሰድ ይኖርባቸዋል።  

 
1. ውል 10. ሕጋዊ የትራንስፖርቴሽን ዲፓርትመንት (DOT) መለያ ካርድ  
2. የቤት መሥሪያ ብድር ውል ወረቀት  11. ወቅታዊ የክሬዲት ካርድ ደረሰኝ 
3. ወቅታዊ የፍጆታ ደረሰኝ (ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ኬብል፣ ስልክ)  12. የቅርብ ጊዜ የተሽከርካሪ ምዝገባ 
4. የቅርብ ጊዜ የንብረት ግብር ደረሰኝ  13. የአሁን አድራሻን የያዘ የመራጭ ምዝገባ ካርድ  
5. ሕጋዊ መንጃ ፍቃድ ወይም የአሁኑን አድራሻዎን የሚያሳይ የአድራሻ 

ለውጥ ካርድ   
14. የአሁን አድራሻን የያዘ የቅርብ ጊዜ የባንክ መግለጫ  

6. የአሁን አድራሻ የያዘ የማህበራዊ ዋስትና ቢሮ ደብዳቤ  15. የመንግስት የውስጥ ገቢዎች አገልግሎት (IRS) መግለጫ ወይም ሊሎች 
የደሞዝ ወይም ግብር መግለጫዎች ለምሳሌ፣ W2, 1040, 1099 

7. የአሁን አድራሻ የያዘ የህዝባዊ ድጋፍ ቢሮ ደብዳቤ  16. የአሁን አድራሻ የያዘ የቅርብ ጊዜ የሰራተኛ ደሞዝ መቀበያ ካርድ  
8. ህጻኑ በህጻናት አሳዳጊ ድርጅት ድጋፍ ስር/የህጻናት እንክብካቤ ኤጀንሲ 

ስር ከሆነ ያለው የህጻናት አሳዳጊ ድርጅት ድጋፍ/የህጻናት ተንከባካቢ 
እና DHS ደብዳቤዎች ለምዝገባ ተቀባይነት አላቸው  

17. ቤት አልባ ለሆኑ ተማሪዎች የመጠለያ ወይም መኖርያ ደብዳቤዎች 
ተቀባይነት ይኖራቸዋል።  

9. የወላጆች/የአሳዳጊ እና ህጻናት ስም(ስሞች) የያዘ ኦርጂናል የኪራይ 
ውል  

18. የተፈረመበት የንብረት ሽያጭ ውል፣ ውሉ በተፈጸመ በ 45 ቀናቶች 
ውስጥ ከተሰራ ኦርጂናል የውል ቅጂ ጋር   

 
4) የወላጅ ምዝገባ መግለጫ  (በትምህርት ቤቱ በቀረበው  EH40 የተማሪ መመዝገብያ ቅጽ ውስጥ ተካትተዋል) 

ተማሪው ከአደንዛዥ ዕጽ፣ አልኮል፣ የጦር መሳርያ ወይም በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ጉዳት ከማድረስ ጋር በተያያዘ ታግዶ የሚያውቅ ወይም ታግዶ የሚገኝ 
ወይም ተባርሮ የሚያውቅ ወይም ተባርሮ የሚገኝ ከሆነ ይሄንን የሚያሳይ የቅጣት ደብዳቤ ተማሪው ተሰጥቶት ሊማርበት ወደፈለገው የትኛውም ትምህርት ቤት 
ይዞ መሄድ ይጠበቅበታል። 24 P.S. §13-1304-A።  ትምህርት ቤቱ በዲስፕሊን ሰነዱ ወይም የቅጣት ደብዳቤው ላይ ባለው መረጃ ተመስርቶ ልጁን 
ትምህርት ላይከለክለው ወይም ላያዘገይበት ይችላል። ነገር ግን፣ ልጁ ከመሳርያ ጥቃት ጋር በተያያዘ በአሁኑ ጊዜ ተባርሮ የሚገኝ ከሆነ፣ ትምህርት ቤቱ ልጁ 
በተባረረባቸው ጊዜያት ውስጥ አማራጭ የትምህርት አገልግሎቶችን ሊያቀርብለት ይችላል። 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) የዲሲፕሊን ሰነዱ ወይም የቅጣት 
ደብዳቤው ተማሪው ቀድሞ ይማርበት ከነበረው ትምህርት ቤት የተባረረው ከመሳርያ ጥቃት ጋር በተያያዘ ሳይሆን በሌላ ምክንያት መሆኑ የሚያሳይ ከሆነ፣ 
ትምህርት ቤቱ ልጁ ትምህርት ሲጀምር የሚያስፈልገው አገልግሎት እና ድጋፍ መለየት ይቻል ዘንድ የልጁ የቀድሞ ብቃት እና ሰነዶች እንዲመረምር ይመከራል።  
 

5) የቤት የቋንቋ ጥናት (በትምህርት ቤቱ በቀረበው  EH40 የተማሪዎች ቅጽ ውስጥ ተካትተዋል) 
ሁሉም ለመጀመርያ ጊዜ ትምህርት ለመጀመር እየጠየቁ ያሉ ተማሪዎች የአሜሪካ የትምህርት ዲፓርትመንት ሲቪል መብቶች ቢሮ በሚያስቀምጣቸው 
መስፈርቶች መሰረት የቤት የቋንቋ ጥናት ሊሰጣቸው ይገባል።  የቤት የቋንቋ ጥናት ለማመቻቸት ሲባል ልጁ ትምህርት ከመጀመር ሊጓተት አይገባም።  
 

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Immunizations_Amharic.pdf
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