የአዲስ ገቢዎች
ትምህርትአካዳሚ
(NLA)
የትምህርት ቤት ዩኒፎርም
ለትምህርት ቤት፦
ኮሌታ ያለዉ ሰማያዊ፣ ጥቁር ወይንም
ቡናማ ቲሸርት
ካኪ (ቤዥ) ሱሪ / ቀሚስ

ለሰዉነት እንቅስቃሴ፦
FLC ቲ-ሸርት
ቱታ ወይም ቁምጣ
ዩኒፎርም ከሌለ= $5 ይክፈሉ

መታወቂያ

የትምህርት ሰዓታት
ትምህርት ቤት ለቁርስ ክፍት
የሚሆነነዉ፦
7:15 – 7:45 AM

የክፍል መጀመሪያ:-7:55 AM
የክፍል ማብቂያ:-2:59 PM
(ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ አርብ)

ክፍል የሚያልቀው፦1:59 PM
(ረቡዕ)

ነፃ ቁርስ
ነፃ ምሳ
ነፃ ሴፕታ ትራንስፓሰ
(አዉቶቢስ / ትሮሊ / የባቡር መንገድ)

1.5+ ማይልስ የሚኖሩ ከሆነ
ከትምህርት ቤት
በምክር ጊዜ ትራስፓስን ያግኙ
ረቡዕ/ሐሙስ/አርብ

የትምህርት ቤት አላቂ ዕቃዎች
አምስት (5) 1-የትምህርት ደብተሮች
እርሳሶች / እስክሪብቶዎች

ማቀፊያዎች

Translation and Interpretation Center (8/2017)

የሪፖርት ካርድ ቀኖች፦
ህዳር 20 -22, 2017
የካቲት 14-16, 2018
ግንቦት 2-4, 2018
ሰኔ 12፣2018
ትርጉም / አንድምታ
215-400-4180, ተጨማሪ #4

Franklin Learning
Center (FLC)
(FLC)

616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570
የፊላዴልፊያ ብዙ ቋንቋ ስርዓተትምህርት እና ፕሮግራሞች ትምህርት
ቀጠና / 215-400-4240

Newcomer Learning Academy Brochure (Amharic)

ወደ FLC NLA እንኳን ደሕና መጡ

NLA/ FLC ህጎች
አዎ ለአዲስ ጓደኞችን ማፍራት፣
ለማሰብ፣ ጥያቄዎች ለመጠየቅ እና
ለመማር!አዎ ለክለቦችን እና የሙዚቃ
ቡድኖችን መቀላቀል እና ስፖርታዊ
ጨዋታዎች ለመጫወት!
በክፍል ዉስጥ
ስልክ አይቻልም

የአዲስ ገቢዎች የትምህርት አካዳሚ ማዕከል የሚሆነው ለ፦
 ዕድሜያቸው 14 – 20ለሆኑ፤
 በቅርቡ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ለገቡ ፤ እና
 ከእንግሊዝኛ ዉጪ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ።
ተማሪዎች በተለያዩ የቋንቋ ተናጋሪዎች የምዘና ማዕከል (MAC)
በኩል ይቀላቀላሉ፦ 215-400-4240 (አማራጭ1). ተማሪ የሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት መረጃ ካለዉ ለ FLC ሮስተር ቢሮ
ወይም ለ MAC ሊሰጥ ይችላል።
በፊላዴልፊያ የትምህርት ቤት ክልል ለመመረቅ የሚጠየቀዉ ነጥብ
23.5 ነዉ፦ እንግሊዝኛ (4)፣ ታሪክ/ማሕበራዊ ሳይንስ(4)፣ ሒሳብ
(3-4)፣ ሳይንስ (3-4)፣ ግብረገብ (2)፣ ምርጫዎች (4)፣ የአካል ብቃት
እንቅስቃሴ (1) ጤና (.5)፣እና አንድ የዓለም ቋንቋ (2)።
መገኘትዎ በጣም አስፈላጊ ነዉ። ከትምህርት ቤት ከቀሩ
በወላጅዎ/አሳዳጊዎ የተፈረመበት ማስታወሻ (ደብዳቤ) ያፈልገዎትል። ለ
3+ ቀናት ከቀሩ ከሐኪም ማስታወሻ ያስፈልገዎታል። በሕመም፣
በቤተሰብ ሞት፣ በትምህርት ቤት ጉዞ፣ በሃይማኖታዊ ዓመት በአል
ወይም የቤተሰብ ሞት ምክንያት መቅረት «ይፈቀዳል»። ጥያቄ ካለዎት
እባክዎ አማካሪ መምህርዎን ያነጋግሩ።
«ቀደም ያለ መሰናበት» ካጋጠምዎት (በጊዜ ከለቀቁ) ከወላጅዎ/
አሳዳጊዎ ማስታወሻ ያስፈልገዎታል። 18 ዓመት ካልሆኑ ወላጅዎ/
አሳዳጊዎ ሊወስዱዎት ይገባል። ፎቶግራፍ የለው መታወቂያ ሊኖራቸዉ
ይገባል ።

ከታመሙ እባክዎ ለመምህርዎ ይንገሩ። መድኃኒት
የሚወስዱ ከሆኑ መድኃኒቱን በክፍል ቁጥር 111 ላለ ነርስ
መስጠት አለብዎት።
NLA 8 መምህሮች፣ የትምህርት ቤት አማካሪ እና የሁለት
ቋንቋ የምክር ረዳት (BCA) አለዉ። የ FLC የትምህርት ቤቱ
አማካሪ በኮሌጅ እና በስራ ዕቅድ አወጣጥ እና ማሕበራዊ / ስነልቦናዊ ድጋፍ በማቅረብ ሊረዳ ይችላል።BCA በትርጉም፣
ማሕበራዊ አገልግሎት፣ እና ማህበረሰብ ሊረዳ ይችላል።
የአሉታዊ ስነ-ምግባር ዉጤት«እገዳን»ያካትታል።እገዳ
የሚከተሉትን ባህርያት ለሚያሳዩ ተማሪዎች የሚሰጥ ትምህርት
ከለቀ በኋላ ተጨማሪ ወይም ትርፍ ሰዓት ትምህርት ቤት ውስጥ
ማሳለፍ ነው፦
 ለትምህርት ቤት ወይም ለክፍል የሚያረፍዱ
ተማሪዎች፣
 ክፍል የማይገቡ፣፣ እና/ወይም
 በክፍል ዉስጥ፣ በትምህርት ቤት መተላለፊያዎች፣
በመመገቢያ ክፍል፤ በትምህርት ቤት ጉዞ፣
ከትምህርት-ቤት በመሄድ እና ወደ ትምህርት-ቤት
በመምጣት ወዘተ በአሉታዊ(መጥፎ) ስነ-ምግባር
ላይ መሳተፍ

በትምህርት ቤት
ዉስጥ ኮፍያ ወይም
ኮፍያ ያለዉ ሹራብ
አይቻልም
ማጨስ፣ የአልኮል መጠጥ ወይም እጽ
አይቻልም

መገልገያ ዕቃዎች አይቻልም መሳርያ
አይቻልም

