
አድማዎች CRITERIA 
ቻርተር ትምህርት ቤቶች የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ስለሆነ ለነጻነት የሚያገለግሉበት ለሁሉም የማሳቹሴትስ ተማሪዎች ክፍት ናቸው. ይህ ማለት 
Benjamin Banneker Charter Public School በዘር, በቀለም, በብሄራዊ ማንነት, በሃይማኖት, በጾታ, በዘር, በፆታዊ ግንኙነት, በአዕምሮ 
ወይም በአካል ስንኩልነት, በዕድሜ, በትውልድ ሃላፊነት, በአትሌትክ አፈፃፀም, ልዩ ፍላጎት, ተማሪዎችን በመመልመል ወይም በማስታወቅበት 
ጊዜ በእንግሊዝኛ ወይም በውጭ ቋንቋ, ወይም ቅድመ ትምህርታዊ ስኬት. በተጨማሪም, Banneker በየትኛውም ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ 
አድልዎ ለማድረግ ወይም እንደ አድልዎ ለመድፍ የታሰቡ የመድፈር መስፈርቶችን ላያመጣ ይችላል. 
M.G.L. ሐ. 71, § 89 (ሜ); 603 CMR 1.05 (2) 
 
ባንኒኬር ሁሉም ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው የት / ቤቱ ዋና ተልዕኮ እና ትኩረት እንዲረዱ እና የት / ቤቱ ማህበረሰብ አካል መሆን ይፈልጋሉ. 
Banneker K-6 ት / ቤት ነው. የ1-ዓመት መዋለ ህፃናት ተማሪ 5 ኛ አመት በጥቅምት (October) 1 ማመልከቻ መሆን አለበት. የሁለት 
ዓመት የአጸደ ህፃናት ተማሪ በመጋቢት (March) 31 ላይ 4 (4) መሆን አለበት ይህም ህፃናት በአመቱ ዓመቱ መጀመሪያ ላይ 4.5 (አስራ 
አምስት) ዓመት ይሆናል. ማመልከቻዎችን ለመቀበል ቀነ-ገቡ የሎተሪው ዕለቱ ከመጋቢት ሁለተኛው ረቡዕ ቀን በፊት ነው. የሕዝብ ቻርተር 
ትምህርት ቤት ስለሆንን አንድ ተማሪ ብቁ የማይሆንበት ብቸኛ ምክንያት እድሜያቸው ወይም የማሳቹሴትስ ነዋሪዎች አይደሉም. ሁሉም 
ክፍሎች, ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ 6 ዓመት ሙሉ ተቀባይነት አላቸው. 
 
የ BBCPS ዕድገት ዕቅድ 
የ Banneker ከየትኛውም ከተማ ወይም ከተማ ወደ ቻርተር ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎች ብዛት በክልል ደረጃ ላይ ገደብ ላስቀመጠ ገደብ 
አለው. ትምህርት ቤቱ ከ 20 በመቶ በላይ ተማሪዎች ከቦስተን እስከ 2020 ድረስ በመውሰድ የተወሰነ ነው. እ.ኤ.አ. ሰኔ 2015 ጀምሮ የ 
Banneker የተማሪ አካል ከቦስተን ከ 20 በመቶ በላይ ተማሪዎች የተገነባ በመሆኑ ባንኬር በቦስተን የሚኖሩ አዲስ አመልካቾችን ለማግኘት 
በየአመቱ ከ 15 በመቶ በላይ የሚሆኑ ቦታዎችን, በአሁኑ ጊዜ በቢኤስሲፒኤስ የሚገኘ ተማሪ ከወንድሞች እና እህቶች በስተቀር. ይህም ማለት 
የቦስተን ተማሪዎችን በመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ሆነው ሌሎች ተማሪዎች ለመግቢያ ፈቃድ ይዘው ይቆያሉ, ከ 20% በላይ በቦስተን በ 2020 
ዓ.ም. 
    በአንድ የትምህርት ዓመት ውስጥ በቻርተር ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች ጠቅላላ ቁጥር ከትምህርት ቤቱ ቅድመ ትምህርት (ቅድመ 
መዋዕለ ሕጻናት) 
 በ 603 CMR 1.08 (5) እና በተጠቀሱት የተማሪዎች ጠቅላላ ብዛት መሠረት ባለፈው በጀት አመት ለዲፓርትመንት የተማሪ የምዝገባ ዘገባ 
 በትምህርት ቤቱ ቻርተር የዕድገት ዕቅድ ውስጥ. 
 

 
Benjamin Banneker Charter Public School የሚያስፈልገው: 
1. አሁን የመማሪያ ክፍሉን ተከትሎ በክፍለ-ደረጃው ለማመልከት እና በዚያ ትምህርት ቤት ለመመዝገብ ይህንን ክፍል በተሳካ ሁኔታ 
ማጠናቀቅ. ማመልከቻ ማመልከቻ በሚያስገቡበት ግዜ, ቅበላ በተደረገበትና በተገኙበት ግዜ ነዋሪ መሆን አለባቸው. 
2. ለመግባት ቅድሚያ የሚሰጠው ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት (አንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት አሰጣጥ መመሪያ) በሚለው መሰረት አሁን 
ትምህርት ቤት ለሚካፈሉ ወንድሞች እና እህቶች ይሰጣል. 
3. ይህ ለመግባት ሁለተኛ ምርጫው በካምብሪጅ ነዋሪዎች ኗሪ ለት / ቤት እድል ሲሰጣቸው በሦስት የኗሪነት ማረጋገጫዎች ላይ መኖር 
አለባቸው, አስፈላጊ የሆኑ ምሳሌዎች የምዝገባ ጥቅል ይዘው ወደ ቤት ይላካሉ. ልጁ ቤት የሌለው ነው. Benjamin Banneker Charter 
Public School እንደዚሁ ይጠይቃል ነገር ግን አስፈላጊ አይሆንም: 
ወላጆች / ሞግዚቶች እና ተማሪዎች ከመረጃ ምዝገባ ወይም ቅድሚያ ከመመዝገብ በፊት እንደ የመረጃ ሁኔታ ወይም የመረጃ አቀራረብ 
ስብሰባዎች የመረጃ ስብሰባዎች እና የማስተዋወቂያ ክፍለ ጊዜዎች ይሳተፋሉ. ወላጆች / ሞግዚቶች እና ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን ተልዕኮ 
ከተረዱት ጋር መስማታቸውን የሚያሳይ ትናንሽ ፊርማዎችን ይፈርማሉ. 
Benjamin Benjamin Banneker ቻርተር የሕዝብ ትምህርት ቤት እንዲህ አይሆንም: 
1. ለሰራተኞች ልጆች ወይም ለቦርድ አባላት ምርጫ ይስጡ. 
2. ለተማሪዎች ለተቀበሉት ተማሪዎች እና እህቶች ግን ለት / ቤቱ ምርጫ አልተሰጠም. ወይም 
3. ተስፋ ለማስቆረጥ ወይም የተስፋ መቁረጥ ስሜት, የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች / ወላጆች, የተገደቡ ተማሪዎች የእንግሊዘኛ ቋንቋ 



ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች, ወይም ሌላ የተጠበቁ የቡድን ተማሪዎች ወደ ት / ቤት ማመልከቻ ከማቅረብ በፊት ስብሰባዎች ውስጥ 
መግለጫዎችን ያቅርቡ. 
 
OUTREACH 
Banneker ስለ አመላካች ዓመቱን በሙሉ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች መረጃ ይሰጣል. ለሁሉም ደረጃዎች የማመልከቻ ጊዜው በካምብሪጅ ዙሪያ 
በአካባቢው ወረቀቶች, ቀን ካርዶች እና በራሪ ማስታወቂያዎች ማስታወቂያ ይተረጉማል. በ MGL ምዕራፍ 71, ክፍል 89 (ረ) እና 603 CMR 
1.05 (1) እንደተገለፀው ትምህርት ቤቱ የተማሪ ምልመላ እና ማቆየት እቅድ ይኖረዋል. በድረገጻችን ላይ በድረ-ገፃችን ዙሪያ መረጃዎች, ቅጾች, 
ዓመታዊ ሪፖርቶች ወዘተ. 
Banneker በዘር, በቀለም, በብሄራዊ ማንነት, በጾታ, በሃይማኖት, በዘር, በጾታዊ ዝንባሌ, በአዕምሮ ወይም በአካል ጉድለት, በእድሜ, 
በትውልድ ሃገር, በአትሌቲክስ አፈፃፀም, በልዩ ፍላጎት, በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም በውጭ ቋንቋ ችሎታ ወይም ቅድመ የትምህርት ውጤት. 
የመተዋወቂያ ክፍለ-ጊዜዎች ተማሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተበረታተዋል ነገር ግን ለተማሪዎችና ለቤተሰቦቻቸው አያስፈልግም. 
 
የመመዝገቢያ ሂደት 
1. በዚህ የመጀመሪያ የሎተሪ ዕጣ መመዝገቢያ ጊዜ ውስጥ በ Banneker Administration building, 35 Middlessex Ave., 
Cambridge, MA 02140 የሚካሄደው, እና ቀኑን እና ሰዓቱን በተገቢው ሁኔታ በሰፊው ለማሳወቅ ይካሄዳል. የሎተሪ ዕጣው ከመድረሱ 
ቢያንስ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ. 603 CMR 1.09 (9). 
2. ትምህርት ቤቱ የምዝገባ ቅናሾችን ለመቀበል የመጨረሻው ቀን ያዘጋጃል. 
3. ከዚህ ቀን በኋላ የሚቀርቡ ማመልከቻዎች ሁሉ ከኤፕሪል 1 እስከ ነሐሴ 30 ባለው ሁለተኛ የሎተሪ መመዝገቢያ ወቅት ተቀባይነት 
ይኖራቸዋል. 
  4. Banneker ሁሉም የሎተሪ መመዝገቢያ ቀነ-ገደቦች ቢያንስ ቢያንስ አንድ ወር (603 CMR 1.05 (8)) አግባብ ያለው የህዝብ ማሳሰቢያ 
ይፋ እንደሚያደርግ ይደነግጋል.የመመልከቻ ማለፊያ ጊዜው ከተላለፈ በኋላ, Banneker ሁሉንም ማመልከቻዎች በሶስት ምድቦች ይከፍላል: 
ወንድም እህቶች, ነዋሪዎች, እና ነዋሪዎች ያልሆኑ . 
 
• የወንድና እህት ልጆች - በህይወት ዉስጥ ወይም በህፃናት / ሞግዚቶች አማካኝነት የወላጅ / የወላጅ / የሚያጋሩ ተማሪዎች. ልጆቹ በአንድ ቤት 
ውስጥ ቢኖሩ ልጆቹ ለወንድም እህት ምርጫ ሲባል ወንድሞችንና እህቶችን / እህቶች አለመሆናቸውን ለመወሰን ምንም ተጽእኖ የለውም. 
የሚኖሩበት ቤት የተለያዩ ቤተሰቦች የእህት / እህት እህቶች ሊሆኑ ይችላሉ እና በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ. ወንድምና 
እህት በአሳዳጊዎች ውስጥ ሲገቡ እና አንደኛው ወደ ቻርተር ትምህርት ቤት ሲመዘገብ, የዚህ ተማሪ የወንድማማቾች / እህቶች የመግቢያ ምርጫ 
መብት አላቸው. የማደጎ ልጅ / አሳዳጊ ልጆች በአንድ ወላጅ / አሳዳጊ ውስጥ ከወላጆች / እህቶች / ወንድሞችና እህቶች ጋር አይመሳሰሉም. 
የእህት / የወንድም / እህት ሁኔታ አያካትትም-በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ልጆች, ነገር ግን ባዮሎጂካል ወይም ህጋዊ ወላጅ አይጋቡም; የእህት 
እና የእህት / ልጆች ልጆች; ለመመዝገብ ተቀባይነት ያገኙ የአመልካቾች እና እህቶች ወንድማማቾች እና እህቶች ገና አልተሳተፉም. ተፈላጊ ወላጅ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የትውልድ ምስክር ወረቀት ማሳየት አለበት. 
• ነዋሪዎች - በሎተሪው ጊዜ በከተማው ውስጥ የሚኖሩ ወይም የቻርተር ትምህርት ቤት የሚኖሩት. በዲስትሪክት, ቻርተር, የግል ወይም 
በዶሮገር ትምህርት ቤቶች የተመዘገቡ ነዋሪዎች ለኮመንዌልዝ ቻርተር ትምህርት ቤቶች እኩል ምርጫ አላቸው. ነዋሪነት የሚወሰነው በአሳዳጊነት 
እና በሀላፊነት ያለ ምንም እንኳን ህጻኑ በሚኖርበት ቦታ ነው. 
• ነዋሪዎች ያልሆኑ - በማሳቹሴትስ የሚገኙ ተማሪዎች ግን ከካምብሪጅ ከተማ ውጭ ናቸው. ለክልል ቻርተር ትምህርት ቤቶች, ነዋሪዎች ያልሆኑ 
ተማሪዎች, በትምህርት ቤቱ ቻርተር ውስጥ በተጠቀሱት የትምህርት ክልሎች ውጭ የሚኖሩ ተማሪዎች ናቸው. ሁሉም አመልካቾች ለመተግበር, 
ለመመዝገብ እና ቻርተር ትምህርት ቤታችን ለመሳተፍ የማሳቹሴትስ ነዋሪዎች መሆን አለባቸው. 
 
ሎቶሪ 
በየትኛውም ምድብ ("እህት", "ነዋሪዎች" ወይም "ነዋሪ ያልሆኑ") ውስጥ ብቁ የሆኑ አመልካቾች ካሉ ክፍት ቦታ ከመያዝ ይልቅ, Banneker 
የትኞቹ አመልካቾች የመግቢያ ቅበላ እንደሚቀበሉ ለመወሰን እጣው ያዝ. 603 CMR 1.05 (6) (a) እና (c). ትምህርት ቤቱ, የሎተሪ ዕጣው 
ከመድረሱ ቢያንስ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ለሎተሪው አግባብነት ያለው የህዝብ ማሳሰቢያ መስጠት አለበት. ቻርተር ት / ቤቶች ከመደበኛ 
ቀናቱ በፊት ማመልከቻዎችን ያቀረቡ የሁሉንም ተማሪዎች ስም በአጠቃላይ ገለልተኛ ፓርቲ ያዘጋጁ. የተከለሉ ማስቀመጫዎች ከተሞሉ, የቦስተን 
ነዋሪዎችን የዕድገት እቅድ ከግምት በማስገባት, ግለሰቡ የቀሩት አመልካቾች ስሞች በየእያንዳንዱ ምድብ ይይዛሉ እና በሚጠብቃቸው ቅደም 
ተከተል ያስቀምጣቸዋል. አንድ ወላጅ የልጃቸው ስም ይፋ እንዲወጣ ካልጠየቀ, ልጅዎን አንድ ቁጥር ልንመድብ እንችላለን. በሎተሪ ቁጥሩ ላይ 
ለወላጅ መታወቅ አለበት. በሎተሪው ጊዜ, የሚጋበዙትን የ K ተማሪዎችን እናውቃቸዋለን, ሌሎች ደረጃዎች ደግሞ እንደ ክፍት ቦታዎች 
ይሆናሉ. 
 
የመመዝገቢያ ማረጋገጫ 
ቤተሰቦች ስለ የመግቢያ ሁኔታቸው በፖስታ ይነገራቸዋል (ተቀባይነት ሲኖራቸው ወይም በመጠባበቂያ ዝርዝር ላይ ማስቀመጥ). ሁሉም 
ትምህርት ቤቶች, ወደ ት / ቤቱ ተቀባይነት ያገኙ, ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል, እና በሶስት-ሳምንቱ የጊዜ ሂደቶች መመለስ አለባቸው. ተማሪው 
ከመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ከተመረጠ እና ከጁን 15 በኋላ ወይም ከኦገስት 15 በፊት ቤተሰቡ እንዲያውቅ ከተደረገ, ቤተሰብ ምዝገባውን 



ለማረጋገጥ አስራ አምስት ቀናት አለው. ከኦገስት 15 በኋላ ቤተሰቡ እንዲያውቀው ከተደረገ, ቤተሰብ ምዝገባውን ለማረጋገጥ ሶስት ቀናት አለው. 
ተማሪዎች ወደ ት / ቤት ከመግባታቸው በፊት ፈተና አይወስዱም እናም ተማሪዎችን ለመመልመል ምንም ዓይነት የገንዘብ ማትጊያዎች 
አናደርግም. 
 
ትዕዛዝ ዝርዝር 
በእያንዳንዱ የትምህርት አመት መጨረሻ, መጠባበቂያ ዝርዝሩ ይወገዳል እና አዲሱ መጠባበቂያ ዝርዝር ለቀጣዩ የትምህርት አመት የሎተሪ ዕጣ 
ውስጥ የገቡ ተማሪዎችን ያጠቃልላል. በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት ማለቂያ ላይ ያልተማሩ ተማሪዎች ለሚቀጥለው የትምህርት አመት 
ማመልከት ያስፈልግ ይሆናል. ወንድሞችና እህቶች የመጀመሪያው ይቀበላሉ. ከዚያ "ኗሪ" ተማሪዎች; ከዚያ "ነዋሪ ላልሆኑ" ተማሪዎች. አንድ 
የተለየ ነገር አለ, ቦታ ከተገኘ እና ከተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ የተማሪን ምዝገባ መመዝገብ, እሱ / እሷ የሚልክ ዲስትሪክቱ የተጣለውን ትምህርት 
ቤት ወጪ ካፒታል እንዲጨምር ካደረገ, ቻርተሩ ት / ቤት በዚያው ተማሪ ላይ መዝለል አለበት ሆኖም ግን በመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ 
ያስቀምጣቸው . በመጠባበቂያው ላይ ያለው ተማሪ በአሁኑ ጊዜ ቻርተር ትምህርት ቤት ውስጥ የተመዘገበ / ች ተማሪ ከሆነ / ች, ትምህርት ቤቱ 
ይህንን ተማሪ መመዝገብ ይችላል / አለበለዚያም የማሳቹሴትስ (Commonwealth of Massachusetts) ለክፍለ-ግዛት ትምህርት ቤት 
የሚሰጠውን ዋጋ ይከፍላል. አንድ ተማሪ የመግቢያ አቅርቦት ካቆመ, ተማሪው በተጠባባቂው ዝርዝር ውስጥ እንዲወጣ ይደረጋል, እና ለክፍያው 
በተጠባባቂው ዝርዝር ውስጥ ያለው ቀጣይ ልጅ ይጠራጠራል, አሁን ያለውን የመመዝገቢያ ምርጫ ሁኔታ እና ለቦስተን ነዋሪዎች የዕድገት ዕቅድ 
እስከሚያስጠብቅ, ክፍት ክፍት ቦታ ተሞልቷል. አስቀድሞ በቅድሚያ የምዝገባ ሂደት ወቅት ቀደም ሲል የተጠባባቂዎች ዝርዝር ውስጥ በ 603 
CMR 1.05 (10) (b) ውስጥ ከተገለፀው በስተቀር ማንኛውም ተማሪ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም. በመጠባበቂያ ዝርዝሩ ውስጥ ለተቀጠሩ 
ተማሪዎች የተማሪዎችን ስሞች (የመጀመሪያ, መካከለኛ, የመጨረሻ), የልደት ቀን, ከተማዎች ወይም የመኖሪያ ከተሞች የተያዙ ትክክለኛ 
መዛግብት ይቀመጣሉ. 
 
ባንኬኬር እና ህንጻዎች የሚጠብቁ የተማሪ ደረጃዎች 
አንድ ተማሪ በማንኛውም ምክንያት በትምህርት ቤቱ መገኘት ሲያቆም, ከ 3 ኛ እስከ 3 ኛ ክፍሎች ከት / ቤት እስከ የካቲት (15th) ድረስ ክፍት 
ቦታዎችን ለመሙላት ይሞክራል. በክፍል አመት ክፍት ቦታዎች እንደሚኖሩ, Banneker ይህን ክፍት ለመሙላት እና የ "G.L." መስፈርቶችን 
ለማሟላት የምዝገባውን ሂደት እንደገና ይደግመዋል. 70, § 89 (n). አንድ ተማሪ ካቆመ ወደ መቀበያ ማመልከት ያስፈልግ ይሆናል. 
 
ሰኮንድ ሎተር 
የ Banneker በሁለተኛ ደረጃ ሎተሪ ሊያዝ ይችላል. 
1. በሎተሪው እጣ ወቅት ት / ቤቱ የመማሪያ ቅጥር ቅርጾችን ከመገኘቱ ያነሱ የምዝገባ ቅጾችን ከተቀበለ እና ለዚያ ክፍል በተጠባባቂዎች ዝርዝር 
ውስጥ ማንም የለም. የመመዝገቢያ ምርጫ ከተቀየረ ወይም በ 603 CMR 1.05 (10) (b) በተገለፀው ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም 
ቅድመ ምዝገባ ሂደት ውስጥ ቀደም ብለው በእጣ ተጠባባቂ ተማሪዎች ላይ ሊገኝ አይችልም. 603 CMR 1.05 (8). 
 
ሶስተኛ ወገን ጥያቄ 
በሚጠይቀው መሰረት, ትምህርት ቤቱ, በማመልከቻ ቅጹ ውስጥ ያለ የልጁን መረጃ እንዳይቀበል ወላጅ ካልጠየቀ በስተቀር, ትምህርት ቤቱ 
ለወላጆች የሦስተኛ ወገን የመልዕክት ቤት ስም እና አድራሻ ይሰጣል. (M.GLL ምዕራፍ 71, ክፍል 89 (ሰ)). 
 
የተማሪ ሪፈራርስ እና የመመለሻ እቅድ 
ባንከነር በየዓመታዊ ዓመታዊ ሪፖርት ላይ እንደተቀመጠው የተማሪ የምልመላ እና የማቆየት እቅድ ተግባራዊ ያደርጋል, እባክዎን የእኛን ድረ-ገጽ 
www.banneker.org ተመልከቱ. 
 
ያልተለመዱ ተማሪዎች 
የተሇያዩ የመማር ፌሊ Studentsት ያሊቸው ተማሪዎች በ Banneker ትምህርት ቤት መገኘት ይችሊለ ሇስሌጣንና ሇእንግሉዝኛ ቋንቋ 
ተማሪዎች የመጠሇያ እና የድጋፍ አገሌግልቶችን ያገኛለ. መብታቸውን የሚያብራራ በራሪ ወረቀት በዓመት አንድ ጊዜ ይላካል. 
 

 


