
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች 
 

ቀጣዩ ሎብ እሑድ መጋቢት 11 ቀን 2020 ላይ እርዳታ ይሰጣል ፡፡ 
 

Banneker በትምህርት ክፍል እንደ 1 ኛ ደረጃ ት / ቤት ተፈርሟል ፣ አንድ ትምህርት ቤት ለአምስተኛው ዓመት 

ለአጠቃላይ የአካዳሚክ ትምህርት መሻሻል ሊያገኝ የሚችለው ከፍተኛው ደረጃ ነው። 
 

ትምህርት ቤቱ ለምን ያህል ጊዜ ቆይቷል? የ2015-2020 የትምህርት ዓመት የ 23 ኛው የሥራችን ዓመት ነው ፣ 

እና ምዝገባችን ከ 180 ወደ 350 ተማሪዎች አል hasል። የትምህርት ሰዓቶች ከ 8 እስከ 3 ናቸው ፡፡ ተማሪዎች 

ከቀኑ 7:30 ጀምሮ ሊጣሉ ይችላሉ። 
 

የመማሪያ ክፍሎች መረጃ በመማሪያ ክፍሎቻቸው ከ 20-25 ተማሪዎች በመጠን በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ካሉ 

ተጓዳኝ መምህር ጋር በመጠን ይለያያሉ ፡፡ 
 

ልጄ በካምብሪጅ የማይኖርበት ከሆነ ወደ ትምህርት ቤትዎ መምጣት ይችላል ወይ? አዎ. አሁን ያሉትን የባንከርክ 

ተማሪዎችን እና እህቶችን እንቀበላለን። በሁለተኛ ደረጃ የካምብሪጅ ተማሪዎችን እንቀበላለን ፡፡ ሦስተኛ ፣ ከሌሎች 
ከተሞች የመጡ ተማሪዎችን እንቀበላለን ፡፡ 
 

ለ2019-2020 የትምህርት ዓመት ልጄ ወደ መዋለ ሕጻናት ለመግባት ምን ዕድሜ ሊኖረው ይገባል? የ K1 ባለሙያ 

ለመሆን ልጅዎ እስከ ማርች 31 ቀን 2019 ድረስ 4 ዓመት መሆን አለበት። የ K ተማሪ ተማሪ ለመሆን እስከ 

ጥቅምት 1 ቀን 2019 ድረስ 5 ዓመት መሆን አለበት። ስለሆነም አንድ ልጅ እስከ ጥቅምት 1 ቀን 2019 ድረስ 

እስከ 6 ዓመት መሆን አለበት የመጀመሪያ ክፍል ተማሪ እና የመሳሰሉት ይሁኑ ፡፡ 

የጥበቃ ዝርዝር አለዎት? አዎ እኛ ንቁ የጥበቃ ዝርዝር አለን ፡፡ የጥበቃችን ዝርዝር ለአንድ ዓመት ጥሩ ነው ፡፡ 

በማንኛውም የተሰጠ ዓመት መጨረሻ ላይ የዚያ ዓመት የጥበቃ ዝርዝር ተጥሎ አዲስ ለሚቀጥለው ዓመት ይጀምራል ፡፡ 
ልጅዎ ካልገባ በሚቀጥለው ዓመት እና ወዘተ እንደገና ማመልከት ያስፈልግዎታል ፡፡ 
 
ልጄ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ እንዴት ይወጣል? በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ለመግባት ከአጎራባች ከተሞች የመጡ 

ልጆች ሎተሪ ውስጥ መሆን አለባቸው ፡፡ በመጋቢት ውስጥ በዓመት አንድ ጊዜ ሎተሪ አለን። 
 

የ “SPED” ክፍል አለዎት? አዎ ፣ የልዩ ትምህርት መምህራን እና የልዩ ትምህርት አስተባባሪ ሙሉ ሠራተኞች አሉን 

፡፡ እኛ ደግሞ አማካሪ ፣ ኦ.ሲ.ኤል. ፣ ኤል.ኤል. እንዲሁም በሠራተኞች ላይ የንግግር እና የቋንቋ ቴራፒስት አለን 

፡፡ 
 

የማመልከቻ ጊዜው መቼ ነው? ሎተሪ ከመያዙ በፊት ማመልከቻዎች መሆን አለባቸው ፡፡ በዚህ ዓመት ቀጣዩ ዕጣችን 

ረቡዕ መጋቢት 11 ቀን 2020 ለ 20-21 SY ይካሄዳል። ከማርች 10 ቀን 2020 በኋላ የተቀበለ ማንኛውም 

ማመልከቻ እ.ኤ.አ. በ 2021 ማርች 20 ወደሚካሄደው ቀጣዩ ሎተሪ ይገባል ፡፡ ዓመቱን በሙሉ ማመልከቻዎችን 

መቀበል እንችላለን ፣ ግን ሎተሪ ካመለጠዎት ወደ ቀጣዩ ሎተሪ ይገባል ፡፡ 
 
ልጆቹ ወደ ት / ቤት ለመግባት እንዴት ይመረጣሉ? በየአመቱ ሎተሪ አለ ፡፡ 
 

ልጆች እና እህቶች እና ካምብሪጅ ልጆች ከገቡ በኋላ በተጠባባቂው ዝርዝር ውስጥ ልጆች ይጨመራሉ ፡፡ ልጅዎ 
ከተጠየቀ እና የቀረበለትን ቦታ የማይቀበል ከሆነ ልጅዎ ከዝርዝሩ ውስጥ ይወሰዳል ፡፡ 
 

ወደ ትምህርት ቤት የመግባት እድሎችዬ ምንድ ናቸው? ለመግባት በጣም ጥሩው ዕድል መዋእለ-ህጻናት ነው። 

የትምህርት ቤቱ ሥርዓተ-ትምህርት በምን ላይ የተመሠረተ ነው? ሥርዓተ ትምህርታችን በማሳቹሴትስ ማዕቀፎች የሚመራ 

ነው ፡፡ 
 
 

ትምህርት ቤትዎን የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው? እኛ STEM (ሳይንስ ፣ ቴክኖሎጂ ፣ ምህንድስና ፣ ሂሳብ) 

ትምህርት ቤት ነን ፡፡ የተማሪ መሣሪያችን ለተማሪ ሬሾው ከ 2 1 በታች ነው። ከ 3 እስከ 6 ኛ ክፍሎች (1 ኛ 

እስከ 6 ኛ ክፍል) የ 1: 1 ላፕቶፕ ፕሮግራም አለን (ከእነሱ በኋላ እነሱን ለመውሰድ) ፡፡ 



 

6 ኛ ክፍል). እኛ እንዲሁ ለ iMacs ማእከል አለን እና አይፓድስ በ K1-2nd ኛ ክፍሎች ይገኛሉ ፡፡ 
 

ት / ቤታችን ከ K1 እስከ 6 ኛ ክፍል ድረስ ለሙዚቃ ፣ ለስነጥበብ ፣ ለፒ ፣ ለቤተመጽሐፍትና ለቴክኖሎጂ ልዩ 

ባለሙያተኞች አሉት ፡፡ እንዲሁም በሠራተኞች ላይ የሙሉ ሰዓት የንባብ ሞግዚት አለን ፡፡ ከትምህርቱ ነፃ የትምህርት 
የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ነን ፡፡ 
 

ከትምህርት በኋላ ፕሮግራም አለዎት? አዎ ፣ ከ 3-6 ፒኤም በሚደርስ ጣቢያ ላይ ከትምህርት በኋላ ፕሮግራም አለን 

፡፡ 
ለተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣሉ? አዎን ፣ በእግር መጓዙ ላይ ላልሆኑ ካምብሪጅ ተማሪዎች የአውቶቡስ 

ማጓጓዣ እንሰጣለን ፡፡ እንዲሁም ለቦስተን ተማሪዎች የቦስተን እና የቼልሲን ኖርዝ ሾር አውቶቡስ እናቀርባለን ፡፡ 
ለአውቶቢስ ምንም ክፍያ የለም ፡፡ እንዲሁም በአከባቢያችን ሐምራዊ ወይም ብርቱካናማ አውቶቡስ መንገዶች እንዲሁም 
በዋልደን ኤስ ሳው ላይ ማቆሚያ ላይ በindindve ጎዳና ላይ 3 ማቆሚያዎችም አሉን ፡፡ 
 

ተማሪዎች ምሳ እና ቁርስ ይሰጣሉን? አዎ ፣ ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ቁርስ እና ምሳ እናቀርባለን። 
 

የአለባበስ ኮድ አለዎት? አዎ ፣ ሁሉም ተማሪዎች በጃብድዌንፎርኒያ ድር ጣቢያ ላይ ሊገዙ የሚችሉ የኪኪ ጠርሙሶችን 

እና ማሮሮክ ጣውላዎችን ይለብሳሉ ፡፡ ለክፍላቸው በጂምናስቲክ ቀን ፣ ጥቁር ላብ ሱሪዎችን እና ነጭ የቲሸርት ሸሚዝ 
መልበስ ይችላሉ ፡፡ 
 

የምዝገባ መመሪያችን አካል ፣ የ Mass Lawን እናከብራለን እናም የምዝገባ ቁጥራችንን ከ 20% በላይ ፣ ከማንኛውም 

መላኪያ ወረዳ አንወስድም ፡፡ 
  

 


