Multilingual School Notices (Full Set)
Amharic
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11

Immunisation Record

12

Parent Payments

13
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14
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15
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16
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የቤተሰብ ተሳትፎን በተመለከተ መረጃ

አማርኛ 1

(School letterhead/logo)

(Date)

ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች
በልጅዎ ትምህርት ቤት ጉዳይ ለመሳተፍ በርካታ መንገዶች አሉ። ትምህርት ቤቱ በልጅዎ ትምህርት ጉዳይ እንዴት መርዳትና መሳተፍ እንደሚችሉ
መረጃ ያቀርብልዎታል። በትምህርት ቤቱ የመርሃ ግብር ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉም በተጨማሪ ሊጋበዙ ይችሉ ይሆናል።
ዓመቱን ሙሉ በስብሰባ እንዲገኙ፣ በሚካሄዱ ጉዳዮች ወይም ሌሎች የትምህርት ቤቱ ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፉ ይጋበዛሉ። አንዳንዶቹ ስብሰባዎች
የማስተማር ስርዓተ ትምህርቱን በተመለከተ መረጃ ለመስጠት ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ የልጅዎን ግስጋሴ ለመወያየት ይሆናል።
የትምሀርት ቤቱ አማካሪ፣ የኮሚቴ አባል በመሆን ወይም አጠቃላይ በሆነው የትምህርት ቤቱ እንቅስቃሴዎች ዝግጅት ላይ በመርዳት በትምህርት ቤቱ
እንቅስቃሴ መሳተፍ ይችላሉ።
ስለ ወላጆች ክለብ፣ ማህበራት ወይም ስለትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።
ልጅዎን ወይም ትምሀርት ቤቱን በተመለከተ የልጅዎን አስተማሪ፣ የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር ወይም ሌሎች ሠራተኞችን ማነጋገር ከፈለጉ
እባክዎን የልጅዎን አስተማሪ ያነጋግሩ።

ፊርማ………………………
ቀን…………………………

INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION

AMHARIC 1

በመምህራን እና በቤተሰብ ቃለ መጠይቅ መሳተፍ

አማርኛ 2

(School letterhead/logo)

ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
በ .............................................................................. (date), ትምሀርት ቤት መጥተው ከ………………………………………
(name of teacher/s)

ጋር እንዲገናኙና የልጅዎን ግስጋሴና የትምህርት ቤቱን መርሃ ግብር በተመለከተ እንዲወያዩ ተጋብዘዋል። ይህ ስብሰባ

የአስተማሪዎች-የወላጆች ውይይት ይባላል። ይህም፣ የልጅዎን ትምህርት በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ወይም ስለልጅዎ ትምህርት ጥያቄ
የሚጠይቁበት እድል ይሰጥዎታል። ትምህርት፣ በወላጅ፣ በአሰተማሪዎችና በተማሪዎች መካከል የሚደረግ ትብብር ስለሆነ፣ በዚህ ስብሰባ የመሳተፍ
ፍላጎትዎ በጣም አስፈላጊ ነው። እርስዎን ለማግኘት በጉጉት እንጠብቃለን።
ፊርማ............................................
ቀን...................................................

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ ከ............................. (date) በፊት ይመልሱ።
የወላጅ/የአሳዳጊ ስም:………………………………………………………………………..
የተማሪው ስም:.............................................................. የትምህርት ደረጃ: ............................................

ተገቢው ሳጥን ላይ ምልክት በማድረግ ለቃለ መጠይቅ የሚመችዎን ጊዜ ያመልክቱ።

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

በ ......................................................................... (ቋንቋ) አስተርጓሚ ያስፈልገኛል።

ፊርማ.................................................................(ወላጅ/አሳዳጊ)

ቀን .....................................................

PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW
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ልዩ ሁነት/ስብሰባ/ዝግጅት

አማርኛ 3

(School letterhead/logo)

ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
በትምህርት ቤቱ ፍጻሜ ድርጊት ላይ እንዲገኙ ተጋብዘዋል። ይህ እርስዎ ትምህርት ቤቱን በተሻለ ሁኔታ እንዲያውቁና ከአሰትማሪዎች እንዲሁም
ከሌሎት ወላጆች ጋር እንዲገናኙ እድሉን ይሰጥዎታል።
 የተማሪዎች ወላጆች/አሳዳጊዎች የመረጃ ምሽት በ ………………………………………
 የትምህርት ቤቱን ካምፕ በተመለከተ የመረጃ ወቅት ……………………………………………
 የትምህት ክፍለ ጊዜ/ዓመት ፍጻሜ ዝግጅት
 የትምሀት ቤት የዋና/ስፖርት በዓል
 ለወላጆች/አሳዳጊዎች የጠዋት ሻይ
 ለየት ያለ ድርጊት ለ …………………………………………..
 ሌላ ………………………………………………………………………………….
እዚህ ይካሄዳል ……………………………………………………………………………………… (location)
በ …………………………… (date) …………………………………..(time)
 አስተርጓሚ ይኖራል
 አስተርጓሚ አይኖርም
እንደሚገኙ ተስፋ አለን እርስዎን ለማግኘት ጓጉተናል።
ፊርማ……………………………..
ቀን……………………………….

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ ከ............................. (date) በፊት ይመልሱ።
እኔ………………….. ለመገኘት እችላለሁ/አልችልም። የልጄ ስም ……………………… ነው።
የሚገኝ ከሆነ አስተርጓሚ እፈልጋለሁ 
በ ………………………………ቋንቋ አስተርጓሚ ያስፈልጋል።

ፊርማ...................................................

ቀን......................................................

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION
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የጀማሪዎች ቅበላ

አማርኛ 4

(School letterhead/logo)

(Date)

ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ልጅዎ……………………………………………………… (student’s name) በሚቀጥለው ዓመት በትምህርት ቤታችን
ትምህርት ስለሚጀምር በጣም ደስ ብሎናል። ዓመቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ትምህርት ቤቱ መጥተው ከልጅዎ አስተምሪ/ዎች ጋር
እንዲገናኙና እንዲነጋገሩ ተጋብዘዋል። ልጅዎን እና የትምህርት ቤቱን እንቅስቃሴዎች በተመለከተ፣ እንዲሁም እርስዎ ከትምህርት ቤቱ
ሠራተኞች ጋር በመሆን የልጅዎን የትምህርት መጀመር ውጤታማና አስደሳች የሚሆንበትን መንገድ ለመወያየት ደስተኞች ነን።
በትምህርት ቤቱ በ …………………………….(time) ቢገኙ ባጣም እናመሰግናለን።
በ…………………………………………(date)
እባክዎን ልጅዎን ይዘው ይምጡ። ሌሎች የቤተሰብ አባላትና ልጆችም መምጣት ይችላሉ።
ፊርማ....................................................
ቀን..........................................................

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ ከ............................. (date) በፊት ይመልሱ።
የወላጅ/ አሳዳጊ ስም : .................................................................
የተማሪው ስም: ...................................................................................
 እችላለሁ
እኔ

ወደ ትምሀርት ቤቱ ..................................... (date) በ......................... (time)
 አልችልም

በ ………………………………ቋንቋ አስተርጓሚ ያስፈልጋል።

ፊርማ....................................................(ወላጅ/አሳዳጊ)
ቀን ………………………………….

PREP INTAKE

AMHARIC 4

የተማሪ ሽርሽር የስምምነት ቅጽ

አማርኛ 5

(የትምህርት ቤቱ የመማክርት ፈቃድ ለሚያስፈልጋቸው ሽርሽሮች ብቻ)

(School letterhead/logo)

(Date)

የሽርሽሩ አርእስት: ………………………………………………………………………………………….
የሽርሽሩ ቦታ: ………………………………………………………………………………….
የሽርሽሩ ቀን/ቀኖች : ……………………………………………………………………………………….
የመሄጃና የመመለሻ ጊዜ: ………………………………………………………………………………
የተማሪዎቹ የመጓጓዣ ዓይት:  አውቶቡስ  ባቡር  ትራም  በእግር
የሰራተኞች አባላትና ተቆጣጣሪ: …………………………………………………………………………..

ክፍያ:
ምሳ:


ልጅዎ በማይሰበር መያዣ ምሳ ይዞ/ዛ መምጣት ይኖርበታል/ባታል።



በሽርሽሩ ወቅት በ$..... ምሳ መግዛት ይቻላል።



የምሳው ዋጋ ከሽርሽሩ ክፍያ ጋር ተጠቃሏል።

የሚፈለጉ ልብስና ቁሳቁሶች:

የሽርሽሩ በአደጋ ጊዜ ተጠሪና የአድራሻ ዝርዝር:

ሌላ:
ጥያቄም ሆነ ሌላ የሚያሳስብዎት ነገር ካለ፣ እባክዎን ………………………….……….……….……
በ ………………..……. (phone number) ያነጋግሩ።

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)
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የተማሪ ሽርሽር የስምምነት ቅጽ

አማርኛ 5

(የትምህርት ቤቱ የመማክርት ፈቃድ ለማያስፈልጋቸው ሽርሽሮች ብቻ)

የወላጅ ፊቃድ:

ለሴት ልጄ/ለወንድ ልጄ ፈቃድ ሰጥቻለሁ…………………………………………………………………… (ሙሉ ስም)
በ ……………………………………………………………………………………………እንድትሳተፍ/ዲሳተፍ
ወላጅ/አሳዳጊ ……………………………………………………………………………….................(ሙሉ ስም)
……………………………………………………………………………………………………(ፊርማ)
……………………………………………………………………………… (ቀን)
ለድንገተኛ አደጋ በሚከተሉት ቁጥሮች ሊያገኙኝ ይችላሉ:
………………………………………………………ወይም……………………………………………………

ህክምናን በተመለከተ ፈቃድ መስጠት
የሽርሽሩ ሃላፊ አስተማሪ ሊያገኘኝ ካልቻለ ወይም ለማግኘት የማያስችል ሁኔታ ላይ ካለ፣ ሃላፊነ ለተሰጠው አስተማሪው በሚከተሉት
ጉዳዮች ላይ ስልጣን ሰጥቻለሁ:


ለልጄ አስፈላጊውን የህክምና እንክብካቤ እንዲያገኝ ወይም አስፈልጊ ሆኖ ከተገኘ በህክምና ባለሙያ የቀዶ ጥገና አገልግሎት
እንዲያገኝ ፈቅጃለሁ።



ሃላፊነት የተሰጠው አስተማሪ አስፈላጊ ነው ብሎ የገመተውን የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ይስጥ።

ፊርማ: ……………………………………………………………………………………..............(ወላጅ/አሳዳጊ)
ቀን: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)
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የፈረቃ ጊዜ የተርም መጨረሻ

አማርኛ 6

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ትምህርት ቤት በ ................................................. (day) ...................................................................... (date)

በ ..................................... (time) ለፈረቃ ጊዜ/ተርም/የዓመቱ መጨረሻ እረፍት።

ትምህርት ቤት በ ...........................................( day)....................................( date) በ.......... ጠዋት/am (time)

ፊርማ………………………………………
ቀን..............................................................

END OF TERM

AMHARIC 6

ትምህርት የለም

አማርኛ 7

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ትምህርት ቤት በ ..................................................................(day)................................................. (date) ዝግ ነው።

እባክዎን በነዚህ ቀናት ልጅዎን/ልጆችዎን ወደ ትምህርት ቤት አይላኩ።

ምክንያቱ:
የተማሪዎች ነፃ ቀን 
(የአስተማሪዎች የስርዓተ ትምህርት ቀን ብቻ)

የህዝብ በዓል

ሌላ





ፊርማ…………………………………….
ቀን ……………………………………….

NO SCHOOL
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የመጓጓዣ ካርድ

አማርኛ 8

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
የመጓጓዣ የቅናሽ ካርድ ተማሪዎች በሕዝብ ማመላሻ ላይ በርካሽ እንዲጓዙ ያስችላቸዋል።
በትምህርት ላይ የሚገኙ ተማሪዎች የቅናሽ ካርዱን የማግኘት መብት አላቸው። ለተማሪዎች የመጓጓዣ ካርድ ወላጆች የቅናሹን
የማመልከቻ ቅጽ መሙላት ይኖርባቸዋል፤ ቅጹን በትምህርት ቤቱ በኩል ወይም ከየባቡር ጣቢያው ማግኘት ሲቻል፣
ከማመልከቻው ጋር የልጅዎን ሁለት ባለቀለም የፓስፖርት ፎቶግራፎች ያያይዙ። የተሞላው የማመልከቻ ቅጽ የትምህርት ቤቱን
ማህተም በማስደረግ ባቡር ጣቢያ መግባት አለበት።
የቅናሽ ካርዱን በሳምን ሰባት ቀን መጠቀም ይቻላል። ይሁንና፣ እባክዎን በPublic Transport Victorian (PTV) መሰረት
መንገደኛው የሕዝብ መጓጓዣ በመጠቀም በሚጓጓዝበት በማንኛውም ጊዜ ወቅታዊ የሆነ የተማሪ የቅናሽ መጓጓዣ ካርድ መያዝ እንዳለበት
ሕጉ ያስገድዳል። በተጠየቁ ጊዜ ወቅታዊ የሆነ የተማሪዎች የቅናሽ መጓጓዣ ካርዱን ማሳየት ካልቻሉ ቅጣት ሊሰጥ ይችላል።

ተማሪው/ዋ ካርዱ ከጠፋበት/ባት የመተኪያ ዋጋ $ ........... መክፈል አለበት/ባት።
ፊርማ......................................................
ቀን .........................................................

ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ወይም የሕዝብ መጓጓዣ አገልግሎትን በተመለከተ ጥያቄ ካለዎት Public Transport Victoria ን ያነጋግሩ።
በስልክ አስተርጓሚ ሊያቀርብልዎት ይችላል።

TRAVEL CARD
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ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት/ማእከል መውጣት

አማርኛ 9

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ልጅዎ፣ ............................................................................., (name) የእንግሊዝኛ ቋንቋ ኮርሱን ጨርሷል/ሳለች፣ ስለሆነም
መደበኛ ትምህርት ቤት ለመግባት ዝግጁ ነው/ናት። እሱ/እሷ በተመለከትው ትምህርት ቤት መሳተፍ ይችላል/ትችላለች:
ትምህርት ቤት:………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
አድራሻ:……………………………………………………….
ግለሰብ:…………………………………………………………
ስልክ:…………………………………………………………..

ማንኛውም ዓይነት ጥያቄ ካለዎት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ቤቱን/ማእከሉን ማነጋገር ይችላሉ።:
....................................................................................... (Contact person)
በ ........................................................... (phone)

ፊርማ .....................................................
ቀን.........................................................

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE
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የህክምና ሁኔታ

አማርኛ 10

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ልጅዎ የረጅም ጊዜ ህመም ካለበት/ባት ለትምህርት ቤቱ መናገር ይኖርብዎታል፣ (ለምሳሌ፣ አስማ፣ የስኳር በሽታ፣ የሚጥል በሽታ፣ የስምሚ
ችግር(አለርጂስ)፣ አናፊላክሲስ፣ ታላሲሚያ ወይም የልብ ችግር) ይህም ትምህርት ቤት ባለበት/ችበት ጊዜ የሚጎዳው/ት ከሆነ ነው።
ከእርስዎና ከልጅዎ ጋር በመማከር፣ ሁለቱም የልጅዎን ሁኔታና ትምህርት መደገፍ እንዲቻል፣ ተመጣጣኝ የሆነ ማስተካከል የተማሪዎች
የጤና ድጋፍ እቅድ ወይም የግል አናፊላክሲስ የመተግበር እቅድ ይወጣል። ሁሉም መረጃዎች በምስጢር ይጠበቃሉ።
የጤንነቱን የድጋፍ ጉዳይ በተመለከተ ሌላ ዝግጅት ካላደረጉ፣ ሁሉንም መድሃኔቶች ለአስተማሪው ማስረከብ ይኖርብዎታል። ለምሳሌ፣
አብዛኛውን ጊዜ የአስማ መድሃኒቶች የሚያዙት በተማሪው ነው።
ህመምን ለማስታገስ የሚሰጡ ማድሃኒቶች፣ የስምሚ ችግር(አለርጂስ) ሊሰጡ የሚችሉት በወላጅ/አሳዳጊ ፈቀድ ብቻ ነው።
ልጅዎ የህክምና ችግር ካለበት እባክዎን በዚህ ስልክ ቁጥር ለ.................................... …………… (name) ይደውሉ።
በ....................................... (phone) ቀጠሮ ለመያዝ።

ፊርማ ...........................................................
ቀን ……………………………………

MEDICAL CONDITION
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ለበሽታ መከላከያ ክትባት ሬኮርድ

አማርኛ 11

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
በቪክቶሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎች የበሽታ መከላከያ ክትባት ሁኔታቸውን የሚያስረዳ የምስክር ወረቀት ማቅረብ
አለባቸው። ከትምህርት ቤት ወደ ሌላ ትምህርት ቤት የሚዘዋወሩ ተማሪዎችም የበሽታ መከላከያ ክትባት ሁኔታቸውን የሚያስረዳ የምስክር ወረቀት
ማቅረብ አለባቸው።
የምስክር ወረቀቱ ተማሪው/ዋ ለተዘረዘሩት፣ ማለትም፣ ዲፍቴሪያ፣ መንጋጋ ቆልፍ/ቲታነስ፣ ፖሊዮ፣ ኩፍኝ/ሚዝልስ፤ መምፕስ፣ ሩቤላ፣ ቫሪሴላ
(ኩፍኝ)፣ ሄፐታይተስ ቢ፣ ሚኒንጆኮከስ ፔርቱሲስ (ትክትክ) ኒውሞኮከስ፣ ሮታቫይረስ እና ሂሞፊለስ ኢንፍሉኤንዛ ዓይነት type B ፣ ተላላፊ
በሽታዎች ክትባት ለመውሰሰዱ/ዷ ማረጋገጫ ነው።

የምስክር ወረቀቱን ከ Australian Childhood Immunisation Register በስልክ ቁጥር 1800 653 809 በመደወል ወይም ከድረ ገጽ
www.medicareaustralia.gov.au/online ወይም ወደ አካባቢው Medicare ቢሮ በመሄድ ማግኘት ይቻላል።
ልጅዎ የሚዲኬር ካርድ ለማግኘት መብት ከሌለው/ት ሀኪምዎን ወይም በአካባቢ ምክር ቤት ባለ የበሽታ መከላከያ ክትባት አገልግሎት በማነጋገር
የበሽታ መከላከያ ክትባት የሚገልድ የምስክር ወረቀት ለማግኘት ይረዱዎታል።
ክትባቱን በአካባቢው መዘጋጃ ቤት፣ በእናቶችና የልጆች ጤና ማእከልና በአካባቢው ሀኪም በኩል ማግኘት ይችላሉ።
ያለተከተቡ ልጆችም ትምህርት ቤት መሄድ ይችላሉ። ይሁንና፣ በትምህርት ቤት የተላላፊ በሽታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ፣ ሁኔታው እስከሚሻሻል ድረስ፣
ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ይደረጋል።
ልጅዎ ተከትቦ/ባ ከሆነ፣ እባክዎን ልጅዎን ለማስመዝገብ ሲመጡ የክትባት ምስክር ወረቀቱን ይዘው መምጣትዎን አይዘንጉ።

ፊርማ ......................................................
ቀን .........................................................

IMMUNISATION RECORD

AMHARIC 11

የቤተሰብ ክፍያ

አማርኛ 12

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
ትምህርት ቤቶች ከትምህርትና ሥልጠና መምሪያ (Department of Education and Training) ለትምህርት ቤቶች መርሃ ግብር ማካሄጃ
ገንዘብ ያገኛሉ፣ ይሁን እና፣ ወላጆች ከግላችው ወይም ለትምህርት ቤቱ ክፍያ በማድረግ ለትምህርት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን፣ ማለትም እንደ
መጽሐፍ፣ የጽሕፈት መሳሪያዎች፣ ለሽርሽር፣ ለካምፕና በስርአተ ትምህርቱ ለተካተቱ ከፍተኛ ዋጋ ለሚጠይቁና ውጤቱን እቤታቸው
ለሚወስዱት የሙያና የልምድ ትምህርቶች መክፈል ይጠበቅባቸዋል።.

ለዚህ ዓመት፣ ወላጆች ለእነዚህ ቁሳቁሶች $........................ ማዋጣት አለባቸው።
ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ፣ የትምህርት ቤቱ መማክርት በፈቃደኝነት ወላጆችን አብዛኛውን ጊዜ የገንዘብ መዋጮ እርዳታ እንዲያደርጉ
ይጠይቃል።

ለዚህ ዓመት፣ ወላጆች $........................ እንዲያዋጡ ተጠይቀዋል። ይህ መዋጮ በፈቃደኝነት ነው።
ትምህርት ቤቱ ለወላጆች የገንዘብ ድጋፍን በተመለከተ አመክሮ ይሰጣል። ተለዋጭ የአከፋፈል ምርጫዎችን ከፈለጉ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።
እባክዎን ያስተውሉ፣ የትምህርትና ሥልጠና መምሪያ (Department of Education and Training) ተማሪዎች በተለየ መንገድ እንዳይታዩ
ይፈልጋል፣ ማለትም፣ ለትምህርት ቁሳቁሶች የሚከፈለውን ገንዘብ፣ የአገልግሎቶች ወይም የፍቃደኛ ክፍያዎችን አስመልክቶ፣ በመደበኛው
የስርአተ ትምህርት መርሃ ግበር ትምህርት እንዳይከለከሉ ወይም በምንም ዓይነት መልኩ እንዳይበደሉ ያስጠነቅቃል።

ፊርማ…………………………………
ቀን ......................................................

PARENT PAYMENTS

AMHARIC 12

የተማሪ መቅረት

አማርኛ 13

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
የልጅዎ…………………………………………………… (student’s name) ከትምህርት ቤት መቅረት አሳስቦናል። የትምህርት
ደረጃ………..(year) ከትምህርት ቤት በነዚህ ቀናት አልመጣም/ችም …………………..………………………….. (day/s and date/s)
…………………………………………….…......................… (day/s and date/s)
እባክዎን በምን ምክንያት እንደቀረ/እንደቀረች አመልክተው ከታች ያለውን ቅጽ በአስቸኳይ ሞልተው ለትምህርት ቤቱ ይላኩ።
ልጅዎ ከአለፈቃድዎ ከትምህርት ቤት ቀርቶ/ታ ከሆነ እብክዎን ስለጉዳዩ በተጨማሪ ለመነጋገር ትምህርት ቤቱን ይጠይቁ።
ፊርማ………………………………………. ቀን……………………………………….

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ በተቻለ ፍጥነት ይመልሱ።

ልጄ .......................................................................................... (student’s name)
በ......................................................................................................................(day/s and date/s) ከትምህርት ቤት የቀረው/ችው

በሚከተልው ምክንያት/ቶች ነው:
 ህመም  የሀኪም ቀጠሮ  የጥርስ ህክምና ቀጠሮ
 የቤተሰብ ጉዳይ  የቀረው/ችው ያለኔ ፈቃድ ነው
 ሌላ ምክንያት (ዝርዝሩን ይጻፉ) ........................................................................................

ፊርማ ................................................ (ወላጅ/አሳዳጊ)
ቀን………………………………………….

STUDENT ABSENCE

AMHARIC 13

አማርኛ 14

የዋና መርሃ ግብር

(School letterhead/logo)

(Date)

ወድ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣
የትምሀርት ቤቱ የዋና መርሃ ግብር በ................................................................................. (venue) ይካሄዳል።
……………………………………………………………………………………………………… (address)
በ.......................................................................................... (dates) መካከል ..........................................(times)
የትምሀርት ቤቱ የዋና መርሃ ግብር ለሁሉም ተማሪዎች ነው።
ተማሪዎቹ በተቆጣጣሪና በአስተማሪዎች በመታጀብ በትናንሽ ቡድን በመሆን በሰለጠነ የዋና አስተማሪ ይማራሉ።
እባክዎ የልጅዎን አስተማሪ ትምህርት ቤቱ ሊያውቅው የሚገባ የተለየ ጉዳይ ካለ ይንገሩን፤ ለምሳሌ፣ የህክምና ሁኔታ።
ተማሪዎቹ በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ቀጥሎ የተምለልከቱትን ማምጣት አለባቸው:
የዋና ልብስ
የዋና ቆብ (ካስፈለገ)

 ፎጣ
 የዋና መነጽር (ካስፈለገ)

የሚመች ልብስ ለምሳሌ፣ የእስፖርት ቱታ
የዋናው መርሃ ግበር ክፍያ በየአንዳንዱ ወቅት $....................... ነው። (አጠቃላይ ዋጋ $ ................. )

...............................................................................ፊርማ

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ ከ............................. (date) በፊት ይመልሱ።
ለልጄ በትምህርት ቤቱ የዋና መርሃ ግብር እንዲሳተፍ ፈቃድ ሰጥቼአለሁ/አልሰጠሁም …………………………… (student’s name)
 በየክፍለ ጊዜው $

መክፈል እፈልጋለሁ።

ወይም
 ለሁሉም የዋና መርሃ ግብር መክፈል እፈልጋለሁ $

አካትቼአለሁ።

የተለየ የአከፋፈል አማራጮች ከፈለጉ፣ እባክዎን ትምህርት ቤቱን ያማክሩ።
ፊርማ ............................................................. (ወላጅ/አሳዳጊ)
ቀን………………………………………..

SWIMMING PROGRAM

AMHARIC 14

አማርኛ 15

የስብሰባ ጥያቄ

(School letterhead/logo)

(Date)

ውድ …………………………………………..,

በስብሰባው እንዲሳትፉ ልጋብዝዎት እወዳለሁ:
 የልጅዎን ግስጋሴ ለመወያያት
 የልጅዎን የትምህት ውጤት ለመወያየት
 የልጅዎን ከትምህርት ቤት መቅረት ለመወያየት
እባክዎን ወደ ትምህርት ቤቱ በ…………………………………….(day and date) ……………………….. (time)
………………………………………………………………… ለማየት።
አስፈላጊ ከሆነ አሰተርጓሚ ማቅረብ ይቻላል።
እንደሚገኙ ተስፋ አለን። በተጠቀሰው ጊዜ መምጣት ካልቻሉና ለሌላ ጊዜ እንዲሆንልዎት ከፈለጉ፣ እባክዎን ትምህርት ቤቱን
በ....................... (phone) ይገናኙ።

ፊርማ…………………………….. ቀን………………………………..

እባክዎን ይህንን የቅጽ ክፍል ሞልተው በመቁረጥ ከ............................. (date) በፊት ይመልሱ።
እኔ………………….. እገኛለሁ/አልገኝም። የልጄ ስም ………………………ነው።
የሚቻል ከሆነ አስተጓሚ ያስፈልገኛል። 

አስተጓሚ አያስፈልገኝ። 

በ………………………………ቋንቋ አስተርጓሚ ያስፈልገኛል

ፊርማ ...................................................
ቀን .......................................................

MEETING REQUEST

AMHARIC 15

ለሽርሽር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

አማርኛ 16

ተማሪዎቹ ከዝርዝሩ ውስጥ ምልክት የተደረገባቸውን ቁሳቁሶች ለካምፑ ይዘው መምጣት አለባቸው። ቁሳቁሶቹ
ላይ የተማሪው ስም መጻፍ አለበት።
1.
 ብርድ ልብስ

ለመኝታ
 የመተኛ ቀረጢት

 ነጠላ ጫማ

 ፒጃማ

 የነፋስ አልጋ

2.
የቀን ልብስ
 ጂንስ/ረጃጅም ሱሪዎች

 ባርኔጣ ለፀሃይ

 የሚሞቅ ብርኔጣ

 ቁምጣዎች

 እስካርፍ

 የዝናብ ባርኔጣ

 ሸሚዞች

 ካልሲዎች

 ጓንቲ ወይም የሹራብ ጓንቲ

 ቅያሪ ሙታንቲዎች

 የሙቀት ሹራብ

 የሱፍ ሹራብ

 ትንሽ ትራስ
 የመኝታ ፍራሽ

 ባለ ረጅም እጀታ የሚሞቁ ሸሚዞች ወይም ከላይ የሚለበስ የብርድ ጊዜ ልብስ
 ፓርካ ወይም የዝናብ ልብስ

 የስፖርት ጫማዎች  ቦት

 የጉዞ ጫማዎች

 ነጠላ ጫማዎች

 የሚሞቅ ሙታንቲ

 ነጠላ ጫማ/ቶንግስ

 የዋና ልብስ
3.
 ፎጣዎች

የግል ቁሳቁሶች
 ፀሃይ መከላከያ ቅባት  ማበጠሪያ

 የቢንቢ መከላከያ

 ቲሹ ወይም መሃረብ

 የጸጉር ሻምፑ

 ሳሙና

 የውሃ ጠርሙስ

 ጎድጓዳ ሰሃን

 ኩባያ/የሻይ ስኒ

 የግል ሕክምና መድሃኒቶች
4.
 ሰሃን

ለምግብ

 ቢላዎ/ሹካ/ማንኪያ

 የመወልወያ ፎጣ

5.
ሌላ
 ደብተር/ የማስታወሻ ደብተር

 እስክሪፕቶና እርሳስ

 ለቆሸሸ ልብስ መያዣ የላስቲክ ከረጢት

 ባትሪና የባትሪ ድንጋይ

 ካሜራ

 ማህተምና አድራሻ ያለው ፖስታ
6.

ITEMS REQUIRED FOR AN EXCURSION

አስቤዛ ከ$......... የማይበልጥ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ስለ የልጅዎ ትምህርት ቤት ለርስዎ ይህ ጠቃሚ መረጃ ነው።
ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ማምጣትና በትክክለኛው ሰዓት መጥተው መውሰድ አለባቸው።
የክፍል ጊዜያት
ትምህርት በ …………….………..…… ጠዋት/am ይጀመራል (time) ትምህርት የሚያበቃው ደግሞ
በ……………………………… ከሰዓት በኋላ/pm ነው (time)።

ከላይ ከተጠቀሱት ሰዓቶች በፊትና በኋላ በአስተማሪዎች ለልጆች የሚደረግ ቁጥጥር
ጠዋት
ከጠዋቱ ከ ……………………….. am (time) ጀምሮ ትምህርት እስኪጀመር ድረስ አስተማሪዎች ልጆችን ለመቆጠጠር ትምህርት ቤት ይገኛሉ።
ከተጠቀሰው ሰዓት በፊት ትምህርት ቤቱ ለልጆች ተቆጣጣሪዎችን ማደረግ አይችለም። እባክዎን ከተቀሱት ሰአቶች በፊት ልጆችዎን ወደ
ትምህርት ቤት አያምጡ።
ከሰዓት በኋላ
የትምርት ቀኑ ሲያብቃ እስከ ……………………….. pm (time) ድረስ አስተማሪዎች ልጆችን ለመቆጣጠር ይገኛሉ።
እባክዎን ልጅዎን ከ…………………….. pm (time) በፊት ይውሰዱ። በጊዜው ልጆቻቸውን የመውስድ ሃላፊነት የወላጆች/አሳዳጊዎች
ነው። ከተጠቀሰው ሰዓት በኋላ ትምህርት ቤቱ ለልጆች ተቆጣጣሪዎችን ማቅረብ አይችለም።
ከትምህርት ጊዜ በፊትና በኋላ የሚሰጥ የትምህርት እንክብካቤ መርሃ ግብር
ትምህርት ቤታችን ከትምህርት ጊዜ በፊት/በኋላ የትምህርት እንክብካቤ መርሃ ግብር አለው:
ይህ መርሃ ግብር በትምህርት ቀናት ጠዋት ከ ……………… am (time) እስከ …………………….ኤም ከሰዓት በኋላ ደግሞ
ከ …………………………… pm (time) እስከ …….……………. pm (time) ።
ልጅዎ/ልጆችዎ ከትምህርት ሰዓት ውጪ ቁጥጥር ካስፈለጋቸውና ስለ ከትምህርት ጊዜ በፊት/በኋላ የትምሀት እንክብካቤ መርሃ ግብር
መጠየቅ ከፈለጉ፣ እባክዎን በመርሃ ግብሩ ቦታ ለማዘጋጀት……………………………………………….…………በ
………………………………………….. (telephone) ያነጋግሩ።
ትምህርት ቤታችን ከትምህርት ጊዜ በፊት/በኋላ የትምህርት እንክብካቤ መርሃ ግብር የለውም:
እባክዎን ልብ ይበሉ፤ ትምህርት ቤታችን ከትምህርት ጊዜ በፊት/በኋላ የትምህርት እንክብካቤ መርሃ ግብር የለውም።
ልጆቻቸው ከትምህርት ጊዜ ውጭ የቁጥጥር ጊዜ ካስፈለጋቸው አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ የወላጆች/አሳዳጊዎች ሃላፊነት ነው።

ፊርማ............................................
ቀን...............................................
STUDENT ATTENDANCE TIMES AND BEFORE AND AFTER SCHOOL SUPERVISION
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(በርእሰ መምህሩ ፈቃድ ነገር ግን የመማክርቱ ጉባኤ ፈቃድ ለማያስፈልገው የግል ንብረት በሆነ የግል መኪና ወደ ሽርሽር ለመጓዝ)

(School letterhead/logo)

(Date)

የሽርሽሩ አርእስት: …………………………...............................................................................
የሽርሽሩ ቦታ: ………….............................................................................................
የሽርሽሩ ቀን(ቀኖች): ……………………………………………………………………………
የመሄጃና የመመለሻ ጊዜ: ..........................................................................................................................
ተማሪዎች የሚጓዙት በግል መኪና ሲሆን፣ መኪናውን የሚነዳው ……………………………………………. እርሱም
ከተቆጣጣርዎቹ ሠራተኞች መሃል ነው።
የሠራተኛው አባሎችና ተቆጣጣሪ: ……………………………………………………………………………..
ዋጋ: $..................
ምሳ:


ልጅዎ በማይሰበር እቃ ምሳ ማምጣት አለበት/ባት።



በሽርሽሩ ጊዜ ምሳ መግዝት ይቻላል፣ ዋጋ $.....



የምሳው ዋጋ ከሽርሽሩ ክፍያ ጋር ተጠቃሏል።

ልብስና ሌሎች የሚፈልጉ እቃዎች:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
የሽርሽሩ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ግለሰብ የመገናኛ ዝርዝር: …………………………............
…………………………………………………………………………………………………
ሌላ:………………………………………………………………………………………………………….

ጥያቄ ወይም ሃሳብ ከገባዎት እባክዎን በዚህ ይገናኙን: ………………………….……….………….….. (phone number).

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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የተማሪዎች ሽርሽር የፈቃድ ቅጽ
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(በፕሪንሲፓሉ ፈቃድ ነገር ግን የመማክርቱ ጉባኤ ፈቃድ ለማያስፈልገው የግል ንብረት በሆነ የግል መኪና ወደ ሽርሽር ለመጓዝ)

የወላጅ ፈቃድ:
ለልጄ……………………………………………………………… እንዲሳተፍ ፈቃድ ሰጥቻለሁ፡

(ሙሉ ስም)

ወላጅ/አሳዳጊ……………………………………………………………………………………...

(ሙሉ ስም

………………………………………………………………………………………………………..(ፊርማ)
………………………………………………………………………………………………………………………...…...(ቀን)

በአደጋ ጊዜ በሚከተለው ቁጥር መገኘት እችላለሁ:

………………………………………………………….ወይም…………………………………………………
….

የህክምናን እንክብካቤን በተመለከተ ፈቃድ መስጠት
የሽርሽሩ ሃላፊ አስተማሪ ሊያገኘኝ ካልቻለ ወይም ለማግኘት የማያስችል ሁኔታ ላይ ካለ፣ ለሃላፊነት የተሰጠው አስተማሪ በሚከተሉት
ጉዳዮች ላይ ስልጣን ሰጥቻለሁ:


ለልጄ አስፈላጊውን የህክምና እንክብካቤ እንዲያገኝ ወይም አስፈልጊ ሆኖ ከተገኘ በህክምና ባለሙያ የቀዶ ጥገና አገልግሎት
እንዲያገኝ ፈቅጃለሁ።



ሃላፊነት የተሰጠው አስተማሪ አስፈላጊ ነው ብሎ የገመተውን የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ይስጥ።

ፊርማ: ……………………………………………………………………………………….. (ወላጅ/አሳዳጊ)
ቀን:…………………………………………………………………..
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የትምህርት ቤቱ የመማክርት ጉባኤ ለሚያጸድቀው ሽርሸር የህክምና መረጃ
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የትምህርት ቤቱ የመማክርት ጉባኤ ለሚያጸድቃቸው ሽርሽሮች ምስጢራዊ የሆነ የህክምና መርረጃ
ይህንን መረጃ ትምህርት ቤቱ ልጅዎ ድንገተኛ የህክምና ችግር ከደረሰበት/ባት ይጠቀምበታል። ሁሉም መረጃ በምስጢር ይያዛል። እዚህ
ቅጽ ላይ የሚጠቀሰው የህክምና መረጃ ሽርሽሩ/መርሃ ግብሩ በሚካሄድበት ጊዜ ወቅታዊ መሆን አለበት።
የትምህርትና የሥልጠና መምሪያ ጥፋተኛ ሆኖ እስካልተገኘ ድረስ (ጥፋት አውቶማቲክ አይደለም)፣ ትምህርት ቤቱ ባጸደቀው ሽርሽር
ላይ ተማሪ ቢጎዳ ለሚደርሰው የህክምና ወጪ በሙሉ ወላጆች ሃላፊዎች ናቸው። ወላጆች ከፈለጉ፣ የተማሪ የአደጋ መድህን ከነጋዴ
የመድህን ድርጅት መግዛት ይችላሉ።
የሽርሽሩ/የመርሃ ግብሩ ስም: ………………………………………………………………………………..
ቀን(ቀኖች): ……………………………………………………………………………………………………..
የተማሪው/ዋ ሙሉ ስም: ……………………………………………………………………………………….
የተማሪው/ዋ አድራሻ: ……………………………………………………………………የፖስታ ኮድ: ……….
የትውልድ ዘመን: ……………………………………………………………………….የትምህርት ደረጃ: ….…...…
የወላጅ/የአሳዳጊ ሙሉ ስም: ……………………………………………………………………………..
የአደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥር: ከሥራ በኋላ……………………. በሥራ ሰዓት………………………..
የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ግለሰብ ስም (ከወላጅ/አሳዳጊ የተለየ ከሆነ):
…………………………………………………………………………………………………………….
የአደጋ ጊዜ ቁጥሮች: ከሥራ በኋላ ……………………በሥራ ሰዓት ………………………..
የቤተሰብ ሀኪም:…………………………………………………………………………………..
የቤተሰብ ሀኪም አድራሻ: ………………………………………………………………………………..
ስልክ ቁጥር: …………………………………………………………………………………………...
የሜዲኬር ቂጥር: ………………………………………………………………………………………..
የህክምና/የሆስፒታል ምድህን: ………………………………………………………………………..
የአባልነት ቁጥር: …………………………………………………………………………………………
የአምቡላንስ አባልነት?  አለኝ  የለኝም ካለዎት፣ የምቡላንስ አባልነት ቁጥር:
ልጅዎ ከቤት ርቆ ሲሄድ ይህ የመጀምሪያው ነውን?  አዎን  አይደለም
እባክዎን ልጅዎ የሚከተሉት ችግር የሚያደርሱበት/ባት ከሆነ ተገቢው ላይ ምልክት ያድርጉ:
 አስማ (እዚህ ላይ ምልክት አድርገው ከሆነ የአስማ የተግባር እቅዱን ይዘርዝሩ)
 አናፊላክሲስ (እዚህ ላይ ምልክት ካደረጉ ሁኔታውን ከልሰው ወቅታዊ በማድረግ ለሽርሽሩ ወይም ለካምፐ የግለሰቡን የህክምና
የአስተዳደር እቅድ ያዘጋጁ)
 አልጋ ላይ መሽናት  እራስን መሳት

 የስኳር በሽታ  የዥውታ ችግር  ከባድ የራስ ምታት/መርዘን

 የልብ ችግር  በእንቅልፍ ውስጥ ሆኖ መሄድ  የጉዞ በሽታ  ማንኛውም የሚጥል በሽታ (Fits)

 ሌላ: ……………………………………………………………………………………………………
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የትምህርት ቤቱ የመማክርት ጉባኤ ለሚያጸድቀው ሽርሸር የህክምና መረጃ

አማርኛ 19

የዋና ችሎታ (እባክዎን ልጅዎ ያለችግር ምን ያህል ርቀት እንደሚዋኝ/ምትዋኝ ምልክት ያድርጉ)
 አይዋኝም/አትዋኝም (0m)  ደካማ ዋናተኛ (<50m)  መልካም ዋናተኛ (50-100m)
 ተዋዳዳሪ ዋናታኛ (100-200m)

 ጠንካራ ዋናተኛ (200m+)

የስምሚ ችግሮች (ልጅዎ የሚከተሉት መድሃኒቶች የማይስማሙት ከሆነ ምልክት ያድርጉ)
 ፔኒሲሊን  ሌሎች መድሃኒቶች: ………………………………………………………………………………
 ምግቦች: …………………………………………………………………………………………………...
 ሌሎች የስምሚ ችግሮች:
………………………………………………………………………………………….
ለእነዚህ የስምሚ ችግሮች ምን የተለየ እንክብካቤ ያስፈልጋል? ……………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
የቲታኖስ ክትባት ያደረገበት የመጨረሻ ዓመት ………………………………………………………
የመንጋጋ ቆልፍ/ቲታኖስ በሽታ መከላከያ ክትባት አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጠው እድሜ አምስት ዓመት ሲሆን ነው (የሚሰጠውም ሶስት
መድሃኒት ባንድ ላይ (Triple Antigen) ወይም ሲዲቲ (CDT) ነው። አስራ አመስት ዓመት ሲሞላ ደግሞ እንደ ኤዲቲ (ADT)
ይሰጣል።
ሕክምና
ልጅዎ መድሃኒት(ቶች) እየወሰደ/ች ነው?  አዎን  አይወስድም/አትወስድም
አዎን ካሉ፣ የምድሃኒቱን ስም፣ መጠኑን፣ መቼና እንዴት እንደሚወሰድ ይግለጹ።
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ሁሉም መድሃኒቶች ሃላፊነት ለተሰጠው አስተማሪ መሰጠት አለባቸው። ሁሉም መያዣዎች ላይ የልጅዎ ስም፣
የሚወሰድበት/የምትወስድበት መጠን እንዲሁም እንዴት እንደሚወሰድ/ምትወስድ መጻፍ አለበት። መድሃኒቶቹ ሠራተኞች ጋር ይሆኑና
እንደ አስፈልጊነቱ ይሰጣሉ። ልጅዎ መድሃኒቱን መያዝ እንዳሚያስፈልገው/ጋት ወይም መድሃኒቱን መያዝ ተገቢ መሆኑን ሃላፊነቱ
ለተሰጠው አስተማሪ ያስታውቁ (ለምሳሌ፣ የአስማ መድሃኒት ወይም የስኳር በሽታ ኢንሱሊን)። ልጆች መድሃኒት ሊይዙ የሚችሉት
ሃላፊነት በተሰጠው አስተማሪና በእርስዎ እውቅና እና ፈቃድ ብቻ ነው።
የህክምና ፈቃድ
የሽርሽሩ ሃላፊ አስተማሪ ሊያገኘኝ ካልቻለ ወይም ለማግኘት የማያስችል ሁኔታ ላይ ካለ፣ ሃላፊነት ለተሰጠው አስተማሪው በሚከተሉት
ጉዳዮች ላይ ስልጣን ሰጥቻለሁ:


ለልጄ አስፈላጊውን የህክምና እንክብካቤ እንዲያገኝ ወይም አስፈልጊ ሆኖ ከተገኘ በህክምና ባለሙያ የቀዶ ጥገና አገልግሎት
እንዲያገኝ ፈቅጃለሁ።



ሃላፊነት የተሰጠው አስተማሪ አስፈላጊ ነው ብሎ የገመተውን የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ይስጥ።

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ (ከላይ የተጠቀሰው) …………………………………………………………
ቀን: ………………………………………………………………………………………………………
የትምህርትና የሥልጠና መምሪያ በትምህርት ቤቱ መማክርት ፈቃድ ለተሰጠው በማንኛውም የመንግሥት ትምህርት ቤት ሽርሽር
የሚሳተፍ ተማሪ ይህንን የፈቃድ ቅጽ መሙላት አለበት።
ማስታወሻ: ልጅዎ በሽርሽሩ/በመርሃ ግብሩ ከመሳተፉ/ፏ አስቀድሞ ስለሽርሽሩ/መርሃ ግብሩ ዝርዝር መረጃና የወላጅ ፈቃድ መስጫ ቅጽ
ሊደርስዎት ይገባል። ተጨማሪ ጥያቄ ካለዎት መርሃ ግብሩ ከመጀመሩ በፊት ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።
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