Amharic

ዋናው የስልክ መስመር: (206) 252-0555
ስፓኒኛ/እንግሊዘኛ: (206) 252-2253
ቻይኒኛ/እንግሊዘኛ: (206) 252-2254
ቪየትናሚኛ/እንግሊዘኛ: (206) 252-2255
ፋክስ: (206) 252-2256
ከሰኞ እስከ ዓርብ
8:30 ከጠቃቱ እስከ 4:00 ከሰዓት በኋላ
ቦታ
301 21st Ave. E.
Seattle, WA 98112
ወደ ቦታው ለመጣት…
ብአውቶቡስ

ከዳውን ታውን ስያትል: 43 እና 11
ከዩኒቨርሲቲ ዲስትሪክት: 43 እና 48
ከረኔየር አቨንዩ: 48 እና 8
አውቶቡሶች

በ I-5 (አይ ፋይፍ) ወደ ሳውዝ (ደቡብ)



የቦይልስቶን አቨንዩ መውጫ ይዘው በኤግዚት 168 A
ወጥተው ወደ ረይኖክ ስትሪት አቅጣጫ ይጓዙ
ቀጥ ብለው በመጓዝ ወደ ቦይልስቶን አቨንዩ ኢስት ይጓዙ



በመጀመሪያ የግራ መታጠፊያ ወደ ረይኖክ ስትሪት ይታጠፉ





ወደ 10ኛ አቨንዩ ኢስት ለመያዝ ወደ ቀኝ ይታጠፉ
ወደ አሎሃ ስትሪት ለምግባት ወደ ግራ ይታጠፉ
ወደ ቀኝ በመታጠፍ ወደ 21st አቨንዩ ኢስት ይጓዙ



ስዎስ/ World Family Center በስተቀኝ በኩል ይገኛል

At


ከ I-5 ወደ ሰሜን North





በኦሊቭ ወይ መውጫ ኤግዚት 166 ይውጡ
ቀኝ ይዘው ወደ ኦሊቭ ወይ ይውጡ
ኦሊቭ ወይ ወደ ኢስት ጆን ስትሪት ይቀየራል
ወደ ግራ በመታጠፍ 15th Ave. E. ይያዙ



በመጀመሪያ መታጠፊያ ወደ ቀኝ ወደ E Thomas St ይጓዙ





ወደ ግራ በመታጠፍ ወደ 19th Ave E ይያዙ
ወደ ቀኝ በመታጠፍ ወደ E Republican St ይያዙ
በሁለተኛው መታጠፊያ ላይ ወደ 21st Ave E ይያዙ



SWS/ World Family Center በስተቐኝ በኩል ይገኛል

World Family
Center

N

World Family
Center

Seattle World
School

ዓለም የጋራችን ነች

የስያትል ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት
በዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር የሚሰጡ ግልጋሎቶች

የዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር
ዓላማ

የስያትል ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት በስያትል

የዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር ዓላማ ወደ ተማሪዎች ያተኮረ
በተለይ ለሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች(ባይሊንጓል
ስቱደንትስ) ፣ለወለጆችና ለትምህርት ቤት ሰራተኞች
የባህልና የቋንቋ የእገዛ አገልግሎት ለማቅረብ ነው።
ከተለያዩ ህብረተሰቦች የተውጣጡ የት/ቤት ሰራተኞቻችን
በወለጆችና

መምህራን

ስብሰባዎች

ላይ

በተለያዩ

ቋንቋዎች በመተርጎም፣ በስፔሻል ኤድ ግምገማ ላይ፣
ስብሰባዎች፣የካውስሊንግ እገዛ፣የጤና አገልግሎት እገዛ
ይሰጣሉ። ተማሪዎቻችን የትምህርትና የግል እድገት

የትምህርት ማእከል የተቋቋመ ከሌላ አገር ለሚመጡ
አዲስ ተማሪዎች በባህልና በቋንቋ የበለጸገ ሲሆን ዋና
ዓላማው ተማሪዎቹ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታቸውን
በማዳበር ከሁለተኛ ደረጃ ለመመረቅ ዝግጁ እንዲሆኑ

ለማድረግ ነው። ከሌላ አገር ተሰደው የመጡ ተማሪዎች
የአካዳሚ ትምህርታቸውን በማሳሻል ወደ መደበኛ
ትምህርት እንዲሸጋገሩና ከአሜሪካ ህብረተሰብ ጋር
በባህልም ሆነ በትምህርት ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ
በአገር-አቀፍ ደረጃ ከተቋቋሙት ጥቂት ትምህርት ቤቶች
አንዱ ነው።

እንዲያደርጉ ሰረተኞቻችን ከወላጆች፣ ከተማሪዎች፣
ከኮሚዩኒቲ ድርጅቶችና ከስያትል የትምህርት መምሪያ
ሰራተኞች ጋር አስፈላጊ ትብብር ለማድረግ ዝግጁ
ናቸው።

ከፕሮግራሞቻችን ጥቂት ዓላማዎች አዲስ-መጥ ወላጆችና
ልጆቻቸው እገዛ ከሚሰጡ ፕሮግራሞችና ድርጅቶች
ለማገናኘት፤ ተማሪዎች የወደፊት ሞያ የሚመርጡበት
ዕድል

መኖሩን

ከህብረተሰቡ

ጋር

ምክር
ጤነኛ

የሚያገኙበትና
የሆነ

የባህል

እንዲሁም
ውህደት

እንዲያደርጉ ለማገዝና የራስ መተማመንን እንዲያሳድሩ
ለመርዳት ነው።

የተማሪ ምዝገባ
 የቋንቋ ግምገማ
 የመጓጓዣ ኢንፎሜሽን
 ት/ቤት/የተማሪ ምደባ
የጽሑፍ ትርጉም
 የትምህርት መምሪያው መግለጫ
 የዕቃዎች አቅርቦት
የቃል ትርጉም
 የትምህርት ቤት ስብሰባዎች
 የትምህርት እገዛዎች
 የቤት ጉብኝት
 በት/ቤት የወላጅ ስብሰባዎች
 ለኮሚዩኒቲዎችና ድርጅቶች የሚሰጥ አገልግሎት
ዓለም-አቀፍ የትምህርት መረጃዎች ግምገማ
 ከውጭ የመጡ የ2ኛ ደረጃ የት/መረጃ መገምገም
የልዩ እገዛ የትምህርት
 የተማሪዎች ምደባ እገዛ
 የ IEP ስብሰባዎች
 የቤት ጉብኝት
ስነ-ስርዓት፣ በክፍል ስለመገኘትና ትምህርት ስለ መድገም
 ለሚቀርብ ፕሮግራም ብቁ ስለመሆን
 የተማሪዎች ምደባ
የጀማሪ ህፃናት ፕሮግራም
 መረጃ
 የመመዝገቢያ ፎርሞች
የተለያዩ የእገዛ ሂደቶች
 የኮሚዩኒቲ እገዛ
 የወላጆች እገዛ
 የወላጅና የት/ቤት ተሳትፎ
 የኮሚዩኒቲ ግንኙነት
 ማህበራዊ አገልግሎትና የእገዛ አቅርቦት
 የተንቀሳቃሽ(ማይግራንት) ትምህርት
 የስያትል ዓለም አቀፍ ት/ቤት እገዛ
 የቋንቋን ችሎታ ለማሻሻል የሚደረግ እገዛ

