Tigrigna

ቀንዲ መስመር ቁ. ስልኪ: (206) 252-0555
ስፓኒሽ/ እንግሊዝኛ: (206) 252-2253
ቻይኒዝ/እንግሊዝኛ: (206) 252-2254
ቪየትናሚዝ/እንግሊዝኛ (206) 252-2255
ፋክስ: (206) 252-2256
ካብ ሰኑይ ስጋብ ዓርቢ
ካብ 8:30 ናይ ቅ.ቀ ስጋብ 4:00 ድ.ቀ
ቦታ(ኣድራሻ)
301 21st Ave. E.
Seattle, WA 98112
ናብ’ቲ ቦታ ንምኻድ…
ብኣውቶቡስ

ካብ ዳውን ታውን ስያትል ኣውቶቡስ ቁ.: 43 ን 11
ካብ ዩኒቨርሲቲ ዲስትሪክት: 43 ን 48
ካብ ረኔየር እቨንዩ: 48 ን 8

ብ I-5 ንደቡብ









ናብ Boylston Ave ዝወስድ Exit 168 A
ናብ Roanoke St. ኣቢልኩም ትጓዓዙ
የማን ብምሓዝ ናብ Boylston Ave E ንምእታው
ናይ መጀመርታ ናብ ጸጋም ብምዕጻፍ E Roanoke St.
ናብ የማን ብምዕጻፍ ናብ 10th Ave E. ሓዝ
ጸጋም ብምጥዋይ ናብ E Aloha St. እቶ
የማን ብምዕጻፍ ናብ 21st Ave E. እቶ
SWS/ World Family Center ኣብ የማንካ ይርከብ.

At

ብ I-5 ንሰሜን





ናይ Olive Way መውጽኢ Exit 166
የማን ብምሓዝ ን Olive Way እቶ
Olive Way ናብ E John St. ይቕየር
ንጸጋም ብምዕጻፍ ናብ 15th Ave E. እቶ



ኣብ’ታ ናይ መጀመርያ ንየማን መዕጸፊት ናብ E Thomas St.






ንጸጋም ብምጥዋይ ናብ 19th Ave E. እቶ
ንየማን ናብ E republican St. እቶ
ኣብ 2ይ መዕጸፊ ናብ 21st Ave E. እቶ
SWS/ World Family Center ኣብ የማንካ ይርከብ

World Family
Center

N

World Family
Center

Seattle World
School

ዓለም ናይ ኩልና እያ

Seattle World School

ናይ ዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር ቀንዲ
ዓላማ
ናይ ዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር ቀንዲ ዓላማ ናብ ተማሃሮ

ናይ ስያትል ዎርልድ ቤት ትምህርቲ ብክፍሊ ትምህርቲ

ዘተኮረ ብባህልን ብቋንቋን ዝማዕበለ ንክልተ ቋንቋ

ስያትል ዝውነን ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ’ዚ ሃገር ተሰዲዶም

ተዛረብቲ

ንዝመጹ ሓደሽቲ ተማሃሮ ብቋንቋን ብባህል ዝተሰነየ ተመኩሮ

(ባይሊጓል)

ንወለዲ፣ንካልኦት

ቤተሰብን

ተማሃሮ፣

ከምኡ’ውን

ንሰራሕተኛታት

ኣብ ዎርልድ ፋሚሊ ሰንተር ዝወሃቡ
ኣገልግሎታት

ቤት

ዝቐስሙሉን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለቶም ብምምሕያሽ ካብ
ካልኣይ ደረጃ ንምምራቕ ብቕዓት ንክህልዎም ንምግባር እዩ።

ትምህርትን ብቑዕ ኣገልግሎት ንምሃብ እዩ።

እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ካብተን ሓደሽቲ ንዝመጹ ተማሃሮ

ዘታፍላለየ ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ሰራሕተኛታትና ኣብ

ንዝህልዎም ናይ ትምህርቲ ድልየት ንከማልኡን ኣብ’ታ ሃገርን

ሙሉእ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል ኣብ ናይ ወለድን

ሕብረሰብን ሙሉእ ተሳትፎ ንኽህልዎም ንምሕጋዝ ኣብ

መማህራንን ተራኺቦም ዝዛራረቡሉ እዋናት፣ብዛዕባ

ሙሉእ ሃገር ዝምስረታ ዘለዋ ቤት ትምህርትታት ሓንቲ

ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ተማሃሮ ዝግበር ኣኼባ፣

ካብአን እያ።

ኣብ

ናይ ኣማኸርቲ (ካውንስሊንግ) ኣኼን ብምትርጓምን
ሓገዛት ብምሃብን ይሳተፉ።ሰራሕተኛታትና ምስ ወለዲ፣

ካብ’ቲ ዘለና ካልእ ዕላማታት ንተማሃሮን ወለድን ምስ

ተማሃሮ፣ ናይ ኮሚዩኒቲ ድርጅታትን ናይ ክፍሊ

ካልኦት

ትምህርቲ ስያትል ሰራሕተኛታትን ጽኑዕ ርክብ ብምግባር

ምርኻብን ከምኡ’ውን ንተማሃሮ ብዛዕባ ናይ መጻኢ

ተማሃሮ እቲ ዘድሊ ኣካዳሚያዊ ሰብኣውን ዕብየት

ሞያኦም ዝመርጹሉ ምኽሪ ምሃብን ኣብ ሕብረተሰብ

ንክገብሩ ዘድሊ ኩሉ ምትሕብባር ንምግባር ቅሩባት

ዘለዎም ቅኑዕ እማላኻኽታሃልዩዎም ርእሰ-ተኣማንነት

እዮም።

ንኸማዕቡሉ ምሕጋዝ እዩ።

ሓገዝ

ዝህባ

ድርጅታትን

ፕሮግራማትን

ምምዝጋብ ተማሃሮ
 ናይ ቋንቋ ክእለት ገምጋም
 ሓበሬታ ብዛዕባ መጓዓዝያ
 ምምዳብ ቤት ትምህርቲ/ተማሃሮ
ናይ ጽሑፍ ምትርጓም
 ሓበሬታ ብዛዕባ ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል
 ኣድለይቲ ነገራት
ናይ ቃል ትርጉም
 ናይ ቤት ትምህርቲ ምውካስ/ምሕባር
 ኣብ ትምህርቲ ምስታፍ
 ናብ ወለዲ ገዛ ምብጻሕ
 ናይ ትምህርቲ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት
 ናይ ኮሚዩኒቲ ድርጅታት ኣገልግሎት
ናይ ምስክር ወረቐት (ትራንስክሪፕት)ገምጋም


ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝመጹ ናይ ምስክር ወረቐት ምግምጋም

ናይ ፍሉይ ሓገዝ ትምህርቲ Special educationት
 ተማሃሮ ናይ ምምዳብ ሓገዝ
 ናይ IEP ኣኼባታት
 ናብ ወለዲ ገዛ ምብጻሕ
ስነ-ስርዓት፣ ብኩራትን ትምህርቲ ምድጋምን
 ናብ’ቲ ፕሮግራም ንምእታው ብቕዓት
 ምምዳብ ተመሃራይ/ቤት/ት
ጀመርቲ ህጻናት
 ሓበሬታ
 ናይ መመዝገቢ ቕጥዕታት
ሓገዝ ዝወሃበሉ መስርሕ
 ናይ ኮሚዩኒቲ መስርሕ
 ናይ ወለዲ ሓገዝ
 ተሳትፎ ወለድን ቤት ትምህርትን
 ናይ ኮሚዩኒቲ ዝምድናታት
 ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
 ትምህርቲ ብዛዕባ ተንቃሳቐስቲ(ማይግራንት) ወለዲ
 ብስያትል ዎርልድ ቤት/ት ዝወሃብ ሓገዛ
 ናይ ቋንቋ ክእለት ንምምዕባል ሓገዝ

