Ferpa High School Tigrina
ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ)
ብናይ ናይ ቤተሰብ ትምህርታዊ መሰልን ምስጢራዊነት ምሕላው ሕጊን(ፌርጳ) መሰረት ዘለካ/ኪ መሰል ኪፈልጥዎ ምግባርን ሓበሬታ ከይወሃብ መሕተቲ ቅጥI(
OPT-OUT)
ብናይ ቤተሰብ ትምህርታዊ መሰልን ምስጢራዊነት ምሕላው መሰረት፡ ሕጂ ወለዲ/መጉዚት ናይ EድሚU ካብ 18 ዓመት ዝኾነን ካብ 18 ዓመት ንላEሊ ዝኾኑ
ተመሃሮ፡ (ብቑE ዝኾኑ ) ናይ ተመሃርይ ናይ ትምህርቱ መዝገብ ብዝምልከት ገለ ገለ መሰላት ኣለዎም። Eቲ/ታ ተመሃራይ 18 ዓመት Eንተገይሩን ፡ ዋላ Eኳ ምስ
ወለዱ/መጉዚት ይንበር /ትንበር Eምበር፡ Eቲ ተመሃራይ በዚ ሕጊ መሰረት ኩሉ መሰላት ኣለዎ። Eዞም መሰላት ድማ ቀጺሎም ዘለው Eዮም፡
(1) ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ጽሑፍ መሕተቲ ካብዝቐረበሉ ጀሚሩ ስጋብ 45 መዓልቲ ናይ ትምህርታዊ መዝገቦም ናይ ምርኣይ
ምምርማርን መሰል።
(2) ወለዲ ወይ Eቲ ብቑE ተመሃራይ፡ ቅኑE ኣይኮነን ወይ ድማ የጋግይ Eዩ Iሎም Eንተኣምኒኖም፡ ነቲ ናይ ትምህርታዊ መዝገብ ምምሕያሽ ክግበረሉ ናይ
ምሕታት መሰል። ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ መዝገብ ከመሓይሾ EንተዘይኪIሉ፡ ንወለዲ/መጉዚት ወይ ድማ ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ፡ Eቲ
ውሳኔ ክፈልጥዎም Eዮም ከምUውን ብዛEባ Eቲ ምምሕያሽ ዝምልከት ክጠርU መሰል ከምዘለዎም ኪሕብሮም Eዩ። ብዛEባ ኪጠርU መሰል ከምዘለዎም ክፈልጡ
ኣብዝግበረሉ Eዋን፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ንወለድን/መጉዚት ወይ ድማ Eቲ ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ ኪወሃቦም Eዩ።
(3) ኣብ ናይ ተመሃራይ ናይ ትምህርታዊ መዝገብ ዝርከቡ ናይ ግሊ ሓበሬታታት ግሉጽ ከይኾኑ ናይ ምስምማE መሰል ብጀካ Eቲ ፌርጳ ብዘይ ፈቓድ ምርካብ
ኪግለጹ ዘለዎም ግሉጽ ኪኾኑ ዝEዝዞም Eቲ ሓበሬታ ግሉጽ ንኽይኸውን መሰል ዝህብ Eዩ። Eቲ ሓደ ፈቓድ ዘየድልዮ ጉዳይ ድማ ናይ ቤት ትምህርቲ ብዓል
ስልጣናት ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ትምህርታዊ ጉዳያት ንምርኣይ ኪኽEሉ ዝገብሮም ጥራይ Eዩ። Eቶም ናይ ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣናት ድማ ብናይ ሲያትል
መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተቖጺሮም ዝሰርሑ፡ ከም ኣማሓደርቲ፡ ተቖጻጸርቲ፣መማህራን ወይ ድማ ተሓጋጋዝቲ መማህራን( Eንኮላይ ናይ ጥEና፣ ወይ ድማ
ሕክምና ብዓል ሙያታት ናይ ሕጊ ኣኽበርቲ ግለሰባት)፣ ናይ ኣብ ስልጠና ዝርከቡ
ተመሃሮ መማህራን፣ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርድ ዝርከብ ገለሰብ፣ብኮንትራት ዝሰርሑ(ናይ ሲያትል ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ዝኾነ Eዮ ንኽዓዩ ዝተቖጽሩ፡ከም
ጠበቓታት፣Oዲተር፣ናይ ሕክምና ኣማኸርቲ፣ ወይ ድማ ቴራፒስት)፣ ኣማኸርቲ፣ብወለንተኛ ዝዓዩ፣ ወይ ድማ ወላዲ ወይ ኣብ ናይ ወግዓዊ ኮሚቴ ዝዓዩ ተመሃሮ፣
ወይ ድማ ንኻልE ናይ ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣን EዮU ንኽገብር/ክትገብር ዝሕግዙ። Eቲ ብዓል ስልጣን Eቲ ብሙያU ዝተዋህቦ ሓላፍነት ንምEያይ ናይ
ትምህርቲ መዝገብ ንምምርማር Eንተደልዩ Eቲ ናይ ብዓል ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣን ሕጋዊ ዝኾነ ትምህርታዊ ድሌት ኣለዎ። ናይ ስያትል መንግስታዊ ኣብያተ
ትምህርቲ፡ Eንተድኣ ተሓቲቱ፡ ነቲ መዝገብ ናይቲ ተመሃራይ Eቲ ተመሃራይ ኪምዝገበሉ ኣብ ዝሓሰቦ ቤት ትምህርቲ ፈቓድ ከየፍቀደ ነቲ መዝገብ ግሉጽ ኪኸውን
ኪገብር ይኽEል Eዩ።
(4) ናይ ሲያትል መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ናይ ፌርጳ ረቓሒታት ኣየኽበረን ዝብል ክሲ ኣብ ናይ ዩናትይድ ስቴትስ ናይ ትምህርቲ ዲፓርትመንት ናይ ምጥራE
መሰል። Eቲ ጥርዓን ናብ ናይ ቤተሰብ ፖሊሲ ኮምፕላያን ቤት ጽሕፈት፡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ትምህርቲ ዲፓርትመንት፡ ኪቐርብ ኣለዎ። (Family Policy
Compliance Office, U.S. Department of Education; 400 Maryland Avenue S.W.; Washington, DC 20202.)
ናይ መሓበሪ ሓበሬታት፡ ብናይ ስድራ ቤት ትምህርታዊን ሚስጢራውን መሰላት ሕጊን ስርዓትን መሰረት(ፌርጳ) ፡ ናይ ሲያትል ቤት ትምህርቲ፡
Eቲ ኣብ “መሐበሪ” ዝርከብ ሓበሬታ ብጀካ ከይወሃበልኩም Eንተዘይሓቲትኩም ንማንም፡ Eንኮላይ ንናይ ወለዲ መማህራን ማሕበራት፣ናይ ዜና ማEከን፣ ኮሌጃትን
ዩኒቨርሲታትን፣ ክፍሊ ውትድርና፣ናይ መንEሰያት ጉጅለታትን ናይ ስኮላርሺፕ ዝህቡ ድርጅታት፣ ኪህብ ይኽEል Eዩ። ቀጺሎም ዘለው ሓበሬታታት ከም መሐበሪ
ዝቑጸሩ Eዮም፡ ናይ ወላዲን ተመሃራይ ስም፣ ናይ ገዛ ኣድራሻ፣ ናይ ገዛ ተሌፎን፣ናይ ገዛ ናይ Iሜል ኣድራሻ፣ ናይ ተመሃራይ ስEሊ ወይ ቪዲዮ፣ ናይ ተመሃርይ
Eለት ልደት፣ ዝተመዝገቡሉ Eለት፣ናይ ክፍሊ ደረጃ፣ ናይ ኣመዘጋግባ ኩነታት፣ ዝረኸብዎ ዲግሪ ወይ ዝተዋህቦም ስልማት፣ Eቲ ቀንዲ ዝተመሃርዎ ትምህርቲ፣
ብወግI ኣብ ዝተፈልጠ ንጥፈታትን ናይ ስፓርት ጉጅለታት፣ ናይ ምዝላልን ክብደት ምልዓል ስፖርት፣ ኣብ ቀረባ Eዋን ዝተማህሩሉ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ
ፕሮግራምን ካልE ጐዳI ሓበሬታ ዘይኮነን Eንተተገሊጹ ምስጢራዊነት መሰል ዝጥሕስ ዘይኮነ ሓበሬታ።
ካብ ታሽዓይ ስጋብ ዓሰርተክልተ ክፍሊ ዘለው ተመሃሮ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ክፍቀድ ፈቓድ ምሃብ(9-12)
ከም ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተመሃራይ ወይ ድማ ብቑE ተመሃራይ(EድሚU 18 ዝመልA)፣ ወላዲ ከም ምዃንኩም መጠን ኣብቲ ናይ መሓበሪ ዝርከብ
ሓበሬታ ግሉጽ ኪኸውን ወይ ድማ ከይከውን ናይ ምምራጽ ሰለስተ(3) ኣማራጽታት መሰል ኣለኩም።Eቲዚ ቅጥI ተመሊU ሓንሳብ ንቤት ትምህርቲ ምስተዋህበ፡
Eቲ ዝመረጽኩሞ ብኤሌክትሮኒክስ ተመዝጊቡ፡ ስጋብ ሓድሽ ቅጥI መሊEኩም ትቕይርዎ ከምU Iሉ ይጸንሕ። ነዚ ቅጥI Eዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኪንደርጋርተን
ስጋብ 8ይ ክፍሊ ኣብዘለኹሙሉ Eዋን መሊEኩም መሊስኩም Eንተኾይንኩም፡ ሓድሽ ቅጥI መሊEኩም Eንተዘይሂብኩም Eቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመረጽኩሞ ምርጫ
ኣይቅየርን Eዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍሊ ውትድርና ናይ “ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ” ስም፣ ቴሌፎን ቁጽርን ኣድራሻን ይሓትትን ይወሃቦን ድማ Eዩ። ነገር ግን ወላዲ/መጉዚት
ወይ ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ ነቲ ኣብ “B” ወይ “C” ዘሎ ምርጫታት Eንመሪጾም ግን Eዚ ነገር ኣይከውንን። ክፍሊ ውትርድና ነዚ ሓበሬታ Eዚ ኣብ ነፍስወከፍ
ዓመት ኣብን ወርሒ Oክቶበር ይሓትት Eዩ። ሓበሬታ ንክፍሊ ውትድርና ከይወሃብድኩም Eንተደኣደሊኹም Eቲ ዝመረጽኩሞ ኣብ ጊዜU ምEንቲ ኪበርጽሕ
ኣብ ክፍሊ “B´ወይ “C” ዘሎ ሳጹን ምልክት ጌርኩም ቅድሚ Oክቶበር 1 ክትመልስዎ ኣለኩም። Eቲ ሓበሬታኹም ናብ ኮሌጅ፣ናይ ቆጸርቲ ድርጅታት፣ናይ
ወለዲ ጉጅለታት፣ ወይ ድምና ክፍሊ ውትድርና ግሉጽ ኪኸውን Eንተዘይደሊኹም ኣብ ክፍሊ “B” ዘሎ ምልክት ክትገብሩሉ ኣለኩም።
ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ ወለዲ/መጉዚትን ብቑE ዝኾኑ ተመሃሮ፡ ኣብ ክፍሊ “B” ወይ ድማ “C” ዘሎ ሳጹን ምልክት ምግባር፡ ናይ ሲያትል መንግስታዊ
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ነቲ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ንክፍሊ ውትድርና ግሉጽ ከይከውን ከምዝገብሮ ክዝክርዎ ክተባብU ኣለዎም። ነገር ግን Eዚ ማለት Eቲ ክፍሊ
ውትድርና ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሕድዳር ወጻI ብዛEባ ተመሃሮ ሓበሬታት ኣይረኽቡን Eዮም ማለት ኣይኮነን። ብተወሳኺ፡ ንሳጹን “ B” ወይ C”
ምልክት ምግባር፡ Eቶም ክፍሊ ውትድርና ወኪሎም ዝመጹ፡ ተመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለው ንኸየዛርብዎም ዝዓግቶም ኣይኮነን።
ብኽብረትኩም ኣብታሕ ካብዘለው ሳንዱቓት ኣብ ሓደ ምልክት ጌርኩም ነዚ ቅጥI ናብቲ ተማሃሪኹም ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ Oክቶበር 1 ምለስቶ።
ወላዲ/መጉዚት ወይ ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ ካብቶም ሳንዱቓት ሓደ ምልክት Eንተዘይገይሩ/ራን Eንተዘይመሊሶምን፡ ናይ ሲያትል ኣብያተ ትምህርቲ Eቲ
ምርጫ፡ ከም ምርጫ “A” ከምተመርጸ ገይሩ Eዩ ዝቖጽሮ።
ብኽብረትኩም ኣብታሕ ካብዘለው ሳንዱቓት ኣብ ሓደ ምልክት ጌርኩም ነዚ ቅጥI ናብቲ ተማሃሪኹም ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ Oክቶበር 1 ምለስቶ።
ወላዲ/መጉዚት ወይ ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ ካብቶም ሳንዱቓት ሓደ ምልክት Eንተዘይገይሩ/ራን Eንተዘይመሊሶምን፡ ናይ ሲያትል ኣብያተ ትምህርቲ Eቲ
ምርጫ፡ ከም ምርጫ “A” ከምተመርጸ ገይሩ Eዩ ዝቖጽሮ።

ካብ ታሽዓይ ስጋብ ዓሰርተ ክልተ (9-12):
ብኽብረትኩም ኣብ ሓደ ሳጹን ጥራይ ምልክት ግበሩሉ :
A. ብዛEባ ስሙ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ ተመሃራይ፡ ኣብ ላEሊ ብዛEባ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ብኻልE ክርA ፈቓደይ ይህብ።

Ferpa High School Tigrina
B. ብዛEባ ስሙ/ማ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ/ላ ተመሃራይ፡ ኣብ ላEሊ ብዛEባ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ብጀካ ብሕጊ ዝተሓተተ ብኻልE ክርA ፈቓደይ ኣይህብን። ሓበሬታ
ንኮሌጃት፣ናይ ወለዲ ጉጅለታት፣ክፍሊ ውትድርና ወይ ድማ ኣስረሕቲ ኪወሃብ ኣይደልን።
C. ብዛEባ ስሙ ኣብ ታሕቲ ተሓቢሩ ዘሎ ተመሃራይ፡ ኣብ ላEሊ ብዛEባ ናይ መሐበሪ ሓበሬታ ብኻልE ክርA ፈቓደይ ይህብ።
ብጀካ፡ ሓበሬታ ናይዚ ተመሃራይ ንክፍሊ ውትርድና ግሉጽ ኪኸውን ኣይደልን።
ናይ ወድኹም/ጓልኩም ዝኾነ ሓበሬታ ንካልእ ንከይመሓላለፍ ኣብ B – ዝኾነ ሓበሬታ ከይመሓላለፍ ምልክት እንተድኣ ኣመልኪትኩም ማለነትዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መሊእኩም
ስጋብ ታሕሳስ1( October 1 ) ስጋብ ዘይመለስኩም።
ናይ ወድኹም/ጓልኩም ሓበሬታ ንክመሓላልፍ ትሳማማዑ እንተድኣ ኮንኩም ግን ነዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ሳጹናት ኣመልክቱ።

All school family address book / ኣብ ናይ ቤት ትምህ
ህርቲ ናይ ቤተሰብ አድራሻን ሓበሬታን ንወለድን(ቤተሰብን) ንኣባላት PTSA ዝቐርብ
እወ፡- ናይ ቤተሰብና ሓበሬታ’ውን ክወሃብ ንኣብነት ከም(ቁጽሪ ስልኪ፡ ኣድራሻን ኢመይልን)ክወሃብ እሳማማዕ ኣዬ።
Classroom Roster ኣብ ክፍሊ ዝግበር ናይ ቤተሰብ መዝገብ ናይ ክፍሊ መዝገብ ምስ ተማሃሮ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ

ንዘለዉ ተማሃሮ ወለዶምን መምህሮምን እወ፡-ናይ ቤተሰብና ሓበሬታ (ቴለፎን፡ ኣድራሻን ኢመይልን) ክወጽእ ተሰማሚዐ።
Website/Social Media ወብ-ሳይት/ ማሕበራዊ መራኸቢ ናብ’ቲ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ወብ-ሳይት ዝወጽእ ስእልን ቪድዮን ይወጽእ ኣዩ።
ኣስማት ግን ኣይዝርጋሕን። እወ፡- ኣብ’ቲ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ዝወጽእ ናብ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ወብ-ሳይ ናይ ወደይ/ጓለይ ስእልን ቪዲዮን ክወጽእ
ተሳማሚዐ።
Media Release / ንማዕከናት ዜና ክዝርጋሕ
እወ፡- ኣብ ቤት ትምህርትን ንብረት ክፍሊ ትምህርትን ዝካየድ ዜናን ሓበሬታን ወደይ/ጓለይ ስእሊ ንክስኣልን ንመሕትት ክቐርብን እሳማማዕ እዬ።
Yearbook/Class Photo ኣብ’ቲ ዓመታዊ ዝወጽእ ስእሊ ክወጽእ እወ፡- ኣብ’ቲ ዓመታዊ ዝወጽእ ናይ ስእሊ መጽሓፍ ናይ
ወደይ/ጓለይ ስእሊን ስምን ክወጻ እሳማማዕ ኣዬ።

ናይ ፈራሚ ሙሉE ስም

ናይ ተመሃራይ ሙሉE ስም

ወለዲ/መጉዚት/ብቑE ዝኾነ ተመሃራይ ፊርማ

Eለተ ልደት

ናይ ተመሃራይ ናይ ቤት ትምህርቲ ታሴራ ቁጽሪ

Eለት

ኽብረትኩም ነዚ ቅጥI ብቐጥታ ናብቲ ተመሃራይ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ባEልኹም ኬድኩም ወይ ድማ ብፓስታ ቤት ኣቢሊኩም

ምስለስዎ። ካብ

ሓደ ንላEሊ ተመሃራይ Eንተሊኩም ፡ ንነፍሲ ወከፍ ተመሃራይ ዝተፈላለየ ቅጥI፡ ናብቲ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ክትመልሱ ኣለኩም። Eዚ
ፎርም Eዚ ኣብቲ ተመሃራይ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ፎልደር ኪቕመጥ Eዩ።

