
                              ናይ ተማሃራይ ምዝገባ ሓበሬታ                               Tigrinya 

ደቅኩም ንምምዝጋብ ወለዲ ናይ ምዝገባ ፎርም ክተመልኡ አለኩም። እቲ ፎርም አብ ት/ቤት ውንከአ አብ ናይ ኤድመንተን 
ካቶሊክ ት/ቤት ዌብ ሳይት ይርከብ ኢዩ። ካብቲ ዌብ ሳይት ንቲ ፎርም መሊእኩም፥ ፕሪንት ጌርኩም ክትፍርሙዎ ትክእሉ 
ኢኩም። ንቲ ዝተፈረመ ፎርም፤ ናይ ደቅኩም ሽም፤ ዝተወለዱሉ መአልቲ፤ ዜግነት፤ ዘረጋግጽ ወረቅት ናብ ት/ቤት ሂዝኩም 
ትመፁ። ንመረጋገፂ ዝክተሉ ዶኪመንት ክህግዙኩም ይክእሉ እዮም። 

ናይኢንተርናሽናል ተማሃራይ ወለዲ ወይም ንካናዳ ሃዲሽ እንድህር ኢኩም ዋን ወርልድ ዋን ሴንተር ደዊልኩም ዊንከአ   
ብአካል መጺኩም ክንቅበለኩም ንክእል ኢና። ወይም ብዚ ዌብ ሳይታ ክንቅበለኩም ንክእል ኢና። 

 One World... One Centre 
 12050 – 95A Street 
 780-944-2001 
 
ንምዝገባ ዝምልከት ህቶ እንድህር አልኩም፤ አብ ጥቃኩም ዘሎ ት/ቤት ኬድኩም ውንከአ አብ ኤድመንተን ካቶሊክ ት/ቤት 

ጽ/ቤት ደዊልኩም ውንከአ አብ info@ecsd.net ክንቅበለኩም ንክእል ኢና። 

ናይግል ሓበሪታ ምሰብሰቢ ህጊ 

ንስብስቦ ሓበሬታ ኩሉ ንተማሃራይ መመዝገቢን ንትምህርት ድምልከት ጥራይ ኢዩ። ድተወሰኑ ሓበሬታ ንአልበርታ 
ኤጁኬሽን ብናትኩም ፍቃድ ክዋሃብ ይከአል ኢዩ። ናይግል ሓበሬታ ንስብስቦ በአልበርታ ስኩል አክት ስለዝተፈቀደ ኢዩ። 
ናይአልበርታ ስኩል አክትን ናይአልበርታ ናይግል ሓበሬታ መንከባከቢ ህጊ ናይ ት/ቤታት ስራህን አገልግሎት ኩሉ ድመርህ 
ህጊ ኢዩ። እዚ ህጊ ድትህቡዎ ሓበሬታ ኩሉ በሃደራ ድህዝ ኢዩ። ብዛእባ እዚ ህቶ እንድህር አለኩም ናይ ት/ቤትኩም ርዕሰ 
መምህር ክትሃቱ ትክእሉ ኢኩም። 

አብቲ ምዝገባ ፎርም አብገጽ 4 ድክተሉ ሓበሬታ አለዉ። አንቢብኩም ከምድተሰማማእኩም ብፌርማ አረጋግፁ። 

 ናይ ተማሃራይ ንብረት አጠቃቅማ ስምምነት 

 እዚ ፎርም ኮምፒውተር ኢንተርኔት ከምኡ ከአ ኢሜል ተማሃራይ ክጥቀም ከሎ ዘለዎ ሃላፊነት ድገልጽ ኢዩ። 

 ናይግል ሓበሬታ አጠቃቅማ 

 እዚ ፎርም ናይ ደቅኩም ት/ቤት ዊንከአ ናይ ኤድመንተን ካቶሊክ ት/ቤት ጽ/ቤት ብምንታይ አይነት ኩኔታ 
 ናይተማሃራይ ሓበሬታ ክጥቀም ከምዝክእል ድገልፅ ኢዩ።  

 ናይ ዲስትሪክት ዌብሳይት መምርሂ 

 እዚ ፎርም ከመይ አይነት ናይግል ሓበሬታ ድማ መአስ አብ ዲስትሪክት ዌብ ሳይት ክልጠፍ ክምዝከአል ዝርድእ 
 ኢዩ። 

 አብዜና መሳተፊ ፎርም 

 እዚ ፎርም ተማሃራይ ሃድሃደ ጊዜ አብዜና ክሳተፉ ከምዝክእሉ ይሃትት ኢዩ። ምስታፍ አብትድሊዎ ይምረፁ። 

አብቲ ምዝገባ ፎርም አብገጽ 4 ናይ ሚዲያ ተሳትፎ ፍቃድ ሓበሬታ አለዉ። አንቢብኩም ከምድተሰማማእኩም ብፌርማ 

አረጋግፁ። 

ብዛዕባ ናይ ምሳ ፕሮግራም፤ ናይ ተማሃርይ ናይ ት/ቤት ፎቶ፤ ተማሃርይ ካብ ት/ቤት ወጺኦም ጉብኝት ዝመሰሉ ኩነታት 
ሃበሬታ ብኢምል ክንልዕከልኩም ፍቃድኩም ንደልይ አለና። ፍቃድኩም ከይረከብና ከምዚ ዝመሰሉ ሃበሬታ ብኢሜል 

ክንሰደልኩም አይንክዕል ኢና። ፍቃድኩም ተዘይኮይኑ ክንሰደልኩም ድንክዕል ሃበሬታ ብዛዕባ ናይደቅኩም ካብ ት/ቤት 

ምብኳርን ከምዑ ድማ ህጹጽ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ጥራይ ኢዩ። 

 

http://www.yellowpages.ca/bus/Alberta/Edmonton/One-World-One-Centre/8014071.html
mailto:info@ecsd.net

