
 

በቺፍ ስልት ኢንተርናሽናል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለ2021-2022 የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች 
ምዝገባ እንኳን በደህና መጡ! 

ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመምረጥ ያግቹ ዘንድ ይህንን 
ቅጽ ይጠቀሙ፡፡ ሁሉም የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች የቋንቋ ጥበባት ፣ ማህበራዊ ጥናት ፣ ሂሳብ እና ሳይንስ 
ትምህርቶችን ስለሚወስዱ እነዚህ ትምህርቶች ለእርስዎ እንዲመረጡ ይደረጋል፡፡ እንዲሁም የሙዚቃ እና 
የዓለም ቋንቋን አንድ ሙሉ ዓመት የሚወስዱ ከሆነ ጤና/ ፒኢ(PE) እስከ 10ኛ ክፍል ለሌላ ጊዜ ይተላለፋል 
ወይም በዜሮ ክፍለ ጊዜ ሊወሰድ ይችላል (በዜሮ ክፍለ ጊዜ ትምህርቱ የሚሰጥ ከሆነ)፡፡ አለበለዚያ እባክዎን 
ጤና/ፒኢን(PE) ከአንድ አመት ረጅም አማራጭ ወይም ከ2 ሴሚስተር ረጅም አማራጮች ጋር ይምረጡ፡፡ 
ይህ የተጠናቀቀው ቅጽ የበይነመርብ (online) ኮርስ ምርጫ ሂደትዎን ለመምራት ሊያግዝ ይችላል::  
(ለበለጠ መረጃ የትምህርት ቤታችንን ድህረ-ገጽ ይመልከቱ):: 

የተማሪ የመጀመሪያ ስም                               የተማሪ አያት ስም                                 የትውልድ ቀን 

 

የወላጅ ስም፥                                                                የወላጅ ግንኙነት (Parent Contact)፥ 

የተመረጡ ትምህርቶች: 

• የቋንቋ ጥበብ(1.0 ክሬዲት) 

• ማህበራዊ ጥናቶች (1.0 ክሬዲት) 

    የዓለም ታሪክ 1 እና የዓለም ታሪክ 2 (በ8ኛ ክፍል Spanish Dual Language የወሰዱ ተማሪዎች 

በSpanish Dual Language/ Immersion Social Studies ኮርስ ውስጥ ይመደባሉ):: 

• ሂሳብ (1.0 ክሬዲት) 

      የሂሳብ ምደባ በ8ኛ ክፍል በተወሰደው የሂሳብ ትምህርት ላይ የተመሠረተ ይሆናል። 

• ሳይንስ (1.0 ክሬዲት) 

           ፊዚክስ A/ ኬም A 

 
በOnline ላይ  ሊጠያቁ  የሚችሉ  ኮርሶች፥  



እባክዎን የቀረዎትን 2 ክሬዲቶች ከዚህ በታች ካሉት ይምረጡ ፡፡ 

• ጤና/PE (1.0 ክሬዲት)፡ ሙዚቃ እና የዓለም ቋንቋን ሙሉ ዓመት የማይወስዱ ከሆነ ብቻ ከዚህ 
በታች ያለውን ኮርስ ይክበቡ። 
 ጤና/ፒኢ (PE)   

• የ1 ዓመት የጊዜ ርዝማኔ አማራጭ/ ጮች (እያንዳንዳቸው 1.0 ክሬዲት)፡  ከዚህ በታች 
ኮርሱን (ሶችን) የሚጠይቁ ከሆነ ይክበቡ:: 
 የዓለም ቋንቋ (ስፓኒሽ ፣ ጃፓንኛ ወይም ቻይንኛ) 
 AP ስፓኒሽ 5 A/B (Dual Language/Spanish Immersion ፕሮግራም ለተማሪዎችን 

ይመለከታል):: 
 የሙዚቃ ኮርስ ማከናወን (ኩወየር ፣ ጃዝ ባንድ ፣ ማሪያቺ ፣ ሲምፎኒክ ባንድ ወይም 

ኦርኬስትራ) 
 የዓመት ጊዜ ርዝማኔ ኢሌክቲቭስ (የሙያ ግንኙነቶች ፣ የፕሮጀክት አስተዳደር፣ ይርቡክ) 
 ወይም የ2 ሴሚስተር  ረጅም አማራጮች (እያንዳንዳቸው .5 ክሬዲት)፡ ከዚህ በታች 

ያለውን ኮርስ መክበብ የሚቻለው 2 ክሬዲቶችን ከዚህ በፊት ካልመረጡ ብቻ ነው ፡፡ 
 ሥነ ጥበባት (ሴራሚክስ ፣ ድረዊንግ/ ፔይንቲንግ ፣ ግራፊክ ዲዛይን ፣ ፒያኖ ፣ ፎቶግራፍ 

ወይም ቴአትር) 
 የሙያ ቴክ ኤድ (የኮምፒተር አፕሊኬሽኖች ፣ ኢንትሮደክሽን ቱ ኢንጂነሪንግ ፣ ሊደርሽፕ፣ 

ማርኬቲንግ፣  ለሕክምና ሙያነት ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮግራምንግ ፣ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ፣ 
ዌብ ዲዛይን ወይም የእንጨት ሥራ) 

 ጀነራል ዕሌክቲቭስ (Proyecto Saber or šəqačib) 

አማራጮች (Alternates)፥  እባክዎን ከላይ ካለው ዓመታዊ እና ከሴሚስተር፡ ረዥም አማራጮች 
ለሁለተኛ ምርጫዎ የሚሆኑትን ሁለት የተለያዩ ምርጫዎችን ያመልክቱ፡ 

 አማራጭ (Alternate)1.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

 አማራጭ (Alternate) 2. ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ዜሮ ክፍለ ጊዜ ማለት 1ኛ ክፍለ ጊዜ ከመጀመሩ በፊት የሚሰጥ ተጨማሪ ትምህርት ነው ፡፡ 
የዜሮ ክፍለ ጊዜ ኮርስ የሚገኝ ከሆነ ፣ ምናልባት ፍላጎት ካለዎት እባክዎን አዎ የሚለውን 
መልስ ያክብቡ። አዎ 

 




