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በስደተኞችና በጥገኞች መሃል በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

በሜትሮ ናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች ለተማሪዎች በሙሉ ተቀባይነት ያለው አየር መፍጠር 
ፌብርዌሪ 2017 

 
ማጠቃለያ 
በ 2017 አመት መጀመሪያ የፌደራል መንግስት ያወጣቸው መመሪያዎች የሜትሮ ናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች የሚያገለግለው ቤተሰቦችን እንዴት 
እንደሚመለከት ብዙ ጥያቄዎችን አስነስቷል። ይሄ በብዛት የሚጠየቁ ጥያቄዎችና መልሶች ትክክለኛ እውቀት ለማግኘት ለሚፈልጉ ቤተሰብና 
ለሰራተኞች መነሻ ነጥብ ይሆንላቸዋል። የናሽቪል መንግስት ት/ቤቶች በተማሪዎቹና በቤተሰቦች ኩራት ይሰማዋል። 
 

የሜትሮ ናሽቪል የመንግስት ትምህርት ቤቶች (MNPS) ማንኛውም ሰው ከማንኛውም አገር፣ ባህል፣ ሃይማኖትና ጎሳዎች የመጡ ሰዎችን በደስታ 
ይቀበላል። የናሽቪል መንግስት ት/ቤቶች የተለዩ ግሩም የሆኑ የተማሪዎችን የትምህርት አየር የሚያሳድጉና የሚያጠናክሩ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦችና 
ሰራተኞች አሉት። ኤምኤንፒኤስ በትምህርት ቤቶች በር ለሚመጡ ተማሪዎች በሙሉ የማስተማር ከባድ ሃላፊነት አለበት።   

 
አስተማሪዎች፣ አስተዳዳሪዎችና ሌሎችም ሰራተኞች ከሌላ አገር የመጡ ተማሪዎችን በተጨማሪ እንዴት እንደሚደግፉ ማወቅ ይፈልጋሉ። ኮኔክስዮን 
አሜሪካስ (Conexión Américas) በዚህ ዌብ ሳይት ጠቃሚ መንገዶችን አዘጋጅቷል: www.conexionamericas.org/immigration-

faqs-by-educators/  

 

በት/ቤት ውስጥ ያሉ ስደተኞችና ጥገኞች የሚያሳስቧቸው ነገሮች 
  

ጥያቄ 1 እኔ ወይም ልጄ ስደተኞች ከሆንን (ወረቀት ቢኖረንም ባይኖረንም) ወይም ወደ ናሽቪል በጥገኛነት ከሆነ የመጣነው ልጄ በናሽቪል 

መንግስት ት/ቤት መማር ይችላል/ትችላለች? 
  

መልስ 1 አዎ እርሶም በት/ቤቶች ተቀባይነት አለዎት! የናሽቪል መንግስት ት/ቤቶች የተማሪዎችን የኢምግሬሽን አቋማቸውን አይጠይቅም 
እንዲሁም የኤም ኤን ፒ ኤስ ት/ቤቶች በህግ እንዲያስተምሩ ይጠየቅባቸዋል እንዲሁም ሁሉንም ተማሪዎች በደስታ ተቀብለው 
ያስተምራሉ። 

  

  

ጥያቄ 2 ልጄ ወም እኔ ከሌላ አገር በመሆናችን መንገላታት ቢደርስብን ማንን ነው የማናግረው? 
  

መልስ 2 የልጅዎን አስተማሪ ወይም አስተዳዳሪ አነጋግሩ። በተጨማሪም ማንኛውም የመንግስት ት/ቤት ሰራተኛ መንገላታትን ከተመለከተ 

በህግ ለአስተዳዳሪ ማሳወቅ አለበት የዚህም ህግ ፖለሲ ቁጥር ይህ ነው (SP 6.110)። ኤም ኤን ፒ ኤስ ማንኛውንም አይነት 
በተማሪዎች ላይ የሚሆን መጨቆን፣ ዘር መለየትና ማንገላታትን በሌሎች ተማሪዎች፣ ሰራተኞችና ሌሎችም ቢሆኑ በሚያደረጉት 
ሁኔታዎች ተቀባይነትን አይሰጥም። 

  
  

ጥያቄ 3 ከሌላ አገር የመጣሁ በመሆኔ አስተማሪ፣ አስተዳዳሪ ወይም ከሰራተኞች መሃል በትክክለኛ መንገድ አይመለከቱኝም ብዬ ካሰብኩ 

ማንን ነው የማነጋግረው? 
  

መልስ 3 መጀመሪያ ሊፈታ ይችል እንደሆን ከአስተዳዳሪ ጋር ተነጋገሩ። አስተዳዳሪው/ተወካዩ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከሆነ ወይም 

ወላጅ/ተማሪው ጉዳዩን ለትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ/ተወካይ መንገር ካልፈለገ የናሽቪል ትምህርት ቤቶች ታይትል VI ተወካይ 

በዚህ ቁጥር ደውለው አነጋግሩ 615-259-8634 civilrightscomplaints@mnps.org (የታይትል VI የህዝብ መብት 

ህግ በ 1964 የጸደቀው የቆዳ ቀለምና የትውልድ ሃገርን ምንጭን ይመለከታል።) 

 
  

ጥያቄ 4 የኢሚግሬሽን ሰራተኞች የናሽቪል ት/ቤቶች ውስጥ ገብተው ፈትሸው ያውቃሉ? 
  

መልስ 4 አያውቁም የናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች በኢሚግሬሽን የህግ ማስከበሪያ መንገዶች ውስጥ አይሳተፉም።  
  

  

ጥያቄ 5 ኤም ኤን ፒ ኤስ ስለ ልጄ የኢሚግሬሽን አቋም ለህግ ሰራተኞች ይናገራል? 
  

መልስ 5 አይናገርም። የናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች አስተዳደር ስለ ኢሚግሬሽን አቋም ከማንንም አይሰበስብም በኢሚግሬሽን ህግ 
ማስከበሪያ መንገዶችም አይሳተፍም። 
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ለሜትሮ ናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች አዲስ ለሆኑ 
  

ጥያቄ 6 የት ነው ለትምህርት ቤት የምመዘገበው? 
  

መልስ 6 ለእርሶና ለቤተሰብዎ እንግሊዝኛ የትውልድ ቋንቋችሁ ካልሆነ ልጅዎ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ቢሮ መመዝገብ 

ይኖርበታል/ይኖርባታል።(MNPS English Learners (EL) Office)። ልጅዎን ለትምህርት ቤት ለማስመዝገብ እዚህ ቢሮ 

በተሰጠው ስልክ ቁጥር ደውለው ቀጠሮ ያዙ - International Student Registration Center - (615) 259-

8608 ። የአለም አቀፍ ተማሪዎች መመዝገቢያ ማእከል የሚገኘው በእንግሊዝኛ ተማሪዎች ቢሮ ውስጥ ነው አድራሻውም ይሄ 

ነው - 615 Fessey Park Road, Nashville, Tennessee 37204 ነው። በተጨማሪም ቤተሰቦች ለመመዝገቢያ 
በተመደቡት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ሄደው መመዝገብ ይችላሉ። ት/ቤቶቹን ኮምፕዩተር ላይ መመልከት ከፈለጋችሁ እዚህ ቦታ 

ገብታችሁ ዝርዝሩን ተመልከቱ - http://www.mnps.org/register-for-school  
  

  

ጥያቄ 7 የልጄ ትምህርት እድገት ውስጥ እንዴት አድርጌ መሳተፍ እችላለሁ? 
  

መልስ 7 ቀላሉና ቀጥተኛው መንገድ ከተማሪው አስተማሪና ከት/ቤቱ ጋር አብሮ መስራት ነው። የወላጆች አማካሪዎች ሊጠቀሙባቸው 
የሚችሉትን መንገዶች ሊያገናኙዎት ይችላሉ። ልጅዎ እጅግ በጣም ጥሩ ትምህርት እንዲያገኝ/እንድታገኝ የእርሶ ተሳትፎ በጣም 

አስፈላጊ ነው! በተጨማሪ ለማወቅ አቶ ሩበን ደ ፔና ን ደውለው ያነጋግሩ (Ruben de Peña) (615) 259-3282 ext. 

858256 
  
  

ጥያቄ 8 ተማሪዬ በት/ቤት ውስጥ፣ በአካባቢያችን ወይም በሃገሩ ውስጥ ስለሚሆኑ ነገሮች ቢያሳስበው/ቢያሳስባት ከትምህርት ቤት 

ላስቀረው/ላስቀራት? 
  

መልስ 8 አያስቀሩ ተማሪዎ ጥሩ፣ የደህንነት ትምህርት ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል ስለዚህም በተቻለ ሁልጊዜም ት/ቤት መገኘት ያስፈልጋል። 

 

  

ኤም ኤን ፒ ኤስ  ለስደተኛና ጥገኛ ቤተሰቦች ያለው አገልግሎቶች 
  

ጥያቄ 9 እንግሊዝኛ ለማይናገሩ ወይም እንግሊዝኛ እየተማሩ ላሉ ሰዎች ምን አገልግሎት አላችሁ? 
  

መልስ 9 የሜትሮ ናሽቪል የመንግስት ት/ቤቶች ከ24 በላይ የሆኑ የልዩ ልዩ አገር ቋንቋ ተናጋሪዎች አስተርጓሚዎች አሉት በተጨማሪም 
በስልክ በማገናኘት ሌሎች ቋንቋዎችንም በመሸፈን ቀጥታና አስፈላጊ ድጋፎችን ለቤተሰብና ለትምህርት ቤት ያቀርባል። 
በተጨማሪም የእንግሊዝኛ መማሪያ ክፍሎች ቢሮአችን መጥተው ወይም ከቤትዎና ሌላም ቦታ ሆነው መማር የሚችሉበት መንገድ 
አለ እንዲሁም የህግ እርዳታ፣ የወላጆች አማካሪዎች አዲስ ት/ቤት ሲጀመር የሚረዱ፣ ጥገኛ ወላጆች  ይሄን አገር እንዴት 
እንደሚለማምዱ የሚያስተምሩ ክፍሎችና ሌሎችም ከልዩ ልዩ ቦታዎች ጋር አንድ ላይ በመስራት የሚቀርቡ አገልግሎቶችን እዚህ 

ዌብ ሳይት ገብተው ተመልከቱ :  www.mnps.org/english-learner-family-programs  
  
  

ጥያቄ 10 የማስተርጎም አገልግሎት ታቀርባላችሁ? 
  

መልስ 10 አዎ! የወላጆች ዜና ማእከል (Family Information Center) በዚህ ቁጥር በመደወል  615.259. 4636 (INFO) ወይም 

የእንግሊዝኛ ተማሪዎች ቢሮ (EL Office) በዚህ ቁጥር በመደወል አነጋግሩ 615.259.8608 
  
  

ጥያቄ 11 አማካሪ ካስፈለገኝ ማንን ነው የማናግረው? 
  

መልስ 11 የትምህርት ቤትዎን አማካሪ (school counselor)፣ የአእምሮ ህክምና አዋቂ (school psychologist) ያነጋግሩ ወይም 

ተጨማሪ የእርዳታ መንገዶች ለማወቅ ከፈለጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለው ያነጋግሩ 615.259. 4636 (INFO)። 
  

ጥያቄ 12 ከሌላ አገር የመጡ ሰዎችን የሚረዱ ወኪሎች አሉ? 
  

መልስ 12 አዎ ናሽቪል ውስጥ ብዙ አሉ። የከንቲባ ቤሪ ቢሮ የአዲስ አሜሪካኖች ክፍል ይሄንን ሊጠቀሙበት የሚችሉትን ዝርዝር 

አዘጋጅቷል:  www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans  
  
  

ጥያቄ 13 ስለ የሜትሮፖሊታን ናሽቪል የመንግስት ትምህርት ቤቶች ለማወቅ ማንን አነጋግራለሁ? 
  

መልስ 13 የቤተሰብ ዜና ማእከል በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለው ጥያቄዎችን መጠየቅ ይችላሉ 615.259.4636 ወይም በአካል እዚህ 

መጥተው ማነጋገር ይችላሉ 2601 Bransford Ave., Nashville TN እንዲሁም በኮምፕዩተር እዚህ ገብተው ይነጋገሩ 

www.mnps.org ። እነዚህ አገልግሎቶች ከሚያስፈልግዎት ቦታዎች ጋር ያገናኙዎታል። ስፓኒሽኛ የሚናገሩ ተጨማሪ 
አስተርጓሚዎችም አሉ። 

 

tel:615-259-8608
tel:615-259-8608
http://www.mnps.org/register-for-school
http://www.mnps.org/english-learner-family-programs
http://www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans

