ናይ ዋተርሉ ካቶሊክ ዲስትሪክት ስጭሆል ቦርድ፡ መደብ ምሕጋዝ ወለዲ
ብሽም መደብ ምሕጋዝ ወለዲ፡ ንዞባዊ ምምሕዳርን ኣብያተ ቤት ትምህርትን፡ ንምምሕዳር ትምህርቲ
ቤታትን፡ ምእንቲ ነቲ ወለድን፡ ስድራቤትን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዉሉዶም ብግቡእ ከይሳተፉ ዝዕንቅፉ
ሽግራት ንምእላይ ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ ኢዩ።
ሎም ዘበን ግን፡ ሓድሽ ዝወጸ መመርሒ፡ ዞባዊ ምምሕዳር ቤት ትምህርታት፡ ንወለዲ ኣብ ሕይወት ቤት
ትምህርቲ ንኽሳተፉ ዝሕግዝ ገንዘብ፡ ቅድም ተውሲኑ ክ ወሃብ ምዃኑ ኢዩ። ስለዚ፡ ድሕሪ ሕጂ፡ ቤት
ትምህርትታት ብግለን ዝሓተኦ ገንዘብ ኣይክህሉን ኢዩ።
ከም መስርሕ፡ ካቶሊክ ዲስትሪክት ስኩል ቦርድ፡ ምስ ኣተሓባባሪት ኮሚቴ ወለዲ፤ ምስ ቤት ምኽሪ ቤት
ትምህርታት ካቶሊክን፡ ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ዕማምና ተሳተፍቲ ዝኾኑ ውድባትን፡ ኣብቲ እነውጽኦ መደባት
ምብዕባል ተሳታፍነት ወለዲ፡ ብቐረባ ክትሰርሕ ጸኒሓ ኣላ።

ናይ ካቶሊክ ዲስትሪክት ስኩል ቦርድ፡ ፊናንሲያዊ ውጽኢት ናይ መደብ ሓገት ወለዲ- 2019-2020
ካቶሊክ ዲስትሪክት ስኩል ቦርድ፡ ነዞም ዝስዕቡ፡ ኣብቲ መደብ ሓገዝ ወለዲ ክኣትዉ ሓሳብ ኣቕሪባ፥
• ንደቆም/ ንተመህሮና፡ ብዝበለጸ ንኽሕግዙ፡ ንጻዕሪ ናይ ወለዲ ምምብርታዕ/ ምምሕያሽ
• ኣብ መንጎ ዞባታት፡ ናይ ስድራቤት ቤት ትምህርታት: ናይ ምትሕብባር መደብ ዕዮ ምውጻእ፥
ምሕናጽ ሓያል ቤት ምኽሪ ቤት ትምህርታት ካቶሊክ።
• ምፍጣር ኣፈ-ጉባኤ ተሳታፍነት ወለዲ/ ኣብ ናይ ፖሊስ ማዕከል ሓበሬታ ኣኽእሎ ምህላው
(CPIC): ኣብ ናይ ኩሎም ኣቦ ወምበራት ኣኼባ ምስታፍ።
ናይ ካቶሊክ ዲስትሪክት ስኩል ቦርድ፡ ብዘበናዊ ማ ዕከናት ሓበሬታ (እቲ ቐንዲ ማዕከን መራኸቢና)፡ ናይ
ቤትምህርትና መርበብ ሓበሬታ፣ ናይ ቤት ትምህርታትና ቦርድ መራሕ ዕለት፤ ብትዊተር፡ ብናይ ከባቢኹም ጉባኤ
ኣማኸርቲ፡ ብዛዕባ ተሳትፎ ወለዲ ክትሕብር ጸሊሓ ኢያ።
ኣብዚ ግዜዚ ዘሎ መድብ ዕዮ፡ እዞም ዝስዕቡ፡ የጠቓልል፥
ንደቅኹም፡ ብዛዕባ ገንዘብ፡ ፤ንታይ ከተምህርዎም ከም ዘለኩም፥
ጃኑዋሪ 22፥ ሰይንት በነዲክት ካቶሊክ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ፈብሩዋሪ 4፥ ሰይንት ሜሪ ካቶሊክ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ፈብሩዋሪ 22፥ ሰይንት ዳቪድ ካቶሊክ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ተባዓት ወለዲ፥ ዕጥቅኹም ተዓጠቑ፤ ተባዕ ዘተ ምዝታይ ፥ ዝሕፍር ነጋረ እንተ ተጋሂዱ፡ እንታይ ትገብር።
ኤፕሪል 29፥ ካብ ሰዓት 7-8:30፡ ድሕሪ ቐትሪ
ተባዓት ወለዲ፥ ዕጥቅኹም ተዓጠቑ፤ ዝሕፍር ነጋረ እንተ ተጋሂዱ፡ እንታይ ትገብር።
መይ 7፣ ካብ ሰዓት 7=8:30 ድሕሪ ቐትሪ
ነቶም ካብ ዝተፈላልዩ ድሕረባይታ ዝመጹ ወለዲ፡ እዚ መደባት እዚ ብቛንቋኦም ተቶርጊሙ ንኽቐርብሎም፡ ምስ
ተሓጋገዝትናን፡ ኣብ ዕማምና ተሳተፍቲ ዝኾኑ ውድባትን ምዝታይ።

ኣብ መንጎ ዞባታት ዝግበር ምትሕብባር ናይ ስድራቤት ወለዲ፥ ምፍጣር ሓያል ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ቤት
ትምህርታት
ኣብ ልዕሊ እቲ ተመዲቡ ዘሎ፡ ኩለን እተን ናይ ካቶሊክ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታት፡ ወይ ነቲ ዘለወን ናይ ቤት
ምኽሪ ዕማማተን ዝመሓየሻሉ፥ ወይ ከኣ ምሁራት ብምዕዳም፡ ብዓቢ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ንምስንዳው
ተባሂሉ፡ ሓሓደ ሽሕ ዶላር ($1000) ተመዲቡለን ኣሎ።
ብተወሳኺ፡ እቶም ናይ ቤት ትምህርታት ኣማኸርቲ ኮሚቴ፡ ንዝተፈላለዩ ናይ ወለዲ፡ ሓበሬታት መማዕበሊ፡
ዝኸውን፡ ከክልተ ሽሕ ዶላር (2000) ተመዲቡለን ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ፡ ንሲ.ኤስ.ኤ.ሲ. (CSAC) ተመዲቡ፡ ንምምዕባል ተስታፍነት ወለዲ፡ ክስብ
ሽሞንተ ዝኾና ቤት ትምህርታት፡ ሓሓሙሽተ ሽሕ ዶላር ($500) ተመዲቡለን ኣሎ።

