
DPS MLE ፕሮግራማት
ቛንቛ እንግሊዝኛ ንዝምሓሩ ተማሓሮ

ዝያዳ ሓበሬታ
MLE Program (ፕሮግራም እንግሊዝ ከም ካልኣይ ቋንቋ
ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ፡ ኣብ ኦፊሳት ዘለዉ ሰባት ኩሎም ሕቶታትካ ክምልሱልካ ኢዮም።

ኣብ ምሕራይ MLE ፕሮግራም ንተማሓሮ ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ሕቶ ምስ ዘድሊ ብ ቁጽሪ ቴሌፎን 720- 423-
2040። እዚ ድርብ ቛንቛታት ምስ መልስታት እዩ ዘራኽበካ።

Tigrinyaኣብ ናይ ቆልዓኻ ትምህርቲ መሻርኽቲ ምዃን

ኣብ ትምሕርቲ ናይ ውሉድኻ ብንጥፈት ብምስታፍካ፣ ንውሉድካ ኣብ ትምሕርትን ሒውቱን እዉት ንኽኸውን 
ዝይዳ ተዳለዎ። ኣብ ገዛ ብናይ ኣደ ቛንቛኹም ምስ ውላድኩም ክትዛረቡ ንምዕድ። ኣብ ገዛ ምስ ውሉድካ ብናይ 
ኣደ ቛንቛኹም ምዝርራብ ነቲ ሕጻን መሰረት ኣብ ምሓብ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ክልተ ወይ ሰለስተ ቛንቛታት ዝዛረቡ 
ካብ ትምሕርቲ ዝምረቑ መንእሳያት ዝሓሸ ናይ ስራሕ ምርካብ እድል ድሕሪ ምረቓ ኣለዎም።

ናይ MLE መስመር ቴሌፎን
720-423-2040

MLE (ናይ ስድረቤት ኣማራጺ ቪድዮ):  
https://bit.ly/2BnoCzB

ድሕረ ገጽ
mle.dpsk12.org



DPS ቤት ትምሕርትታት ክልተ ናይ ELA ፕሮግራማት ኣለዎ፣ ድርብ ቛንቛታትን ኢንግሊዝኛ ከም ካልኣይ 
ቛንቛ ዝብሉ ፕሮግራማት። DPS ናይ ድርብ ቛንቛ ፕሮግራም፥ ስፓኒሽ ናይ ኣዲኦም ቛንቛ ንዝኾኑ ተማሓሮ 
ዝዳሎ ኮይኑ፣ ኣስትምሕሮ ብቛንቛ እንግሊዝኛ ዝሕብ መደብ’ዩ። እቶም ክልተ ተተኻኻእቲ ቪድዮታት ኣብ 
DPS ናይ TNLI (Transitional Native Language Instruction (ዝተስተርጎመ ናይ ኣደ ቃንቃ መምርሒ)) 
ከምኡውን Dual Language/Immersion ክልተኣዊ ቃንቃ/ስጥመት ኢዮም።

ቛንቛ እንግሊዝ ከም ካልኣያ ቛንቛ፥ብዘይካ ስፓኒሽ ካልእ ቛንቛ ንዝዛረብ ሰባት እዩ ዝዳሎ። ከም ስድራቤት ነቲ 
ናይ MLE ምደብ መሪጽካ ኣሎኻ።

እንቛዕናብ DPS መጻእኹም!

ኣብ DPS ፥ ተማሃሮ ሒዞሞ ዝመኡ ዝተፈላለየ ናይ ቛንቛን ባሕልን ፍልልያት ነዚ ቤት ትምሕርቲ የሐፍትሞ 
ዩ። እዚ ኣቶም ምስ ክእለት ቛንቓ እንግሊዝኛ ሓዊስካ ንተማሃሮ ዝላኣለ ዓወት ኣብ ትምሕሪቲን ሒወተን 
ንክሕልዎም ዝሕግዝ ሓብቲ ዩ። ኣገባብ ናይ ቛንቛ እንግሊዝኛ ኣማሓሕራና ወይ MLE ፕሮግራማት ብፍሉይ 
ንሕጻናት እንግሊዝኛ ምስ ካልዓት ሳብጀክትታት ሓዊስካ ከም ብዓል ምንባብ፣ ቁጽሪን ሳይንሰን። 

DPS MLE ንኣሽሓት ተመሓሮ ኣብ ቤት ትምሕረቲ ንክእወቱን ንኾሌጅ ወይ ስራሕ ድልዋት ኮይኖም ክምረቑ 
ሓጊዙ እዩ ኣብ MLE ፕሮግራም ክሳብ ኣብ ቤት ትምሕርቲ ስሩዕ ክላሳት ዝጸንሑ ዝለዓለ ናይ ምምራቕ 
ተኽእሎ ኣሎ።

እንታይ ዩ ናይ MLE ፕሮግራማት፧

እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቛንቛ

እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቛንቛ (ESL, ብ“ELA-E” ዝፍለጥ) እዚ ፕሮግራም ንኹሎም ሕጻናት ብቛንቛ እን
ግሊኛ እዩ ዝውሓብ። ፍሉይ ስልጠና ዝወሰድ መምሕራን ንተማሓሮ እንግሊዝኛ እንዳ ተማሓሩ ምንባብ፣ 
ሳይንስ ከምኡውን ቁጽሪ ይምሕርዎም። ቤት ትምሕርትና ብቛንቛ ኣደ ዝዛረብ ሓጋዚ መምሕር ገይሩ 
ተወሳኺ ሓገዝ ክሕብ ይኽእል እዩ።

ብተወሳኺ ውላድኩም መዓልታዊ ናይ 45 ደቓይቕ ምድብ ትምሕርቲ ንምሕናጽ ብርቱዕ መሰረት ንምዝራ
ብን ንምጽሓፍ ቛንቛ እንግሊዝኛ ይማሓሩ። እዚ ምምዕባል ቛንቛ እንግሊዝኛ ተባሒሉ ይፍለጥ።

ኣብ ቕጥዒ መፍቐዲ ወለዲ፣ ንምርጫ ብምጥዋቕ እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቛንቛ 
ምረጹ።

ከም ወለዲ፣ እዚ ናይ MLE ፖሮግራም ንደቕኹም፥ ብመንገዲ ናይ ወለዲ መፍቐዲ ፎርም፥ ኣብ ምዝገባ ኢኺም 
ትሓርይዎ። ኣገልግሎት MLE ኣብ ቤት ትምሕርትኹም ምስ ዘይሕሉ፣ ውላድኩም ኣብ MLE Zone ቤት 
ትምሕርቲ ክኣቱ ይኽእል። ናይ ቤት ትምሕርትኻ ቤት ጽሕፈት፣ ዝይዳ ሓቤሬታ ብዛዓባ ትምሕርታት MLE 
zone ክህቡካ ሕተት።


