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ናይ  አሰምብሊ ሕግታት 195: ሓፈሽዊ ትሕዝቶ
ናይ አሰምብሊ ሕጊ 195 ነቶም  እንግሊዝኛ ዝምሃሩ ተማህሮ ዝምልከት ምድልዋት ይእርም። ብሰነ 2, 2021 አማሃዳሪ
ስቲቭ ሲስሎክ ዝጸደቐ  AB 195 እቶም እንግሊዘኛ ዝመሃሩ ተማህሮን መሰላት ወለድን አሳፍሐ። እቲ አብቲ ታሕቲ
ተዘርዚሩ ዘሎ ሳልሳይ ሕጊ ብዛዕባ እዚ መሰላት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ይህብ።

ሳልሳይ ክፍሊ : እንግሊዝ ዝምሃሩን ተመሃሮን ናይ ወለድን መብቲ
1. ናይ እንግሊዘኛ ተማሃሮ መብቲ:

a. ኩነታት ስደተኛታት ወይ መባእታዊ ቋንቋ እቲ ተማሃራይ ወይ ወለዲ ወይ ሕጋዊ መጉዚ እቲ
ተማሃራይ ብዘየገድስ ብናጻ ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ ይቕበል ;

b. ነቶም ኣብቲ ተመሃራይ ዚምዝገበሉ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ እንግሊዘኛ ዘይኮኑ
ተመሃሮ ዚወሃብ ኹሉ ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን እውን ብማዕረ ኺርከብ ይክአል;

c. እቲ ተመሃራይ ዚምዝገበሉ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ አውራጃ ቤት ትምህርቲ እቲ እንግሊዝ ተማሃራይ
ኣብ እተፈለየ ደረጃ ኺምዝገቡ ግቡእ እንተ ዘይኮይኑ ምስቶም ምስ ናይ እንግሊዘኛ ተማሃራይ
ዚመሳሰል ዕድሜ ዘለዎም ተማሃሮ አብ ሓደ ደረጃ ትምህርቲ ኽትምሃር ኢኻ;

d. አብ ወዳኢ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዚግበር ንጥፈታት ብማዕረ  ኽትካፈል ትኽእል;

e. ነቶም እንግሊዘኛ ዘይመሃሩ ተመሃሮ  አብ እቲ ቤት ትምህርቲ ወይ አውራጃ ቤት ትምህርቲ
ዝተመዝገቡ ዚወሃቦም ግቡእ ኣገልግሎት ተቐበል ;

f. እቲ ተመሃራይ ነቲ ናይ እንግሊዘኛ ተማሃራይ ኣብ ምምሃር ንዝገበሮ ዕቤት ንምውሳን ከምኡውን ነቲ
ተማሃራይ ብዛዕባ አካዳምያዊ አስልጦ ናይቲ ተማሃራይ ሓበሬታ ንምርካብ ገደብ ውጽኢት ናይ NRS
390.105 እተገበረ መርመራ ንምርካብ ኣብ ዓዓመት ገምጋም ክግበረሉ ኣለዎ ;

g. እቲ ወላዲ ወይ ሕጋዊ ሓላዊ እቲ ተማሃራይ ንተመሃሮ  እንግሊዝኛ ዚመሃርዎ መደብ እንተ ዘይኣቲዩ
እቲ ተመሃራይ ከም እንግሊዝ ተመሃራይ ጌርካ ክትምደብ ተዘይኪእልካ ነቶም እንግሊዝ ዝምሃሩ
ብቐጻሊ ኣብ መደብ ኣእትዎም።

2. ወለድ ወይ ሕጋዊ መጉዚ ሓደ እንግሊዝ ተመሃራይ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል መሰል አለዎ:

a. ብዛዕባ ስደተኛታት ኹነታት እቲ ተመሃራይ ወላዲ ወይ መጉዚ ኸይነገርካን ንውሉዱ አብ ሕዝባዊ ቤት
ትምህርቲ ከተእትው ትኽእል ;

b. ብዝተኻእለ መጠን ምስ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ኣገዳሲ ኣብ ዚህልወካ እዋን ብቑዕ ተርጓሚ ኣብ
መባእታዊ ቋንቋ  እቲ ወላዲ ወይ ሕጋዊ ሓላዊ ይሃሉኻ;

c. ብዘተኻእለ መጠን ብእንግሊዘኛ ኾነ በቲ ቐንዲ ቋንቋ ወላዲ ወይ ሕጋዊ መጉዚ እቲ ተመሃራይ
እንግሊዝኛ ኸም እተማህረን ነቶም እንግሊዝ ዚመሃርዎ መደብ ከም ዚቕመጥን ብጽሑፍምልክታ
ኺወሃቦ ይከኣል እዩ;

d. እቲ ተመሃራይ ቋንቋ እንግሊዘኛ ኣብ ምምሃር ብዛዕባ ዝገበሮ ዕቤት ከምኡውን እቲ ተመሃራይ ኣብ
መደብ ክልተ ቋንቋታት እንተ ተመዝጊቡ ቋንቋ እቲ ፕሮግራም ኣብ ምምሃር ብዛዕባ ዝገበሮ ዕቤት
ሓበሬታ ርኸብ;

e. እቲ ተመሃራይ እንግሊዘኛ ኣብ ምምሃር ብዛዕባ ዝገበሮ ሓፈሻዊ ዕቤት ንምምይያጥ እንተ ወሓደ
ሓንሳእ ኣብ ዓመት ምስ ዚምዝገብ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ትምህርቲ ተራኸብ ;

f. እቲ ተመሃራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዚምዝገብ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ንተመሃራይ እንግሊዘኛመደብ
እንተዘየሰብሉ ወይ ከኣ አብቲ ኣብ  NRS 388.408 ዚርከብ መአረምቲ ዚግበረሉመደብ እንተ
ዘይተመዝጊቡ ነቲ ተመሃራይ ናብ ካልእ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዚርከብ ቤት ትምህርቲ
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ኣመሓላልፎ ;

g. ብመስርቲ እቲ ኣብ ንኡስ ክፋል 1 ዘሎ ሕጡብ ጽሑፍ (f) ምስ ዝዀነ ይኹን ገምጋምተመሃራይ
ዚተሓሓዝ ሓበሬታ ተቐበል ;

h. ምስቲ ተመሃራይ ዚምዝገበሉ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ወይ  ቤት ትምህርቲ  ነቲ ኣብዚ ኽፋል እዚ ዘሎ
መሰናድዎ ዚጥሕስ ተኾይኑ፣  ምስ ኣዉራጃ ቤት ትምህርቲ ተራኸብ።

3. ሕጡብ ጽሑፋት (b) ከምኡውን (c) አብ ትሕቲ ኽፋል 2 ዚርከብ እኳ እንተ ዀነ ቦርድ ሓለውቲ ነፍሲ ወከፍ
አውራጃ ቤት ትምህርቲ ነቲ ወላዲ ወይ ሕጋዊ መጉዚ ኺረድኦ ብዚኽአል ቋንቋን ቅርጽን እንግሊዝኛ ዚመሃር
ተመሃራይ ሓበሬታ ኺህብ እዩ።

4. ብእተኻእለ መጠን ቦርድ ሓለውቲ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ብጽሑፍ ብእንግሊዝኛን ብመባእታዊ
ቋንቋ እቲ እንግሊዘኛ ተመሃራይ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ወይ እቲ ተመሃራይ እንግሊዝ ተማሃራይ
ኾይኑ ዚፍለጠሉ እዋን ብዛዕባ እቲ አብዚ ክፋል እዚ ተገሊጹ ዘሎ መሰላት ንወላዲ ወይ ሕጋዊ ሓላዊ ኺሕብሮ
ኣለዎ። እታ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ቅዳሕ ናይቲ ኣብዚ ኽፋል እዚ ተገሊጹ ዘሎመሰላት ኣብቲ ኣብ
አውራጃ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ተማሃራይ ኣብ ዓዓመት ክምዝገብ ከሎ ንእንግሊዝኛ ተመሃራይ ወላዲኡ  ወይ
ንሕጋዊ መጉዚ  ክህቦ እዩ ።

5. እቲ ጉዕዞ እተተርጎመ ቕድሓት እቲ ኣብዚ ኽፋል እዚ ተገሊጹ ዘሎ መሰላት ብዘይካ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዚዝረብ መባእታዊ ቋንቋ እንግሊዝኛ ብሓሙሽተ ኻልእ ብብዝሒዚዝረብ ቋንቋታት
እዩ ዚህብ ፣ እዚ ኸኣ ብዘይ ገደብ ስፓንኛን ታጎሎግን ዜጠቓልል እዩ። ቦርድ ሓለውቲ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ቤት
ትምህርትን ነፍሲ ወከፍ ትምህርትን ነቶም ዚስልጥኑ ተማሃሮ ዚምዝግቡ ተመሃሮን ቅዳሕ እቲ ኣብዚ ኽፋል
እዚ ተገሊጹ ዘሎ መሰላት ኣብቲ ኣብ ኢንተርኔት ዚርከብ ወብ ሳይቶም ብእተኻእሎምመጠን ብብዙሕ
ቋንቋታት ይልእኽ፣ እዚ ኸኣ ብዘይ ገደብ ከምኡውን ነቲ ኣብ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዚውዕል ኪኸውን ይኽእል
እዩ።
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